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ABSTRAK 
 

Setiawan, Agus. 2011. Rasionalitas Ukhrowi Muhammad Abduh: Telaah Atas 

Pemahaman Muhammad Abduh Mengenai Masalah-Masalah Akhirat 

(Kematian, Hari Kiamat, Surga dan Neraka) Skripsi. Program Studi 

Ahwal Tafsir Hadits Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Muh. Tasrif, M.Ag (II) Ahmad 

Choirul Rofiq, M.Fil.I 
 

Kata Kunci : Rasionalitas Ukhrowi, Muhammad Abduh, Telaah Atas 

Pemahaman, Mengenai Masalah Akhirat, Kematian, Hari 

Kiamat Suraga dan Neraka. 
Akal berperan penting dalam mencapai ilmu pengetahuan yang hakiki 

tentang iman. Akal dalam sistem teologi Abduh bahkan memiliki kekuatan yang 

sangat tinggi. Berkat akal, orang bisa mengetahui adanya Tuhan dan sifat-sifat-

Nya, mengetahui adanya hidup di akhirat, mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, 

mengetahui kebaikan dan kejahatan, serta mengetahui kewajiban membuat 

hukum-hukum. Bagi Muhammad Abduh, Islam adalah agama yang rasional, 

agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. 

Pemikiran rasional, dalam pendapatnya adalah jalan untuk memperoleh iman 

sejati. Iman, tidaklah sempurna, kalau tidak didasarkan atas akal; iman harus 

berdasar pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber 

keyakinan pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaan-Nya dan keyakinan pada para 

Rasul.Dari perbedaan pendapat yang ada maka penulis menemukan permasalahan 

yang hendak di kaji, yaitu: (1) Bagaimanakah penggunaan rasio dalam sistem 

penafsiran Abduh? (2) Bagaimanakah ijtihad Abduh mengenai masalah-masalah 

ukhrowi (eskatologi)? Dalam hal ini penulis membatasi pada empat isu terbesar 

dari masalah-masalah ukhrowi, yaitu: kematian, alam barzah, hari kiamat serta 

surga dan neraka. 

Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  (library 
research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber 
kepustakaan lain, maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui kajian 
pustaka dari buku yang relevan dengan pembahasan.Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode pengumpulan data literatur, yaitu pengumpulan bahan-
bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan yang dimaksud. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Bahwa penggunaan rasio dalam 
penafsiran Abduh memang bisa dikatakan menonjol karena memang Abduh 
menggunakan akal secara luas dalam menafsirkan al-Qur’an. Sebaliknya, kalau 
dalam masalah ukhrowi Abduh selalu mengembalikan penafsiran kepada 
kekuasaan Allah. Dalam setiap penafsiran yang terkait masalah ukhrowi, baik 
dalam tafsir al-manar atau tafsir Juz ‘Amma, abduh selalu meberi penjelasan 
bahwa kita tidak usah membahas bagaimana hakikatnya, karena hal-hal ini 
merupakan hak monopoli Allah SWT. 
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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah pemikiran Islam modern, Muhammad Abduh dikenal 

sebagai tokoh pembaharuan yang paling berhasil. Gagasan pembaharuannya 

tidak hanya berpengaruh di negerinya sendiri, Mesir dan di negeri-negeri Arab 

lainnya di Timur Tengah, tetapi juga di negeri-negeri Islam lainnya, seperti di 

Indonesia.
24

 

Sebagai tokoh pembaharu Islam, Muhammad Abduh memberikan 

kedudu-kan yang tinggi terhadap akal.
25

 Untuk membuktikan bahwa akal 

memiliki peran yang dominan dalam kehidupan, terutama bidang pengetahuan, 

Abduh banyak melakukan ijtihad. Hasil ijtihadnya memiliki banyak 

perberbedaan dengan hasil ijtihad para ulama salaf. Bahkan tidak jarang 

pemikirannya bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Perbedaan ini 

terjadi karena akallah yang memiliki peran dominan dalam ijtihad Muhammad 

Abduh. 

Abduh memberikan kedudukan yang tinggi terhadap akal dikarenakan 

Abduh memiliki pemikiran bahwa hukum Islam tidak memiliki daya untuk 

meng-hadapi kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Dia menegaskan 

kalau hasil ijtihad para ulama di masa klasik tidak sesuai lagi diterapkan pada 

                                                 
24

 Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu‟tazilah (Jakarta: 

Penerbit Universitas Indonesia,1987), 1. 
25

 Ibid., 89. 
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masa sekarang. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh berkembangnya pola 

kehidupan masyarakat pada zaman sekarang dan yang akan datang.
26

 

Dari pemikirannya itu, tentunya Abduh berijtihad terkait beberapa 

disiplin ilmu ke-islaman. Pernyataan ini terbukti lantaran kita bisa menemukan 

beberapa karya Abduh yang merupakan tuangan pemahamannya mengenai 

ilmu-ilmu ke-islaman. Karya tulis Abduh banyak kita temukan karena dia rajin 

menulis. Tulisannya mencakup bidang-bidang ilmu pengetahuan, sastra Arab, 

karang mengarang, politik, agama dan sebagainya.  

Karena dia rajin menulis, maka pada tahun 1880 ia diangkat menjadi 

pemimpin redaksi al-Waqâi‘ al-Mishriah, yang telah dimulai penerbitannya  

pada zaman Muhammad Ali dengan al-Tahtawi sebagai pemimpin redaksinya. 

Di bawah pimpinan Muhammad Abduh, al-Waqâi‟ tersebut sebagaimana di 

bawah pimpinan al-Tahtawi, kembali memuat artikel-artikel mengenai masalah 

sosial, politik, hukum, agama, pendidikan dan kebudayaan, di samping berita-

berita negara.
27

 

Berdasarkan karya tulis Muhammad Abduh, Muhammad Imarah 

dalam bukunya al-A‟mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad „Abduh, 

menuliskan bahwa ide-ide pembaharuan teologis yang disebarkan oleh Syaikh 

Muhammad Abduh itu didasari oleh tiga hal, yaitu kebebasan manusia dalam 

memilih perbuatan, kepercayaan yang kuat terhadap sunnah Allah, dan fungsi 

akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan.28  

                                                 
26

 Nasrun Haroen et. al., ―Abduh,‖ Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 1 (Jakarta, PT Ichtiar 

Baru van Hoeve, 2003), 3. 
27

 Nasution, Teologi Rasional,  15. 
28

 Herry Mohammad et. al. Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta: 

Gema Insani, 2006), 228. 
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Pandangan Abduh tentang perbuatan manusia bertolak dari satu 

deduksi, bahwa manusia adalah mahluk yang bebas dalam memilih 

perbuatannya. Namun, kebebasannya tersebut bukan kebebasan yang tanpa 

batas. Setidaknya ada dua ketentuan yang menurut Abduh mendasari perbuatan 

manusia, yakni: (1) manusia melakukan segala perbuatan dengan daya dan 

kemampuannya; (2) kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang 

terjadi.
29

 

Karena Muhammad Abduh memiliki pemahaman kalau manusia 

memiliki kebebasan dalam memilih perbuatan, maka dia memandang bahwa 

akal berperan penting dalam mencapai ilmu pengetahuan yang hakiki tentang 

iman. Akal dalam sistem teologi Abduh bahkan memiliki kekuatan yang sangat 

tinggi. Berkat akal, orang bisa mengetahui adanya Tuhan dan sifat-sifat-Nya, 

mengetahui adanya hidup di akhirat, mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, 

mengetahui kebaikan dan kejahatan, serta mengetahui kewajiban membuat 

hukum-hukum. Namun menurutnya, akal masih membutuhkan wahyu sebagai 

petunjuk hidup mereka, sebab wahyu sesungguhnya memiliki dua fungsi 

utama, yakni mendorong akal untuk mengetahui secara rinci mengenai 

kehidupan akhirat dan menguatkan akal agar mampu mendidik manusia untuk 

hidup secara damai dalam lingkungan sosialnya.
30

  

Bagi Muhammad Abduh, Islam adalah agama yang rasional, agama 

yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Pemikiran 

rasional, dalam pendapatnya adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman, 

tidaklah sempurna, kalau tidak didasarkan atas akal; iman harus berdasar pada 

                                                 
29

 Ibid. 
30

 Nasution, Muhammad Abduh, 43, 54;  Mohammad et. al. Tokoh-Tokoh Islam,  228. 
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keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan 

pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaan-Nya dan keyakinan pada para Rasul.
31

  

Untuk mengetahui adanya Tuhan dan sifat-sifat-Nya, mengetahui 

adanya hidup di akhirat, mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, mengetahui 

kebaikan dan kejahatan, serta mengetahui kewajiban membuat hukum-hukum, 

tentunya harus kembali pada sumber-sumber asal agama Islam, yaitu al-Qur‘an 

dan al-Sunnah. Maka dari itu, ijtihad yang dilakukan Abduh tidak terlepas dari 

kegiatan penafsiran al-Quran.  

Muhammad Abduh menilai kitab tafsir pada masanya dan masa-masa 

sebelumnya tidak lain kecuali pemaparan berbagai pendapat ulama yang saling 

berbeda, dan pada akhirnya menjauh dari tujuan diturunkannya al-Qur‘an.32
 

Sebagian dari kitab-kitab tafsir tersebut sedemikian gersang dan kaku, 

karena penafsirannya hanya mengarahkan perhatiannya kepada pengertian 

kata-kata atau kedudukan kalimatnya dari segi i‟rab dan penjelasan lain 

menyangkut segi-segi teknis kebahasaan yang dikandung oleh redaksi ayat al-

Qur‘an. Oleh karena itu, kitab-kitab tafsir tersebut cenderung menjadi 

semacam latihan praktis dalam bidang kebahasaan, bukannya kitab tafsir yang 

sesungguhnya.
33

 

Menurut Abduh, Allah swt tidak akan menanyakan kepada kita 

tentang hal-hal tersebut, masyarakat pun tidak membutuhkannya, yang mereka 

                                                 
31

 Nasution, Muhammad Abduh, 45-46. 
32

 M. Quraish Shihab, Rasionalitas al-Quran: Studi Kritis Atas Tafsir al-Manar 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006), 20. 
33

 Ibid. 
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butuhkan adalah petunjuk-petunjuk yang dapat mengantarkan mereka kepada 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
34

    

Dalam bidang penafsiran, Abduh menggarisbawahi bahwa dialog al-

Qur‘an dengan masyarakat Arab ummiyyin (awam atau yang tidak tahu baca 

tulis) bukan berarti bahwa ayat-ayatnya hanya tertuju kepada mereka semata-

mata, tetapi berlaku umum untuk setiap masa dan generasi. Karena itu, menjadi 

kewajiban setiap orang pandai atau bodoh untuk memahami ayat al-Qur‘an 

sesuai dengan kemampuan masing-masing.
35

   

Muhammad Abduh berpendapat bahwa metode al-Qur‘an dalam 

memaparkan ajaran-ajaran agama berbeda dengan metode yang ditempuh oleh 

kitab-kitab suci sebelumnya, al-Qur‘an tidak menuntut untuk diterima begitu 

saja apa yang disampaikan, tetapi memaparkan masalah dan membuktikannya 

dengan argumentasi, bahkan menguraikan pandangan-pandangan 

penentangnya seraya membuktikan kekeliruan mereka. Menurut Abduh, ada 

masalah keagamaan yang tidak dapat dipahami kecuali dengan pembuktian 

logika, sebagaimana diakuinya pula bahwa ada ajaran-ajaran agama yang sukar 

dipahami dengan akal namun tidak bertentangan dengan akal.
36

   

Dengan demikian, walaupun wahyu harus dipahami dengan akal, 

Muhammad Abduh tetap mengakui keterbatasan akal dan kebutuhan manusia 

akan bimbingan Nabi saw (wahyu), khususnya dalam banyak persoalan 

                                                 
34

 Ibid. 
35

Ibid., 21.  
36

 Ibid., 22. 
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metafisika atau dalam beberapa masalah persoalan ibadah.
37

 Menurutnya, jalan 

untuk memperoleh pengetahuan ada dua, yaitu akal dan wahyu.
38

 

Lebih jauh dari kenyataan di atas, Abduh menyampaikan sebuah 

komitmen dalam ilmu tafsir bahwa penafsiran al-Quran harus dapat dipahami 

dan dicerna oleh akal manusia. Komitmen ini berbeda dengan pendapat 

mayoritas ulama yang menyatakan bahwa selama makna redaksi suatu ayat 

tidak bertentangan dengan akal, walaupun belum atau tidak dipahami oleh akal, 

maka ayat tersebut tidak perlu dialihkan maknanya atau dipaksakan 

pemahamannya secara metaforis.
39

 

Berangkat dari komitmen beliau itu, penulis mempunyai sebuah 

asumsi bahwa Abduh memiliki pemahaman tentang isu-isu di seputar 

persoalan ukhrowi, yang dalam bahasa filosofis akademiknya disebut dengan 

eskatologi (eschatology)
40

, yang berbeda dengan pemahaman para ulama salaf 

dan tentunya mengandalkan akal dalam memahaminya.  

Dari pernyataan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

bagaimana pemahaman beliau dalam masalah ukhrowi dalam sebuah karya 

tulis yang berupa skripsi dengan judul ―Rasionalitas Ukhrowi Muhammad 

Abduh: Telaah atas Pemahaman Muhammad Abduh Mengenai Masalah-

masalah Akhirat (Kematian, Alam Barzah, Hari Kiamat, serta Surga dan 

Neraka). 

                                                 
37

Ibid. 
38

 Nasution, Muhammad Abduh, 44. 
39

 Muhammad Abduh, Tafsir Juz „Amma, terj. Muhammad Bagir (Bandung: Penerbit 

Mizan, 1998), ix. 
40

 Istilah eskatologi berasal dari asal kata bahasa Yunani, ―eschatos‖, yang berarti: 
terakhir; selanjutnya; atau paling jauh. Istilah ini diadopsi dari ajaran teologi Kristen untuk 

menunjuk kepada doktrin akhir. Lihat Sibawaihi, Eskatologi Al Gazali Dan Fazlur Rahman: Studi 

Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2004), 27. 
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B. Rumusan Masalah 

Pandangan dan pendapat orang mengenai ijtihad sangatlah bervariasi. 

Muhammad Abduh termasuk salah satu ulama yang berpegangan bahwa ijtihad 

perlu dilakukan lagi. Berangkat dari kenyataan ini, tentunya Abduh 

mempunyai pendapat berkaitan dengan masalah ijtihad. Lebih dari itu, 

tentunya dia juga mempunyai beberapa hasil ijtihad. Yang perlu dipertanyakan, 

bagaimanakah hasil ijtihad Muhammad Abduh sedangkan dia termasuk ulama 

yang memberi kedudukan tinggi terhadap akal. 

Selain permasalahan di atas, saya memiliki sebuah asumsi kalau 

Muhammad Abduh mempumyai pemahaman yang menarik terkait dengan 

masalah-masalah ukhrowi. Asumsi saya ini muncul lantaran Muhammad 

Abduh adalah ulama yang dapat dikatakan sebagai penganut faham rasionalis. 

Padahal,  menurut pemahaman umum masalah-masalah ukhrowi ini tidak dapat 

dirasionalisasikan. Selain tidak dapat dirasionalisasikan, umat Islam pada 

umumnya telah menganggap bahwa apa yang telah dijelaskan oleh ulama salaf 

sudah dianggap mapan. 

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan rasio dalam sistem penafsiran Abduh? 

2. Bagaimanakah ijtihad Abduh mengenai masalah-masalah ukhrowi 

(eskatologi)? Dalam hal ini penulis membatasi pada empat isu terbesar dari 

masalah-masalah ukhrowi, yaitu: kematian, alam barzah, hari kiamat serta 

surga dan neraka. 
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C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan rasio dalam sistem penafsiran 

Abduh. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Muhammad Abduh mengenai 

masalah ukhrowi (eskatologi). Khususnya lima isu terbesar dari masalah-

masalah ukhrowi, yaitu: kematian, alam barzah, hari kiamat serta surga dan 

neraka.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan agama Islam dalam bidang 

Ushuluddin, khususnya dalam masalah pemikiran Islam. 

b. Sebagai bahan kajian dan perbandingan untuk dikembangkan lebih lanjut 

oleh para peminat pengkaji pemikiran Islam kontemporer, khususnya 

tentang pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. 

2. Kegunaan praktis 

a. Menambah khazanah pemikiran Islam kontemporer dan bacaan, 

khususnya di perpustakaan STAIN Ponorogo mengenai pema-haman 

rasional Muhammad Abduh mengenai masalah ukhrowi. 

b. Sebagai sumbangan yang berarti bagi penulis dan masyarakat dalam ilmu 

pengetahuan agama Islam khususnya disiplin ilmu Ushuluddin. 

 



 25 

E. Telaah Pustaka 

Kajian-kajian mengenai Muhammad Abduh sudah dapat dikatakan 

cukup banyak. Seperti halnya buku-buku yang kami gunakan sebagai referensi 

dalam penulisan skripsi ini, yang di antaranya: Harun Nasution, Muhammad 

Abduh dan Teologi Rasional Mu‟tazilah (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 1987), Mukti Ali, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, 

Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), dan M. 

Quraish Shihab, Rasionalitas Al-Quran: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar 

(Tangerang: Lentera Hati, 2007). Belum lagi buku-buku ensiklopedi Islam dan 

buku-buku yang menyajikan beberapa kajian tokoh.  

Dalam bentuk skripsi, tokoh Muhammad Abduh sudah banyak dikaji. 

Misalnya karya Ibnu Huda pada tahun 2005 yang lalu, dia mengambil judul 

―Sihir dalam al-Qur‟an: Studi Komparasi antara Tafsir Imam al-Qurtuby 

dengan Tafsir Syaikh Muhammad Abduh‖. Selain dia, saudara Abdul Aziz 

Setya Budi juga memilih tokoh Muhammad Abduh dalam skripsinya. Dia 

mengkaji tentang pemahaman Abduh mengenai naskh, judul yang dia pilih 

adalah ―Naskh dalam al-Qur‟an: Studi Kritis Pemahaman Muhammad Abduh 

dalam Tafsir al-Manar‖. Ada juga yang lebih awal dari mereka berdua, yaitu 

skripsi pada tahun 2003 yang ditulis oleh Diyah Ni‘matus Zahroh dengan judul 

―Studi Kritis Pandangan Muhammad Abduh tentang Wanita dalam Tafsir al-

Manar: Telaah atas Konsep Penciptaan, Kepemimpinan Rumah Tangga dan 

Kesaksian Wanita‖  

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Ibnu Huda dan Abdul Aziz 

Setya Budi, saya menemukan salah satu buku yang menjadi rujukan mereka, 
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yang besar kemungkinannya memaparkan masalah yang akan saya angkat 

dalam skripsi ini. Buku itu ditulis oleh Rif‘at Syauqi Nawawi, dengan judul 

―Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akhirat dan 

Dakwah‖. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Paramidana Jakarta pada tahun 

2002.  

Tapi dari semua buku yang sudah ada, penulis belum menemukan 

buku yang secara fokus membahas masalah pemahaman Abduh atas masalah-

masalah ukhrowi secara khusus. Maka dari itu, saya mengangkat masalah ini 

sebagai skripsi saya untuk mendapatkan gelar S1 di Kampus STAIN Ponorogo. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku 

atau sumber kepustakaan lain, maksudnya data-data dicari dan ditemukan 

melalui kajian pustaka dari buku yang relevan dengan pembahasan.
41

 

2. Sumber data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama 

dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

                                                 
41

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 

1994), 23. 
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menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis 

gunakan adalah:  

1) Muhammad Abduh, Tafsir Juz „Amma, terj. Muhammad Bagir 

(Bandung: Mizan, 1998). 

2) Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 

1992). 

3) Tafsir al-Q ur‘an bermula dari al-Fatihah sampai dengan ayat 

129 dari surah an-Nisa‘ yang disampaikannya di Masjid al-Azhar, 

Kairo, sejak awal Muharram 1317 H sampai dengan pertengahan 

Muharram 1332 H. Walaupun penafsiran ayat-ayat tersebut tidak 

ditulis langsung oleh Syaikh Muhammad Abduh, namun itu dapat 

dikatakan sebagai hasil karyanya, karena muridnya (Rasyid Ridha) 

yang menulis kuliah-kuliah tafsir tersebut menunjukkan artikel yang 

dimuatnya ini kepada Abduh yang terkadang memperbaikinya dengan 

penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kalimat, sebelum 

disebar luaskan dalam majalah al-Manar. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-

tokoh lain yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini, antara lain: 

1) ‗Abdullah Muhammad Syahâttah, Manhaj al-Imâm Muham-mad 

„Abduh fî Tafsîri al-Qur‟an al-Karîm (Nasyro al-Rosâl al-Jâm‟iyyah: 

al-Majlis al-A‟la liri‟âyati al-Funûn wa al-Ijâbi wa al-„Ulûm al-

Ijtimâ‟iyyati). 
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2) Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu‟-

Tazilah (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987). 

3) Mukti Ali, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad 

Dakhlan dan Muhammad Iqbal (Jakarta: Bulan Bintang, 2000). 

4) M. Quraish Shihab, Rasionalitas al-Quran: Studi Kritis atas Tafsir al-

Manar (Tangerang: Lentera Hati, 2007). 

5) M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian 

al-Qur‟an (Tangerang: Lentera Hati, vol 1, 2000). 

6) Sibawaihi, Eskatologi al-Gazali dan Fazlur Rahman: Studi 

Komparatif Epistimologi Klasik-Kontemporer (Yogyakarta: Islamika, 

2004). 

7) Sachio Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam, terj. 

Suharsono (Yogyakarta: Suluh Pers, 2005). 

8) Abdul Majid al-Zindani, Samudra Iman: Rahasia Mengukur 

Kedalaman Samudra Iman di Hati Kita dengan Nalar Spiritual dan 

Ilmiah atas Kemahakuasaan Allah swt, terj. Pahruroji S (Jogjakarta: 

Diva Pers, 2007).  

3. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data 

literatur, yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan 

obyek pembahasan yang dimaksud.
42
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4. Analisis data 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah kegiatan 

yang berjalan secara stimultan. Ketiga langkah yang kami maksud adalah: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
43

 

Adapun penjelasan dari ketiga elemen di atas adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah: merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tema dari sebuah 

tulisan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran lebih jelas serta mempermudah pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya bila diperlukan.
44

 Dalam penelitian ini, hal-hal yang 

perlu penulis reduksi adalah literatur yang berkaitan dengan rasionalitas, 

metode penafsiran Muhammad Abduh, serta hasil pemikiran Muhammad 

Abduh, khususnya dalam masalah ukhrowi. Maka dalam melakukan 

reduksi data ini, penulis melakukan pembacaan terhadap data-data 

tersebut. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data ini bentuknya adalah menguraikan data 

dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini, bertujuan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti, yaitu pemahaman 
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Muhammad Abduh tentang masalah ukhrowi.
45

  Dalam penyajian data 

ini, penulis menyajikan berbagai pandangan mengenai rasionalitas dan 

ukhrowi sebagai landasan teori. Sedangkan inti dari penyajian data ini 

adalah pemahaman Muhammad Abduh mengenai masalah-masalah 

ukhrowi.  

c. Verifikasi 

Langkah terakhir dari kegiatan analisis data adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap 

hasil temuan yang berupa deskripsi atau gambaran obyek yang 

sebelumnya. Gambaran obyek yang sebelumnya ini masih belum jelas 

dan apa adanya, kemudian setelah diteliti menjadi jelas, dan dapat 

diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis harus menyimpulkan 

pemahaman Muhammad Abduh mengenai masalah-masalah ukhrowi. 

Kesimpulan yang dirumuskan penulis juga harus didukung oleh data-data 

yang mantap dan dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.
46

   

G. Sistematika pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan 

membagi skripsi ini dalam lima bab dan beberapa sub bab yang secara garis 

besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sis-tematika pembahasan. 

Bab dua berisi tentang landasan teori dalam penelitian ini. Adapun 

masalah yang akan diuraikan dalam bab ini adalah: berbagai pandangan terkait 

rasionalitas dan masalah ukhrowi, serta bagaimana kedudukan rasio dalam 

menafsirkan al-Qur‘an. 

Kemudian pada bab ke tiga akan dibahas mengenai biografi 

Muhammad Abduh dan ciri-ciri penafsirannya. Adapun pada bab ini akan kami 

bagi menjadi dua sub bab yang terdiri dari biografi Muhammad Abduh dan 

ciri-ciri penafsirannya. 

Dalam bab keempat akan kami uraikan tentang isu terbesar eskatologi 

yang menjadi fokus penelitian kami, yang terdiri dari kematian, alam kubur, 

alam barzah, surga dan neraka. 

