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BAB IV 

PEMAHAMAN ULAMA DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  

KOTA BANJARMASIN TERHADAP PENGGUNAAN AYAT ALQURAN 

UNTUK MEMPERBAIKI PERILAKU ANAK 

 

A. Ayat-ayat Alquran Untuk Memperbaiki Perilaku Anak 

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan ayat-ayat yang dinyatakan oleh 

sebagian ulama di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang disusun 

berdasarkan urutan penomoran surah dalam Alquran, sebagai berikut: 

1. Q.S. al-Fātihah/1: 1-7 

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب د   ١ ٱلرَحه َمح ه  ٱۡلح ه َرب  َ يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٢ ٱلحَعَٰلَمهيَ ّلله َمَٰلهكه   ٣ ٱلرَحه
هينه يَوحمه  َتعهي   إهيَاكَ  ٤ ٱل  ب د  ِإَويَاَك نَسح نَا ٥َنعح ده َرََٰط  ٱهح ه َتقهيمَ  ٱلص  سح حم  َرََٰط  ٦ ٱل  صه
ه  ٱََّلهينَ  يحههمح َغۡيح

َت َعلَ نحَعمح
َ
وبه أ َمغحض 

ح يحههمح َوََل  ٱل
هيَ َعلَ   ٧ ٱلَضٓال 

 
2. Q.S. al-Baqarah/2: 1-4 

هَك  ١ الٓمٓ  َٰل َتقهَي  ٱلحكهَتَٰب   َذ هلحم  ٗدى ل  ه  ٱََّلهينَ  ٢ََل َريحَبَۛ فهيههِۛ ه  مهن وَن ب َغيحبه ي ؤح
 ٱلح

وَن  ةَ َوي قهيم  وَن  ٱلَصلَوَٰ مح ي نفهق  نزهَل إهََلحَك َوَمآ  َوٱََّلهينَ  ٣َومهَما َرزَقحَنَٰه 
 
ٓ أ هَما مهن وَن ب ي ؤح

ه  نزهَل مهن َقبحلهَك َوب
 
َرةه أ مح ي وقهن وَن  ٱٓأۡلخه   ٤ه 

 
3. Q.S. al-Baqarah/2: 163 

مح  َو  ِإَوَلَٰه ك  ٞدۖٞ ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه  َمَٰن  إهَلَٰهٞ َوَٰحه يم   ٱلرَحح   ١٦٣ ٱلرَحه
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4. Q.S. al-Baqarah/2: 233 

َٰلهَدَٰت  ۞وَ  ن ي تهَم  ٱلحَو
َ
َراَد أ

َ
هَمنح أ ِۖ ل ه ه ََكمهلَيح لَيح َن َحوح َلََٰده  وح

َ
َن أ عح َولََعَ  ٱلَرَضاَعَة  ي رحضه

ل وده  حَموح ه  ۥَل   ٱل َن ب َوت ه  َن َوكهسح ه  وفه  رهزحق  ر  حَمعح َعَها  ََل ت َضٓاَر  ٱل ٌس إهََل و سح ََل ت َكَلف  َنفح
هَوَلهَها  ُۢ ب ة  َ ل ودٞ َل   َوََل َوَٰله ه  ۥَموح هَوَلهه َوارهثه َولََعَ  ۦ  ب

ح َراَدا فهَصاَلا َعن  ٱل
َ
هَكَۗ فَإهنح أ َٰل مهثحل  َذ

مَ  هنحه  مح فَََل تََراٖض م  َلََٰدك  وح
َ
ٓواْ أ ع  ََتحضه ن تَسح

َ
َردتُّمح أ

َ
َۗ ِإَونح أ يحههَما

َناَح َعلَ رٖ فَََل ج  ا َوتََشاو 
ت م مَ  مح إهَذا َسَلمح َناَح َعلَيحك  ٓ ج  ه  ا وفه  َءاتَيحت م ب ر  حَمعح ْ وَ  ٱل وا ْ وَ  ٱّلَلَ  ٱَتق  ٓوا لَم  َن  ٱعح

َ
هَما  ٱّلَلَ أ ب

ۡيٞ  َمل وَن بَصه   ٢٣٣َتعح
 

5. Q.S. al-Baqarah/2: 255 

َو  ٱّلَل   ه   ٱلحَقيُّوم    ٱلحَحُّ ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه  ذ  خ 
ح
َنةٞ َوََل نَوحمٞ  َل   ۥََل تَأ َوَما ِفه  ٱلَسَمََٰوَٰته َما ِفه  ۥسه

ۡرضه  
َ َفع  عهنَده   ٱََّلهيَمن َذا  ٱۡلح ههه  ۥٓ يَشح يههمح َوَما َخلحفَ  ۦ  إهََل بهإهذحن يحده

َ
َ أ لَم  َما َبيح ۖٞ َوََل َيعح مح ه 

ه  ونَ ي  هنح عهلحمههه  يو  ٖء م  هََشح يُّه   ۦٓ ب رحسه َع ك  هَما َشآَء  وَسه ۡرَضۖٞ وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته إهََل ب
َ َوََل  ٱۡلح

ه  َي  َو  ۥود  َما  وَه  ه  ظ  فح ُّ حه َعله
يم   ٱلح   ٢٥٥ ٱلحَعظه

 
6. Q.S. al-Baqarah/2: 284-286 

ه  َ ه ۡرضه  َوَما ِفه  ٱلَسَمََٰوَٰته َما ِفه  ّلل 
َ وه   ٱۡلح حف  وح ُت 

َ
مح أ ك  سه نف 

َ
ٓ أ ْ َما ِفه وا ِإَون ت بحد 

ههه  م ب بحك  َاسه ۖٞ ي  َۗ وَ  ٱّلَل  هَمن يََشآء  َوي َعذ هب  َمن يََشآء  فهر  ل يٌر  ٱّلَل  َفَيغح ءٖ قَده ه ََشح
َٰ ك   لََعَ

ول   َءاَمنَ  ٢٨٤ ههه  ٱلَرس  نزهَل إهََلحهه مهن َرب 
 
ٓ أ هَما مهن وَن  وَ  ۦب ؤح حم  ه  ٱل ٌّ َءاَمَن ب  ۦَوَمَلَٰٓئهَكتههه  ٱّلَله ك 

ت بههه  لههه  ۦَوك  لههه  ۦَور س  هن رُّس  َحٖد م 
َ
َ أ هق  َبيح َرانََك َرَبَنا  ۦ  ََل ن َفر  فح ۖٞ غ  َنا َطعح

َ
َنا َوأ َوقَال واْ َسمهعح

ح ِإَوََلحَك  ۡي  ٱل هف   ََل  ٢٨٥َمصه َعَها  لََها َما َكسَ  ٱّلَل  ي َكل  ا إهََل و سح سا َبتح وََعلَيحَها َما َنفح
 َۗ تََسَبتح ا  ٱكح ٗ ٓ إهۡصح نَا  َرَبَنا َوََل ََتحمهلح َعلَيحَنا