Sebagai akhir pada kajian ini, pada bab kelima akan kami sampaikan 

kesimpulan dan saran terkait penelitian yang kami lakukan. 
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BAB II 

METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR’AN 

 

A. Metodologi Penafsiran Al-Qur’an 

Kata Metodologi berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti 

cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method, dan bahasa Arab 

menerjemahkannya dengan T{hariqat dan Manhaj. Dalam bahasa Indonesia, kata 

tersebut mengandung arti: ―Cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk 

mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu 

yang ditentukan.‖47
  

Pengertian metode yang umum itu dapat digunakan pada berbagai 

objek, baik berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal, atau 

menyangkut pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan, metode adalah salah satu 

sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

kaitan ini, maka studi tafsir al-Qur‘an tidak lepas dari metode, yaitu suatu cara 

yang teratur dan terpikir baik-baik (sistematis) untuk mencapai pemahaman 

yang benar tentang apa yang dimaksud Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur‘an 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
48

  

Definisi itu memberikan gambaran kepada kita bahwa metode tafsir 

al-Qur‘an tersebut berisi seperangkat kaidah dan aturan yang harus diindahkan 
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ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur‘an. Apabila seseorang menafsirkan al-

Quran tanpa menerapkan metode, tidak mustahil keputusannya akan keliru. 

Tafsir serupa itu disebut bi al-ra‟yi al-mahdh (tafsir berdasarkan pemikiran 

semata) yang dilarang oleh Nabi, bahkan Ibnu Taymiyah menegaskan bahwa 

penafsiran serupa itu haram.
49

 

Metodologi al-Qur‘an dapat pula diartikan sebagai pengetahuan 

mengenai cara yang ditempuh dalam menelaah, membahas dan merefleksikan 

kandungan al-Qur‘an secara apresiatif berdasarkan kerangka konseptual 

tertentu, sehingga menghasilkan suatu karya tafsir yang representatif. 

Metodologi tafsir merupakan alat dalam menggali pesan-pesan yang 

terkandung dalam kitab suci umat Islam itu. Hasil dari upaya keras dengan 

menggunakan alat dimaksud terwujud sebagai tafsir. Konsekwensinya, 

kwalitas setiap karya tafsir sangat tergantung kepada metodologi yang 

digunakan dalam melahirkan karya tafsir.
50

 

Adapun metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode menafsirkan al-

Qur‘an. Dengan demikian kita dapat membedakan antara dua istilah, yakni 

metode tafsir, cara-cara menafsirkan al-Qur‘an; sementara metodologi tafsir, 

ilmu tentang cara tersebut. Pembahasan teoritis dan ilmiah mengenai metode 

muqârin (perbandingan), misalnya, disebut analisis metodologis; sedangkan 

bila pembahasan itu berkaitan dengan cara penerapan metode itu terhadap ayat-
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ayat al-Qur‘an, ini disebut pembahasan metodik. Sedangkan cara menyajikan 

atau menformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran.
51

  

Jadi, dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa metode tafsir 

merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat 

al-Qur‘an; dan seni atau teknik adalah cara yang dipakai ketika menerapkan 

kaidah yang telah tertuang di dalam metode; sedangkan metodologi tafsir ialah 

pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran al-Qur‘an.52
 

Pengertian lain dari metode tafsir adalah suatu perangkat dan tata 

kerja yang digunakan dalam proses penafsiran al-Qur‘an. Perangkat kerja ini, 

secara teoritik menyangkut dua aspek penting. Pertama, aspek teks dengan 

problem semiotik dan semantiknya. Kedua, aspek konteks di dalam teks yang 

merepresentasikan ruang-ruang sosial-budaya yang beragam di mana teks itu 

muncul. Selain dua aspek ini, seperti yang terjadi dalam hermeneutik al-Qur‘an 

tradisional, riwâyah juga merupakan satu variabel yang digunakan untuk 

menjelaskan makna teks.
53

 

Berbicara mengenai metode penafsiran al-Qur‘an, sampai saat ini 

kebanyakan orang merujuk kepada al-Farmâwî, tidak terkecuali para pemerhati 

tafsir di Indonesia.
54

 Beberapa tokoh pemerhati kajian tafsir Indonesia yang 

mengkopi begitu saja pemetakan al-Farmâwî diantaranya adalah Cawidu, 
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Komaruddin, dan Tim penulisan buku Sejarah dan Ulumul Qur‟an yang 

dieditori oleh Azyumardi Azra.
55

 

Pemetaan yang dibangun oleh al-Farmâwî banyak dijadikan rujukan 

karena dipandang telah memberikan gambaran baru ketimbang pemetakan 

konvensional yang dibangun ulama era abad ke-9 H hingga abad ke-13 H.
56

 

Walaupun demikian, al-Farmâwî tidak memberikan pemetaan yang tegas 

antara wilayah metode dan pendekatan tafsir serta teknik penulisan tafsir.
57

  

Karena pemetaan yang dibangun oleh al-Farmâwî ini banyak 

dijadikan rujukan, maka dalam pikiran kaum Muslimin, kalau membicarakan 

masalah metode tafsir, tergambar pemetaan sebagimana yang dibangun oleh al-

Farmâwî. Agar penyampaian mengenai metodologi penafsiran al-Quran dalam 

kajian ini tidak terasa asing, maka kami juga mengikuti pengklasifikasian yang 

dibangun oleh al-Farmâwî, sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya Al-

Bidayat fi al-Tafsir al-Maudlu‟i, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Tajul Arifin dengan judul ―Tafsir Maudlu‟i;  Suatu Pengantar”.   
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Pembagian metode penafsiran al-Qur‘an sebagaimana menurut al-

Farmâwî adalah sebagai berikut: 

1. Metode Analitis (Tahlîlî) 

Metode tahlîlî adalah ―Suatu metode tafsir yang bermaksud 

menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur‘an dari seluruh aspeknya, serta 

menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan 

keahlian dan kecenderungan mufasir, dan di dalam tafsirnya, penafsir 

mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam 

mushaf.‖58
 

Sistematika metode analitis biasanya diawali dengan 

mengemukakan korelasi (munasabah), baik antar ayat maupun surat. Lalu 

menjelaskan latar belakang turunnya ayat (asbâb al-nuzûl), menganalisa 

kosakata dan lafadz dalam konteks bahasa Arab, menyajikan kandungan 

ayat secara global, menjelaskan hukum yang dapat dipetik dari ayat, dan 

terakhir menerangkan makna dan tujuan syara‘ yang terkandung dalam 

ayat.
59

 

Para penafsir tahlîlî ini ada yang terlalu bertele-tele dengan uraian 

panjang lebar dan sebaliknya ada pula yang terlalu sederhana dan ringkas. 

Di samping itu mereka juga mempunyai kecenderungan dan arah penafsiran 

yang aneka ragam.
60

 Para penafsir yang menguraikan pembahasannya 

secara panjang lebar biasanya merujuk pada riwayat-riwayat terdahulu baik 
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yang diterima dari Nabi, Sahabat maupun ungkapan-ungkapan Arab pra 

Islam dan kisah isra‟îliyât.61
  

Ditinjau dari segi kecenderungan para penafsir, metode tahlîlî ini 

dapat berupa: al-tafsîr bi al-ma‟tsûr, al-tafsîr bi al-ra‟y, al-tafsîr al-shûfî, 

al-tafsîr al-fiqhî, al-tafsîr al-falsafî, al-tafsîr al-„ilmî, dan al-tafsîr al-adabî 

al-ijtimâ‟î.62
  

a. Tafsir bi al Ma‟tsur 

Tafsir bi al Ma‟tsur adalah penafsiran ayat dengan ayat; 

penafsiran ayat dengan hadits Nabi SAW. Yang menjelaskan makna 

sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh para sahabat; atau 

penafsiran ayat dengan hasil Ijtihad para sahabat; atau penafsiran ayat 

dengan hasil Ijtihad para Tabi‘in.63
 Terkait dengan hasil ijtihad para 

tabi‘in terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama 

menggolongkan qoul tâbi‟în ini sebagai bagain dari riwayat, sedangkan 

sebagian yang lainnya mengkategorikan kepada al-ra‟y saja.
64

 

b. Tafsir bi al-Ra‟yi 

Adapun Tafsir bi al-Ra‟yi adalah penafsiran al-Qur‘an dengan 

ijtihad dan penalaran, terutama setelah seorang penafsir itu betul-betul 

mengetahui perihal bahasa Arab, Asbâb al-nuzûl, Nasikh-Mansukh, dan 

hal-hal lain yang diperlukan lazimnya seorang penafsir.
65

 Selain itu 

penafsir yang menggunakan metode ra‟yi juga dituntut harus memiliki 
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aspek mental dan moral terpuji, jujur, ikhlas, loyal dan bertanggung 

jawab serta terhindar dari pengaruh hawa nafsu duniawi dan 

kecenderungan terhadap suatu aliran mazhab tertentu.
66

 

c. Tafsir al-fiqhî 

Tafsir al-fiqhî merupakan salah satu corak tafsir yang 

pembahasannya berorientasikan pada persoalan-persoalan hukum Islam. 

Tafsir jenis ini banyak sekali terdapat dalam sejarah Islam, terutama 

setelah mazhab fiqih berkembang pesat. Sehingga diantaranya memang 

disusun untuk membela suatu mazhab fiqih tertentu.
67

 

d. Tafsir falsafî 

Tafsir ini muncul setelah filsafat berkembang pesat di dunia 

Islam. Tafsir yang mengikuti metode ini tidak begitu banyak. Bahkan, 

bisa dikatakan tidak ada karya tafsir falsafi yang lengkap.
68

 

e. Tafsir al-„ilmî 

Tafsir al-„ilmî terutama digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat 

kawniyah yang terdapat dalam al-Qur‘an. Tafsir jenis ini berkembang 

pesat setelah kemajuan peradaban di dunia Islam. Meskipun demikian, 

jumlah kitab tafsir yang mengikuti metode ini tidaklah begitu banyak.
69

 

f. Tafsir al-adab al-ijtimâ‟î 

Tafsir al-adab al-ijtimâ‟î adalah salah satu penafsiran al-Qur‘an 

yang cenderung kepada persoalan sosial kemasyarakatan dan 
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mengutamakan keindahan gaya bahasa. Tafsir jenis ini lebih banyak 

menggunakan hal-hal yang ada kaitannya dengan perkembangan 

kebudayaan yang sedang berlangsung. Tafsir al-Manâr karya 

Muhammad Abduh dan Rasyîd Ridhâ dapat digolongkan mengikuti 

corak al-adab al-ijtimâ‟î ini.
70

 

2. Metode Global (Ijmâlî) 

Sementara pakar menganggap, bahwa metode ini merupakan 

metode yang pertama kali hadir dalam sejarah perkembangan metodologi 

tafsir. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada era Nabi Muhammad 

saw, dan para sahabat, persoalan bahasa terutama bahasa Arab bukanlah 

menjadi penghambat dalam memahami al-Qur‘an. Tidak saja karena 

mayoritas sahabat adalah orang-orang Arab dan ahli bahasa Arab, tetapi 

mereka juga mengetahui secara baik latar belakang turunnya ayat atau 

surah, bahkan menyaksikan langsung dalam situasi dan kondisi umat Islam 

ketika ayat-ayat al-Qur‘an turun.71
 

Adapun pengertian al-tafsir al-ijmâlî adalah suatu metode yang 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur‘an dengan cara mengemukakan makna 

global.
72

 Di dalam sistematika uraiannya, penafsir akan membahas ayat 

demi ayat sesuai dengan urutan yang tertuang dalam mushaf, lalu 

megemukakan arti global yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut. Karena 

uraian yang disampaikan sangat singkat maka yang dapat dijelaskan hanya 
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sebatas arti dan tanpa menyinggung hal-hal lain yang selain arti. Makna 

yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau 

menurut pola-pola yang diakui oleh jumhur ulama, dan mudah dipahami 

oleh semua orang.
73

 

3. Metode Perbandingan (Muqârân) 

Yang dimaksud dengan metode muqârân adalah mengemukakan 

penafsiran ayat-ayat al-Qur‘an yang ditulis oleh sejumlah mufasir.74
 Di sini 

seorang penafsir menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur‘an, kemudian ia 

mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah penafsir mengenai ayat tersebut 

melalui kitab-kitab tafsir mereka, apakah mereka itu penafsir dari generasi 

salaf maupun khalaf, apakah tafsir mereka itu al-tafsîr bi al-ma‟tsûr maupun 

al-tafsîr bi al-ra‟yî.75
 

Sementara yang menjadi sasaran kajiannya meliputi; perbandingan 

ayat al-Qur‘an dengan ayat yang lain; perbandingan ayat al-Qur‘an dengan 

hadis; dan perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir yang lain.
76

  

4. Metode Tematik (Maudlû’î) 

Metode maudlû‟î disebut juga Metode terpadu. Dalam metode ini 

ayat-ayat al-Qur‘an tidaklah dicerai-beraikan, tidak pula dikaji secara 

berurutan. Sebaliknya, penafsir Maudlû‟î memusatkan perhatian dan 

penyelidikannya pada suatu pokok masalah dalam kehidupan yang ditangani 
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oleh al-Qur‘an, baik masalah itu bersifat doktrinal, sosial, atau universal dan 

memastikan pandangan al-Qur‘an mengenainya.77
 

Secara umum metode ini memiliki dua bentuk kajian, yang sama-

sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur‘an, 

mengetahui korelasi di antara ayat-ayat, dan untuk membantah tuduhan 

bahwa di dalam al-Qur‘an itu sering terjadi pengulangan. 

Kedua bentuk kajian Tafsir maudlû‟î yang dimaksud adalah: 

Pertama, pembahasannya mengenai satu surat al-Qur‘an secara 

utuh dan menyeluruh dengan menjelaskan maksud yang umum dan spesifik, 

menerangkan kaitan antara berbagai persoalan yang dimuatnya sehingga 

surat ini tampak dalam bentuknya yang utuh dan cermat.
78

 

Contohnya, pesan yang dikandung dalam surah al-Kahfi yang 

secara literal berarti ―gua‖. Dalam penafsirannya, mufasir akan menegaskan 

bahwa gua tersebut dijadikan sebagai tempat perlindungan (shelter) 

sekelompok pemuda yang mengisolasi diri dari kekejaman penguasa di 

zamannya. Dari nama ini dikatahui bahwa surah tersebut dapat memberi 

perlindungan bagi siapa saja yang menghayati dan mengamalkan pesan-

pesannya. Selanjutnya, setiap ayat atau kelompok ayat yang termaktub 

dalam surah al-Kahfi diusahakan untuk mengaitkannya dengan makna 

perlindungan itu.
79
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Kedua, mengoleksi sejumlah ayat dari berbagai surah yang 

membahas satu persoalan tertentu yang sama, lalu ayat-ayat tersebut ditata 

sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu topik bahasan, dan 

selanjutnya ditafsirkan secara Maudlû‟î.80
  

Bukan tidak mungkin pesan-pesan yang dikandung pada surat 

tersebut juga diutarakan pada surah-surah lainnya, sehingga tidak ada 

salahnya untuk menghimpun surat lain yang memuat  pesan yang senada. 

Bentuk yang kedua inilah yang lebih banyak dipahami dan 

digunakan orang (penafsir), terbukti metode ini telah melahirkan banyak 

tafsir maudlû‟î (tematik) dewasa ini. 

Penafsir maudlû‟î, dalam data-datanya yang didasarkan pada 

upaya-upaya dan kajian manusia, mencoba menemukan pandangan al-

Qur‘an berkenaan dengan masalah yang sedang dikajinya. Dia berusaha 

memahami pendapat al-Qur‘an dengan melakukan perbanbdingan antara 

nash al-Qur‘an dengan data yang diperolehnya dari gagasan-gagasan dan 

pandangan-pandangan orang lain. Jadi, dalam tafsir maudlû‟î, al-Qur‘an dan 

realitas bergabung bersama, sebab tafsir maudlû‟î berawal dari realitas dan 

berujung pada al-Qur‘an.81
 

Keempat metode tersebut di atas masing-masing memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Hal ini bukan berarti bahwa metode yang satu lebih baik dari 

metode yang lain, tidak pula berarti bahwa metode yang datang belakangan 

menghapus dan menggantikan metode sebelumnya. 
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Dalam kajian al-Qur‘an berbeda dengan kajian ilmu sains, dimana 

dalam kajian ilmu sains, ketika ditemukan teori baru maka dengan sendirinya 

menjadi antitesis bagi teori sebelumnya, dan berarti menghapus dan 

menggantikan teori sebelumnya tersebut. Dalam kajian al-Qur‘an, antara satu 

metode dengan metode yang lain saling melengkapi.
 82

 

B. Rasio (akal) 

 
Manusia dianugerahi akal untuk bisa membedakan antara yang benar 

dan yang salah. Akal merupakan potensi yang paling unggul yang diberikan 

Tuhan dalam rangka membedakan dengan makhluq lainnya. Manusia menjadi 

mulia karena akal. Tanpa akal, manusia turun derajat menjadi hewan. Proses 

berpikir adalah upaya manusia dalam rangka mengoptimalkan serta 

memfungsikan akal. Dengan kata lain, eksistensi akal seringkali dinyatakan 

dalam literatur-literatur Islam, terutama sekali al-Qur‘an, sebagai tindak 

pemikiran atau proses berpikir serta menempatkan akal sebagai pemberian 

mulia yang  dimiliki manusia. Dalam kitab al-Kâfî dijelaskan, bahwa anugerah 

akal merupakan yang penting bagi manusia. Ia dapat membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk.
83

 

Dalam pandangan Islam, secara etimologi, akal berasal dari bahasa 

Arab yang berarti ―mengikat‖. Dalam al-Qur‘an, kata akal tidak termuat 

sebagai isim (noun), akan tetapi selalu muncul dalam bentuk kata kerja („aqala, 

ya‟qilu, „aqaluhu, ta‟qilûn, ya‟qilûha dan sebagainya).
84

 Kalau kita amati akal 
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dalam al-Qur‘an berjenis fi‟il (kata kerja). Dalam mengapresiasi akal, al-Quran 

tidak hanya menggunakan satu jenis kata untuk memerintahkan manusia untuk 

menggunakan akalnya („aql), tapi juga menggunakan jenis lain seperti berfikir 

(fikr), merenung (dzikr), memahami dan memaknai (faqaha), merenung 

(tadabbara) dan lain-lain. Dari semua kata yang digunakan untuk 

mengapresiasikan akal di atas memiliki tujuan yang sama yaitu, supaya 

manusia menggunakan akalnya. Hal ini menandakan bahwa kata tersebut 

dipakai sebagai hasil kerja ruh atau hati manusia.
85

 

Dalam bingkai filsafat akal dikenal dengan istilah rasio. Tidak hanya 

sekedar sebuah istilah, dalam ilmu filsafat ada juga sebuah aliran yang disebut 

Rasionalisme. Aliran Rasionalisme yang langsung berasal dari Descartes ini 

ialah aliran yang mendahulukan akal.  

Aliran filsafat ini memiliki dua rumusan terpenting. Yang pertama, 

kaum rasionalis lebih mengandalkan geometri atau ilmu-ilmu ukur dan 

matematika. Bagi mereka, matematika dan alat ukur adalah model bagi 

pengetahuan dan pemahaman maniusia. Kedua, konsekwensinya, kaum 

rasionalis cenderung meremehkan peran pengalaman dan pengamatan 

pancaindra bagi pengetahuan.
86

    

Terkait dengan aliran filsafat ini ada beberapa istilah yang berkaitan 

dengannya. Beberapa istilah ini memiliki arti yang tidak sama, tetapi 
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merupakan istilah yang tidak bisa dipisahkan begitu saja antara istilah satu 

dengan istilah yang lainnya, karena memiliki kata dasar yang sama. Selain kata 

rasio, istilah lain yang bisa kita jumpai adalah rasional, rasionalisme, 

rasionalisasi, dan rasionalitas. Untuk dapat membedakan antara beberapa 

istilah tersebut, perlu adanya penjelasan yang terperinci terkait istilah-istilah di 

atas. Untuk menjembatani perbedaan istilah tersebut, penulis menyertakan 

sedikit pembahasan terkait istilah-istilah di atas.  

Rasio dalam bahasa Inggris adalah: reason, dan dalam bahasa Latin: 

ratio, yang berarti hubungan, pikiran. Dalam bahasa Yunani terdapat tiga 

istilah yang secara garis besar sama artinya: phronesis, nous, dan logos
87

. 

Secara umum pengertian rasio dapat dikategorikan sebagai 

kemampuan untuk melakukan abstraksi, memahami, menghubungkan, 

merefleksikan, memperhatikan persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan. Ada juga yang berpendapat bahwa rasio adalah kemampuan untuk 

menyimpulkan. Bila dipikirkan sebagai kemampuan, rasio berbeda dengan 

kemampuan kehendak, kemampuan cita rasa, kemampuan perasaan, 

kemampuan intuisi. Dan biasanya rasio dianggap sebagai ciri khas manusia 

yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah. Rasio juga 

dibedakan dari iman, wahyu, intuisi, emosi atau perasaan, pencerapan, persepsi 

dan pengalaman.
88

  

Istilah lain yang berasal dari kata dasar rasio adalah rasional. Rasional 

dalam bahasa Inggris adalah: rational, dan dalam bahasa Latin: rationalis 
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(masuk akal) dari ratio (akal budi). Secara istilah pengertian rasional adalah 

mengandung atau mempunyai rasio atau dicirikan oleh rasio; dapat  dipahami; 

cocok dengan rasio; dapat dimengerti, ditangkap, masuk akal; melekat pada  

(berhubungan dengan) sifat-sifat pemikiran seperti konsistensi, koherensi, 

kesederhanaan, keabstrakan, kelengkapan , teratur, stuktur logis.
89

 

Terkait istilah yang ketiga yaitu rasionalisme, berasal dari bahasa 

Inggris rationalism, dan Latin ratio (akal). Yang mengandung arti bahwa akal 

harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Penerapan prinsip ini 

mempunyai banyak konsekuensi yang berbeda-beda.
90

 

Sedangkan secara umum, rasionalisme adalah pendekatan filosofis 

yang menekankan akal budi (rasio) sebagai sumber utama pengetahuan, 

mendahului atau unggul atas, dan bebas (terlepas) dari pengamatan indrawi.
91

 

Ada juga yang mendefinisikan bahwa rasionalisme adalah paham atau teori 

yang menyatakan, bahwa akal memiliki kekuatan independen untuk dapat 

mengetahui dan mengungkapkan prinsip-prinsip pokok dari alam, atau 

terhadap suatu kebenaran. Ada pula yang mengartikan bahwa rasionalisme 

adalah paham atau pandangan yang senantiasa didasarkan pada kemampuan 

akal daripada emosi.
92

 Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rasionalisme adalah paham yang menomorsatukan akal. 

Sedangkan istilah rasionalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

rasionalize. Istilah ini memiliki dua arti yang berlawanan yang dikategorikan 
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dalam arti positif dan arti negatif. Arti positif dari istilah rasionalisasi adalah 

membuat rasional (masuk akal), atau membuat sesuatu dengan akal budi atau  

menjadi masuk akal. Sedangkan arti rasionalisasi secara  peyoratif atau negatif 

adalah pembenaran berdasarkan motif-motif tersembunyi (yang biasanya 

egoistik). Dalam arti negatif ini, alasan-alasan yang diberikan dalam 

rasionalisasi umumnya adalah penemuan-penemuan yang tidak benar yang 

lebih dapat diterima oleh ego seseorang ketimbang kebenaran itu sendiri.
93

 

Dari uraian mengenai istilah yang berkaitan dengan rasio, rasional, 

rasionalisme dan rasionalisasi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasio 

merupakan kemampuan dari akal, baik untuk menyimpulkan atau memahami. 

Sedangkan rasional adalah istilah untuk suatu keilmuan atau keputusan yang 

masuk akal. Untuk rasionalisme adalah nama bagi faham yang 

menomorsatukan akal. Dan yang terakir, yaitu rasionalisasi merupakan proses 

bagaimana menjadikan masuk akal.  

C. Kedudukan dan Fungsi Akal 

 
Akal beserta seluk beluknya sering dimasukkan dalam pembahasan 

filsafat. Ini ditunjukkan dari proses masuknya pengaruh Yunani, yaitu Plato. 

Neoplatonisme cukup banyak mempengaruhi filsafat Islam. Tetapi sebenarnya 

Neoplatonisme yang sampai ke  tangan orang-orang muslim berbeda dengan 

yang sampai ke Eropa sebelumnya, yang telah bercampur   dengan unsur-unsur 

kuat Aristotelesianisme. Bahkan sebenarnya, para filsuf muslim justru 

memandang Aris Toteles sebagai ―Guru Pertama‖ (al-Mu‟allim al-Awwal), 
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yang menunjukkan rasa hormat mereka yang amat besar. Dengan begitu, 

pengaruh Aristoteles kepada jalan pikiran para fisuf muslim menonjol dalam 

falsafah Islam.
94

 

Filosof Barat terbagi menjadi dua kubu dalam menjelaskan 

kemunculan ide-ide. Di sisi lain ada sekelompok yang percaya bahwa akal 

menyerap sederet konsep-konsep tanpa bantuan penginderaan. Misalnya 

Deskartes meyakinkannya dalam kaitan dengan konsep Tuhan dan jiwa dari 

hal-hal immaterial, dan konsep lebar dan bentuk dari hal-hal material. Dia 

menyebut kualitas-kualitas yang tidak langsung dicerap oleh penginderaan ini 

dengan nama ―kualitas-kualitas primer‖. Dan lawannya adalah ―kualitas-

kualitas sekunder‖ yang langsung dicerap melalui penginderaan seperti warna, 

bau, dan rasa.
95

 

Dengan begitu, Deskartes meyakini satu sisi dari keunggulan akal. 

Sisi lain dari keunggulan akal yang juga diyakininya ialah anggapannya bahwa 

pencerapan kualitas-kualitas sekunder yang diperoleh melalui pancaindera 

cenderung keliru dan tidak dapat diandalkan.
96

 

Selain itu, sebagai pelopor filsafat kritis, Immanual Kant meyakini 

adanya konsep dalam pikiran yang disebutnya dengan ―apriori”. Termasuk di 

dalamnya berkaitan dengan konsep ruang dan waktu yang berhubungan dengan 

hierarki indera yang duabelas. Dan menganggap pemahaman konsep-konsep 

ini sudah ada dan mendasari dalam benak manusia. John Locke dengan 
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empirismenya berpegang bahwa persinggungan pancaindera dengan objek 

external menyebabkan kemunculan-kemunculan citra-citra dan goresan 

padanya.
97

 

Patut untuk diperhatikan bahwa dalam al-Qur‘an dan hadis Rasulullah 

saw. menyatakan perlunya kerja-kerja intelektual, khususnya pada masalah 

ijtihad. Dalam madzhab Syi‘ah, qiyâsh (suatu metode deduksi analogis yang 

diajukan oleh Imam Abu Hanifah) digunakan dalam instrumen ijtiâd, namun 

guru dan pembimbing spiritualnya yakni Imam Ja‘far al-Shadiq as. 

memberikan spektrum yang luas bagi akal dalam melakukan ijtihâd. Pada 

seluruh literatur fiqh dan ushûl al-fiqh ditemukan bahwa peranan akal dalam 

ijtihâd lebih ditekankan daripada qiyâsh, karena qiyâsh hanyalah bentuk 

argumen logika yang semu (quasi-logical argument) sedangkan akal mencakup 

totalitas fakultas rasional yang dimiliki manusia.
98

  

Dalam pandangan Islam, akal mempunyai kedudukan yang sangat 

tinggi sehingga kedudukan dan posisinya sama dengan wahyu. Seperti 

diungkapkan oleh Allâma Thaba‘thaba‘i dalam magnum opus-nya, al-Mîzân, 

beliau menyebutkan dengan mengutip sebuah hadis masyhur, bahwa akal 

adalah sesuatu yang dengannya Allah disemah. Dengan kata lain, akal adalah 

lentera yang dengannya seseorang dapat mengenali ―wajah‖ Allah. Ini berarti 

bahwa peran yang dimainkan akal itu sama sekali tidak berbeda dengan peran 
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yang dibawa oleh Nabi.
99

 Akal merupakan sumber bagi pengetahuan 

keagamaan sekaligus sebagai timbangan atas makna hakekat dari ajaran 

agama.
100

 

Begitu juga dengan Quraish Shihab, dia berpendapat bahwa ―Teks al-

Qur‘an‖ sebagaimana halnya semua teks, bertemu dengan akal manusia, dan 

akal itulah yang memberi makna kepadanya‖.101
 Yaitu teks yang sakral asal-

usulnya, namun selalu menerima berbagai macam pendekatan kamanusiaan.
102

  

Memperlakukan al-Qur‘an sebagai teks –seperti yang dilakukan oleh 

banyak pemikir klasik maupun kontemporer- sangatlah menarik. Hal ini 

mengingat konsekuensi dari perlakuan tersebut yang menempatkan wahyu 

sebagai hasil komunikasi Tuhan-manusia, dimana Tuhan sebagai pengirim 

aktif, sedang manusia sebagai penerima pasif, dan kitab suci sebagai kode 

―komunikasi.‖103
 Oleh karena itu, jelaslah bahwa akal sangat erat kaitannya 

dengan wahyu, terutama untuk memahami pesan-pesan Tuhan sebagai dasar 

hidup manusia. 

Akal secara umum, seperti yang dikutip oleh Musa Kazim, dalam 

kitab Mir‟ât al-„Uqûl, bahwasanya Allamah Majlisi memberikan keterangan 

tentang „aql (akal). Secara bahasa berarti pengikatan pada pemahaman 
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terhadap sesuatu. Secara istilah, akal digunakan untuk menunjukkan salah satu 

definisi berikut ini: 
104

 

a. Kemampuan untuk mengetahui sesuatu. 

b. Kemampuan memilah-milah antara kebaikan dan keburukan yang niscaya 

bisa juga digunakan untuk mengetahui hal ihwal yang mengakibatkannya 

dan  sarana-sarana yang dapat mencegah terjadinya masing-masing dari 

keduanya. 

c. Kemampuan dan keadaan (hallah) dalam jiwa manusia yang mengajak 

kepada kebaikan dan keuntungan dan menjauhi kejelekan dan kerrugian. 

d. Kemampuan yang bisa mengatur perkara-perkara kehidupan manusia. Jika 

ia sejalan dengan hukum dan dipergunakan untuk hal-hal yang dianggap 

baik oleh syariat, maka ia adalah akal budi. Namun, manakala ia menjadi 

sesuatu yang mbalelo dan menentang syariat, maka ia disebut nakra‟ atau 

syaithaniyah. 

e. Akal juga dapat dipakai untuk menyebut tingkat kesiapan dan potensialitas 

jiwa dalam menerima konsep-konsep universal. Al-Nafs al-Nâthiqah (jiwa 

rasional yang digunakan untuk menalar) yang membedakan manusia dari 

binatang lainnya. 

f. Dalam bahasa filsafat, akal merujuk kepada substansi azali yang tidak 

bersentuhan dengan alam material, baik secara esensial (dzaty) maupun 

aktual (fi‟ly). 
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Dalam teologi Mu‘tazilah, kedudukan akal yang tinggi dalam 

pemikiran Yunani sejalan dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur‘an 

dan Sunnah Nabi. Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran 

Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu‘tazilah. Ciri-ciri dari teologi 

rasional ini adalah
105

: 

a. Kedudukan akal tinggi di dalamnya, sehingga mereka tidak mau tunduk 

kepada arti harfiah dari teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran 

filosofis dan ilmiah. Mereka meninggalkan arti harfiah teks dan ambil arti 

majazinya, dengan lain kata mereka tinggalkan arti tersebut dari nash wahyu 

dan mengambil arti tersiratnya. Mereka dikenal memakai banyak ta‘wil 

dalam memahami wahyu. 

b. Akal menunjukkan kekuatan manusia, maka akal yang kuat 

menggambarkan manusia yang kuat, yaitu manusia dewasa. Manusia 

dewasa berlainan dengan anak kecil, mampu berdiri sendiri, mempunyai 

kebebasan dalam kemauan serta perbuatan, dan mampu berfikir secara 

mendalam. Karena itu aliran ini menganut faham Qadaririah, yang di Barat 

dikenal dengan istilah free-will and fre-act, yang membawa kepada konsep 

manusia yang penuh dinamika, baik dalam perbuatan maupun pemikiran. 

c. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan 

Yang Maha Adil. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titiik tolak 

pemikiran teologi mereka. Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya 

kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tguhan, dalam al-Qur‘an 
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disebut Sunnatullah, yang mengatur apa perjalanan yang ada di alam ini. 

Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu, dan peraturan ini perlu dicari 

untuk kepentingan manusia hidup di dunia ini. 

Dari uraian terkait kedudukan dan fungsi akal di atas, jelas bahwa akal 

memiliki kedudukann yang tinggi dalam kehidupan manusia. Baik dalam 

pemahaman filsafat ataupun Islam, akal merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi manusia. Pentingnya akal bagi manusia ini dikarenakan fungsinya 

yang sangat mendasar dalam kehidupan. Terbukti dalam uraian di atas telah 

disebutkan bahwa akallah yang mampu membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk. 

Terkait dengan al-Qur‘an yang fungsinya sebagai hudan, furqon, nur, 

ruh, mau‟idhoh dan seterusnya, manusia dituntut untuk memahaminya. 

Sebagai dasar hidup manusia, al-Qur‘an perlu difahami keseluruhan maksud 

yang terkandung dalam setiap surat, ayat, bahkan kalimatnya. Untuk 

melakukan semua itu akallah yang dibutuhkan.  

Saperti yang disampaikan M. Roem Rowi dalam kata pengantar buku 

Kalimât al-Qur‟an, ‖al-Qur‘an, kata Allah, diturunkan dengan bahasa yang 

sangat jelas dan mudah dipelajari oleh siapapun, asal hikmah dan pelajaran 

yang diinginkan dari padanya (lihat al-Qur‘an 54 : 17, 22, 32, 40 dan 2 : 286) 

juga (16 : 103, dan 26 : 195). Ini berarti bahwa Allah sudah mengukur dan 

menyesuaikannya dengan kemampuan manusia, siapapun juga orangnya. 
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Dengan demikian, masalah yang sebenarnya bukanlah kemampuan kita, 

melainkan kemauan kita‖106
.  

Dalam memahami al-Qur‘an, para ulama mempunyai bermacam-

macam metode, pendekatan dan sudut pandang. Karya tulis ini merupakan 

salah satu usaha penulis untuk mengkaji dan menyajikan salah satu cara 

memahami al-Qur‘an yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Bagaimana 

metode penafsirannya, latar belakang kehidupannya, yang besar kemungkinan 

menjadi alasan untuk menentukan suatu metode dalam memahami al-Quran.
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BAB III 

MUHAMMAD ABDUH DAN TAFSIR RASIONALNYA 

 

A. Biografi Muhammad Abduh 

1. Latar belakang kehidupan 

Tokoh pembaharu Islam dari Mesir yang terkemuka ini 

mempunyai nama lengkap Muhammad Abduh bin Hassan Khair Allah, ia 

lahir di desa Mahallat Nashr, propinsi Gharbiyah, Mesir, pada tahun 1265 H 

/ 1849 M. Ayahnya bernama Abduh Khairullah, warga Mesir keturunan 

Turki. Sedangkan ibunya adalah perempuan dari suku Arab yang nasabnya 

sampai pada Umar Ibnu Khattab, sahabat Nabi Muhammad saw.
84

 

Muhammad Abduh dilahirkan di desa kecil dari keluarga miskin 

sebagaimana umumnya orang-orang desa di Mesir. Ia melewati waktu 

kecilnya dalam keadaan yang tidak terlalu menyenangkan karena dirundung 

kemiskinan. Namun demikian ia kuat imannya dan percaya bahwa 

kehidupan yang tidak menyenangkan di dunia ini akan mendapat gantinya 

di akhirat kelak.
85

  

Sebagaimana umumnya keluarga Islam, pendidikan agama 

pertamakali didapat dari keluarga, yaitu dari sang ayah, Abduh Khairullah, 

yang pertamakali menyentuh Abduh di arena pendidikan. Ayahnya 

mengajarkan baca-tulis, dan menghafal al-Qur‘an. Allah memberikan 
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kecerdasan kepada Abduh. Ini terbukti, hanya dalam tempo kurang dari tiga 

tahun mempelajari al-Qur‘an, ia sudah mampu menghafal semua isinya.
86   

Pada saat itu dia masih berumur 12 tahun.
87

 

Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga petani di 

pedesaan. Semua saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha 

pertanian, kecuali Muhammad Abduh yang oleh ayahnya ditugaskan untuk 

menuntut ilmu pengetahuan. Pilihan ini mungkin hanya suatu kebetulan atau 

mungkin juga karena dia sangat dicintai oleh ayah dan ibunya.
88

  

Hal tersebut terbukti dengan sikap ibunya yang tidak sabar ketika 

ditinggal oleh Muhammad Abduh ke desa lain. Baru dua minggu sejak 

kepergiannya, ibunya sudah datang menjenguk, dan juga dengan 

dinikahkannya Muhammad Abduh dalam usia yang sangat muda pada tahun 

1865, pada waktu itu dia baru berusia 16 tahun.
89

 

2. Pendidikan 

Terkait dengan pendidikan Muhammad Abduh pada awalnya 

dikirim oleh ayahnya ke Masjid al-Ahmadi Thantha (sekitar 80 Km dari 

Kairo) untuk mempelajari Tajwid al-Qur‘an. Namun, sistem pengajaran di 

sana dirasakan sangat menjengkelkannya, guru-guru memberikan term-term 

tata bahasa Arab dan hukum fikih untuk dihafal tanpa menjelaskan arti dari 

term-term itu. Sehingga setelah dua tahun (tahun 1864) di sana, Muhammad 
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Abduh memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-

saudara serta kerabatnya. Waktu kembali ke desa inilah dia dinikahkan.
90

  

Walaupun sudah menikah, ayahnya tetap memaksanya untuk 

kembali belajar. Empatpuluh hari setelah pernikahannya, ia dipaksa ayahnya 

untuk kembali ke Thantha. Namun Muhammad Abduh tetap bertekad untuk 

tidak kembali. Maka dia lari ke desa Kanisah Urin, saat perjalanan menuju 

Thantha. Di sana banyak paman dari pihak ayahnya bertempat tinggal. Di 

kota inilah dia bertemu dengan Syaikh Darwisy Khidr
91

, salah seorang 

pamannya yang mempunyai pengetahuan mengenai al-Qur‘an dan 

menganut paham tasawuf asy-Syadziliah. Sang paman berhasil mengubah 

pandangan pemuda Muhammad Abduh, dari orang yang membenci ilmu 

pengetahuan menjadi orang yang menggemarinya. Bahkan dia 

mengatgakan, ―tidaklah berlalu lima hari dari masa pertemuan itu, kecuali 

apa yang tadinya paling kusenangi, seperti bermain, bercanda, dan 

berbangga-bangga, telah berubah menjadi hal-hal yang paling kubenci.‖ 

Demikian Muhammad Abduh menceritakan pengalamannya.
92

  

 Dari sini, Muhammad Abduh kembali ke Masjid al-Ahmadi 

Thantha, dan kali ini minat dan pandangannya untuk belajar telah jauh 
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berbeda dibanding sewaktu pertama kali dia ke sana. Satu hal yang perlu 

dicatat bahwa pada periode ini, Muhammad Abduh sangat dipengaruhi oleh 

cara dan paham sufistik yang ditanamkan oleh Syaikh Darwisy Khidr.
93

 

Dari Thantha, Muhammad Abduh menuju ke Kairo untuk belajar 

di al-Azhar, yaitu pada bulan Februari 1866. Namun sistem pengajaran 

ketika itu tidak berkenan dihatinya, karena menurut Abduh: ―kepada para 

mahasiswa hanya dilontarkan pendapat-pendapat para ulama terdahulu 

tanpa mengantarkan mereka pada usaha penelitian, perbandingan, dan 

penarjihan.‖ Namun, di perguruan ini dia sempat berkenalan dengan sekian 

banyak dosen yang dikaguminya.
94

  

Pada tahun 1871, Jamaluddin al-Afghani
95

 tiba di Mesir. 

Kehadirannya disambut oleh Muhammad Abduh dengan menghadiri 

pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan oleh al-Afghani. Muhammad 

Abduh bertemu dengan dia dan mendengarkan kuliah-kuliahnya, baik di 

rumahnya, di kafenya, ketika dia sedang berkunjung atau dikunjungi. Kedua 

tokoh ini kemudian merasa ada kesamaan tujuan dan cocok, sehingga 

mereka akhirnya saling membantu dan sama-sama menaruh rasa suka.
96

   

Hubungan keduanya memungkinkan Jamaluddin al-Afghani 

mengalihkan kecenderungan Muhammad Abduh dari tasawuf—dalam arti 

yang sempit dan dalam bentuk tata cara berpakaian dan zikir—kepada 
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tasawuf dalam arti yang lain, yaitu perjuangan untuk perbaikan keadaan 

masyarakat dan membimbing mereka untuk maju serta membela ajaran-

ajaran Islam. Hal ini dilakukan melalui pemahaman ajaran-ajran lawan dan 

membantahnya sambil mempelajari faktor-faktor yang menjadikan dunia 

Barat mencapai kemajuan, guna diterapkan dalam masyarakat Islam, selama 

faktor-faktor tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
97

 

Disamping diskusi-diskusi tentang ilmu-ilmu agama, Abduh dan 

teman-temannya juga belajar kepada Sayid Jamaluddin pengetahuan-

pengetahuan modern, filsafat, sejarah, hukum, ketata-negaraan dan lain-lain. 

Suatu hal yang diberikan Sayid Jamaluddin kepada mereka, ialah semangat 

berbakti kepada masyarakat dan berjihad memutus matarantai kekolotan dan 

cara-cara berfikir yang fanatik dan merombaknya dengan cara berpikir yang 

lebih maju.
98

 

Setelah dua tahun sejak pertemuannya dengan Jamaluddin al-

Afghani, terjadilah perubahan yang sangat berarti pada kehidupan 

Muhammad Abduh, dan mulailah dia menulis kitab-kitab karangannya, 

seperti risâlah al-„aridah (1873), disusul kemudian dengan hasyiah syarh 

al-jalâl ad-dawwani li al-aqâ‟id adh-dhudhiyah (1875). Abduh, yang ketika 

itu baru berumur 26 tahun, telah menulis dengan mendalam tentang aliran-

aliran filsafat, ilmu kalam (teologi), dan tasawuf, serta mengkritik pendapat-

pendapat yang dianggapnya salah.
99
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Di samping itu, Abduh juga menulis artikel-artikel pembaruan di 

surat kabar al-ahram, Kairo. Melalui media ini, gema tulisan tersebut 

sampai ke telinga para pengajar di al-Azhar yang sebagian besar tidak 

menyetujuinya. Namun, berkat kemampuan ilmiahnya serta pembelanya, 

Syaikh Muhammada al-Mahdi al-Abbasi, yang ketika itu menduduki jabatan 

―Syaikh al-Azhar‖, Muhammad Abduh dinyatakan lulus dengan mencapai 

tingkat tertinggi di al-Azhar. Ketika itu Abduh dalam usia 28 tahun (1877 

M).
100

 

Setelah lulus dari tingkat Alamiyah (sekarang L.C. atau setingkat 

dengan S1), dia mengabdikan diri pada al-Azhar dengan menjadi asisten 

dosen dengan mengajar manthiq (logika) dan ilmu al-kalam (teologi), 

sedangkan di rumahnya dia mengajar pula kitab tahdzîb al-akhlâq, karangan 

Ibnu Miskawaih serta Sejarah Peradaban Kerajaan-Kerajaan Eropa.
101

 

Pada tahun 1878, Muhammad Abduh diangkat sebagai pengajar 

―sejarah‖ pada sekolah Dar al-Ulum (yang kemudian menjadi fakultas). 

Buku yang ia jadikan pedoman mengajar adalah Muqaddimah Ibnu 

Khaldun. Dia juga mengajar ilmu-ilmu Bahasa Arab pada madrasah al-

Idarah wa al-Alsun (sekolah adsminitrasi dan bahasa-bahasa).
102

 

Pada tahun 1879, Jamaluddin al-Afghani diusir oleh pemerintah 

Mesir atas hasutan Inggris yang ketika itu sangat berpengaruh di Mesir. 

Sedangkan Muhammad Abduh pada tahun yang sama diberhentikan dari 

kedua sekolah yang disebut terakhir, dan diasingkan ke tempat 
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kelahirannya, Mahallat Nashr (Mesir). Tetapi dengan terjadinya perubahan 

kabinet pada 1880, Abduh dibebaskan kembali dan diserahi tugas 

memimpin surat kabar resmi pemerintah, yaitu al-waqâ‟i al-mishriyah. 

Surat kabar ini, oleh Muhammad Abduh dan kawan-kawannya, bekas murid 

al-Afghani, dijadikan media untuk mengkritik pemerintah dan aparat-

aparatnya yang nyeleweng atau bertindak sewenang-wenang.
103

 

Setelah revolusi Urabi 1882 (yang berakhir dengan kegagalan), 

Muhammad Abduh, yang ketika itu masih memimpin surat kabar al-waqâ‟i, 

terlibat dalam revolusi tersebut, sehingga pemerintah Mesir memutuskan 

untuk mengasingkannya selama tiga tahun dengan memberi hak kepadanya 

memilih tempat pengasingannya. Akhirnya, dia memilih Suriah.
104

 

Bersama-sama dengan Said Jamaluddin al-Afghani, disusunlah di 

Paris, suatu gerakan bernama ―al-„urwatul wutsqa‖, gerakan kesadaran umat 

Islam sedunia. Untuk mencapai cita-cita gerakan ini diterbitkan sebuah 

majalah dengan nama organisasi ini juga, majalah al-urwatul wutsqa. 

Dengan perantaraan majalah itulah ditiupkannya suara keinsafan ke seluruh 

dunia Islam, supaya mereka bangkit dari tidurnya, melepaskan cara berfikir 

fanatik dan kolot dan bersatu membangun kebudayaan dunia. Suara itu 

lantang sekali kedengaran dan dengan pesat menggema ke seluruh dunia, 

memperlihatkan pengaruhnya di kalangan umat Islam. Sehingga dalam 

tempo yang singkat, kaum imperialis menjadi gempar dan cemas oleh 

karenanya. Akhirnya Inggris melarang majalah itu masuk ke Mesir dan 
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India; kemudian pada tahun 1884, setelah majalah itu terbit 18 nomor, 

pemerintah Perancis melarangnya terbit. Abduh kebetulan diperbolehkan 

kembali ke Mesir, sedangkan Said Jamaluddin mengembara di Eropa dan 

terus ke Rusia.
105

 

Tahun 1885, Muhammad Abduh meninggalkan Paris menuju ke 

Beirut (Lebanon), dan mengajar di sana sambil mengarang kitab-kitab: (1) 

risâlah at-tauhîd (dalam bidang teologi); (2) syarh nahjul balâghah 

(komentar menyangkut kumpulan pidato dan ucapan imam Ali bin Abi 

Thalib); (3) menerjemahkan kitab karangan Jamaluddin al-Afghani, ar-

raddu „alâ ad-dahriyyîn (bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai 

wujud Tuhan) dari bahasa Persia; dan (4) syarh maqâmât badî‟ az-zamân 

al-hamazani (kitab yang menyangkut bahasa dan sastra Arab).
106

 

Di Beirut, aktifitas Muhammad Abduh tidak terbatas pada 

mengarang dan mengajar saja, tetapi bersama beberapa tokoh agama lain, 

dia juga mendirikan suatu organisasi yang bertujuan menggalang kerukunan 

antar umat beragama. Organisasi ini telah membuahkan hasil-hasil yang 

positif, terbukti dengan dimuatnya artikel-artikel yang sifatnya menonjolkan 

ajran-ajaran Islam secara objektif pada media massa di Inggris, padahal 

ketika itu, jarang sekali dijumpai hal serupa di media Barat. Namun, 

organisasi ini dan aktivitas-aktivitas anggotanya dinilai oleh penguasa Turki 

di Beirut mempunyai tujuan-tujuan politik, sehingga penguasa tersebut 
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mengusulkan kepada pemerintah Mesir untuk mencabut hukuman 

pengasingan Muhammad Abduh agar dia segera kembali ke Mesir.
107

 

Demikianlah, maka pada tahun1888, Muhammad Abduh kembali 

ke tanah airnya dan oleh pemerintah Mesir  diberi tugas sebagai hakim di 

pengadilan daerah Banha. Walaupun pada saat itu Muhammad Abduh 

sangat berminat untuk mengajar, namun pemerintah Mesir agaknya sengaja 

merintangi, agar pikiran-pikirannya, yang mungkin bertentangan dengan 

kebijakan pemerintah ketika itu, tidak dapat diteruskan kepada putra-putri 

Mesir.
108

 

Beberapa kali Muhammad Abduh dipindahkan dari satu daerah ke 

daerah lain dalam kedudukan yang sama, sampai akhirnya dia ditugaskan di 

pengadilan Abidin, Kairo, kemudian pada 1899 dia diangkat menjadi mufti 

kerajaan Mesir. Pada tahun yang sama Muhammad Abduh menjabat pula 

sebagai anggota majlis syura kerajaan Mesir, seksi perundang-undangan.
109

 

Pada 1905, Muhammad Abduh mencetuskan ide pembentukan 

universitas Mesir. Ide ini mendapat tanggapan yang antusias dari 

pemerintah ataupun masyarakat, terbukti dengan disediakannya sebidang 

tanah untuk tujuan tersebut. Namun sayang universitas yang dicita-citakan 

ini baru berdiri setelah Muhammad Abduh berpulang ke rahmatullah, dan 

universitas inilah yang kemudian menjadi ―universitas Kairo‖.110
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Pada tanggal 11 juli 1905, pada masa puncak aktivitasnya 

membina umat, Muhammad Abduh meninggal dunia di Kairo, Mesir. Yang 

menangisi kepergiannya bukan hanya umat Islam, tetapi ikut pula berduka 

sekian banyak tokoh non-muslim.
111

 

3. Fokus pemikiran 

Ada dua  fokus utama pemikiran tokoh pembaharu Mesir ini. 