ح
َوأ خح

َ
وح أ
َ
ٓ أ يَنا ٓ إهن نَسه نَا ذح َرَبَنا ََل ت َؤاخه
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ههه  امهن َقبحلهَنا  َرَبنَ  ٱََّلهينَ لََعَ  ۥَكَما ََحَلحَته   َنا َما ََل َطاقََة ََلَا ب
هلح َم  ف  وَ  ۖۦٞ َوََل َت  ا َعنَ  ٱعح

فهرح وَ  ٓ  ََلَا وَ  ٱغح ََٰنا فَ  ٱرحََححَنا لَى نَت َموح
َ
نَاأ ح َٰفهرهينَ  ٱلحَقوحمه لََعَ  ٱنُص  َك

  ٢٨٦ ٱلح
 

7. Q.S. ali-‘Imrān/3: 18 

نَه   ٱّلَل   َشههدَ 
َ
َو وَ  ۥأ َمَلَٰٓئهَكة  ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 

ح ْول واْ  ٱل
 
ه  ٱلحعهلحمه َوأ ُۢا ب هَم طه  قَآئ َو  ٱلحقهسح ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 

َعزهيز  
َكهيم   ٱلح   ١٨ ٱۡلح
 

8. Q.S. al-A’rāf/7: 54 

م   إهنَ  ۡرَض وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته َخلََق  ٱََّلهي ٱّلَل  َرَبك 
َ يَاٖم ث َم  ٱۡلح

َ
َتةه أ َتَوىَٰ ِفه سه لََعَ  ٱسح

 ِۖ ل ب ه   ٱَلََهارَ  ٱََلحَل ي غحَشه  ٱلحَعرحشه َس َحثهيٗثا وَ  ۥَيوح ومَ وَ  ٱلحَقَمرَ وَ  ٱلَشمح َسَخَرَٰتِۢ  ٱَلُّج  م 
ه  رهه مح
َ
هأ ََل َل   ۦَٓۗ ب

َ
َلحق  أ َۗ وَ  ٱۡلح ر  مح

َ   ٥٤ ٱلحَعَٰلَمهيَ َربُّ  ٱّلَل  َتَباَرَك  ٱۡلح
 

9. Q.S. al-A’rāf/7: 172 

ت   ِإَوذح  لَسح
َ
ههمح أ سه نف 

َ
َٰٓ أ مح لََعَ َهَده  شح

َ
مح َوأ هَيَته  ورهههمح ذ ر  ه  ٓ َءاَدَم مهن ظ  َخَذ َربَُّك مهنُۢ بَِنه

َ
أ

ول واْ يَوحَم  ن َتق 
َ
ٓ  أ نَا واْ بََلَٰ َشههدح

ۖٞ قَال  مح هك  هَرب  َنا َعنح َهََٰذا َغَٰفهلهَي  ٱلحقهَيََٰمةه ب   ١٧٢إهنَا ك 

 
10. Q.S. al-Isrā’/17: 23-24 

ه ۞وَ   إهيَاه  َوب
ْ إهََلٓ ٓوا ب د  ََل َتعح

َ
يحنه قَََضَٰ َربَُّك أ َ َٰله َو

َسَٰناا  إهَما َيبحل َغَن عهنَدَك  ٱلح  ٱلحكهَبَ إهحح
َٗل َكرهيٗما  َما قَوح َما َوق ل لَه  ٖ َوََل َتنحَهرحه 

ف 
 
ٓ أ َما ل لَه  َما فَََل َتق  ه  َ وح لِكه

َ
ٓ أ َما ه  َحد 

َ
 ٢٣أ

فهضح  َما َجَنا َوٱخح ه َح لَه  ل  َةه مهَن  ٱَّلُّ ه  ٱلرََحح َماَوق ل َرب    ٢٤َكَما َرَبَياِنه َصغهۡٗيا  ٱرحََححه 
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11. Q.S. al-Kahfi/18: 13 

ه  ََّنحن   م ب ه 
َ
ه  َنق صُّ َعلَيحَك َنَبأ َق 

ٗدى  ٱۡلح مح ه  َنَٰه  هههمح َوزهدح هَرب  مح فهتحَيٌة َءاَمن واْ ب   ١٣إهَنه 
 

12. Q.S. al-Mu’minūn/23: 116 

حَملهك   ٱّلَل   َفَتَعََٰل  ۖٞ  ٱل َقُّ َو َربُّ  ٱۡلح َكرهيمه  ٱلحَعرحشه ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 
  ١١٦ ٱلح

 
13. Q.S. al-Mu’minūn/23: 1-12 

فحلََح  قَدح 
َ
مهن ونَ أ ؤح حم  وَن  ٱََّلهينَ  ١ ٱل ع  هههمح َخَٰشه مح ِفه َصََلت مح َعنه  ٱََّلهينَ وَ   ٢ه  وه ه   ٱلَلغح

وَن  رهض  عح َٰعهل وَن  َوٱََّلهينَ  ٣م  ةه َف هلَزَكوَٰ مح ل وَن  ٱََّلهينَ وَ   ٤ه  ههمح َحَٰفهظ  وجه ر  مح لهف   ٥ه 
مح َغۡيح  َمل ومهَي  إهََل  هَنه  مح فَإ يحَمَٰن ه 

َ
وح َما َمَلَكتح أ

َ
ههمح أ َوَٰجه زح

َ
َٰٓ أ َتَغَٰ  َفَمنه  ٦لََعَ َوَرآَء  ٱبح

م   ْوَلَٰٓئهَك ه 
 
هَك فَأ َٰل   َوٱََّلهينَ  ٧ ٱلحَعاد ونَ َذ

َ
مح ۡله وَن ه  َٰع  َٰ ههمح  ده  َوٱََّلهينَ  ٨َمََٰنَٰتهههمح وََعهح

وَن  َافهظ  هههمح ي  َٰت َو
َٰ َصلَ مح لََعَ م    ٩ه  ْوَلَٰٓئهَك ه 

 
َٰرهث ونَ أ َو

َدوحَس يَرهث وَن  ٱََّلهينَ  ١٠ ٱلح  ٱلحفهرح
وَن  مح فهيَها َخَِٰله  َنا  َولََقدح  ١١ه  نَسَٰنَ َخلَقح ه

ٖي  ٱۡلح هن طه َلَٰلَٖة م    ١٢مهن س 
 

14. Q.S. Luqmān/31: 1-10 

هلحَك َءاَيَٰت    ١ الٓمٓ  كهَتَٰبه ت
َكهيمه  ٱلح نهَي   ٢ ٱۡلح سه هلحم حح َٗة ل  ٗدى َورََحح  ٱََّلهينَ  ٣ه 

وَن  ةَ ي قهيم  ت وَن  ٱلَصلَوَٰ ةَ َوي ؤح ه  ٱلَزَكوَٰ م ب َرةه وَه  مح ي وقهن وَن  ٱٓأۡلخه ْوَلَٰٓئهَك  ٤ه 
 