Abduh mepunyai dua fokus pemikiran yang merupakan tujuan hidupnya. 

Pertama, membebaskan umat dari taklid dengan berupaya memahami 

agama langsung dari sumber utamanya yaitu al-Qur‘an dan as-Sunnah, 

sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para ulama zaman klasik (salaf), 

zaman sebelum timbulnya perbedaan-perbedaan paham. 

Kedua,memperbaiki gaya bahasa Arab yang sangat bertele-tele, yang 

dipenuhi oleh kaidah-kaidah kebahasaan yang sulit dimengerti.
112

berangkat 

dari tujuan hidupnya itu dia berpendapat bahwa taqlid menghambat 

perkembangan pemikiran umat Islam dalam bidang hukum, pendidikan, dan 

lain-lain. Sikap ulama yang berpegang pada pendapat ulama klasik 

dipandangnya sebagai bertentangan dengan ajaran al-Qur‘an dan hadis yang 

melarang taklid.
113

 dia menganggap bahwa larangan taklid serupa dengan 
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larangan syirik berdasarkan surat al-a‘raf: 33, yang melarang mensekutukan 

Allah dengan sesuatu yang lain.
114

 

4. Karya-karya Muhammad Abduh dalam bidang tafsir
115

 

a. Tafsir juz ‗Amma, yang dikarangnya untuk menjadi pegangan para guru 

mengaji di Maroko pada tahun 1321 H. 

b. Tafsir surah wal ‗ashr, karya ini berasal dari kuliah atau pengajian-

pengajian yang disampaikannya dihadapan ulama dan pemuka-pemuka 

masyarakat Aljazair. 

c. Tafsir ayat-ayat surah an-Nisâ‘ ayat 77 dan 87, al-Hajj ayat 52, 53 dan 

54, dan al-Ahzâb ayat 37. Karya ini dimaksudkan untuk membantah 

tanggapan-tanggapan negatif terhadap Islam dan Nabinya. 

d. Tafsir al-Qur‘an bermula dari al-Fâtihah sampai dengan ayat 129 dari 

surah an-Nisa‘ yang disampaikannya di Masjid al-Azhar, Kairo, sejak 

awal Muharram 1317 H sampai dengan pertenghan Muharram 1332 H. 

Walaupun penafsiran ayat-ayat tersebut tidak ditulis langsung oleh 

Syaikh Muhammad Abduh, namun itu dapat dikatakan sebagai hasil 

karyanya, karena muridnya (Rasyid Ridha) yang menulis kuliah-kuliah 

tafsir tersebut menunjukkan artikel yang dimuatnya ini kepada Abduh 

yang terkadang memperbaikinya dengan penambahan dan pengurangan 

satu atau beberapa kalimat, sebelum disebar luaskan dalam majalah al-

Manâr. 
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Dari sini diketahui bahwa sebagian besar karya tafsir Abduh, pada 

mulanya bukan dalam bentuk tulisan. Hal ini, menurut Abduh, dikarenakan 

―uraian yang disampaikan secara lisan akan dipahami oleh sekitar delapan 

puluh persen dari pendengarnya, sedangkan karya tulis hanya bisa dipahami 

oleh sekitar dua puluh persen pembaca.‖116
 

Pandangan pendengar kepada pembicara membantu pemahaman 

tersebut, sedangkan keadaan pendengar mempengaruhi pembicara. ―karena 

itu‖ kata Muhammad Abduh ―aku tidak berbicara mengenai keadaan (umat) 

Islam dihadapan para ulama, karena pikiran mereka sama sekali tidak 

mengarah ke sana, dan karena itu mereka tidak mengetahui sesuatu 

walaupun mereka memiliki waktu luang. Ketika menyampaikan pelajaran 

tafsir, aku berbicara sesuai keadaan hadirin, karena itu aku tidak 

mempersiapkan diri dengan membaca (kitab tertentu) sebelum 

menyampaikan pelajaran. Aku hanya membuka kitab tafsir kalau ada segi-

segi yang gharîb (sulit/asing) menyangkut I‟rab atau kata. Maka bila yang 

hadir adalah sekelompok orang bodoh dan tidak bersemangat, aku 

menjelaskan (ayat-ayat al-Qur‘an) secara singkat. Tapi bila di antara hadirin 

ada orang-orang yang dapat mencerna pembahasan-pembahasan yang 

mendalam serta memberikan perhatian yang serius, maka Allah 

mengilhamiku dengan penjelasan-penjelasan yang banyak.‖117
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5. Pandangan Muhammad Abduh terhadap kitab tafsir dan penafsiran 

Muhammad Abduh menilai kitab-kitab tafsir pada masanya dan 

masa-masa sebelumnya tidak lain kecuali pemaparan berbagai pendapat 

ulama yang saling berbeda, dan pada akhirnya menjauh dari tujuan 

diturunkannya al-Qur‘an.118
 Sehingga Muhammad Abduh menganggap 

bahwa para mufassir terdahulu telah memperbanyak media yang 

dipergunakan sebagai alat bantu, sehingga kebanyakan dari mereka 

mengeluarkan maksud dari cita-cita Kitab Ilahi tersebut, yang pada akhirnya 

hanya menjebak mereka kedalam berbagai madzhab, yang melalaikan 

mereka dari maknanya yang esensial (hakiki).
119

 

Oleh karena itu Abduh menilai bahwa sebagian dari kitab-kitab 

tafsir tersebut sedemikian gersang dan kaku, karena penafsirannya hanya 

mengarahkan perhatian kepada pengertian kata-kata atau kedudukan 

kalimatnya dari segi i‟rab dan segi lain menyangkut segi-segi teknis 

kebahasaan yang dikandung oleh redaksi ayat al-Qur‘an. Oleh karena itu, 

kitab-kitab tafsir tersebut cenderung menjadi semacam latihan praktis dalam 

bidang kebahasaan, bukannya kitab tafsir yang sesungguhnya.
120

 Bagi 

Muhammad Abduh, menggunakan madzhab-madzhab nahwu dalam al-

Qur‘an dan upaya mengaktualisasikan al-Qur‘an berdasarkanmadzhab-
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madzhab tersebut merupakan bentuk keberanian yang besar kepada Allah 

swt. 
121

 

Menurut Abduh, Allah swt. Tidak akan menanyakan kepada kita 

tentang hal-hal tersebut, masyarakat pun tidak membutuhkannya, yang 

mereka butuhkan adalah petunjuk-petunjuk yang dapat mengantarkan 

mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
122

 

Walaupun demikian ada beberapa kitab tafsir yang 

dikecualikannya, yaitu tafsir az-zamakhsyari. Tafsir ini dinilainya sebagai 

kitab terbaik untuk para pelajar dan mahasiswa, karena ketelitian redaksi 

serta segi-segi sastra bahasa yang diuraikannya. Penilaian tersebut 

disampaikan kepada Rasyid Ridha ketika dia menanyakan tentang tafsir 

yang tgerbaik. Di lain kesempatan, Abduh juga menyebut ath-thobari, abu 

muslim al-asfahani, dan al-Qur‘anurthubi, sebagai kitab-kitab terpercaya di 

kalangan penuntut ilmu, karena pengarang-pengarangnya telah melepaskan 

diri dari belenggu taqlid dan berusaha untuk menjelaskan ajaran-ajaran 

Islam tanpa melibatkan diri dalam perselisihan dan perbedaan paham yang 

dapat menimbulkan perpecahan, dengan demikian mereka telah 

                                                 
121
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berpartisipasi dalam menciptakan iklim ilmiah di tengah-tengah masyarakat 

mereka.
123

 

Dalam kaitannya dengan penafsiran, Muhammad Abduh telah 

menjadikan kitab al-Qur‘an sebagai pijakan bagi kecenderungan 

reformasinya, membangun masyarakat dan memperbaharui agama.
124

 Oleh 

Abduh, al-Qur‘an dilihat sebagai hidayah, petunjuk keagamaan dan 

spiritual.
125

  Abduh menggaris bawahi bahwa dialog al-Qur‘an dengan 

masyarakat Arab ummiyyîn (awam atau yang tidak tahu baca tulis) bukan 

berarti bahwa ayat-ayatnya hanya tertuju kepada mereka semata-mata, tetapi 

berlaku umum untuk setiap masa dan generasi. Karena itu, menjadi 

kewajiban setiap orang pandai atau bodoh untuk memahami ayat-ayat al-

Qur‘an sesuai dengan kemampuan masing-masing.
126

 

Jalan pikiran Abduh ini menghasilkan dua landasan pokok 

menyangkut pemahaman atau penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur‘an, 

yaitu perana akal dan peranan kondisi sosial.
127

 

a. Peranan akal  

Muhammad Abduh berpendapat bahwa metode al-Qur‘an dalam 

memaparkan ajaran-ajaran agama berbeda dengan metode yang ditempuh 

oleh kitab-kitab suci sebelumnya, al-Qur‘an tidak menuntut untuk 

diterima begitu saja apa yang disampaikan, tetapi memaparkan masalah 

dan membuktikannya dengan argumentasi, bahkan menguraikan 
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pandangan-pandangan penentangnya seraya membuktikan kekeliruan 

mereka. Menurut Abduh, ada masalah keagamaan yang tidak dapat 

dipahami kecuali dengan pembuktian logika, sebagaimana diakuinya 

pula bahwa ada ajaran-ajaran agama yang sukar dipahami dengan akal 

namun tidak bertentangan dengan akal.
128

  

Abduh juga berpendapat bahwa Islam adalah agama universal 

yang tetap relevan bagi setiap masyarakat, zaman dan kompleksitas 

peradaban kapan pun dan dimana pun. ―sesungguhnya di dalam agama 

kita tidak ada ajaran yang menolak gagasan kemajuan dalam kebudayaan 

yang diyakini memiliki asas kemanfaatan bagi umat yang diselamatkan, 

kecuali dalam beberapa permasalahan tentang riba‖.
129

   

Dengan demikian, walaupun wahyu harus dipahami dengan 

akal, Muhammad Abduh tetap mengakui keterbatasan akal dan 

kebutuhan manusia akan bimbingan Nabi saw. (wahyu), khususnya 

dalam banyak persoalan metafisika atau dalam beberapa masalah / 

persoalan ibadah.
130

  

b. Peranan kondisi sosial 

Ajaran agama, menurut Abduh secara umum terbagi dalam dua 

bagian, yaitu rinci dan umum. Yang rinci ialah sekumpulan ketetapan 

Tuhan dan Nabi-Nya yang tidak dapat mengalami perubahan atau 

perkembangan, sedangkan yang umum merupakan prinsip-prinsip dan 
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kaidah-kaidah yang dapat berubah penjabaran dan perinciannya sesuai 

dengan kondisi sosial.
131

 

Dari sini, Abduh mengancam ulama-ulama pada masanya yang 

mengharuskan masyarakat mereka mengikuti hasil pemahaman ulama-

ulama terdahulu tanpa memperhatikan perbedaan kondisi sosial. Hal ini, 

menurut Abduh, ―mengakibatkan kesukaran bagi masyarakat, bahkan 

mendorong mereka mengabaikan ajaran agama.‖132
 Kata Abduh 

―madzhab-madzhab klasik seharusnya tidak dijadikan pedoman utama 

kacuali berdasarkan al-Qur‘an dan Sunah yang sahih‖.
133

  

Kaum muslim telah menanggalkan agama mereka, karena 

perhatian selama ini hanya tertuju kepada redaksi ayat-ayat (nash), tanpa 

memperhatikan ruh atau jiwa ayat-ayat itu sendiri. Kata Abduh, itulah 

sebabnya mengapa dia mengusulkan kepada para ulama ―agar mereka 

menghimpun diri dalam satu wadah organisasi, yang didalamnya mereka 

dapat mendiskusikan soal-soal keagamaan dan mencari ‗illat (motif) dari 

setiap ketetapan, sehingga suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan satu 

kondisi tertentu, hendaklah kondisi tersebut dijelaskan. Bila kondisinya 

berubah.‖ Dalam memahami ayat-ayat al-Qur‘an, terlebih yang 

menyangkut ayat-ayat hukum, landasan ini tidak pernah diabaikannya.
134

   

Melalui kedua hal tersebut di atas, Abduh berusaha untuk 

tujuannya, yakni menjadikan hakikat ajaran Islam yang murni menurut 
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pandangannya serta menghubungkan ajaran tersebut dengan kehidupan 

masa kini.
135

 

6. Corak penafsiran 

Ada bermacam-macam metode dan corak penafsiran al-Qur‘an. 

Abd al-Hay al-Farmawi, seperti yang kami sampaikan dalam BAB II, 

membagi metode-metode yang dikenal selama ini menjadi empat, yaitu 

analisis, komparatif, global, dan tematik (penetapan topik). Metode analisis 

tersebut bermacam-macam coraknya, salah satu diantaranya adalah corak 

adâbi ijtimâ„i (budaya kemasyarakatan). Corak ini menitik beratkan 

penjelasan ayat-ayat al-Qur‘an pada segi ketelitian redaksinya, kemudian 

menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan 

penonjolan segi-segi petunjuk al-Qur‘an bagi kehidupan, serta 

menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam 

yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia tanpa 

menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu, kecuali dalam batas-batas yang 

sangat dibutuhkan.
136

  

Corak penafsiran seperti ini merupkan sebuah corak penafsiran 

yang sangat peduli terhadap konteks dan kondisi zaman serta berupaya 

menggali petunjuk al-Qur‘an mengenai persoalan-persoalan kontemporer 

yang dihadapi umat Islam saat kitab tafsir tersebut disusun. Dalam 

pandangan Abduh, al-Qur‘an pada intinya bukanlah sumber hukum atau 

dogma Islam belaka, tetapi al-Qur‘an merupakan kitab dari mana 
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seharusnya umat Islam basa merumuskan jawaban-jawaban dan pemikiran-

pemikirannya mengenai dunia kini dan dunia masa depan.
137

  

Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa tafsir jenis ini bermaksud 

memahami pernyataan-pernyataan al-Qur‘an sehingga bisa membawa ke 

perbuatan dan diperolehnya hidayah yang tersembunyi di baliknya dalam 

rangka merealisasikan misi al-Qur‘an sebagai hudan wa rahmatan. Untuk 

merealisasikan penafsiran dengan corak seperti ini Abduh banyak 

membuang pengetahuan dari tafsir-tafsir klasik yang selalu membebani para 

ulama. Ia mengisi ruang itu dengan memberikan nasihat-nasihat yang 

praktis untuk memecahkan problem-problem kontemporer yang dihadapi 

umat Islam.
138

  

Tokoh utama corak ini, bahkan yang berjasa meletakkan dasar-

dasarnya, adalah syaikh Muhammad Abduh. Muhammad Husain adz-

Dzahabi mengemukakan sekian banyak ciri penafsiran Abduh, kemudian 

dilengkapi secara luas oleh Abdullah Muhammad Syahatah, sehingga secara 

keseluruhan, menurutnya, mencapai sembilan prinsip pokok.
139

 

Namun, apa yang telah dilakukan oleh kedua tokoh mufasir kiwari 

tersebut, tidak semuanya merupakan prinsip atau ciri khas penafsiran 

Abduh, ada pula diantaranya yang mereka anggap ―prinsip‖, tetapi 
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diabaikan oleh Muhammad Abduh apabila dinilai penerapannya pada 

penafsiran suatu ayat, tidak mendukung ide-ide yang ingin dicapainya.
140

  

Kalau kita perhatikan sebenarnya metode yang dipakai dalam 

Tafsir Al-Manar tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang lain yang 

menggunakan metode tahlili dengan menerapkan sistematika tertib mushafi. 

Tapi karena penekanan tafsir ini terhadap oprasionalisasi petunjuk al-Qur‘an 

dalam kehidupan umat Islam secara nyata inilah maka tafsir ini bisa 

dikatakan berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. 

B. Ciri-ciri penafsiran Muhammad Abduh 

1. Memandang setiap surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi
141

 

Dari pandangan ini, Abduh menjalin hubungan yang serasi antara 

satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah. Menurut Abduh, 

pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surah 

tadi secara keseluruhan, sebagai contoh adalah:  demi fajar)  والفجر وليال عشر 

dan malam yang sepuluh).
142

 Yang oleh banyak ulama diartikan sebagai 

fajar tertentu di awal tahun hijriyah atau 10 Dzulhijjah.
143

 

Kata layâlin ‗asyr (al-Fajr: 2) misalnya, tidak mungkin terlepas 

pengertiannya dari kata wa al-fajr (al-Fajr: 1), Abduh menjelaskan bahwa 

kata al-fajr di sini, tidak dibarengi dengan satu sifat tertentu, sehingga ia 
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harus dipahami secara umum. Al-Qur‘an, menurut Abduh, ―jika bermaksud 

menjelaskan tentang suatu hari atau waktu tertentu, maka waktu atau hari itu 

dijuluki dengan sifat atau cirinya, seperti yaum al-Qiyâmah, al-yaum al-

mau„ûd, lailah al-Qadr dan sebagainya. Akan tetapi, apabila hari dan waktu 

tidak ditentukan sifat atau ciri-cirinya, maka yang dimaksud adalah waktu 

secara umum.‖ Nah, kata al-fajr di sini demikian itu halnya, sehingga ia 

berarti umum, terjadi setiap hari, dalam arti bahwa fajar tersebut adalah 

fajar ketika cahaya siang menjelma di tengah-tengah kegelapan malam, 

cahaya yang kemudian mengusik kegelapan tersebut. Dengan demikian, 

demi keserasian antara ayat pertama dan kedua, maka layâlin „asyr harus 

ditafsirkan dengan malam-malam yang serasi keadaannya dengan 

pengertian yang dikandung oleh kata al-fajr, yakni sepuluh malam yang 

terjadi pada setiap bulan, yang di dalamnya cahaya bulan mengusik 

kegelapan malam. Dengan demikian, terjadilah keserasian antara keduanya, 

yakni masing-masing mengusik kegelapan, walaupun yang pertama 

mengusiknya hingga terjadi terang yang merata, dan yang kedua mengusik 

namun pada akhirnya terjadi kegelapan yang merata. Atas dasar keserasian 

ini, Abduh menolak pendapat-pendapat ulama yang menafsirkan kata al-fajr 

dan layâlin „asyr dengan fajar tertentu seperti awal tahun Hijriah atau 10 

Dzulhijjah dan lain-lain.
144

   

Tererkait dengan ide tentang keserasian ayat-ayat atau surah Asy-

Syatibi menulis: ―tidak dibenarkan seseorang hanya memperhatikan bagian 
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dari suatu pembicaraan kecuali pada saat dia bermaksud untuk memahami 

arti lahiriah dan satu kesatuan kata menurut etimologi, bukannya menurut 

maksud pembicaranya. Kalau arti tersebut tidak dipahami, maka dia harus 

segera kembali memerhatikan seluruh pembicaraan. Tokoh utama para 

mufasir yang berbicara tentang keserasian ayat-ayat al-Qur‘an adalah 

Ibrahim bin Umar al-Biqa‗i (808 H) dalam bukunya nazhm ad-durâr fi 

tanâsub al-âyah wa ash-shuwâr, yang terdiri dari dua puluh dua jilid besar 

yang berisi uraian tentang keserasian susunan ayat al-Qur‘an.
145

 Sebenarnya 

ide tentang intertekstualitas ini bisa dikatakan telah dipakai sejak Ibnu 

Abbas yang memakai kaidah al-Qur‟an yufassiru ba‟duhu ba‟dan. Pada 

perkembangannya ide ini banyak dipakai oleh banyak ahli tafsir lain seperti 

Abu Bakan al-Naisaburi (324 H), al-Syatibi (790 H) termasuk Umar al-

Biqa‘i.146
 

Sementara itu mengenai penafsiran ayat dengan ayat dalam surat 

lain banyak ditemukan dalam tafsir ini. Bahkan dapat dikatakan pengolahan 

teks dengan cara ini menjadi ciri khas Abduh. Cara ini bisa dipilih menjadi 

dua, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, misalnya saat menafsirkan QS. Al-

An‘am 165 dengan QS. Al-A‘raf 168, Hud 7, Al-Mulk 2, Al-Kahfi 7, Al-

Furqon 20, ‗Ali Imron 186, Al-Baqarah 155, Muhammad 31, Al-Ankabut 1-

2, Al-Naml 40, dan yang kedua menafsirkan satu kata dalam satu ayat 

dengan satu kata dalam ayat yang lain, misalnya kata ajal dalam QS. Al-
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An‘am 2 dilacak pengertiannya melalui QS. Hud 3, Al-Nahl 61, Thaha 129, 

Al-Ankabut 53, Fatir 53, Al-Zumar 42, Gafir 67 dan Nuh 4.
147

 

Keistimewaan Abduh adalah, dia menjadikan keserasian tersebut 

sebagai salah satu faktor penetapan arti serta tolak ukur dalam menilai 

pendapat-pendapat yang berbeda. Di samping itu, dia juga banyak 

menerapkan ide ini dalam penafsiran-penafsiran hal-hal yang kurang 

mendapat perhatian dari pendahulu-pendahulunya.
148

 

2. Ayat al-Qur’an bersifat umum 

Makna dari al-Qur‘an bersifat umum adalah, bahwa petunjuk al-

Qur‘an itu tetap berlaku sampai hari kiamat, sehingga nasehat-nasehat, janji-

janji, dan ancaman-ancamannya tidak ada batasan tertentu. Sedangkan janji, 

ancaman, kabar gembira ataupun yang menakut-nakuti itu bergantung pada 

akidah, akhlaq, adat, dan perbuatan-perbuatan yang terdapat pada umat. Hal 

ini merupakan perbedaan yang jelas, yang dikhususkan bagi al-Qur‘an al 

Karim dari kitab-kitab samawi, setiap kitab (selain al-Qur‘an) turun bagi 

kaum dengan batasannya, atas waktu yang tertentu, dan kitab-kitab itu 

banyak mengalami perubahan dan penambahan.
149

 

Walaupun ini sejalan dengan kaidah ilmu tafsir yang berbunyi:  

  َاِل َُ اِ ُلُ  ِوا َالِفا اِ ُُ  ِوا اَلَ  ِا
Artinya : Yang maknanya adalah ―pemahaman arti suatu ayat berdasarkan 

kepada redaksinya yang umum, bukan pada sebab turunnya yang 

khusus,‖ namun Abduh sangat memperluas pengertian kaidah ini, 

sehingga selama satu ayat dinilainya dapat bersifat umum, maka 
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keumuman ini dinyatakannya, walaupun terkadang bertentangan 

dengan kaidah-kaidah bahasa. Sebagai contoh, dapat 

dikemukakan penafsiran-penafsiran Abduh dalam surah al-Lail 

15-18:  

 

بُـَها ااٌتْـَقى - الِذى َكذَب َوتـََولى - َا َيْصلَـَهآ ِإا اٌاْشَقى  ُ يـَتَـزَكى- َوَسُيَج اااالِذى يـُْؤِتى َماَل

Artinya :‖Tidak ada yang masuk kedalamnya (neraka) kecuali orang yang 

paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling 

(dari iman). Dan (kelak) akan dijauhkan darinya (neraka) orang 

yang paling bertakwa, yang menafkahkan hartanya (di jalan 

Allah) untuk membersihkannya.” (Q.S. al-Lail: 15-18).
150

 

 

Kata asyqâ dan atqâ dalam kedua ayat ini, oleh Abduh dianggap 

mencakup semua orang pada segala masa, selama ia memiliki sifat-sifat 

tersebut. Sehingga kata al-asyqâ bukan ditujukan kepada Umayyah bin 

Kshalaf, sebagaimana sebab turunnya, tetapi ia mencakup orang-orang yang 

berdosa, walaupun dia berpredikat ―mukmin,‖ yang karena kelemahan 

imannya mengakibatkan dia melakukan dosa yang tidak akan dilakukan 

oleh seorang mukmin. Sebaliknya, kata al-atqâ yang disepakati oleh ulama 

sabab an-nuzul, ditujukan kepada Abu Bakar ash-Shidiq, oleh Abduh 

dinyatakan mencakup semua orang mukmin yang istiqamah, bahkan juga 

mereka yang pernah melakukan dosa-dosa tertentu. Pendapat ini berbeda 

dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa kaidah tersebut tidak dapat 

diterapkan pada ayat-ayat khusus yang turunnya menyangkut orang-orang 

tertentu, kalau redaksinya tidak bersifat umum.
151
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Menurut as-Sayuthi: ―kelirulah yang beranggapan bahwa ayat 17 

surah al-Lail bersifat umum karena dalam ayat tersebut tidak ada redaksi 

yang bersifat umum, alif dan lam hanya memberikan arti umum bila ia 

maushûlah, mu„arrafah atau mufrad, selama ia tidak bersyarat dan alif lam-

nya (al) bukan dalam arti telah dikenal (ahd). Sedangkan alif lam dalam al-

atqâ bukan maushûlah, karena yang maushûlah tidak dapat dirangkaikan 

dengan af„al al tafdhil. Dengan demikian, kata al-atqâ bukan jamak, 

sehingga tidak dapat diartikan secara umum.
152

 

3. Al-Qur’an adalah sumber aqidah dan hukum  

Muhammad Abduh menjelaskan apa yang dimaksud dengan ciri ini 

sebagai berikut: 

―jika kita menimbang keyakinan dalam otak kita dengan 

menggunakan Kitabillah, tanpa pertama-tama kita memasukkannya ke 

dalam kitab tersebut, maka kita akan terlihat antara mendapat petunjuk dan 

kesesatan. Namun, jika kita memasukkan apa yang ada dalam otak kita 

untuk memahami al-Qur‘an, kemudian pertama-tama kita memadukannya 

dengan al-Qur‘an, maka kita tidak akan mungkin tahu antara petunjuk dan 

kesesatan, disebabkan kontaminasi antara yang ditimbang dengan 

timbangannya. Akhirnya, mana yang ditimbang dan mana yang digunakan 

untuk menimbang sama-sama tidak diketahui. Saya ingin, agar al-Qur‘an 

tersebut tetap menjadi pondasi, dimana berbagai madzhab dan pandangan 

itu justru dibawa olehnya. Bukannya berbagai madzhab dan pandangan 
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tersebut justru menjadi pangkal. Padahal seharusnya al-Qur‘anlah yang 

membawanya. Kemudian ia dirujuk dengan tradisi hermeneutika atau tahrif 

(penyimpangan makna) sampai ke sana, persis yang dialami oleh orang-

orang yang tergelincir serta mereka yang sesat.‖153
 

Dari sini, Abduh menyatakan bahwa para pemikir Islam terdahulu 

(mujtahid) telah berjasa dalam usaha mereka, tapi itu bukan berarti bahwa 

kita harus mendahulukan pendapat-pendapat mereka ketimbang petunjuk-

petunjuk yang kita pahami dari ayat-ayat al-Qur‘an yang musykil (sukar 

dipahami) hanya karena ayat-ayat tersebut tidak sejalan dengan pandangan 

mazhab mereka.
154

 

Selaras dengan langkah-langkah yang dibuat oleh Muhammad 

Abduh terhadap tafsir al-Qur‘annya, dia berpendapat mengenai tidak 

perlunya mengemukakan penjelasan al-Qur‘an seputar masalah-masalah 

khilafiyah, yang umumnya tidak dijelaskan secara tekstual. Maksudnya, 

adalah adanya perbedaan di kalangan nuhat (ahli nahwu), fuqoha‟ dan 

mutakallimin itu sangat berpengaruh, misalnya, dengan metodologi Abi 

Hayyan al-Andalusidalam kitab tafsirnya yang dikenal dengan al-Bahru al-

Muhith. Muhammad Abduh berkomentar: ―sebagian mufassir, dalam 

konteks ini mengemukakan masalah-masalah khilafiyah di seputar bangkai, 

seperti ketika memanfaatkan kulitnya dan sebagainya, selain untuk dimakan. 

Kami tegaskan bahwa kami tidak akan mengemukakan penjelasan al-Qur‘an 
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hingga terjebak masalah-masalah khilafiyah yang tidak pernah dijelaskan 

oleh teksnya. Sebab kita tetap harus berada di atas perbedaan yang ada.
155

 

Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendapat Abduh tentang 

tayamum dalam surah an-Nisâ‘ ayat 43: 

يَـأَيـَها الِذيََا تـَْقَربُوْا الصَلوَة َوأَنُتْم ُسَكـَرى َحتى تـَْعَلُموْا َما تـَُقوُلوَن َوَا ُجُباً ِإا َعاِبِرى َسِبيٍل َحتى 

ُتم مْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجآَء َأَحٌد ِمُْكْم ِمن اْلَغآِئِط َأْو لَـَمْسُتُم الَِسآَء فـََلْم َتِجُدوْا  تـَْغَتِسُلوْا َوِإْن ُك

َ َكاَن َعُفّواً َ ُفوواً      َمآًء فـَتَـَيمُموْا َ ِعيداً  َِيباً فَاْمَسُ وْا ِبُوُجوُِكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإن الل

Artinya : ―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 

kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang 

kamu ucapkan. (jangan pula kamu hampiri masjid) sedang kamu 

dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja, sehingga kamu 

mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau 

datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh 

perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka 

bertayamumlah kamu dengan tanah yang bik (suci), sapulah 

kepalamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi 

maha pengampun.” (Q.S. an-Nisâ‘ :43)156
 

 

 Dari sini, Abduh berpendapat bahwa ayat ini sangat jelas artinya. 

Menurutnya, ayat ini menunjukkan bahwa: (1) seorang yang sakit, atau (2) 

yang dalam perjalanan, sama hukumnya dengan (3) seorang yang berhadas 

kecil, atau (4) seorang yang berhadas besar, yang tidak mendapatkan air. 

Ini berarti bahwa perintah ―...maka bertayamumlah kamu...” Bukan 

merupakan syarat bagi keempat macam keadaan tersebut diatas, tetapi hanya 

berlaku bagi keadaan ke-3 dan ke-4 dari yang tersebut di atas.
157

 

Dalam hal ini memang pantas dipertanyakan, kalau semua orang 

yang sakit atau sehat demikian pula musafir, tidak diperbolehkan 
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bertayamum kecuali dalam hal ketiadaan air maka apakah arti redaksi ayat 

ini yang secara tegas menyebutkan orang-orang yang sakit dan musafir 

itu?
158

 

Syaikh Muhammad Ali as-Sais menulis dalam tafsirnya: ―seorang 

musafir bisaanya tidak memiliki air atau sangat membutuhkannya sehingga 

perlu disebutkan secara tegas seakan-akan dia tidak memiliki air. Adapun 

orang yang sakit, keadaan dan sifat penyakitnya itukah yang merupakan 

penyebab diperbolehkannya tayamum. Dengan demikian, ditegaskannya 

kedua kalimat itu dalam ayat ini adalah untuk menggaris bawahi bahwa 

tidak semua orang diperbolehkan bertayamum kecuali jika memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu.
159

  

4. Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an 

Muhammad Abduh berpendapat, sesuai degan tendensi rasionalnya 

di bidang tafsir, bahwa kemukjizatan al-Qur‘an menunjukkan tidak adanya 

keberdayaan zaman untuk menggugurkan apapun darinya. Dia menegaskan, 

bahwa hanya al-Qur‘anlah satu-satunya kitab yang memuat berbagai 

masalah alam, secara empiris maupun sosial. Zaman telah berlalu, keadaan 

ilmu pengetahuan dan aktifitas manusia pun telah berubah, namun tidak ada 

kesalahan yang paten dalam hal tersebut. Oleh karena itu, benar kiranya jika 

keselamatannya dari kesalahan ini dijadikan salah satu dari aspek 

kemukjizatannya bagi manusia.
160

  

                                                 
158

 Ibid. 
159

 Ibid. 
160

 Abdul Majid, Visi, 132. 



 83 

Bertitik tolak dari pandangan Abduh tentang peranan akal seperti 

yang digambarkan di atas, serta keyakinanya bahwa wahyu dan akal tidak 

mungkin akan bertentangan, maka Abduh menggunakan akal secara luas 

untuk memahami (menafsirkan) ayat-ayat al-Qur‘an. Penafsiran-

penafsirannya menyangkut ayat akidah atau syariah, mencerminkan ciri 

ini.
161

 Abduh bahkan sampai melakukan rasionalisasi terhadap ayat-ayat 

mengenai hal-hal gaib seperti Malaikat dan Jin. Cirri ini sangat menonjol 

dalam Tafsir Al-Manar  dan bisa ditemukan dibanyak tempat.
162

 Lihat 

misalnya ketika dia menafsirkan surah al-Baqarah ayat 255:  

ُ َما ِفي السَمـَواِت َوَما ِفي ااٌْوِض َمن َذا  ُ ِسٌَة َوَا نـَْوٌم ل َُو اْلَ ى اْلَقيوُم َا تَْأُخُذ َ ِإا  ُ َا ِإلَـ الل

ِ ِإا ِبَما  ِ يـَْعَلُم َما بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَا ُيِ يُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِم ُ ِإا بِِإْذِن َد الِذى َيْشَفُع ِع

َُو اْلَعِلى اْلَعِ يمُ  ُ ِحْف ُُهَما َو ُ السَمـَواِت َوااٌْوَض َوَا يـَُؤوُو  163َشآَء َوِسَع ُكْرِسي

Kesimpulannya bahwa, makna tiada Tuhan selain Dia, adalah 

bahwa tiada dalam wujud ini pemilik kekuasaan yang sebenarnya terhadap 

jiwa (kecuali Dia) sehingga jiwa terdorong untuk mengagungkan dan 

tunduk kepada-Nya, serta meyakini bahwa dalam genggaman kekuasaan-

Nyalah penganugerahan kebajikan atau keterhindaran dari keburukan.
164

 

Al-hayy ( الحّي ) Maha Hidup berarti Dia pemilik hidup dan sumber 

rasa, pengetahuan, gerak dan pertumbuhan (Rasyid Ridha mengatakan, 

bahwa Abduh menjelaskan hal tersebut dengan memberi contoh tumbuh-
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tumbuhan dan binatang), keduanya hidup tetapi tingkat kehidupannya 

berbeda, hewan lebih sempurna daripada tumbuh-tumbuhan. Allah harus 

disucikan dari hidup semacam ini, karena hal tersebut mustahil bagi-Nya.
165

 

Abduh menolak pengertian hidup bagi Tuhan dalam arti yang 

hidup terus-menerus, tetapi menurutnya, arti ―hidup‖ bagi-Nya adalah 

bahwa dia sumber pengetahuan, kekuasaan, atau dengan kata lain, ia adalah 

satu sifat yang dengannya dipahami bahwa pemiliknya memiliki ilmu, 

kehendak dan kekuasaan.
166

   

Penafsiran ini membantah anggapan penganut materialisme yang 

mengatakan bahwa alam raya bergerak dengan sendirinya, dan bahwa 

keharmonisan dan keteraturan yang tampak dengan jelas di alam semesta 

merupakan akibat dari materi yang tidak berpengetahuan.
167

 

Menghadapi ayat-ayat yang sekiranya sukar dipahami, maka 

seseorang, menurut Abduh, ―dapat menakwilkan ayat-ayat tersebut atau 

tidak membahasnya, dan menyerahkan pengertiannya kepada Allah.‖ Dua 

cara ini telah ditempuh oleh ulama terdahulu, sedangkan Abduh sendiri 

memilih cara yang pertama, sehingga cukup banyak ayat al-Qur‘an yang 

ditafsirkannya dengan memakai cara tersebut, seperti ayat-ayat yang 

menyangkut kisah adam, kisah sapi betina yang disebutkan dalam surah al-

Baqarah, pengertian malaikat, dan sebagainya.
168
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Rasyid ridha, yang dalam beberapa hal tidak sependapat dengan 

Abduh, menjelaskan bahwa hal tersebut ditempuh oleh Abduh untuk 

meyakinkan orang-orang yang mengingkari hakikat keagamaan, Seperti 

(malaikat) dengan istilah-istilah yang dapat diterima oleh akal mereka. Dan 

inilah agaknya yang menyebabkan Abduh menafsirkan suatu masalah 

dengan penafsiran yang berbeda karena perbedaan audience 

(pendengarnya), misalnya pengertian malaikat dalam juz „amma ditafsirkan 

bahwa: ―Malaikat yang menulis pekerjaan kita yang baik maupun yang 

buruk, harus dipercayai dan kita tidak perlu membahas tentang hakikatnya,‖ 

sedang dalam tafsir al-Manâr dijelaskan oleh Rasyid Ridha pendapat Abduh 

tentang makhluk tersebut secara terperinci, antara lain, dengan 

mengartikannya sebagai bisikan hati dan hukum-hukum alam.
169

 

Abdul Halim Mahmud, mantan pemimpin tertinggi lembaga-

lembaga al-Azhar Mesir, menilai bahwa penafsiran-penafsiran Abduh 

semacam ini, khususnya tentang penafsiran kisah Adam, disadarinya atau 

tidak, telah dipengaruhi oleh teori evolusi yang ketika itu tersebar luas di 

Eropa, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Sayyid Quthub secara umum 

menilai bahwa pandangan yang dianut oleh Abduh ini dipengaruhi oleh 

lingkungan masyarakat Eropa dan masyarakat muslim yang masing-masing 

menilai peranan akal secara bertolak belakang, sehingga dalam menghadapi 

keduanya Abduh meletakkan akal (penjabaran ciri tersebut dalam 
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penafsiran-penafsirannya) seimbang dengan wahyu, bahkan mengharuskan 

penakwilan ayat-ayat al-Qur‘an agar sejalan dengan akal.
170

 

Apa yang ditempuh oleh Abduh tersebut ―sejalan dengan aliran 

Mu‘tazilah171
, baik dalam prinsip-prinsip yang dianutnya maupun dalam 

tujuan-tujuan yang ingin dicapainya,‖ walaupun sementara ulama 

membedakan Abduh dengan aliran tersebut dengan menyatakan, 

―Muhammad Abduh menggunakan akal bukan untuk mendukung suatu ide 

yang ada di dalam pikirannya, berbeda dengan Mu‘tazilah yang berangkat 

dari suatu ide (keyakinan), kemudian menggunakan akal atau mencari 

alasan logika demi membenarkan ide tersebut.‖172
 

Sebagai contoh dari penggunaan ciri keempat ini adalah pendapat 

Abduh mengenai: 

a. Malaikat 

Dalam menguraikan tentang malaikat, Abduh mengemukakan 

dua pendapat. Pertama, bahwa malaikat merupakan makhluk-makhluk 

gaib yang tidak dapat diketahui hakikatnya, namun harus dipercayai 

keberadaannya. Kedua, ini adalah pendapat yang juga telah dikemukakan 

oleh sementara pemikir Islam sebelum Abduh, yang pada kesimpulannya 

adalah: ―malaikat merupakan makhluk-makhluk Tuhan yang bertugas 
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dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan, memelihara manusia dan sebagainya. Hal ini menurut Abduh 

adalah: ―isyarat yang lebih jelas dari redaksi tentang suatu ciri tertentu, 

bahwa pertumbuhan dalam tumbuh-tumbuhan terjadi tidak lain kecuali 

dengan adanya ruh khusus yang dihembuskan Allah swt. kedalam biji-

bijian (benihnya), sehingga dengan demikian terjadilah kehidupan bagi 

tumbuhan tersebut. Demikian pula halnya terhadap manusia dan binatang 

serta segala sesuatu yang bersifat menyeluruh, yang terjadi atas dasar 

suatu sistem tertentu akibat ketetapan Tuhan dalam terjadinya, semuanya 

terjadi atas dasar ruh yang dihembuskan Tuhan. Hal ini dalam istilah 

agama dinamai malaikat.‖Demikian menurut Abduh.
173

 

Selanjutnya dikatakan,―bagi mereka yang tidak mengindahkan 

penamaan yang ditetapkan  oleh agama, hal-hal tersebut mereka namakan 

natural power (hukum alam) karena mereka tidak mengenal dalam 

kehidupan ini kecuali alam nyata, atau kekuatan yang tampak bekasnya 

dalam alam nyata,‖kata Abduh, ―suatu hal yang pasti dan tidak dapat 

diperselisihkan adalah bahwa dalam hakikat setiap ciptaan terdapat 

sesuatu yang menjadi sumber ketergantungannya serta menjadi inti 

sistem wujudnya. Hal ini tidak dapat diingkari oleh seorang yang berakal 

walaupun mereka tidak beriman atau mengingkari bahwa hal tersebut 

dinamai malaikat. Demikian pula sebaliknya, hal tersebut tidak juga 

dapat diingkari oleh seorang yang beriman terhadap wahyu, walaupun 
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dia mengingkari penamaan tersebut dengan natural power atau hukum 

alam, karena istilah ini tidak dikenal dalam istilah agama.‖174
 

Muhammad Abduh menambahkan: ―dirasakan oleh mereka 

yang mengamati dirinya atau membanding-bandingkan pikiran 

(kehendak-kehendaknya) yang mempunyai dua segi, yaitu segi baik dan 

segi buruk, dirasakan olehnya  bahwa dalam batinnya terjadi 

pertentangan, seakan-akan yang terlintas di pikirannya itu sedang 

diajukan ke suatu sidang majlis permusyawaratan, yang ini menerima 

dan yang itu menolak, yang ini berkata ―kerjakanlah‖ dan yang itu 

berkata ―jangan,‖ sehinggga pada akhirnya menanglah salah satu pilihan 

tersebut dan ditetapkan kehendak yang akan dilaksanakan. Proses 

demikianlah yang terjadi dalam jiwa setiap manusia, dan yang kita 

namakan pikiran. Pada hakikatnya ia tidak dapat dijangkau intinya 

sehingga kita menamainya ―jiwa‖.175
 

―Tidaklah mustahil hal tersebut dinamai oleh Allah swt. Dengan 

malaikat atau nama apa saja selainnya, karena orang pun tidak dapat 

dilarang untuk memberi nama bagi sesuatu (dengan sesuka hatinya), 

apalagi Tuhan yang memiliki kehendak yang mutlak, kekuasaan yang 

pasti, serta ilmu yang luas.‖176
 

Muhmamad Rasyid Ridha yang menulis hal di atas dalam 

tafsirnya, al-Manar, dalam rangka pembelaan terhadap gurunya ini, 

menyatakan pendapat ini telah dicetuskan terlebih dahulu oleh Imam al-
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Ghazali dalam kitabnya, Iyiha‟ „Ulum ad-Din ketika Imam al-Ghazali 

menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati.
177

 

Walaupun Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam 

pembelaannya ini menjelaskan bahwa tujuan Syaikh Muhammad Abduh 

menerangkan arti ―malaikat‖ seperti itu hanya untuk meyakinkan orang-

orang yang mengingkari wujud malaikat dengan jalan menggunakan 

istilah-istilah yang dapat diterima oleh akal mereka, namun pada 

prinsipnya Abduh tidak dapat menyetujui definisi yang telah 

dikemukakan oleh ulama-ulama lain tentang ―malaikat‖, yaitu definisi 

yang menyatakan bahwa malaikat adalah ―makhluk-makhluk (benda/ 

jism) bercahaya‖ yang dapat berbentuk dengan rupa (bentuk) yang 

berbeda-beda. ―Bagaimana‖ kata Abduh, ―kita dapat menerima bahwa 

mereka itu adalah jism, sedangkan mereka makhluk bercahaya? Dan apa 

pula arti pambentukan mereka yang berbeda-beda itu? Sungguh definisi 

ini tidak dapat dipahami, baik oleh mereka sendiri yang 

mengemukakannya, apalagi untuk orang lain.‖178
 

Bertitik tolak dari pandangan terhadap malaikat yang berbeda 

dari pandangan mayoritas ulama ini, syaikh Muhammad Abduh 

menafsirkan kisah penciptaan Adam, dialog Tuhan dengan Malaikat 

terkait keengganan Iblis untuk sujud dan hal lain menyangkut kisah 
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tersebut, hanyalah kisah simbolik semata-mata, bukan suatu peristiwa 

yang telah terjadi dengan sebenarnya.
179

 

b. Kisah kejadian Adam 

Terkait penafsirkan Abduh mengenai kisah kejadian Adam M. 

Quraish Shihab telah memperinci sebagai berikut: 
180

 

1) Pemberitahuan Tuhan kepada malaikat tentang rencana-nya 

menciptakan khalifah, berarti bumi dengan segala hukum alam yang 

menjadi ruh, inti serta segala sumber ketergantungannya telah 

disiapkan Tuhan untuk dihuni oleh suatu makhluk (manusia), yang 

dapat mengolahnya, sehingga dapat tercapai kesempurnaan hidup di 

dunia ini. 

2) Pertanyaan malaikat kepada Tuhan tentang sifat khalifah tersebut yang 

dapat merusak dan menumpahkan darah di bumi, adalah gambaran 

tentang adanya potensi dalam diri manusia untuk melakukan hal-hal 

tersebut walaupun potensi ini tidak bertentangan dengan arti 

kekhalifahan yang dikemukakan di atas. 

3) Pengajaran Tuhan kepada Adam tentang nama semua benda, berarti 

penjelasan tentang kemampuan manusia secara potensial untuk 

mengetahui segala sesuatu dalam alam materi ini secara 

kemampuannya untuk mengolah dan mengambil manfaatnya. 
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4) Pemaparan pertanyaan-pertanyaan kepada Malaikat dan ketiadaan 

jawaban mereka menunjukkan keterbatasan ruh-ruh untuk mengatur 

alam ini (hukum-hukum alam tersebut). 

5) Sujudnya malaikat kepada manusia menunjukkan kemampuan 

manusia untuk memanfaatkan hukum-hukum alam tersebut demi 

mengembangkan alam ini melalui pengetahuan tentang sunnatullâh. 

6) Keengganan iblis untuk sujud, menunjukkan kelemahan manusia dan 

ketidakmampuannya untuk menundukkan jiwa kejahatan, atau 

menghilangkan bisikan-bisikan kotor yang mengantarkan kepada 

perselisihan, perpecahan, agresi, dan permusuhan di bumi ini. 

c. Sihir 

Muhammad Abduh memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 

kepada dirinya untuk menafsirkan al-Qur‘an. Dia juga telah menyimpang 

dari beberapa pandangan Ahlussunnah, dan mengikuti Mu‘tazilah dalam 

pandangan mereka mengenai sihir, bahwa sihir tersebut tidak ada 

wujudnya.
181

 

Muhammad Abduh berpendapat bahwa sihir yang dijelaskan 

oleh Allah dalam al-Qur‘an ialah: ―pengelabuan yang menipu mata 

sehingga terlihat apa yang sebenarnya tidak ada menjadi ada,‖ 

sebagaimana ketika Muhammad Abduh menafsirkan firman Allah surah 

al-Baqarah 102: 

  َُ  ُِ  َو اللّ َا الِلححَ 

                                                 
181

 Abdul Majid, Visi dan Paradigma, 151. 



 92 

dia berkata: ―ayat ini menunjukkan bahwa sihir dapat 

dipelajari,‖ sehingga dengan demikian disimpulkannya bahwa sihir tidak 

lain dari: ―tipu daya dan atau ilmu-ilmu yang dapat dipelajari dan 

diketahui oleh sementara orang, kemudian orang tersebut dinamai 

penyihir, karena apa yang dilakukannya itu tidak diketahui rahasianya 

oleh orang lain.‖182
 

Selanjutnya ketika Muhammad Abduh menafsirkan firman 

Allah dalam surah al-falaq ayat 4: 

 َ ِ   َ ّح َ  ِاٍ   َِ ا َ َل َ 

“dari kejahatan-kejahatan wanita yang mengembus-embuskan 

pada buhul-buhul dan tali-tali,”dia menegaskan bahwa yang dimaksud 

adalah orang-orang yang membawa berita-berita (fitnah) kepada dua 

pihak sehingga memutuskan hubungan antara keduanya. Menurut Abduh, 

redaksi tersebut dipakai   karena Allah swt. ingin mempersamakan 

mereka dengan tukang-tukang sihir yang bila mereka ingin memutuskan 

hubungan  misalnya antara suami istri mereka mengikat satu tali 

kemudian dibacakan  mantra lalu dilepaskan ikatannya sebagai pertanda 

lepasnnya ikatan kasih sayang antara suami-istri tersebut, berita yang 

dibawa (fitnah tersebut) merupakan suatu hal yang mirip dengan sihir, 

kerena dia mengalihkan kasih sayang antara dua sahabat menjadi 

permusuhan dengaa cara-cara terselubung dengan penuh kebohongan. 