ٗدى  أ َٰ ه  لََعَ

م   ْوَلَٰٓئهَك ه 
 
ۖٞ َوأ هههمح هن َرب  ونَ م  لهح  فح حم  َو  ٱَلَاسه  َومهنَ  ٥ ٱل ََتهي لَهح يثه َمن يَشح َده  ٱۡلح

َل َعن َسبهيله  ههٞي  ٱّلَله َله ضه مح َعَذاٞب مُّ ْوَلَٰٓئهَك لَه 
 
ا  أ وا ز  َذَها ه  ه عهلحٖم َوَيَتخه هَغۡيح  ٦ب

ه  ت تحَلَٰ َعلَيحهه َءاَيَٰ  ِإَوَذا ح ه ذ َنيحهه َوقحٗراۖٞ فَبَّش 
 
ٓ أ َن ِفه

َ
َها َكأ َمعح ن َلمح يَسح

َ
ا َكأ ٗ به َتكح سح ت َنا َوََّلَٰ م 

ٍم  َله
َ
هَعَذاٍب أ ْ  ٱََّلهينَ  إهنَ  ٧ب ْ وََعمهل وا مح َجَنَٰت   ٱلَصَٰلهَحَٰته َءاَمن وا  ٨ ٱَلَعهيمه لَه 
هينَ  َد  َخَِٰله ۖٞ وَعح َو  ٱّلَله فهيَها ا  وَه  َعزه َحق ٗ

َكهيم   يز  ٱلح ه َعَمٖد  ٱلَسَمََٰوَٰته  َخلَقَ  ٩ ٱۡلح هَغۡيح ب
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لحََقَٰ ِفه 
َ
ۖٞ َوأ َنَها ۡرضه تََروح

َ َا  ٱۡلح نَزَلح
َ
ه َدٓابَةٖ  َوأ

مح َوَبَث فهيَها مهن ك   ن تَمهيَد بهك 
َ
َ أ َرَوَِٰسه

ٖج َكرهيٍم  ٱلَسَمآءه مهَن  ه َزوح
ۢنَبتحَنا فهيَها مهن ك  

َ
  ١٠َماٗٓء فَأ

 

15. Q.S. Luqmān/31: 16-19 

وح ِفه  َيَٰب َِنَ 
َ
َرٍة أ ن ِفه َصخح َدٖل َفَتك  هنح َخرح وح ِفه  ٱلَسَمََٰوَٰته إهَنَهآ إهن تَك  مهثحَقاَل َحَبةٖ م 

َ
أ

ۡرضه 
َ هَها  ٱۡلح ته ب

ح
قهمه  َيَٰب َِنَ  ١٦لَوهيٌف َخبهۡيٞ  ٱّلَلَ إهَن  ٱّلَل   يَأ

َ
ةَ أ ه  ٱلَصلَوَٰ رح ب م 

ح
وفه َوأ ر  حَمعح  ٱل

نَكره نه عَ  ٱنحهَ وَ  م 
ح ح وَ  ٱل به هَك مهنح َعزحمه  ٱصح َٰل َصابََكۖٞ إهَن َذ

َ
َٰ َمآ أ وره لََعَ م 

هرح  َوََل  ١٧ ٱۡلح  ت َصع 
هلَناسه َوََل َتمحشه ِفه  ۡرضه َخَدَك ل

َ ۖٞ إهَن  ٱۡلح ا ورٖ  ٱّلَلَ َمرَحا َتاٖل َفخ 
ح َ ُم  هبُّ ك   ١٨ََل ي 

دح  يهَك وَ  َوٱقحصه ضح ِفه َمشح هَك   ٱغحض  ت نَكَر  مهن َصوح
َ
َوَٰته إهَن أ صح

َ َمهۡيه لََصوحت   ٱۡلح
  ١٩ ٱۡلح

 

16. Q.S. al-Ahzāb/33: 21 

وله  َلَقدح  مح ِفه رَس  ْ  ٱّلَله ََكَن لَك  وا هَمن ََكَن يَرحج  َوةٌ َحَسَنةٞ ل  سح
 
َوحمَ وَ  ٱّلَلَ أ رَ  ٱَلح  ٱٓأۡلخه

  ٢١َكثهۡٗيا  ٱّلَلَ َوَذَكَر 
 

17. Q.S. ash-Shāfāt/37: 1-10 

َفَٰته  ا  َوٱلَصَٰٓ َرَٰته فَ  ١َصف ٗ ٗرا  ٱلَزَٰجه ا  ٱلَتَٰلهَيَٰته فَ   ٢زَجح را ٞد  إهنَ  ٣ذهكح َٰحه مح لََو إهَلََٰهك 
ۡرضه وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته  َربُّ  ٤

َ َما َوَربُّ  ٱۡلح َمَشَٰرهقه َوَما بَيحَنه 
ح َيا ٱلَسَمآءَ إهنَا َزَيَنا   ٥ ٱل نح  ٱلُّ

هزهيَنٍة  َكَواكهبه ب
ظٗ  ٦ ٱلح فح ه َشيحَطَٰٖن َمارهٖد  اوَحه

هن ك   وَن إهََل  ََل  ٧م  َمَله يََسَمع 
ح َٰ  ٱل َ لَعح

َ  ٱۡلح
هٖب  ه َجان

َذف وَن مهن ك   ٌب   ٨َوي قح مح َعَذاٞب َواصه وٗراۖٞ َولَه  َمنح َخوهَف  إهََل  ٩د ح 
َفةَ  َوح َبَعه   ٱۡلح تح

َ
َهاٞب ثَاقهٞب  ۥفَأ   ١٠شه
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18. Q.S. al-Hasyr/59: 22-24 

وَ  َٰلهم   ٱََّلهي ٱّلَل   ه  َوۖٞ َع َغيحبه ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 
َو  ٱلَشَهََٰدةهِۖ وَ  ٱلح َمَٰن  ه  يم   ٱلرَحح وَ  ٢٢ ٱلرَحه  ه 

َو  ٱََّلهي ٱّلَل   حَملهك  ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه  وس   ٱل دُّ مهن   ٱلَسَلَٰم   ٱلحق  ؤح حم  َهيحمهن   ٱل حم  َعزهيز   ٱل
َبار   ٱلح َ  ٱۡلح

ه    َتَكب  حم  بحَحََٰن  ٱل وَن  ٱّلَله س  هك  وَ  ٢٣َعَما ي ّشح َارهئ   ٱلحَخَٰلهق   ٱّلَل   ه 
ۖٞ  ٱۡلح هر  َصو  م 

ح َل   ٱل
َمآء   سح

َ َِنَٰ   ٱۡلح هح  َل   ٱۡلح سح ِۖ وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته َما ِفه  ۥي َسب  ۡرضه
َ َو  ٱۡلح َعزهيز  وَه 