Fitnah ini menyesatkan hati kedua sahabat tadi, sebagai mana malam 
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dengan kegelapannya menyasatkan orang-orang yang berjalan pada 

waktu itu.
183

  

 Atas dasar pemahaman itu, Abduh menolak semua hadits- 

hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. Pernah disihir sehingga 

mempengaruhi beliau, dan bahwa jibril turun memberitahukan tempat 

disembunyikannya bahan- bahan yang digunakan untuk menyihir beliau 

itu. Menurut Muhammad Abduh, kalau benar Rasulullah saw. disihir, 

maka ini menbenarkan tuduhan kaum musyrikin yang menyatakan 

sebagaimana al- Qur‘an:  Kamu sekalian tidak―  ِ ناتَ َتِ ُل َناِإ ّاَرُجاًاَملُح رً 

mengikuti seorang yang disihir‖. Disamping itu, menyatakan bahwa 

beliau disihir menimbulkan anggapan atau kemungkinan bahwa akal 

pikiran beliau berubah sehingga bisa saja ketika beliau menyampaikan 

sesuatu yang bukan wahyu tetapi dianggapnya wahyu, atau sebaliknya.
184

   

5. Tidak merinci persoalan-persoalan yang disinggung secara mubham 

(tidak jelas), atau sepintas lalu oleh al-Qur’an 

Di dalam al-Qur‘an, sering ditemui lafal-lafal yang cukup jelas 

artinya walaupun tidak terperinci, misalnya menyangkut ―sapi‖yang disebut 

dalam surat al-Bqarah ayat 67 atau al-qaryah (kampung) yang disinggung 

dalam surah al-Baqarah ayat 58, ataupun anjing yang menyertai (Ashhabul 

Kahfi ayat 18). Dalam hal-hal semacam ini, sementara mufasir 

menguraikannya dengan terperinci, perincian yang pada umumnya tidak 
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mempunyai standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Tafsir ats-Tsa‘labi, 

an-Naisaburi, al-Baghawi, al-Khazin, adalah contoh konkret.
185

 

Muhammad Abduh, dalam menafsirkan ayat-ayat semacam itu, 

tidak menempuh cara demikian, karena dia beranggapan bahwa tujuan 

utama dari diuraikannya ayat-ayat yang menyinggung hal-hal semacam itu 

dapat dicapai (tanpa harus merinci dan menjelaskan arti lafal/redaksi-redaksi 

tersebut).
186

 

Sikap Muhammad Abduh dalam menghadapi ke-mubham-an al-

Qur‘an adalah mengambil nash-nash absolut, serta tidak memberikan 

tambahan. Memang kemudian terbukti, bahwa makna tersebut tidak 

bergantung dengan yang lain. misalnya pernyataannya: ―aktifitas yang 

diperintahkan oleh Musa kepada mereka adalah membunuh diri mereka. 

Mengenai kisah tersebut yang terangkum dalam kitab Taurat yang mereka 

pegang hingga sekarang adalah: „Musa mengajak orang-orang untuk 

kembali kepada Tuhannya. Ajakan tersebut kemudian diterima oleh Banu 

Lawai. Musa kemudian memerintahkan mereka mengambil pedangnya, 

sebagian diantara mereka membunuh sebagian yang lain. Mereka 

melakukannya hingga paterbunuh mencapai tuju puluh ribu. pada hari itu 

yang terbunuh  mencapai tiga ribu orang .‟ Mufassir kami, jalaluddin dan 

yang lain, berpendapat bahwa yang terbunuh mencapai tuju puluh ribu. 

Sementara al-Qur‟an sendiri tidak pernah menyebut jumlah. Padahal 

makna yang dimaksud dari ayat tersebut tidak ditentukan oleh 
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penegasannya, sehingga bisa dijadikan pegangan. Demikian penjelasan al-

Ustadz al-Imam. Inilah sikap beliau terhadap semua bentuk kemubhaman 

al-Qur‟an, beliau hanya mengambil nash absolute, tidak keluar dari situ. 

Memang kemudian terbukti, bahwa makna tersebut tidak bergantung pada 

yang lain.
187

 

Dari sini Abduh menegaskan, ketika menafsirkan firman Allah 

dalam surah al-Baqarah ayat 53, ―kita diam (tidak) membicarakan penetapan 

tentang qaryah (kampung) tersebut sebagaimana al-Qur‘an tidak 

membicarakannya.‖ Demikian pula ketika menafsirkan firman Allah dalam 

surah yang sama pada ayat 59, Muhammad Abduh menyatakan: ―kita diam 

(tidak) membicarakan jenis rijz (siksaan) tersebut sebagaimana sikap kita 

terhadap segala sesuatu yang tidak dijelaskan al-Qur‘an.‖188
 

Bahkan terkadang Abduh tidak berusaha menjelaskan arti suatu 

kata al-Qur‘an apabila dia menganggap pembahasan arti tersebut tidak 

banyak gunanya, atau selama makna yang dikandung oleh ayat itu telah 

dapat dipahami secara baik.
189

   

6. Menentang Dan Memberantas Taqlid 

Hal lain yang sering ditemukan dalam tafsir Muhammad Abduh 

adalah penolakannya terhadap taqliddan muqallid. Dimana mengambil 

sikap berdasarkan pandangan-pandangan imam empat (Abu Hanifah, Malik, 
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As-Syafi‘i dan Ibnu Hanbal) disebut (jumud) stagnan.
190

 Muhammad Abduh 

berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk membuktikan bahwa al-Qur‘an 

memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal mereka, serta 

melarangnya mengikuti pendapat-pendapat terdahulu walaupun pendapat 

tersebut dikemukakan oleh orang yang seyogyanya paling dihormati dan 

dipercaya, tanpa mengetahui secara pasti hujah-hujah yang menguatkan 

pendapat tersebut.
191

 

Misalnya adalah penafsiran Abduh dalam surah al-Baqarah ayat 

َ َ ا َ ْل ٍا :145  dan mereka sekali-kali tidak mengikuti kiblat)  َ َم ا َ ْلُ ُ  ا َِت ِ ٍ اِ   ْ

sebagian yang lain) ―karena mereka masing-masing telah jumud, akibat 

taqlid terhadap apa yang mereka ikuti. Muqallid tidak pernah meneliti ayat 

maupun dalil, termasuk manfaat sikapnya, juga mengenai perbandingan 

antara perbandingannya antara pandangannya dengan  dengan yang lainnya, 

dia buta, tidak bisa lagi melihat, tuli, tidak lagi bisa mendengarkan, beku 

hatinya, tidak lagi bisa berfikir.‖192
 

Oleh karena itu Abduh selalu menuntut untuk dibukanya pintu 

ijtihad
193

. Dia berpendapat tidak ada alasan sedikitpun bagi penutupan pintu 
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ijtihad. Lebih-lebih hal itu,  kontradiktif dengan prinsip-prinsip syari‘at 

Islam. Abduh melihat perlunya pintu ijtihad tersebut dibuka sebagai sarana 

efektif untuk menyesuaikan kasus-kasus yang silih berganti dengan 

pendidikan-pendidikan Islam.
194

  

Bertitik tolak dari pandangan ini, Abduh menggunakan setiap ayat 

yang mengecam taqlîd, walaupun ayat itu menyangkut sikap kaum 

musyrikin. Selanjutnya ia mengecam kaum Muslim, khususnya yang 

berpengetahuan yang mengikuti pendapat-pendapat ulama terdahulu tanpa 

memperhatikan hujahnya.
195

 

7. Sangat kritis dalam menerima hadits-hadits Nabi saw.  

Dilatarbelakangi oleh sikap Muhammad Abduh yang sangat 

rasional, dia berpendapat bahwa sanad (rangkaian perowi yang 

meriwayatkan/mengantarkan satu teks) belum tentu dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam salah satu suratnya yang dikirim kepada 

salah satu ulama India, Abduh menulis: ―apakah nilai satu sanad yang 

secara pribadi tidak aku kenal perowinya, tidak pula keadaan serta 

kedudukannya dari segi kepercayaan dan hafalan?‖196
 

Syaikh Mushtafa Abdur Razik yang menulis kata pengantar bagi 

kumpulan makalah di majalah  al-Wutsqâ  karya al-Afghani dan Abduh, 

menyatakan: ―sumber agama menurut Abduh adalah al-Qur‘an dan sedikit 
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dari Sunnah yang bersifat amaliah.‖ Karena Sunnah mutawatir jumlahnya 

sedikit, maka Abduh menulis dalam tafsir surah al-fâtihah bahwa, ―al-

Qur‘an harus dijadikan sumber segala mazhab dan pendapat dalam 

agama.‖197
  

Agaknya syaikh Musthafa Abdur Razik ingin mengatakan bahwa 

Abduh tidak menjadikan hadits-hadits ahad sebagai sumber ajaran agama. 

Lebih tegas lagi, Abu Rayyah,menulis bahwa Abduh berpendapat: ―kaum 

muslimin dewasa ini tidak memiliki Imam kecuali al-Qur‘an‖. Dari sini 

dapat dipahami mengapa Abduh ―tidak menghiraukan segi-segi ma‟tsur 

(riwayat), tidak pula memerhatikan cara pen-takhrij
198

-an serta sejarah yang 

menyangkut ayat-ayat al-Qur‘an. Di dalam tafsirnya, banyak hadits__yang 

dinilai oleh ulama terkenal sebagai hadits-hadits shahih, ditolak atau 

diabaikan oleh Abduh karena nilainya tidak sesuai dengan pikiran logis atau 

sejalan dengan redaksi ayat-ayat al-Qur‘an. Sebaliknya, ada pula hadits-

hadits atau riwayat-riwayat yang dinilai oleh ulama sebagai dha‟îf (lemah) 

justru dikukuhkan oleh Abduh, hanya karena kandungannya dinilai sejalan 

dengan pikiran logis, misalnya pengabaiannya terhadap hadits-hadits 

Bukhari dan Muslim menyangkut wahyu utama yang turun (iqra‟), dan 

pengukuhannya terhadap riwayat riwayat dha‟îf yang dinisbahkan kepada 

Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa surat al-Fâtikhah adalah wahyu 

pertama.
199
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Di samping itu, ketika para ulama menolak atau mengabaikan suatu 

hadits, hal tersebut mereka lakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu hadits, 

berbeda halnya dengan Abduh yang sering kali hanya menggunakan tolok 

ukur akal  dalam menolak atau mengabaikan hadits, walaupun  demikian, 

harus diakui bahwa sebagian dari hadits-hadits yang  ditolak atau diabaikan 

itu telah ditolak sebelumnya oleh ulama-ulama lain. Metode Abduh dalam 

penolakan hadits-hadits tertentu inilah yang menjadikan Rasyid Ridha 

menilai gurunya itu (Abduh) sebagai ―seseorang yang memiliki kekurangan 

dalam ilmu hadits,‖ baik menyangkut riwayat, hafalan, maupun al-Jarh wa 

at-Ta‟dil (kaidah-kaidah penilaian terhadap perawi-perawi hadits). 
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BAB VI 

PENASIRAN MUHAMMAD ABDUH TERHADAP 

AYAT-AYAT ESKATOLOGIS 

 

Setelah kita memahami bagaimana sikap Abduh dalam hal tafsir dan 

penafsiran pada bab III, pada bab IV ini kita akan membahas bagaimana Abduh 

menafsirkan bagaimana ayat yang menjelaskan tentang masalah-masalah 

esakatologi. Pembahasan penafsiran Abduh terkait masalah-masalah eskatologi 

dalam bab ini kami fokuskan pada empat hal saja, yaitu: kematian, hari kiamat, 

surga dan neraka.  

Secara umum masalah eskatologi tidak hanya sebatas empat hal yang 

kami bahas saja. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum masalah 

eskatologi dimulai dari kematian kemudian adanya alam kubur, yang dalam 

beberapa pembahasan para ulama disebutkan ada keikmatan dan juga siksaannya. 

Setelah alam kubur, masalah berikutnya adalah hari kiamat, bangkit dari alam 

kubur dan kemudian alam barzakh.200 Dalam kaitannya dengan alam barzakh 

muncul bebrapa istilah eskatologi yang berada di dalamnya, yaitu: syafa’at, 

perhitungan atau timbangan amal, dan jembatan syira>t al-Mustaqi>m. Yang 

setelah melalui jembatan itulah menjadi ketentua seorang menjadi ahli surge bila 

berhasil melewatinya dan menjadikan penghuni neraka jika jatuh darinya. 
                                                 

200 Alam barzakh adalah alam diamana manusia kan menerima balasan atas segala 
pahala dan dosa yang telah dilakukannya di dunia. Sepanjang pemahaman bukuyang 
berkemabang dikalangan ulama, ‘waktu’ atau ‘ruang’ ini dikenal dengan ‚barzakh‛. Akan tetapi, 
ada kesulitan untuk memahami masalah ini. Di satu sisi, dengan didasarkan kepada Hadits, 
dikatakan bahwa fenomena barzakh berlangsung hanya dalam kedipan mata. Namun di sisi lain, 
kalangan mutakallimu||>n  atau Islam ortodoks memahami barzakh ini ini sebagai semacam proses 
para peradilan akhir. Sibawaihi, Eskatologi, 91-92. 
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Tujuan kami membatasi pembahasan masalah eskatologi dalam skripsi 

ini adalah agar bisa lebih focus dalam memaparkannya. Maka dari itu, kami 

memilih empat masalah  eskatologi yang kami rasa bisa mewakili dan merupakan 

masalah yang paling pokok dari berbagai masalah eskatologi. Untuk 

memudahkan dalam pembahasan masalah ini, kami akan menampilkan beberapa 

ayat dari empat masalah eskatologi yang kami bahas. Bagaimana penafsiran 

Abduh terkait ayat-ayat yang kami tampilkan, kami harap bisa memberi 

pemahaman kepada kita bagaimana penerapan akal Abduh dalam menafsirkan 

ayat-ayat eskatologi.  

Agar alur gagasan kita mengalir, dalam pembahsan empat masalah 

eskatologi ini, akan kami mulai dari kematian dilanjutkan hari kiamat dan 

berikutnya adalah pembahsan tentang surge dan neraka. 

1. Kematian 

Pembahasan mengenai kematian tampaknya tidak bisa semata-mata 

didekati secara rasional-ilmiah. Filsuf-filsuf besar sekalipun, semisal Karl 

Marx (1818-1883), Sigmund Freud (1856-1939), dan Jean-Paul Sartre (1905-

1980), bila hanya mengandalkan rasionalitas atau indrawi, akan ‘gagal’ 

mengkonsepsikan kematian. Pada akhirnya, tokoh-tokoh ini sampai pada 

kesimpulan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya; kesimpulan sang 

sama sekali bertentangan dengan doktrin eskatologi dalam setiap agama.201 

Islam, dalam hal ini al-Qur’an, memiliki seperangkat argumen untuk 

merespon pandangan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Respon ini 
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mula-mula ditujukan kepada masyarakat Arab Jahiliyah yang secara umum 

tidak mau mengakui Keesaan dan Kekuasaan Allah. Mereka membuat 

pertanyaan-pertanyaan seperti ‚mungkinkah tulang belulang yang sudah 

hancur akan bisa dibangkitkan kembali?‛, sampai al-Qur’an datang 

memberikan jawabannya. Namun, respon al-Qur’an ini tidaklah diperuntukkan 

bagi keseluruhan masyarakat Arab Jhiliah.sebab, melalui syair-syair mereka 

yang masih terpelihara sampai kini, ada indikasi kuat yang menunjukkan 

bahwa sebagian dari mereka telah beriman kepada Allah dan menerima 

doktrin Kebangkitan kembali. Jadi, yang menjadi sasaran al-Qur’an adalah 

hanya mereka yang benar-benar tidak mengakui doktrin akhir,atau yang dalam 

istilah Toshihiko Izutsu yang menganut doktrin nihilisme.202 

Penjelasan tentang kematian dalam al-Qur’an dapat kita ketahui dari 

beberapa ayat yang ada dibawah ini. Yang pertama adalah dalam surat al-

Baqarah ayat 28: 

                  

Artinya: "Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu 
Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan 
dihidupkan-Nya kembali Kemudian kepada-Nya lah kamu 
dikembalikan?‛203 

Abduh menjelaskan bahwa kematian di sini merupakan pengambilan 

ruh dari jasad, yang dengan ruh ini manusia hidup, sehingga setelah ruh 
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diambil akan kembali menjadi mayat.204 Dari keterangan yang Abduh 

sampaikan dalam menafsirkan ayat ini, dapat kita pahami bahwa Abduh 

mencoba menjelaskan bagaimanakah hakikatnya kematian. Menurut Abduh, 

hakikat kematian adalah pengambilan ruh dari jasad, jadi kematian adalah 

berpisahnya ruh dari jasad yang selama masih hidup manusia, ruh bersemayam 

di dalam jasad. Maka dari itu, terjadi perbedaan di kalangan ulama terkait 

masalah hari kebangkitan, ruh saja atau jasad yang munkin sudah hancur 

lembur bercampur tanah yang dibangkitkan. 

Kematian dan kehidupan memang  merupakan proses kontinuitas 

yang saling terkait. Karena itu, kedua proses yang pasti dialami manusia ini 

kerapkali digambarkan secara beriringan di dalam al-Qur’an. Kematian dan 

kehidupan, misalnya, sama-sama digambarkan terjadi dua kali (Q.S. 40: 11). 

Kematian pertama diwujudkan ketika roh kehidupan belum dihembuskan 

kepada manusia, dan kematian kedua terjadi ketika roh kehidupan yang telah 

dihembuskan tersebut dicabut kembali.  Adapun tentang kehidupan, al-Qur’an 

menginformasikan bahwa manusia juga pasti mengalami dua kehidupan, yang 

pertama adalah kehidupan yang terjadi pada saat kesaksian roh akan 

ketuhanan Allah, dan yang kedua adalah keidupan manusia di dunia ini. 

Dengan demikian, menurut al-Ghazali, setelah kematian kedua (tercabut 

rohdari badan), akan ada lagi kehidupan ketiga, yang merupakan kehidupan 

abadi, yaitu kehidupan akhirat.205    

                                                 
204 Ridha, al-Manar, Juz I, 254. 
205 Sibawaihi, Eskatologi, 79-80. 
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Selain penafsiran terhadap ayat diatas, yang menjelaskan hakikat 

kematian, Abduh juga menafsirkan penafsiran terhadap Q.S. Ali-Imra>n :185 

yang menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan 

kematian. 

                              

Artinya: ‚Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya 
pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa 
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka 
sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah 
kesenangan yang memperdayakan.‛206 

 
Dalam ayat ini bisa kita ketahui bahwa seluruh yang bernyawa pasti 

akan mengalami kematian. Abduh member penjelasan terkait kata al-nafs di 

sini adalah sesuatu yang sudah jelas kehidupannya bukan hanya sekedar ada 

dzatnya. Walaupun disini dikatakan mati, tapi al-nafs masih dalam keadaan 

kekal, yang matnya akan dibangkitkan pada waktu hari kiamat.207 Dari sini 

kita dapat mengetahui bahwa Abduh juga menyampaikan bahwa kematian itu 

akan terjadi pada setiap makhlik yang beryawa. Akan tetapi Abduh tidak 

memperinci bagaimana terjadinya kematian dalam setiap makhluk yang 

berada di dunia ini. 

                                                 
206 Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus:  Menara Kudus, tt..), 3, 185. 
207 Ridha, al-Manar, Juz II, 280. 
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Abduh memang tidak menjelaskan bagaimana proses terjadinya 

kematian dengan menggunakan akalnya, namun Abduh memberikan 

penjelasan terkait kapan akan terjadi kematian. Penjelasan Abduh ini dapat 

kita peroleh ketika dia menafsirkan Q.S Ali Imra>n : 145 

     

    

   
Artinya: ‚Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin 

Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.‛208 
 

Menurut Muhammad Abduh kematian adalah sebuah ketetapan, dan 

ini merupakan ketetapan akhir yang masih ada keterkaitan antara kehidupan 

dengan masa setelah mati. Ayat ini lebih menjelaskan sebuah ancaman yang 

terjadi pada orang-orang beriman ketika Nabi Muhammad SAW. meninggal. 

Yang intinya bahwa sesungguhnya wafatnya Nabi tidak lain atas kehendak 

Allah SWT.209  

Dari penafsiran Abduh terhadap tiga ayat yang tertulskan di atas, kita 

bisa mengetahui kalau Abduh tidak memberikan perincian yang terlalu banyak 

terkait kematian. Bahkan Ghozali memberikan penjelasan tentang proses yang 

dialami seseorang ketika ia sedang mengalami kematian. Hal ini bisa kita lihat 

dari keterangan yang ia tuliskan seperti dibawah ini: 

‚Di antara mayit ada yang dicabut nyawanya setahap demi setahap 
sampai tertahan di tenggorokan, namun masih tetap ada smabungan dengan 
jantung. Pada saat itulah ia akan ditikam dengan tomnak api beracun, 

                                                 
208 Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus:  Menara Kudus, tt..), 3, 145. 
209 Ridha, al-Manar, Jus III, 165. 
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karena sesungguhnya nyawa tidak bisa meninggalkan jantung sampai ia 
ditikam. Dengna demikian, fungsi tombak tersebut adalah dapat 
menenggelamkan nyawa dalam lautan kenikmatan. Sebagian para ahli ilmu 
kalam telah mengatakan bahwa hidup bukanlah jiwa saja, maksudnya 
adalah bahwa tubuh dan jiwa menyatu. Pada saat sekarat, jiwa akan 
menghadapi berbagai tantangan dan fitnah. Iblis akan mengirim dan 
menugaskan pra pendukung dan teman-temannya, khusus mendatangi 
manusia yang berada dalam kondisi sakratul maut ini, dengan mengubah 
wujud mereka menyerupai para leluhur yang telah tiada yang sangat 
dicintai dan disayangi, yang semasa hidup mereka bisa memberi nasehat 
kepadanya, seperti ayah, ibu, saudara dan teman-teman dekatnya. Ia dating 
kepadanya dengan berkata ‚enkau kini dalam proses kematian wahai fulan! 
Sedangkan kami sudah mendahuluimu dalam masalah ini, maka matilah 
engkau dalam keadaan Yahudi, karena Yahudi adalah agama yang diterima 
di sisi Allah!‛ kalau para petugas iblis sudah selesai menghadap kepada si 
calon mayit tetapi tipu dayanya tidak berhasil lantaran si calon mayit tidak 
mau mengikuti nasihatnya, maka akan datang lagi sekelompok teman-
teman iblis yang lain dan berkata, ‚Matilah engkau dalam keadaan Nasrani, 
karena Nasrani adalah agama Almasih dan yang menyalin Nabi Musa!‛ 
demikian seterusnya, mereka menyebutkan akidah masing-masing agama, 
sesuai dengan misi mereka‛.210 

 
Kalau dibandingkan dengan Ghozali, penjelasan Abduh terkait 

masalah kematian masih lebih rasional penjelasan Ghozali. Abduh hanya 

menafsirkan ayat tentang kematian di atas dengan sederhana, tanpa 

merasionalisasikan bagaimana proses terjadinya sebagaimana dijelaskan oleh 

Ghozali. Dari penjelasan Abduh terhadap ketiga ayat yang berhubungan 

dengan kematian di atas, kita bisa mengetahui kalau Abduh memberikan 

penjelasan yang sederhana. Tiga hal yang dijelaskan Abduh adalah tentang 

bagaimana haikikat kematian, yaitu terpisahnya ruh dari jasad, setiap yang 

bernyawa pasti akan mengalami kematian dan kapan terjadinya kematian bagi 

masing-masing makhluk hidup itu di bawah kekuasaan Allah.   

2. Hari Kiamat 

                                                 
210 Sibawaihi, Eskatologi, 90. 
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Membahas hari kiamat tentunya tidak terlepas dengan segala hal 

yang terjadi di dalamnya yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an. Istilah 

hari kiamat dalam al-Qur’an disebutkan dengan berbagai istilah.211 Membahas 

tentang hari kiamat merupakan salah satu masalah eskatologi yang sangat 

penting, yang berkaitan juga dengan kehidupan akhirat. 

Ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran al-Qur;an mengenai alam 

akhirat adalah bahwa akan tiba saat manusia akan memperoleh esadaran unik 

yang tidak pernah dialami pada mas-masa sebelumnya mengenai amal 

perbuatannya. Pada waktu itu, manusia diadapkan kepada apa-apa yang telah 

dilakukannya, yang tidak pernah dilakukannya dan yang secara salah telah 

dilakukannya sewaktu di dunia. Kemudian ia menerima ganjaran atau 

pembalasan berkenaan dengan perbuatan-perbuatannya itu. Karena itulah, hari 

ini disebut juga oleh al-Qur’an dengan term yaum al-din,212 yang oleh 

Muhammad Abduh ditafsirkan sebagai hari istimewa di mana semua manusia 

akan dipertemukan dengan amal perbuatannya dan diberi balasan dengan 

seadil-adilnya.213  

Hari itupun disebut sebagai hari akhir. Kata Muhammad Abduh, 

disebut hari akhir karena ia merupakan akhir al-ayya>m (akhir hari-hari di 

                                                 
211 Hari pembalasan: QS. 1, a. 4; hari akhir: QS. 2, a. 4; hari kiamat; QS. 75, a.1; al-

sa’ah: QS. 6 a. 31; hari penyesalan: QS. 19 a. 39; al-Mi’a>d (tempat kembali): QS. 28, a. 85; hari 
kebangkitan: QS. 30, a. 56; hari keputusan: QS. 37, a. 21; hari pertemuan: QS. 40, a. 15; hari 
berkumpul: QS. 42, a. 7; hari ancaman: QS. 50, a. 20; al-Wa>qi’ah (kiamat): QS. 5, a. 1; al-
Tagha>bun (hari berhimpun): QS. 64, a. 9; al-Ha>qqah (hari yang pasti terjadi: QS. 69, a. 1; al-
Qa>ri’ah (yang menggetarkan hati): QS. 69, a. 4; al-Tha>mmat al-Kubr (malapetaka yang besar): 
QS. 79, a. 34; al-Sha>khah (suara yang memekakan): QS. 80, a. 33; al-Gha>syiyat (kiamat): QS.  88, 
a. 1. 