َكهيم   ٱلح   ٢٤ ٱۡلح
 

19. Q.S. at-Tahrīm/66: 6 

َها يُّ
َ
أ َها  ٱََّلهينَ  َيَٰٓ مح نَاٗرا َوق ود  لهيك  هح

َ
مح َوأ َسك  نف 

َ
ْ أ ْ ق ٓوا هَجاَرة  وَ  ٱَلَاس  َءاَمن وا  ٱۡلح

وَن  َدادٞ ََل َيعحص  وَن  ٱّلَلَ َعلَيحَها َمَلَٰٓئهَكٌة غهََلٞظ شه َمر  َعل وَن َما ي ؤح مح َوَيفح َمَره 
َ
  ٦َمآ أ

 
20. Q.S. al-Jin/72: 3 

ۥ نَه 
َ
هَنا َما  َوأ ا  ٱَُتَذَ تََعََٰلَٰ َجدُّ َرب  َبٗة َوََل َوَلٗ   ٣َصَٰحه
 

21. Q.S. al-Ikhlāsh/112: 1-4 

َو  ق لح  َحٌد  ٱّلَل  ه 
َ
ح َولَمح ي وَلح   ٢ ٱلَصَمد   ٱّلَل    ١أ ن َل    ٣لَمح يَِله ا  ۥَولَمح يَك  وا ف  ك 

 ُۢ َحد 
َ
  ٤أ

 

22. Q.S. al-Falaq/113: 1-5 

ه  ق لح  هَرب  وذ  ب ع 
َ
قه أ

ه َما َخلََق   ١ ٱلحَفلَ ٍق إهَذا َوقََب   ٢مهن َش  ه ََغسه َومهن   ٣َومهن َش 
ه  َقده ِفه  ٱَلََفََٰثَٰته َش  ٍد إه  َومهن ٤ ٱلحع  ه َحاسه   ٥َذا َحَسَد َش 
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23. Q.S. an-Nās/114: 1-6 

ه  ق لح  هَرب  وذ  ب ع 
َ
ه   ٣ ٱَلَاسه إهَلَٰهه   ٢ ٱَلَاسه َملهكه   ١ ٱَلَاسه أ َواسه مهن َش  حوَسح  ٱل

ََناسه  وره  ٱََّلهي ٤ ٱۡلح د  وهس  ِفه ص  َنةه  مهنَ  ٥ ٱَلَاسه ي وَسح ه
  ٦ ٱَلَاسه وَ  ٱۡلح

 
        TABEL 4 

DAFTAR PENGGUNAAN AYAT ALQURAN UNTUK MEMPERBAIKI 

PERILAKU ANAK MENURUT ULAMA DI KECAMATAN 

BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN  

BERDASARKAN URUTAN SURAH DALAM ALQURAN 

 

No. Nama Surah Ayat 

1. Q.S. al-Fātihah/1 1-7 

2. Q.S. al-Baqarah/2 1-4 

3. Q.S. al-Baqarah/2 163 

4. Q.S. al-Baqarah/2 233 

5. Q.S. al-Baqarah/2 255 

6. Q.S. al-Baqarah/2 284-286 

7. Q.S. ali-‘Imrān/3 18 

8. Q.S. al-A’rāf/7 54 

9. Q.S. al-A’rāf/7 172 

10. Q.S. al-Isrā’/17 23-24 

11. Q.S. al-Kahfi/18 13 

12. Q.S. al-Mu’minūn/23 1-12 

13. Q.S. al-Mu’minūn/23 116 

14. Q.S. Luqmān/31 1-10 

15. Q.S. Luqmān/31 16-19 

16. Q.S. al-Ahzāb/33 21 

17. Q.S. ash-Shāfāt/37 1-10 

18. Q.S. al-Hasyr/59 22-24 

19. Q.S. at-Tahrīm/66 6 

20. Q.S. al-Jin/72 3 

21. Q.S. al-Ikhlāsh/112 1-4 

22. Q.S. al-Falaq/113 1-5 

23. Q.S. an-Nās/114 1-6 
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B. Pemahaman dan Praktik Ulama Tentang Ayat-ayat Tersebut 

1. Gr. Sarmiji Asri 

Sarmiji Asri lahir pada tanggal 21 Desember 1966 di Banjarmasin, 

beralamat di Jl. Belitung Darat Gg. Inayah Rt. 35 No. 27 Kelurahan Kuin 

Cerucuk.  Pendidikan yang beliau tempuh adalah: MIS Nurul Ulum Teluk Tiram 

Darat Banjarmasin selesai pada tahun 1981, MTsN Mulawarman Banjarmasin 

selesai pada taahun 1984, PGAN Mulawarman Banjarmasin selesai pada tahun 

1987, kemudian melanjutkan pendidikan ke IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas 

Syariah dan selesai pada tahun 1994, setelah selesai penddikan S1 beliau 

melanjutkan pendidikan S2 nya di IAIN Antasari Banjarmasin dan mengambil 

prodi Filsafat Hukum Islam kemudian selesai pada tahun 2009. Selain 

mengenyam pendidikan formal beliau juga aktif belajar di rumah-rumah dan 

majelis-majelis taklim ulama-ulama besar di Kalimantan Selatan seperti KH. 

Zaini Ghani (w. 2005) Martapura, KH. Abdul Muits (w. 2012) Banjarmasin, dan 

lain-lain. 

Sejak kelas 2 PGAN tepatnya pada tahun 1986 beliau sudah mulai 

berdakwah di rumah-rumah penduduk, langgar-langgar, masjid-masjid, dan 

sekolah-sekolah mulai dari SD, SMA, dan SMK. Tidak hanya sampai disana 

beliau juga sering dipanggil untuk mengisi ceramah-ceramah di kampus-kampus, 

rumah sakit, bank, kantor Polisi, dan kantor pemerintahan. Beliau juga pernah 

mengisi ceramah diluar kota seperti di Buntok, Muara Teweh, Palangkarya, 
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Kumai, Kuala Pambuang, Bontang, Samarinda, dan Balikpapan, hingga sampai 

keluar pulau Indonesia yaitu di Brunei Darussalam. 

Adapun kitab-kitab yang beliau sampaikan seperti: Tafsir (Al-Mishbāh), 

hadis (Arba’īn al-Nawāwiy, al-Targīb wa al-Tarhīb, al-Adzkār, Riyādh al-

Shālihīn, Tauqih al-Qaul, Tanbih al-Gāfilīn, al-Kabā`ir dan lain-lain), fiqh (Kitāb 

al-Shalāh, Tangga ‘Ibādah, Sittīn al-Mas`alah, Fath al-Qarīb, Syarh al-Bījūriy, 

‘I’ānah al-Thālibīn, Fath al-Wahhāb dan lain-lain), tasawuf (al-Mursyidul Āmīn, 

Tanbīh al-Gāfilīn, Bustān al-‘Ārifīn, Tanbīh Mugtarrīn,’Uqūdu Lujjīn, Washiyyah 

al-Ᾱbā wa al-Abnā` dan lain-lain), Ushul Fiqh (Waraqāt, Mabādi’ Awaliyyah, al-

Sullam, al-Lumma’, al-Tibyān dan lain-lain), Rasm Parukunan, dan lain-lain. 

Ayat-ayat yang beliau berikan sebagai berikut: 

a. Q.S. at-Tahrīm/66: 6 

َها يُّ
َ
أ َها  ٱََّلهينَ  َيَٰٓ مح نَاٗرا َوق ود  لهيك  هح

َ
مح َوأ َسك  نف 

َ
ْ أ ْ ق ٓوا هَجاَرة  وَ  ٱَلَاس  َءاَمن وا َعلَيحَها  ٱۡلح

وَن  َدادٞ ََل َيعحص  وَن  ٱّلَلَ َمَلَٰٓئهَكٌة غهََلٞظ شه َمر  َعل وَن َما ي ؤح مح َوَيفح َمرَه 
َ
  ٦َمآ أ

b. Q.S. Luqmān/31: 1-10 

هلحَك َءاَيَٰت    ١ الٓمٓ  كهَتَٰبه ت
َكهيمه  ٱلح نهَي   ٢ ٱۡلح سه حح هلحم  َٗة ل  ٗدى َورََحح وَن  ٱََّلهينَ  ٣ه  ي قهيم 

ةَ  ت وَن  ٱلَصلَوَٰ ةَ َوي ؤح ه  ٱلَزَكوَٰ م ب َرةه َوه  مح ي وقهن وَن  ٱٓأۡلخه ْوَلَٰٓئهَك  ٤ه 
 
ۖٞ  أ هههمح هن َرب  ٗدى م  َٰ ه 

لََعَ
م   ْوَلَٰٓئهَك ه 

 
ونَ َوأ لهح  فح حم  َو  ٱَلَاسه  َومهنَ  ٥ ٱل ََتهي لَهح يثه َمن يَشح َده َل َعن َسبهيله  ٱۡلح َله ضه
ههٞي  ٱّلَله  مح َعَذاٞب مُّ ْوَلَٰٓئهَك لَه 

 
ا  أ وا ز  َذَها ه  ه عهلحٖم َوَيَتخه هَغۡيح لَيحهه َءاَيَٰت َنا ت تحَلَٰ عَ  ِإَوَذا ٦ب

ٍم  َله
َ
هَعَذاٍب أ ه  ب ح ه ذ َنيحهه َوقحٗراۖٞ فَبَّش 

 
ٓ أ َن ِفه

َ
َها َكأ َمعح ن َلمح يَسح

َ
ا َكأ ٗ به َتكح سح  ٱََّلهينَ  إهنَ  ٧َوََّلَٰ م 
 ْ ْ وََعمهل وا مح َجَنَٰت   ٱلَصَٰلهَحَٰته َءاَمن وا هينَ  ٨ ٱَلَعهيمه لَه  َد  َخَِٰله ۖٞ وَعح ا  وَ  ٱّلَله فهيَها َو َحق ٗ ه 
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َعزهيز  
َكهيم   ٱلح لحََقَٰ ِفه  ٱلَسَمََٰوَٰته  َخلَقَ  ٩ ٱۡلح

َ
ۖٞ َوأ َنَها ه َعَمٖد تََروح هَغۡيح ۡرضه ب

َ ن  ٱۡلح
َ
َ أ َرَوَِٰسه

َا مهَن  نَزَلح
َ
ه َدٓابَةٖ  َوأ

مح َوَبَث فهيَها مهن ك   ٖج  ٱلَسَمآءه تَمهيَد بهك  ه َزوح
ۢنَبتحَنا فهيَها مهن ك  

َ
َماٗٓء فَأ

  ١٠َكرهيٍم 
c. Q.S. al-Isrā’/17: 23 

ه   إهيَاه  َوب
ٓواْ إهََلٓ ب د  ََل َتعح

َ
يحنه ۞َوقَََضَٰ َربَُّك أ َ َٰله َو

ناا  إهَما َيبحل َغَن عهنَدَك  ٱلح َسَٰ َمآ  ٱلحكهَبَ إهحح ه  َحد 
َ
أ

َٗل َكرهيٗما  َما قَوح َما َوق ل لَه  ٖ َوََل َتنحَهرحه 
ف 
 
َمآ أ ل لَه  َما فَََل َتق  ه  َ وح لِكه

َ
  ٢٣أ

d. Q.S. al-Mu’minūn/23: 1-12 

فحلََح  قَدح 
َ
مهن ونَ أ ؤح حم  ع وَن  ٱََّلهينَ ١ ٱل هههمح َخَٰشه مح ِفه َصََلت مح َعنه  ٱََّلهينَ وَ   ٢ه  وه ه   ٱلَلغح

وَن  رهض  عح َٰعهل وَن  َوٱََّلهينَ  ٣م  ةه َف هلَزَكوَٰ مح ل وَن  ٱََّلهينَ وَ   ٤ه  ههمح َحَٰفهظ  وجه ر  مح لهف  َٰٓ  إهََل  ٥ه  لََعَ
َوَٰ  زح
َ
مح َغۡيح  َمل ومهَي أ هَنه  مح فَإ يحَمَٰن ه 

َ
وح َما َمَلَكتح أ

َ
ههمح أ َتَغَٰ  َفَمنه  ٦جه ْوَلَٰٓئهَك  ٱبح

 
هَك فَأ َٰل َوَرآَء َذ

م   وَن  َوٱََّلهينَ  ٧ ٱلحَعاد ونَ ه  َٰع  َٰ ههمح  ده َمََٰنَٰتهههمح وََعهح
َ
مح ۡله هههمح  َوٱََّلهينَ  ٨ه  َٰت َو

َٰ َصلَ مح لََعَ ه 
وَن  َافهظ  وْ   ٩ي 

 
م  أ َٰرهث ونَ َلَٰٓئهَك ه  َو

َدوحَس يَرهث وَن  ٱََّلهينَ  ١٠ ٱلح وَن  ٱلحفهرح مح فهيَها َخَِٰله   ١١ه 
َنا  َولََقدح  نَسَٰنَ َخلَقح ه

ٖي  ٱۡلح هن طه َلَٰلَةٖ م    ١٢مهن س 
e. Q.S. al-Kahfi/18: 13 

ه  ََّنحن   م ب ه 
َ
ه  َنق صُّ َعلَيحَك َنَبأ َق 

ٗدى  ٱۡلح مح ه  َنَٰه  هههمح َوزهدح هَرب  مح فهتحَيٌة َءاَمن واْ ب   ١٣إهَنه 
Dari ayat-ayat di atas tersebut beliau menjelaskan bahwa dalam praktik 

dan pengaplikasiannya orangtualah yang harus lebih dahulu mengamalkan atau 

mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari baik dirumah maupun di 

masyarakat kemudian kita sampaikan kepada anak-anak di rumah sekaligus 

contohnya, orangtua harus jadi pigur teladan insya Allah anak akan mengikuti 
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jejak kita seperti sholat berjamaah, baca Alquran, bersedekah, dan lain 

sebagainya.1 

2. Gr. Achmad Junaidi 

Achmad Junaidi lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 1984, 

beralamatkan di Jl. Belitung Darat Gg. Teuku Umar Rt. 13 No. 43 Kelurahan 

Belitung Utara. Pendidikan yang beliau tempuh lima tahun mondok di Pesantren 

Darusy Syahadah Boyolali Kediri, tiga tahun di  al-Wafa Jember Jawa Timur, dua 

tahun di Pondok Pesantren Darul Musthafa di kota Tarim Yaman, lima tahun di 

Pondok Pesantren Kyai Kholil Bangkalan Madura. Setelah belasan tahun 

memondok lalu melanjutkan pendidikan S1 di STIKBA Balikpapan setelah itu 

melanjutkan lagi pendidikan S2 nya di STISHA. 