212
 Misalnya, QS. 1, a. 4; QS. 15, a. 35; QS. 26, a. 82; QS. 82, .a 15, 17, dan 18. 

213
 Ridha, al-Manar, Jilid I, 55; Abduh, Tafsir Juz ‘Amma >, 37-38. 
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dunia). Dan kiamat merupakan tanda dimulainya fase baru (akhirat), di mana 

tidak ada kematian.214 

Iman kepada hari akhir memiliki makna sentral dalam system akidah 

Islam, dan oleh karena itu term ‚iman kepada hari akhir‛ sering digandengkan 

dengan ‚iman kepada Allah‛. Tidak sedikit ayat al-Qur’an yang menyebut 

iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir (al-ima>n bi Alla>h wa al-yaum 

al-akhi>r) dengan satu tarikan nafas.215 Hal itu menunjukkna sangat pentingnya 

iman kepada adanya hari akhirat sekaligus sangat pentingnya hari akhirat 

sebagai kelanjutan hidup manusia di dunia. 

Akhirat sangat penting karena berbagai alasan. Alsan pertama bahwa 

moral dan keadilan sebagai konstitusi realitas, menurut al-Qur’an adalah 

kualitas untuk menilai amal perbuatan manusia, karena keadilan tidak dapat 

ditegakkan dan dijamin dengan tuntas berdasarkan ap-apa yang terjadi di atas 

dunia. Alasan kedua, tujuan hidup harus diterngakan seterang-terangnya, 

sehingga manusia bisa melihat apa yang telah diperjuangkannya dan apa 

tujuan-tujuan yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Hal itu amat penting 

‚karena penimbangan amal perbuatan‛ mensyaratkan dan tergantung 

kepadanya. Alasan ketiga sangat erat hubungannya dengan alasan yang kedua, 

bahwa pembantahan, perbedaan pendapat, dan konflik diantara orientasi-

orientasi manusia pada akhirnya harus diselesaikan dengan tuntas. Adalah 

jelas bahwa walaupun ada, namun perbedaan pendapat secara jujur jarang 

                                                 
214

 Nawawi, Rasionalitas, 150. 
215

 Misal QS. 2, a. 8, 126, 177, 288, 264; QS. 3, a. 114; QS. 4, a. 39, 59, 162; QS. 9, a. 

18, 19. 44, 45, 99, dll. 



 109 

sekali dijumpai. Hamper semua perbedaan pendapat disebabkan oleh motivasi-

motivasi eksentrik untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan, 

karena tradisi-tradisi yang diwariskan dank arena bentuk-bentuk kefanatikan 

yang berbeda. Dan penyakit moral manusia yang paling buruk adalah 

melakukan hal-hal yang baik dengan motivasi-motivasi yang salah.216 

Dalam kaitan pentingnya hari akhir sebagai hari pembalasan, 

Muhammad Abduh member komentar: 

‚Mungkin ada orang yang bertanya, bukankah semua hari yang dilalui 
merupakan hari-hari pembalasan, dan kenistaan yang dialami manusia dalam 
kehidupan ini merupakan balasan terhadap pengamalannya dalam 
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya?. Jawabannya, betul sekali bahwa 
hari-hari dunia ini, amal perbuatan manusia mendapat balasan. Akan tetapi 
balasan itu terkadang diberikan hanya untuk sebagai perbuatan saja, tidak 
untuk semuanya. Dan pembalasan terhadap pengabaian melaksanakan 
kewajiban di dunia, tampaknya dinisbatkan kepada seluruh umat secara 
kolektif, bukan kepada masing-masing individu. Maka suatu umat yang 
menyimpang dari jalan lurus dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku, pasti akan mendapatkan pemberlakuan keadilan Tuhan sebagai 
balasan, seperti kemiskinan, kehinaan, keterbelakangan, ketertindasan dan 
lain-lain.adapun individu-individu, seperti dapat disaksikan, banyak sekali 
yang menghabiskan wakrunya untuk memperturutkan hawa nafsunya dan 
mementingkan kenikmatan  hidup duniawi. Begitu pula dapat disaksikan, 
tidak sedikit orang yang berbuat untuk dirinya dan masyarakat, justru 
kehilangan hak-hak mereka, sekaligus mereka tidak dapat imbalan apapun. 
Maka, ada hari pembalasan akhirat itulah setiap individu akan mendapatkan 
balasan sepenuhnya, tak kurang sedikitpun.‛217 

 
Dalam rangka memperkuat pendapatnya tersebut, Muhammad Abduh 

mengutip firman Allah:  

                   
 

                                                 
216

 Nawawi, Rasionalitas, 150-151. 
217

 Ridha, al-Manar, Jus I, 38-39.  
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Artinya: ‚Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan 
melihat (balasan)nya pula.‛  (QS. al-Zalzalah: 7-8).218 

 
Dari apa yang dikemukakan tersebut satu hal yang dapat dipahami 

bahwa bagi Muhammad Abduh, pembalasan itu nanti akan diberikan kepada 

setiap individu sesuai dengan perbuatan masing-masing sewaktu hidup di 

dunia. Dengan demikian, tanggungjawab dari setiap tindakan manusia berada 

pada pundak masing-masing manusia, bukan kepada kolektivitas.  

Kata Muhammad Abduh sewaktu menafsirkan firman-Nya; 

                        
Artinya: ‚dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) 

seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan 
(begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan 
tidaklah mereka akan ditolong.‛ (Q.S. al-Baqarah: 48)219 

 
Pada hari itu semua terputus, dan kemanfaatanya yang biasanya 

timbul dari sebab keturunan seperti yang terjadi di dunia, tidak ada lagi. 

Masing-masing individu manusia menghadap Tuhannya. Ketika itu, semua 

bentuk perantara tidak berguna lagi, kecuali amal perbuatannya yang 

dikerjakannya dengan ikhlas sebelum ajalnya tiba.220 Hari itu, sebagaimana 

yang telah dijelaskan Allah dalam Q.S. al-infitha>r 19, 

                                                 
218

 Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus:  Menara Kudus, tt..), 99, 7-8. 
219

 Al-Qur‟an dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus:  Menara Kudus, tt..), 2: 48. 
220

 Ridha, al-Manar, 19 
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Artinya: ‚(yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk 
menolong orang lain. dan segala urusan pada hari itu dalam 
kekuasaan Allah.‛  (Q.S. al-infitha>r: 19)221 

 

Kata Abduh hari yang dimaksudkan merupakan hari dimana seorang 

individu tidak memiliki daya sedikitpun untuk bisa menolong orang lain. 

Segala urusan yang sangat menentukan itu berada dalam kekuasaan Allah.222 

Berkenaan dengan hari pembalasan ini, Muhammad Abduh ternyata 

tidak memperdalam pemikirannya ke arah interpretasi atau komentar 

spekulatif. Dalam kata lain, Muhammad Abduh menafsirkan soal iman kepada 

hari akhir secara proporsional. Akal yang memiliki keterbatasan-keterbatasan 

tidak akan mampu mengetahui hakikat-hakikat apa yang terjadi di hari 

pembalasan itu. Al-Qur’an sendiri memberitahukan, sesungguhnya 

pengetahuan mengenai hari kebangkitan itu hanya ada di tangan Allag. Yang 

penting menurut Abduh Mempercayainya dengan yakin.223 Walaupun 

demikian bukan berarti Abduh tidak memberikan komentar sama sekali, 

dalam penafsiran-penafsirannya terlihat juga  Abduh berusaha memberikan 

penjelasan walaupun sifatnya hanya  sekedar penjelasan dari kiamat dalam 

ayat. 

                                                 
221

 Al-Qur‟an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus:  Menara Kudus, tt..), 82: 19. 
222

 Nawawi, Rasionalitas, 152. 
223

 Term yakin menurut Abduh ialah keprcayaan yang sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya, tidak ada unsure ragu dan tidak mudah goyah. Lihat al-Manar, Jilid I, 133. 
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Untuk lebih jelasnya, terkait kesimpulan kami, bisa kita lihat bebrapa 

penafsiran Abduh terhadap ayat-ayat yang menjelaskan hari kiamat dibawah 

ini. 

Artinya: ‚Sesungguhnya hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan‛ 

Yaum al-fashl adalah hari kiamat, ketika kebaran tampak nyata, dan 

tirai penutup hari manusia tersingkap, sehingga semua yang pernah terbesit di 

dalamnya menjadi terbuka bagi penglihatan. Maka diputuskan antara yang haq 

dan yang ba>thil. Adapun lafad ka>na mi>qa>ta>  ialah waktu dan tempat yang telat 

ditetapkan. Maka semua orang berkumpul di sana. Dan hal itu telah menjadi 

ketetapan Allah SWT.224 

Ayat lain yang menunjukkan bagaimana penafsiran Abduh terkait 

hari kiamat adalah Q.S. Al-Insiqa>q ayat 1-4: 

                      
Artinya: ‚1. apabila langit terbelah, 2. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah 

semestinya langit itu patuh, 3. dan apabila bumi diratakan, 4. dan 
dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.‛( Q.S. 
Al-Insiqa>q: 1- 4)225 

 
Ayat yang pertama (apabila langit terbelah), menurut Abduh yaitu 

rusaknya tatanan langit ketika Allah SWT. menghendaki hancunya alam 

tempat kita berada ini, kehancuran itu dapat terjadi dengan salah satu kejadian 

yang membuat perjalanan alam ikut tertarik kepadanya. Misalnya, apabila 
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 Abduh, Tafsir Juz, „Amma, 6. 
225
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sebuah binatang di dekat binatang lainnya, lalu kedu-duanya saling menarik 

sehingga bertabrakan dan menggoyahkan sistem tata surya secara 

keseluruhan. Awan atau kabut tebal akan memenuhi bagian terbesar ruang 

angkasa yang maha luas, sehingga langit terbelah dan mengeluarkan kabut, 

dan tatanan alam pun ikut rusak bersamaan dengannya.  

Wa adzinat lirabbiha> wa h~uqqat  (langit mendengarkan dengan 

patuh kepada perintah Tuhannya). Yakni, ketika Allah SWT. menghendaki 

kehancurannya, langitpun bertindak layaknya orang yang sangat patuh 

mendengarkan dengan sangat seksama perintah atasannya, dan segera 

melaksanakan perintahnya itu. 

Wa h~uqqat ini sudah selakyaknya, bahkan seharusnya patuh. Pada 

hakikatnya, memang sedemekian itulah yang harus terjadi, mengingat bahwa 

langit adalah  ciptaan Allah SWT., dan berada di dalam genggaman-Nya. 

Allah pula yang menjaganya agar tidak runtuh. Maka setiap kali Allah 

meghendaki untuk merusak tatanannya, pastilah ia akan rusak. Karena itu, 

tidak ada jalan baginya untuk membangkang perintanh-Nya. 

Manakala tatanan langit itu telah rusak, dan bintang-bintangnya 

jatuh berserakan, sebagiannya di atas sebagian yang lain, dan bumipun akan 

mengalami keguncangan yang dahsyat. Sehingga gunung-gunungnya hancur 

berantakan dan kehilangan daya rekatnya, dan tidak ada lagu yang mampu 

mempertahankan kekukuhannya seperti sekarang.  Maka, bumi akan meregang 

seperti kulit yang diregangkan setelah disamak. Setelah itu ia menjadi seperti 

segumpal adonan yang tidak jelas lagi bagian atas dan bawahnya, kemudian 
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menggelembung dan mengembang. Itulah makna firman Allah wa idz al-ardh 

muddat (apabila bumi diregangkan). Dan tentunya peregangan ini akan  

diikuti dengan terlempar keluarnya apa saja yang ada diperut bumi. Mungkin 

pula semua itu akan terlempar sangat jauh oleh suatu goncangan yang sangat 

kuat, sehingga melampaui permukaan bumi, dan menjadikan bumi kosong, 

tidak ada lagi yang tersisa didalamnya. Seperti dalam wa alqat ma> fiha> 

watakhallat (dan melemparkan segala yang ada di dalamnya, dan menjadi 

kosong).226 

Surat lain yang menjelaskan hari kiamat yaitu surat al-qari’ah yang 

merupakan nama lain dari hari kiamat. 

                                
 
Artinya: ‚1. hari kiamat, 2. Apakah hari kiamat itu? 3. tahukah kamu Apakah 

hari kiamat itu? 4. pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai 
yang bertebaran, 5. dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang 
dihambur-hamburkan.‛ (Q.S. al-Qa>ri’ah: 1-5)227 

 

Q.S. al-Qa>ri’ah ini menjelaskan tentang hari kiamat yang disifati 

dengan kelanjutan ayat dari surat ini. ‚pada hari ketika manusia seperti anai-

anai yang bertebaran‛. Anai-anai itu laron, merupakan serangga yang biasa 

menjatuhkan dirinya ke atas cahaya lampu dimalam hari. Anai-anai dijadikan 
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contoh perumpamaan bagi kebingungan dan ketidaktahuan tentang akibat dari 

suatu perbuatan tertentu. Manusia pada hari itu dalam kebingungan yang 

sangat, bertebaran dan berlarian kesana kemari, tidak tahu apa yang harus 

mereka lakukan, atau bagaimana mereka akan diperlakukan. Keadaan merka 

seperti itu digambarkan dalam ayat lainnya, ‚mereka seolah-olah kawanan 

belalang yang bertebaran, atau ayat ‚dan gunung-gunung menjadi seperti buli 

yang diceraiberaikan.‛228 

Kata al-‚ihn yang berarti bulu (baik bulu domba atau hewan ternak 

lainnya) yang bercerai-berai sehingga terpisah bagian-bagiannya, sedemikian 

rupa sehingga mudah sekali berterbangan dalam hembusan angin yang paling 

lemah sekalipun. Pada hari itu, gunung-gunung menjadi hancur lebur 

berkeping-keping sehingga tampak seperti bulu yang tercerai-berai, mudah 

berterbangan dan hilang tak terbekas. Dan tentunya dimaklumi bahwa hari itu 

adalah hari dimulainya kehidupan akhirat, ketika nilai-nilai perbuatan manusia 

diketahui dan ditentukan pula balasan yang layak ia terima.229 

Selai ayat-ayat di atas hari kiamat juga disifati atau ditandai dengan 

kejadian-kejadian seperti dalam Q.S. al-Zalzalah :99 1-3 

                      
Artinya : ‚apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat).‛ 

Yakni ditimpa gempa yang amat kuat. Sama halnya dengan firman-Nya yang 
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lain ‚Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan 

hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat dahsyat.‛ (Q.S. al-Haj: 1).230 

Ayat selanjutnya ‚dan bumi mengeluarkan beban-beban berat (yang 

dikandungnya). Yakni, bumi terbelah dan mengeluarkan isi perutnya, akibat 

gempa dan keguncangan dahsyat yang menimpanya. Berbagai benda yang 

memberatinya dilemparkan keluar, termasuk logam, tubuh-tubuh orang mati 

dan sebagainya, yang tadinya tersimpan di bawah permukaannya. Contoh 

yang ringan, seperti yang dapat disaksikan ini pada daerah-daerah yang ada 

gunung berapinya. Mana kala terjadi gempa, gunung itu terbelah dan 

memuntahkan apa saja yang ada di dalamnya, baik yang berupa api, logam, 

air, dan sebagainya. Seperti itu pula firman Allah SWT, ‚dan apabila bumi 

diregangkan, lalu memuntahkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi 

kosong.‛ Q.S. al-Insyiqa>q: 2-4).231  

Di saat hari kiamat terjadi tidak hanya tanda-tanda yang telah 

disampaikan di atas saja yang akan muncul, namun ada juga masalah-masalah 

eskatologi lain yang harus kita pahami, diantaranya adalah kitab catatan amal 

dan mizan atau timbangan amal. 

Terkai timbangan amal banyak mufassirin yang menjelaskan dengan 

mengacu kepada timbangan yang ada di dunia ini. Di antara penafsiran-

penafsiran yang aneh sebagian mufassirin adalah ucapan mereka bahwa 

timbangan yang digunakan di akhirat nanti adalah ‚yang indah timbangannya 

serta kedua piringannya sebesar lapis-lapis langit dan bumi, dan tidak 
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mengetahui ma>hiyyah-nya tentang (bentuk sebenarnya) kecuali Allah SWT. 

ketika ada pertanyaan, ‚apa lagi yang tersisa dari ma>hiah-nya setelah 

dinyatakan tentang besar indah dan kedua piringannya, sedemikian sehingga 

masih perlu dikembalikan pengetahuannya tentang Allah SWT.‛ ucapan 

seperti itu, jelas mengandung keberanian terhadap suatu yang ghaib, yang 

pengetahuan tentangnya merupakan monopoli Allah SWT semata-mata. 

Sementara itu, tidak ada satupun nash mutawatir dari al-ma>’sum (Nabi SAW) 

yang menjelaskan tentang hal tersebut. Demikian pula dalam al-Qur’an hanya 

disebutkan kata al-mi>za>n tanpa deskripsi lebih lanjut tentang bentuknya. 

Maka hanya itulah yang dapat kita pahami, agar bermanfaat bagi kita sebagai 

suatu aspek akidah yang kita imani. Adapun selebihnya, maka pengetahuan 

tentangnya kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah SWT.232 

  Para mufassir juga mengatakan bahwa siapa saja yang menolak 

mempercayai bentuk al-mi>za>n atau timbangan seperti itu, tidak dapat dinilai 

sebagai orang kafir. Lebih-lebih lagi apabila si pemberi tafsiran mendapatkan 

bentuk timbangan tersebut sebagai alat yang mempunyai lidah dan dua tangan 

(piringan). Sementara itu, manusia kini telah menciptakan berbagai macam 

alat penimbang yang jauh lebih teliti dan lebih memenuhi kebutuhan orang 

dalam soal timbang-menimbang. Maka apakah Allah SWT., yang Maha Bijak 

lagi Maha Mengetahui, masih saja tidak bersedia menggunakan alat 

penimbang selain yang serba kasar dan kurang (seperti yang dikenang orang di 

masa-masa lalu), sedangkan ilmu pengetahuan telah membimbing akal 
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manusia untuk menciptakan alat-alat yang jauh lebih teliti daripadanya?! Dan 

apakah Allah SWT. yang maha mngetahui segala yang ghaib dan yang 

tampak, akan menolak melakukan penimbangan dan penelitian terhadap hasil-

hasil pemikiran dan perbincangan keuali dengan alat timbang (al- mi>za>n) 

seperti yang dibuat oleh sebagian orang, sebelum ilmu pengethuan mencapai 

tingkat seperti yang dimiliki manusia masa kini, atau yang akan dimiliki 

manusia di masa-masa mendatang.233 

Bagaimana juga, segala macam alat timbangan yng telah diciptakan, 

ataupun yang masih akan diciptakan oleh manusia di masa mendatang, 

betatapun cermat dan telitinya,  tidak akan berguna kecuali utnuk menimbang  

benda-benda yang kasat mata dan memiliki berat tertentu. Tidakkah lebih 

banyak kedudukan Allah SWT, dalam menimbang ide-ide atau makna-makna 

yang dihasilkan oleh akal manusia, untuk memiliki alat penimbang atau cara 

yang lebih agung dan lebih bermutu daripada yang dilakukan manusia, utuk 

memiliki alat penimbang atau cara yang lebih agung dan bermutu daripada 

telah dilakukan oleh manusia betapa tingginya tingkatan pengetahuan 

mereka.234 

Dan adakah layak bagi siapa saja yang takut akan kedudukan 

Tuhannya, berani menyatakan adanya kewajiban untuk ber-i’tiqa>d 

(mengimani) bahwa timbangan yang digunakan Allah SWT dalam menimbang 

amalan-amalan manusia pada hari kiamat, menyerupai timbangan-timbangan 

yang digunakan oleh suku-suku permitif di zaman pra sejarah atau timbangan 
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orang-orang yang lemah akalnya dan sempit wawasannya yang tidak mampu 

menjangkau nilai keimanan kepada yang gaib, dan tidak menyadari 

ketundukan akal kepada Allah SWT, serta ketidakmampuannya untuk 

menyikapi tentang hal-hal gaib yang menjadi monopoli Allah SWT dan 

termasuk dalam qudrat dan kuasa-Nya.235 

Lebih layak bagi anda, sebagai seorang mukmin yang percaya 

sepenuhnya kepada apa saja yang disampaikan oleh Allah SWT, untuk 

keyakinan bahwa Allah SWT benar-benar menimbang semua amalan manusia 

dan menentukan nilainya masing-masing. Namun tidak usah anda bertanya-

tanya tentang bagaimana cara Allah SWT menimbang, dan bagaimana cara 

Allah menetukan nilainya Dialah yang paling mengetahui tentang gaib-Nya. 

Dan Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui.236 

Allah berfirman: ‚innahu> ‘ala raj’ihi> laqadi>r‛, yang artinya; 

‚esungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya, hidup setelah 

mati‛ dan ‚ yauma tubl al-syara>ir‛, yang artinya; ‚pada hari ditampakkannya 

segala rahasia‛.  

Kedua ayat ini juga merupakan kelanjutan pengamatan sebelumnya, 

seolah-olah allah SWT mengatakan, ‚setelah kau memikirkan sungguh-

sungguh, kini ketahuilah bahwa Allah kuasa menghidupkanmu kembali, kelak 

pada hari kiamat, yakni ketika semua dirahasiakan akan terungkap, dan akan 

nyata semua kebaikan atau keburukan. Sehingga tidak ada rahasia lagi 

perdebatan atau adu argumentasi. Orang yang melakukan keburukan tidak lgi 
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dapat berkata ‚aku dahulu adalah orang yang baik‛ para pelaku apa saja 

tinggal menunggu balasan atau perbuatan yang dahulu mereka lakukan. Tak 

seorang pun dapat melepaskan dari balasan yang harus diterimanya jika ia 

seorang pelaku kejahatan. Tidak pula ada penolong yang akan 

menyelamatkannya. Sesuai firmannya: fama> lahu> min quwwah wa la> na>shi>r, 

yang artinya: ‚maka tidak ada baginya kekuatan (untuk melepaskan diri) dan 

tidak ada pula seorang penolong (yang akan menyelamatkanya).‛237 

Abduh juga mnguraikan pendapatnya mengenai catatan amal, yang 

merupakan rapor hasil rekaman kehidupan manusia selama hidup di dunia. 

Abduh menjelaskan bahwa kitab catatan amal, baik amal baik maupun amal 

buruk, adalah termasuk di antara hal-hal yang pengetahuan tentang 

hakikatnya merupakan monopoli Allah semata-mata. Yang terpentig adalah 

bahwa kitab catatan amal baik dan buruk itu ada, dan di dalam masing-masing 

di antara orang-orang yang merugi dan yang selamat. Dan tidak ada kewajiban 

atas kita untuk mengetahui, apakah kedua kitb itu terbuat dari kertas, kayu 

atau logam, ataukah dari sesuatu yang abstrak semacam ruh, bukan materi. 

Semua itu tidak perlu diselidiki demi kelengkapan Iman kita. Walaupun, bisa 

saja Allah SWT. menyingkapkan hakikatnya, kepada sebagian dari hamba-

hamba-Nya yang terpilih. Abduh menjelaskan ayat yashadu al-muqarrabu>n 

(disaksikan oleh (hamba-hamba-Nya) yang didekatkan (kepada-Nya),238 

begitulah merka dilukiskan, agar mengesankan bahwa hal itu memang suatu 

hal yang nyata. Seolah-olah mereka yang didekatkan kepada-Nya itu 
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menyaksikannya dengan mata-kepala, manakala mereka telah mendekatkan 

sedimikan, sehingga tersingkap bagi mereka kitab tersebut dan yang lainnya.  

Dari beberapa penjelasan Abduh di atas, kita bisa menarik 

kesimpulan bahwa bai Abduh hakikat hari kiamat dan segala hal yang berada 

di dalamnya tidaklah penting untuk kita ketahui, karena itu semua merupakan 

hak Allah semata. Bagi Abduh, yang terpenting adalah kita mengimani 

terhadap hari kiamat dan segala hal yang ada di dalamnya. 