Beliau sudah aktif berdakwah ketika masih di pondok dan satu-satunya 

santri yang bisa menyembelih sapi dan merobohkannya hanya seorang diri sejak 

umur 15 tahun lalu pada umur 17 tahun beliau sudah bisa memandikan jenazah, 

mengafani, dan menyholatkan jenazah. Tidak hanya itu beliau juga aktif di bidang 

ruqyah dan terapi pikiran selama lima tahun, beliau juga sering ceramah di 

masjid-masjid dan langgar-langgar sekitaran kota Banjarmasin dan sekitarnya. 

Dalam ceramahnya beliau sering memberikan doa-doa dan amalan-amalan agar 

anak patuh dan taat terhadap orangtua, demikian juga dalam kesehariannya orang-

                                                           
1 Sarmiji Asri, Ulama, Wawancara pribadi, 20 April 2018. 
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orang banyak berkunjung ke rumahnya untuk  meminta amalan dan minta di 

ruqyah. 

Adapun kitab-kitab yang beliau sampaikan dalam ceramahnya seperti: 

Tafsīr (Jalālain), Hadīts (Mawā’izhul ‘Usfūriyah, Riyādhus Shālihīn), Fiqih 

(Sullamūt Taufīq, Bulūghul Marām, dan Safīnatun Najāh), Tasawuf (Akhlāq li al-

Banīn, al-Mursyidul Āmīn, Tanbīh al-Gāfilīn, Bustān al-‘Ārifīn, Tanbīh 

Mugtarrīn,’Uqūdu Lujjīn, Washiyyah al-Ᾱbā wa al-Abnā` dan lain-lain), Nahwu 

(Jurūmiyyah, ‘Imrīthī), Nashāihud Dīniyyah wa Washāyāl Īmāniyyah, Hidāyatus 

Sālikīn, Farukunan Jamālluddīn. 

Ayat-ayat yang beliau berikan sebagai berikut: 

a. Q.S. al-Fātihah/1: 1-7 

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب د   ١ ٱلرَحه َمح ه  ٱۡلح ه َرب  َ يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٢ ٱلحَعَٰلَمهيَ ّلله َمَٰلهكه يَوحمه   ٣ ٱلرَحه
هينه  َتعهي   إهيَاكَ  ٤ ٱل  ب د  ِإَويَاَك نَسح نَا ٥َنعح ده َرََٰط  ٱهح ه َتقهيمَ  ٱلص  سح حم   ٱََّلهينَ  َرََٰط صه  ٦ ٱل

ه  يحههمح َغۡيح
َت َعلَ نحَعمح

َ
وبه أ َمغحض 

ح يحههمح َوََل  ٱل
هيَ َعلَ   ٧ ٱلَضٓال 

 

Ayat ini dibaca setelah shalat fardu lalu ditiupkan ke air seraya berkata 

didalam hati agar si anak menjadi anak yang soleh dan solehah setelah selesai lalu 

dikasih keanak untuk diminumkan dengan membaca bismillah dan menggunakan 

tangan kanan meminumnya. 

Menurut beliau keutamaan surah al-Fātihah sebagai berikut: 
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1) Al-Fātihah limā Quri`at lahā wa alqurān lima Quri`at. 

maksudnya, surah al-Fātihah dapat dipakai untuk niat apa ia 

membacanya dan Alquran begitu juga.2 

2) Dengan memandang makna yang terkandung dari ayat Alquran 

itu sendiri 

3) Mengambil tabarruk dari ayat-ayat Alquran itu saja bukan 

memastikan bahwa maknanya adalah demikian 

4) Ilham dari Allah berupa ilmu laduni 

b. Q.S. al-A’rāf/7: 172 

ت   ِإَوذح  لَسح
َ
ههمح أ سه نف 

َ
َٰٓ أ مح لََعَ َهَده  شح

َ
مح َوأ هَيَته  ورهههمح ذ ر  ه  ٓ َءاَدَم مهن ظ  َخَذ َربَُّك مهنُۢ بَِنه

َ
أ

ول واْ يَوحَم  ن َتق 
َ
ٓ  أ نَا واْ بََلَٰ َشههدح

ۖٞ قَال  مح هك  هَرب  َنا َعنح َهََٰذا َغَٰفهلهَي  ٱلحقهَيََٰمةه ب   ١٧٢إهنَا ك 
 

Ayat ini di tunjukkan kepada orangtua agar mendidik anaknya pada 

pendidikan agama agar si anak tidak terjerumus kepada kemusyrikan. 

c. Q.S. al-Baqarah/2: 233 

َٰلهَدَٰت  ۞وَ  ن ي تهَم  ٱلحَو
َ
َراَد أ

َ
هَمنح أ ِۖ ل ه ه ََكمهلَيح لَيح َن َحوح َلََٰده  وح

َ
َن أ عح ل وده َولََعَ  ٱلَرَضاَعَة  ي رحضه حَموح  ٱل

ه  ۥَل   َن ب َوت ه  َن َوكهسح ه  وفه  رهزحق  ر  حَمعح هَوَلهَها  ٱل ُۢ ب ة  َ َعَها  ََل ت َضٓاَر َوَٰله ٌس إهََل و سح ََل ت َكَلف  َنفح
ل ودٞ َل   َوََل  ه  ۥَموح هَوَلهه َوارهثه َولََعَ  ۦ  ب

ح َما  ٱل هنحه  َراَدا فهَصاَلا َعن تََراٖض م 
َ
هَكَۗ فَإهنح أ َٰل مهثحل  َذ

مح َوتََشاو   َناَح َعلَيحك  مح فَََل ج  َلََٰدك  وح
َ
ْ أ ٓوا ع  ََتحضه ن تَسح

َ
َردتُّمح أ

َ
َۗ ِإَونح أ يحههَما

َناَح َعلَ رٖ فَََل ج 
ت م مَ  ٓ إهَذا َسَلمح ه  ا وفه  َءاتَيحت م ب ر  حَمعح ْ وَ  ٱل وا ْ وَ  ٱّلَلَ  ٱَتق  ٓوا لَم  َن  ٱعح

َ
ۡيٞ  ٱّلَلَ أ َمل وَن بَصه هَما َتعح   ٢٣٣ب

                                                           
2 Maksudnya mungkin menurut penulis, surah al-Fātihah bisa digunakan untuk hal apa saja, 

yang mana misalnya bila ia berniat untuk mengharap ridha Allah swt. membacanya, dan Alquran 

begitu juga. Hal ini bisa dibilang ada timbal-balik dari sebab dan akibat yang diperbuat. Hal tersebut 

serupa dengan hadis Nabi saw tentang perkara niat, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh 

Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tarmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. 
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Ayat ini bagi ibu yang sedang menyusui agar menyusui anaknya 

maksimal dua tahun di bawah dua tahun tidak mengapa, lebih dua tahun di susui 

secara sengaja maka akan menumbuhkan rasa seksnya lebih tinggi dibandingkan 

akal sehatnya. 

d. Q.S. Luqmān/31: 16-19 

ٓ إه  َيَٰب َِنَ  وح ِفه إهَنَها
َ
َرٍة أ ن ِفه َصخح َدٖل َفَتك  هنح َخرح وح ِفه  ٱلَسَمََٰوَٰته ن تَك  مهثحَقاَل َحَبةٖ م 

َ
أ

ۡرضه 
َ هَها  ٱۡلح ته ب

ح
قهمه  َيَٰب َِنَ  ١٦لَوهيٌف َخبهۡيٞ  ٱّلَلَ إهَن  ٱّلَل   يَأ

َ
ةَ أ ه  ٱلَصلَوَٰ رح ب م 

ح
وفه َوأ ر  حَمعح  ٱنحهَ وَ  ٱل

نَكره َعنه  م 
ح ح وَ  ٱل به هَك مهنح َعزحمه  ٱصح َٰل َصابََكۖٞ إهَن َذ

َ
ٓ أ َٰ َما وره لََعَ م 

هرح َخَدَك  َوََل  ١٧ ٱۡلح  ت َصع 
هلَناسه َوََل َتمحشه ِفه  ۡرضه ل

َ ۖٞ إهَن  ٱۡلح ا ورٖ  ٱّلَلَ َمرَحا َتاٖل َفخ 
ح َ ُم  هبُّ ك  دح  ١٨ََل ي  ِفه  َوٱقحصه

يهَك وَ  ضح َمشح نَكَر  ٱغحض 
َ
هَك  إهَن أ ت َٰ مهن َصوح َو صح

َ َمهۡيه لََصوحت   ته ٱۡلح
  ١٩ ٱۡلح

 

Ayat ini di tunjukkan kepada orangtua agar mendidik anaknya untuk 

mengerjakan sholat dan tidak bersikap sombong, angkuh, dan takabur. 

e. Q.S. al-Isrā’/17: 23-24 

ه   إهيَاه  َوب
ٓواْ إهََلٓ ب د  ََل َتعح

َ
يحنه ۞َوقَََضَٰ َربَُّك أ َ َٰله َو

ناا  إهَما َيبحل َغَن عهنَدَك  ٱلح َسَٰ َمآ  ٱلحكهَبَ إهحح ه  َحد 
َ
أ

َٗل َكرهيٗما  َما قَوح َما َوق ل لَه  ٖ َوََل َتنحَهرحه 
ف 
 
ٓ أ َما ل لَه  َما فَََل َتق  ه  َ وح لِكه

َ
فهضح  ٢٣أ َما  َوٱخح لَه 

ه َجَناَح  ل  َةه مهَن  ٱَّلُّ ه  ٱلرََحح َماَوق ل َرب    ٢٤َما َرَبَياِنه َصغهۡٗيا كَ  ٱرحََححه 
 

Pada ayat ini beliau menjelaskan bagaimana praktik dan 

pengaplikasiannya sebagai berikut: 

1) Penanaman tauhid, yakni mengajarkan syahadat, mengajarkan 

dan membiasakan ibadah shalat, mengajarkan dan membiasakan 
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puasa, mengajarkan dan membiasakan membaca doa sehari-hari, 

mengajarkan dan membiasakan mengucapkan salam. 

2) Pendidikan akhlak terhadap orangtua, yakni mengajarkan anak 

untuk bertutur kata halus dan sopan, menghormati dan tidak 

membantah terhadap orangtua, membantu pekerjaan orangtua, 

dan selalu mendoakannya. 

3) Sedangkan pendidikan akhlak anak yang sudah bekeluarga 

terhadap orangtua yakni bertutur kata halus terhadap orangtua dan 

menjaga perasaannya, memberi nafkah dan merawatnya, 

mengantarkan ke dokter, saling bersilaturahmi apabila orangtua 

tidak tinggal satu rumah, dan selalu mendoakannya.3 

3. Gr. H. Ahmad Zuhdi 

H. Ahmad Zuhdi lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Agustus 1972, 

beralamatkan di Jl. Antasan Raden Gg. Haji Rt. 20 Rw. 02 Kelurahan Teluk 

Tiram. Pendidikan yang beliau tempuh adalah: SD Kautsar Basirih selesai pada 

tahun 1985, MTs al-Ghazaliyah Kaca Piring Banjarmasin selesai pada tahun 

1989, setelah lulus di MTs al-Ghazaliyah lalu melanjutkan pendidikan di Pondok 

Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin kurang lebih delapan tahun yakni dari mulai 

tahun 1989 sampai 1997. 

Setelah menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren Nurul Jannah 

Banjarmasin ia diminta oleh KH. Basyirun Ali (W. 2010), pimpinan Pondok 

                                                           
3 Achmad Junaidi, Ulama, Wawancara pribadi, 23 April 2018. 
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Pesantren Nurul Jannah sebagai guru di sana dan aktif mengisi majelis taklim di 

rumahnya dan di rumah-rumah warga dan dalam pengajiannya ia sering 

menyampaikan amalan-amalan untuk menjadikan anak agar berbakti kepada 

kedua orangtua dan lain-lain. Selain mengisi pengajian, ia juga diperintahkan oleh 

syeh Murabbi Mursyid sebagai “Pananamba” dalam hal spiritual dan guna-guna 

dan banyak orang yang berobat kepadanya. 