C. Surga 

 Masalah eskatologi terakhir yang menjadi terminal manusi setelah 

menjalani proses yang panjang adalah surga dan neraka. Surga merupakan 

suatu tempat hunian abadi manusia yang saleh, sedangkan neraka adalah 

tempat kembali orang-orang berdosa untuk menerima siksaan. Al-Qur’an 

banyak memberikan gambaran tentang bagaimana nikmatnya surga dan 

menakutkannya neraka. Gambaran-gambaran yang ada dalam al-Qur’an 

tampak begitu jelas karena difisualisasikan dengan keadaan yang nyata di 

dunia, seperti kebun yang indah untuk surga dan api yang membakar untuk 

neraka.  

Untuk mengetahui bagaiman Abduh menafsirkan tentang kenikmatan 

surga kami akan mengambil beberapa ayat yang berhubungan dengan surga. 

Yang diantaranya adalah: Q.S. al-Bayyinat: 8, 
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Artinya: ‚Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha 
kepadanya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang 
takut kepada Tuhannya.‛ (Q.S. al-Bayyinat: 8)239 

 
Kata Abduh, kata janna>t berarti kebun-kebun yang ditumbuhi pohon-

pohon yang rindang dan segar. ‘Adn bermakna hunian. Dan anha>r, merupakan 

kata jamak dari nahr yang berarti sungai besar. Yang dimaksud disini adalah 

tempat hunian penuh kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Hal ini merupakan 

salah satu akidah yang wajib kita imani. Kenikmatan di dalamnya lebih besar 

dan lebih sempurna dari segala macam kenikmatan dunia. Ia juga merupakan 

tempat tinggal yang kekal. Siapa saja yang masuk ke dalamnya, tidak akan 

keluar selama-lamanya. Namun kita tidak dibenarkan menyelidiki tentang 

hakikat surga-surga ini. Di mana letaknya dan bagaimana bentuk kenikmatan 

di dalamnya? Semua itu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah SWT.240 

Al-Qur’an menggambarkan dengan begitu jelas kenikmatan yang ada 

di dalam surga pada Q.S. al-Gha>syiyat: 10-16, 

                                 
 

Artinya: 10. dalam syurga yang tinggi, 11. tidak kamu dengar di dalamnya 
Perkataan yang tidak berguna. 12. di dalamnya ada mata air yang 
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mengalir. 13. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, 14. 
dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), 15. dan bantal-bantal 
sandaran yang tersusun, 16. dan permadani-permadani yang 
terhampar. (Q.S. al-Gha>syiyat: 10-16).241 
 

Fi jannat ‘a>liyah (di dalam surga yang tinggi). Kata jannat maksutnya 

adalah tempat hunian penuh kenikmatan, atau yang sering disebut dengan 

surga. Yang artinya adalah, berada ditempat yang teduh dan tertutup dari 

matahari oleh pepohonan yang berdaun lebat dan ranting-rantingnya saling 

bertaut berjalinan. Disifatinya kata jannat dengan ‘a>liyah (tinggi) mengingat 

sebaik-baik tempat adalah yang terletak di tempat yang tinggi. Atau ia sendiri 

‘tinggi’ dalam mutu dan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya 

yang disebutkan setelah ayat di atas yang berbunyi la> yasma’u fiha> la>ghiyat 

(kamu (orang-orang tulus) yang disebut sebagai wajah-wajah yang berseri-seri 

itu) tidak akan mendengar di dalamnya, perkataan sia-sia). Yakni, perkataan 

keji, cercaan, kebohongan, dan sebagainya, yang tidak ada gunanya (bahkan 

menambah dosa-dosa).242  

Allah SWT. mendahulukan menyebut sifat mulia tersebut, sebelum 

sifat-sifat kenikmatan dan keistimewaan lainnya lainnya di dalam surga, 

untuk mencegah gambaran yang biasanya segera terbayang ketika surga dan 

kenikmatan di dalamnya disebutkan tentang keadaan kaum yang hidup 

bermewahan dengan berfoya-foya, yang bergelimang dalam berbagai syahwat 

hawa nafsu, dan yang sangat gemar menghabiskan waktunya dalam perbuatan 

atau ucapan yang sia-sia, atau suaka melepaskan lidah mereka dari kendali 
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kesopanan. Sebagai pelengkap kenikmatan yang mereka tenggelam di 

dalamnya.243 

Begitulah Allah SWT. cepa-cepat ingin membedakan jauh-jauh 

bentuk kenikmatan yang dirasakan para penghuni surga, dari kenikmatan 

hidup, yang lazimnya dirasakan orang-orang selain mereka di dunia. Tentunya 

ini adalah sebuah peringatan bagi kaum beriman, bahwa tidak selayaknya 

mereka ikut-ikutan dengan para penggemar perbuatan sia-sia dan foya-foya, 

betapapun Allah melimpahkan kekayaan pada mereka. Bahkan kehidupan 

hedonistis seperti itu sungguh sangat terjauhkan dari kaum beriman, walaupun 

ketika mereka telah terbebaskan dari segala beban kewajiban (di dalam surga), 

dan bergelimang dalam lautan rahmat yang tidak ada bercampur sedikit pun 

dengan kemurkaan dan cobaan. Jelas bahwa kenikmatan yang mereka alami, 

haruslah berupa kenikmatan yang pantas bagi para pelaku kebajikan yang 

bersungguh-sungguh, bukan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang 

yang jahil dan dungu. 

Maka seyogyanyalah anda mengambil pelajaran dari hikmah ini! Lalu 

perhatikannlah, bagaimana Allah SWT>., ketika memberikan gambaran tentang 

surga serta berbagai bentuk kenikmatan di dalamnya, ia mendahulukan 

kenikmatannya yang bersifat spiritual, yang pantas bagi mereka yang berjiwa 

mulia dan menyandang kesempurnaan ma’rifat yang tinggi. Perhatikannlah, 

betapa Allah SWT>. memulai dengan perasaan mereka yang puas dan ridha 

ketika melihat hasil usaha mereka di dunia yang tentunya merupakan 
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kepuasan yang mengungguli semua kepuasan. Sebab, tidak ada kepuasan yang 

dirasakan oleh seorang pekerja, melebihi kepuasannya ketika melihat 

usahanya berhasil dengan baik. Kemudian Allah SWT. menyebutkan suatu 

bentuk kenikmatan yang lainnya, yaitu bahwa para penghuni surga itu 

terjauhkan dari ucapan-ucapan yang sia-sia dan yang tidak berguna. Dan 

itulah cara hidup sebaik-baiknya yang seyogyanya menghiasi diri manusia 

yang berprilaku sempurna. Baru setelah itu, Allah SWT. menyebutkan tentang 

kenikmatan yang ada kemiripannya dengan kenikmatan-kenikmatan 

jasmaniah yang kita kenal di dunia ini.244 

Fi>ha> ‘ainun ja>riyat (di dalamnya ada mata air yang mengalir). 

Biasanya, air mengalir, yang mengalir langsung dari mata air, adalah amat 

sejuk dan jernih. Di samping itu, pemandangan air jernih yang mengalir, akan 

menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan bagi siapa saja yang memandang 

ke arahnya. Fi>ha> sururun marfu>’at (di dalamnya ada dipan-dipan yang 

ditinggikan). Begitula keadaannya. Seakan-akan dipan-dipan itu diletakkan 

bagi para penghuni surga, dekat dengan mata air yang mengalir mereka 

duduk-duduk di atasnya dengan gelas-gelas yang diletakkan di hadapan 

mereka. Sehingga setiap kali mereka menginginkan minuman yang lezat, 

mereka mengambilnya dari air tersebut.  

Selain itu, ada pula bantal-bantal yang tersusun rapi. Yang dimaksut 

bantal ini adalah bantal yang biasa dijadikan saudara bagi orang-orang yang 

duduk di atas dipan. Dan permadani-permadani yang terhampar. Maksutnya 
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adalah yang terhampar disana-sini, seperti yang pernah anda saksikan di 

rumah-rumah para hartawan. Semua itu semata-mata demi melukiskan 

kenikmatan, kemewahan dan kesenangan yang biasa dialami di dunia, 

meskipun pada hakikatnya kenikmatan yang ada di sana (alam akhirat) tidak 

ada yang menyerupai di dunia kita ini.245   

Setelah menjelaskan maksut beberapa ayat di atas, Abduh 

memberikan saran bahwa bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada 

janji dan acaman-Nya, untuk mengambil pelajaran dari urutan-urutan ayat ini; 

lalu mereka juga mendahulukan kesempurnaan dalam amal perbuatan mereka, 

sehingga akan merasakan keridhaan dan kepuasan menyaksikan hasilnya; serta 

menjauhkan lidah mereka dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, dari 

memelihara waktu mereka yang berharga, sehingga tidak menghabiskannya 

dalam berbagai hiburan dan makanan dan minuman semata-mata, seperti yang 

dilakukan hewan-hewan. Baru setelah itu, yaitu setelah menghiasi diri mereka 

dengan sebaik-baik kebajikan, orang-orang yang beriman boleh menjadikan 

sebagian dari karunia Allah yang terlintas ats mereka untuk mereka nikmati, 

guna meningkatkan taraf hidup mereka dan memuaskan diri dengan sebagian 

kemewahan yang tidak terlarang.246 

Kalau kita lihat dari penafsiran Abduh tentang surga yang kami 

cantumkan di atas, Abduh tidak begitu merasionalisasikan surga dengan 

pemahaman akalnya. Akan tetapi ada penjelasan Abduh yang kelihatan men 

D. Neraka 
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Setelah kita mengetahui bagaimana penafsiran Abduh terhadap ayat-

ayat tentang surga yang merupakan tempat yang penuh kenikmatan, kita akan 

mengakhiri pembahasan terkait masalah eskatologi dalam skripsi ini dengan 

pembahasan mengenai penafsiran Abduh terkait ayat-ayat yang menjelaskan 

neraka, yaitu tempat pembalasan bagi orang-orang berdosa. 

Menurut Abduh, neraka jahanam adalah hunian penuh siksa di 

akhirat. Kita wajib mengimani tentang adanya api neraka, begitu juga bahwa 

azab di dalam neraka lebih panas daripada api di dunia. Sebagaimana wajib 

pula bagi kita menghindari pembahasan tentang hakikatnya, seperti dengan 

bahan apa ia dinyalakan, dan dimana letaknya. Semua itu mungkin terjangkau 

oleh akal kita. Sebaliknya, ia bukanlah suatu yang mustahi adanya secara akal, 

sehingga mendorong kita untuk menakwilkannya.247 

Api neraka tersebut tidak kita ketahui hakikatnya ataupun cara 

menyulutnya. Namun kita hanya mengimaninya, dan mengimani juga bahwa 

para pelaku kejahatan dan kebatilan akan mengalami penderitaan yang sangat 

di dalamnya.248 Dalam al-Qur’an digambarkan bahwa api neraka adalah ‚api 

yang bergejolak‛ yakni api akhirat yang tiada yang mengetahui kadar 

panasnya kecuali allah.249 

Tentang api nerka kita hanya wajib mengimani, meskipun tidak perlu 

menyelidiki tentang hakikatnya. Karena api neraka termasuk perkara-perkara 

akhirat yang pengetahuan tentang hakikatnya merupakan monopoli Allah 
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SWT>. semata. Yang jelas, ia adalah azab yang sangat pedih bagi siapa saja 

yang di msukkan ke dalamnya.250 

Selain digambarkan sebagai api yang bergejolak, keadaan ap di nerka 

juga digambarkan dalam firman Allah pada surat a-humazat ayat 6-9: 

                          
 

Artinya: ―6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, 7. yang 

(membakar) sampai ke hati. 8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat 

atas mereka, 9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang 

panjang.”251
 

 

Abduh menjelaskan tentang sifat api neraka yang terdapat dalam surat 

ini sebagai berikut: “api Allah yang dikobarkan”  dinamakannya ia sebagai 

“api Allah” karena Dia-lah yang menciptakannya di suatu alam yang tidak ada 

yang mengetahui tentangnya selain Dia sendiri. Api itu berkobar-kobar dengan 

cara yang tidak terjangkau hakikatnya kecuali Allah SWT, sementara kita tidak 

mungkin dapat mengetahuinya. Yang kita ketahui hanyalah bahwa azab di 

dalam menimbulkan penderitaan yang melebihi setiap penderitaan akibat 

terbakar oleh api dunia. Dan kerana itu pula, Allah SWT. melukiskannya 

dengan sifat yang tidak sama dengan sifat api yang di dunia ini “yang 

menjulang sampai kehati”. ada pula yang menyatakan, bahwa api ini 

mengetahui apa saja apa yang ada di dalam hati, lalu menangkap (membakar) 
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siapa yang berperasaan dan berprilaku jahat, yang memang layak menjadi 

penghuninya.
252

 

Api yang dapat mengetahui siapa-siapa yang layak merasakan 

azabnya, sudah barang tentu tidak sama dengan api yang dikenal di dunia ini. 

Bagaimana pun juga, makna kedua ini tentunya termasuk dalam bentuk 

kalimat kiasan atau perumpamaan.
253

 

Ayat ―api itu terkunci rapat atas api neraka”, ditafsirkan oleh Abduh 

bahwa, api itu meliputi mereka secara keseluruhan, tidak ada jalan sedikitpun 

bagi mereka untuk melepaskan diri darinya. Sedangkan ayat ―pada tiang-tiang 

yang panjang”, yakni api tersebut mengelilingi mereka, dalam tiamg-tiang 

yang panjang dan terkunci rapat sebagai gambaran tentang kuatnaya penjara 

api yang berkobar-kobar yang mengurung mereka, sehingga menimbulkan 

keputus-asaan untuk dapat terselamatkan dari adzab tersebut.
254

 

Apakah tiang-tiang tersebut seperti yang kita kenal, hal itu termasuk 

di antara yang tidak mungkin kita ketahui. Urusan akhirat adalah berbeda 

dengan urusan dunia, sehingga tidak perlu dilakukan pembahasan 

tentangnya.255 Akan tetapi pada nantinya kita akan mengetahui sebagaimana 

firman Allah dalam surat al-Taka>tsur ayat 6: 

      
Artinya: ‚niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim‛256 
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Yang dimaksud neraka Jah}i>m disini adalah, hunian penuh adzab yang 

meskipun gambaran tentangnya kini tidak mampu mencegah kamu dari pada 

bermegah-megah dalam kebatilan, namun ia benar-benar ada, tidak ada 

keraguan padanya. Sebagai balasan bagi sikap dan perbuatan seperti itu. Dan 

kamu pasti melihatnya secara nyata. Oleh sebab itu, jadikannlah gambaran 

tentang hal itu selalu hadir dalam benak kamu, sehingga dapat mengingatkan 

kamu kepada sesuatu yang lebih baik dari pada perbuatan sia-sia yang 

membuat kamu lalai.257  

Termasuk bentuk siksaan para penghuni neraka adalah dari segi 

makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka. Dalam al-Qur’an 

banyak disebutkan diantaranya adalah dalam ayat-ayat dari beberapa surat di 

bawah ini. 

Penjelasan Abduh terkait pedihnya nerka juga dapat kita jumpai 

ketika dia menafsirkan Q.S. al-Gha>syiah ayat 5-7: 

                          
Artinya: ‚diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas, mereka 

tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang 
tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.‛ (Q.S. al-
Gha>syiah: 5-7)258 

 
Abduh menjelaskan, setiap kali penghuni neraka itu merasa haus 

(yaitu haus secara khusus yang dirasakan oleh mereka) lalu minta agar diberi 

sesuatu yang menghilangkan rasa haus itu, permintaan mereka itu dipenuhi, 
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dengan memberikan air yang berasal dari sumber yang sangat amat panasnya, 

tidak menghilangkan dahaga dan tidak pula berguna untuk meringankan 

penderitaan.259 

Dan apabila mereka lapar dan mereka memohon agar mereka diberi 

makanan, maka tidak ada makanan bagi mereka kecuali makanan dari dhari>’. 

Menurut para ahli bahasa, dhari>’ adalah sejenis rumput yang busuk, jika 

dimakan juga oleh ternak, tidak menumbuhkan daging atau lemak, bahkan 

jika tidak segera dihentikan, akan menyebabkan sakit-sakitan. Ada pula yang 

menyatakan bahwa dhari>’ adalah kulitnya tulang, atau lapisan tipis yang 

berada antara tulang dan daging. Bagaimanapun, ia adalah jenis makanan 

yang buruk dan tidak bergizi.260 Ayat selanjutnya, tidak menggemukkan dan 

tidak pula menghilangkan lapar. Yaitu, apabila para penghuni neraka meminta 

makanan untuk menghilangkan lapar mereka (yang tentunya sesuai dengan 

alam ukhrawi tempat mereka brada), maka akan dihidangkan kepada mereka 

makanan yang tidak akan menghilangkan lapar dan tidak berguna sedikitpun 

bagi tubuh-tubuh mereka.261 

Makanan penghuni neraka tersebut disebut dhari>’ karena 

mengandung kemiripan dengannya (dalam hal tidak ada kemanfaatannya, 

bahkan menimbulkan madharat bagi siapa yang memakannya). Sedangkan 

pada hakikatnya tempat itu adalah alam akhirat, tidak ada proses 

pertumbuhan badan di dalamnya dan tidak ada pula pelarutan bahan-bahan 
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sebagaimana dialami manusi dalam kehidupan di dunia. Ia adalah alam baka 

yang kekal kelezatan di dalamnya adalah kelezatan kebahagiaan, sedangkan 

penderitaan di dalamnya adalah penderitaan kemalangan. Dan segala sesuatu 

yang berlangsung di dalamnya hanya memiliki kemiripan saja, tetapi tidak 

sesuai dengan apa yang ada di dunia sekarang.262 

Dalam surat al-Ha>qqah disebutkan pula sejenis makanan para 

penghuni neraka: dan tidak ada pula makanan baginya kecuali dari Ghisli>n 

(Q.S. al-Ha>qqah: 36). Yatu kotoran yang menjijikan yang harus dihilangkan 

apabila terkena tubuh atau pakaian, seperti darah, nanah dan sebagainya. Atau 

dalam Q.S. al-Wa>qi’ah: ‚sesungguhnya kamu hai orang-orang sesat lago 

mendustakan, niscaya akan memakan dari pohon zaqqu>m.  Q.S. al-Wa>qi’ah: 

51-52) demikian pila dalam suratal-Dukha>n dan al-Sa>ffa>t. 

Semua itu menunjukkan bahwa makanan para ahli neraka adalah 

sesuatu yang lain, yang sesuai kehiidupan akhirat, dan disebutkan oleh 

Allah SWT. dengan berbagai sebutan. Namun semuanya memberikan 

gambaran menjijikkan dalam perasaan, sehingga setiap orang berusaha 

menjauh darinya dengan cara apapun, dan sekaligus menjauhkan diri dari 

berbagai kepercayaan dan perbuatan yang merugikan yang membawanya ke 

sana.263 

Penjelasan Abduh yang ada dalam penafsiran terhadap ayat-ayat 

yang ada di atas menunjukkan kalau Abduh tidak begitu merasionlisasikan 

bagaiman keadaan neraka. Sebaliknya, Abduh selalu mengakhiri 
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penjelasannya dengan pernyataan bahwa neraka dan apa saja yang terkait 

dengannya, serta apa yang ada di dalamnya merupakan rahasia Allah yang 

tidak bias diketahui hakikatnya saat ini dengan akal pikiran. Saran Abduh 

adalah agar kita meyakini dengan sesungguhnya kalau neraka itu adalah 

hunian penuh siksaan, yang merupakan tempat kembali para pendosa. 

Sehingga dengan keyakinan itu kita dapat menjaga diri dari perbuatan-

perbuatan yang tidak baik agar kita terhindar dari siksaan yang ada di 

dalamnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari analisa yang telah kami paparkan di atas, kami dapat menarik 

kesimpulan yang kami guanakan sebagai pijakan dalam mengumpulkan data 

dalam pemabahasan skripsi ini. 

1.  Kami menyimpulkan bahwa, penggunaan rasio dalam penafsiran Abduh 

memang bisa dikatakan menonjol karena memang Abduh menggunakan 

akal secara luas dalam menafsirkan al-Qur’an. Hal ini bisa kita lihat dalam 

penafsiran-penafsiran Abduh dalam hal tertentu yang saya bahas dalam bab 

III, pada bagian ciri-ciri penafsiran Abduh. Dalam pembahasan pada bab III, 

telah diketahui kalau ciri-ciri penafsiran Abduh salah satunya adalah 

mengguankan akal secara luas dalam menafsirkan al-Qur’an. Yang dalam 

hal ini saya menuliskan beberapa contoh ciri ini dengan penjelasan 

mengenai Malaikat, kisah kejadian Adam, dan sihir. 

2. Sebaliknya, kalau dalam masalah ukhrowi Abduh selalu mengembalikan 

penafsiran kepada kekuasaan Allah. Dalam setiap penafsiran yang terkait 

masalah ukhrowi, baik dalam tafsir al-manar atau tafsir Juz ‘Amma, abduh 

selalu meberi penjelasan bahwa kita tidak usah membahas bagaimana 

hakikatnya, karena hal-hal ini merupakan hak monopoli Allah SWT. 

Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa Abduh tidak 

menonjolkan pemikiran spekulatifnya, dengan menfsirkan ayat-ayat yang 
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berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di hari akhir. Langkah yang 

ditempuhnya selaras dengan salah satu dasar metodologi tafsir yang 

dikembangkannya, yaitu bahwa dia tidak menafsirkan secara rinci dan 

gegabah mengenai persoalan-persoalan yang disinggung secara mubham 

(tidak jelas). Khususnya mengenai masalah-masalah akidah. Peristiwa-

peristiwa yang trjadi pada hari akhir, selain perkaranya adalah perkara 

ghaib (eskatologi), juga rata-rata diungkap dengan mubham. Muhammad 

Abduh nyatanya memang tidak mempermasalahkan hal-hal yang mubham 

itu. Penafsiran abduh dalam hal ini, menurut penilaian Muhammad 

Syahatah, sejalan dengan Salaf, yang menekankan pentingnya mengimani 

apa-apa yang diinformasikan al-Qur’an dan mengenai hakikatnya semua 

diserahkan kepada Allah SWT.264  

Misalnya adalah, berkenaan dengan surat al-Qa>ri’ah ayat 6-9, 

yang sudah saya bahas dalam bab III, yang di dalamnya dibicarakan soal 

penimbang amal manusia, Abduh menjelaskan bahwa alat al-miza>n yang 

digunakan Allah untuk menimbang amal perbuatan manusia. Yang 

diperintahkan Allah, menurutnya, ialah mengimaninya sebagaimana 

diberitakan al-Qur’an mengenai bagaimana Allah mengukur amal perbuatan 

manusia dan bagaimana ia menetapkan balasannya, itu bukan merupakan 

bidang yang bisa diketahui oleh manusia. Hal itu, kata Abduh, diserahkan 

saja sepenuhnya kepada Allah dengan dasar iman. 
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Contoh lain ialah informasi tentang penyebaran al-shuh}uf, 

(lembaran-lembaran amal) di hari kiamat, sebagaimana hal yang disinggung 

dalam surat al-Takwir ayat 10. Penafsiran Abduh mengenai ayat ini, al-

shuh}uf yang disebar pada hari kiamat setelah kebangkitan dari kubur adalah 

lembaran-lembaran amal (shuh}uf al-‘amalah). Tentang masalah ini Abduh 

menekankan bagaimana pentingnya iman. Setiap mukmin wajib meyakini 

bahwa semua amal-perbuatan manusia akan ditampakkan kepada mereka di 

hari pembalasan. Hal itu, kata Abduh, digambarkan al-Qur’an dengan 

peristiwa penyebaran atau pembukaan lembaran-lembaran amal. Adapun 

mengenai keberadaan al-shuh}uf, apakah ia seperti kertas-kertas yang lazim 

di tulis di dunia atau semodel benda-benda lain yang biasa ditulis, katanya 

pula, hal itu diluar kesanggupan pengetahuan manusia, dan akal manusia 

tidak sampai untuk menjangkaunya. Lagi pula tidak ada suatu keterangan 

yang pasti dari Rasulullah SAW. mengenai hal tersebut. 

B. Saran  

Untuk lebih memahami bagaimana tentang Muhammad Abduh, 

biografi, dan bagaimana pemikiran serta karyanya dalam bidang tafsir, kami 

sarankan supaya pembaca lebih teliti lagi dalam membaca referensi-referensi 

yang kami gunakan dalam pembahasan skripsi ini. Akan tetapi skripsi ini 

sedikit banyak memberikan informasi tentang bagaimana penafsiran Abduh, 

khususnya terkait penafsirannya mengenai masalah eskatologi. 

Walupun demikian, saya minta sebagai penulis minta kritik dan 

sarannya, karena saya yakin banyak kekurangan dalam penulisan karya tulis 
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ini. Sebagai saran akhir kami, tidaklah cukup untuk memahami suatu ilmu 

pengetahuan hanya dengan memahami suatu sumber, mari terus belajar di 

manapun dalam keadaan apapun dan dengan siapapun.  
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