Hampir semua disiplin ilmu agama ia ajarkan di pondok pesantren Nurul 

Jannah, seperti ilmu Bahasa Arab, (Lugāh al-Takhātub dll), Tauhid, ( sifāt Dua 

Puluh, Tijān al-Darariy, Khamsah al-Mutun, Syarqāwiy ‘alā al-Hudhudiy dan 

Dāsūqiy dll), Nahwu (Is’āf al-Thālibīn, Mukhtashar Jiddan dll) Tashrīf, Tafsīr, 

(Jalālain), Hadis, ( Arba’īn al-Nawāwiy, Bulūg al-Marām, Targīb wa al-Tarhīb, 

Riyādh al-Shālihīn, dll), Tajwid, Fiqh (Mabādi’ Fiqhiyyah Juz. 1, 2, 3 dan 4, 

Kitāb al-Shalah, Syarh al-Bijūriy, dll), Akhlaq (akhlāq lil Banīn, akhlāq al-

Karīmah, Bahjah al-Mardhiyyah, Minhāj al-‘Ābidīn dll). Tarikh (Khulashah Nūr 

al-Yaqīn, Nūr al-Yaqīn dll). Sedangkan pengajian rutin di rumahnya, dan di 

rumah-rumah warga beliau mengajarkan Fiqh Mubādi` al-Fiqhiyyah bahasa Arab 

Melayu, Sabīl al-Muhtadīn, Hidayah al-Sālikīn, Taj al-Mulk, Subul al-Salam fi 

Syarh Bulūg al-Marām, Kitāb Hukm al-Jimā` dan ilmu falaq. 

Adapun ayat-ayat yang beliau berikan untuk merubah tingkah laku anak 

adalah sebagai berikut: 
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a. Q.S. al-Baqarah/2: 1-4 

هَك  ١ الٓمٓ  َٰل َتقهَي  ٱلحكهَتَٰب   َذ هلحم  ٗدى ل  ه  ٱََّلهينَ  ٢ََل َريحَبَۛ فهيههِۛ ه  مهن وَن ب َغيحبه ي ؤح
وَن  ٱلح َوي قهيم 

ةَ  وَن  ٱلَصلَوَٰ مح ي نفهق  نزهَل مهن َقبحلهَك  َوٱََّلهينَ  ٣َومهَما َرزَقحَنَٰه 
 
نزهَل إهََلحَك َوَمآ أ

 
هَمآ أ مهن وَن ب ي ؤح

ه  َرةه َوب مح ي وقهن وَن  ٱٓأۡلخه   ٤ه 
 

b. Q.S. al-Baqarah/2: 163 

مح  َو  ِإَوَلَٰه ك  ٞدۖٞ ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه  َمَٰن  إهَلَٰهٞ َوَٰحه يم   ٱلرَحح   ١٦٣ ٱلرَحه
 

c. Q.S. al-Baqarah/2: 255 

َو  ٱّلَل   ه   ٱلحَقيُّوم    ٱلحَحُّ ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه  ذ  خ 
ح
َنةٞ َوََل نَوحمٞ  َل   ۥََل تَأ َوَما ِفه  ٱلَسَمََٰوَٰته َما ِفه  ۥسه

ۡرضه  
َ َفع  عهنَده   ٱََّلهيَمن َذا  ٱۡلح ههه  ۥٓ يَشح ۖٞ َوََل  ۦ  إهََل بهإهذحن مح يههمح َوَما َخلحَفه  يحده

َ
َ أ لَم  َما َبيح َيعح

ه  ونَ ي  هنح عهلحمههه  يو  ءٖ م  هََشح يُّه   ۦٓ ب رحسه َع ك  هَما َشآَء  وَسه ۡرَضۖٞ وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته إهََل ب
َ ه  َوََل َي  ٱۡلح  ۥود 

َو  َما  وَه  ه  ظ  فح ُّ حه َعله
يم   ٱلح   ٢٥٥ ٱلحَعظه

 

d. Q.S. al-Baqarah/2: 284-286 

ه  َ ه ۡرضه  َوَما ِفه  ٱلَسَمََٰوَٰته َما ِفه  ّلل 
َ ههه  ٱۡلح م ب بحك  َاسه وه  ي  حف  وح ُت 

َ
مح أ ك  سه نف 

َ
ٓ أ واْ َما ِفه ِإَون ت بحد 

 ٞۖ َۗ وَ  ٱّلَل  هَمن يََشآء  َوي َعذ هب  َمن يََشآء  فهر  ل يٌر  ٱّلَل  َفَيغح ءٖ قَده ه ََشح
َٰ ك   ول   َءاَمنَ  ٢٨٤لََعَ هَمآ  ٱلرَس  ب

ههه  نزهَل إهََلحهه مهن َرب 
 
مهن وَن  وَ  ۦأ ؤح حم  ٌّ ءَ  ٱل ه ك  ت بههه  ۦَوَمَلَٰٓئهَكتههه  ٱّلَله اَمَن ب لههه  ۦَوك  هق   ۦَور س  ََل ن َفر 

لههه  هن رُّس  َحٖد م 
َ
َ أ َرانََك َرَبَنا ِإَوََلحَك  ۦ  َبيح فح ۖٞ غ  َنا َطعح

َ
َنا َوأ ْ َسمهعح ح َوَقال وا ۡي  ٱل  ََل  ٢٨٥َمصه

هف   َعَها  لََها َما َكَسَبتح وَعَ  ٱّلَل  ي َكل  ا إهََل و سح سا َۗ لَيحَها َما َنفح تََسَبتح نَآ  ٱكح ذح َرَبَنا ََل ت َؤاخه
ا َكَما ََحَلحَته   ٗ نَا  َرَبَنا َوََل ََتحمهلح َعلَيحَنآ إهۡصح

ح
َوأ خح

َ
وح أ
َ
يَنآ أ  امهن َقبحلهَنا  َرَبنَ  ٱََّلهينَ لََعَ  ۥإهن نَسه

ههه  َنا َما ََل َطاقََة ََلَا ب
هلح َم  ف  وَ  ۖۦٞ َوََل َت  فه َعَنا وَ  ٱعح ٓ  ََلَا وَ  رح ٱغح ََٰنا فَ  ٱرحََححَنا لَى نَت َموح

َ
نَاأ ح لََعَ  ٱنُص 

َٰفهرهينَ  ٱلحَقوحمه  َك
  ٢٨٦ ٱلح
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e. Q.S. ali-‘Imrān/3: 18 

نَه   ٱّلَل   َشههدَ 
َ
َو وَ  ۥأ َمَلَٰٓئهَكة  ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 

ح ْ  ٱل ْول وا
 
ه  ٱلحعهلحمه َوأ ُۢا ب هَم طه  قَآئ َو  ٱلحقهسح ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 

َعزهيز  
َكهيم   ٱلح   ١٨ ٱۡلح

 

f. Q.S. al-Jin/72: 3 

ۥ نَه 
َ
هَنا َما  َوأ ا  ٱَُتَذَ تََعََٰلَٰ َجدُّ َرب  َبٗة َوََل َوَلٗ   ٣َصَٰحه

 

Ayat-ayat di atas tersebut adalah ayat-ayat yang sering beliau gunakan 

dalam meruqyah anak, adapun cara dan pengaplikasiannya sebagai berikut: 

1) Sentuhkan telapak tangan pada dadanya dan tangan kiri pada 

pundak/tengkuk/leher atas. Jika ia dibawah lima tahun, cukup 

sentuh di dadanya dekap dari belakang, atau sesuai kondisi 

nyamannya lalu bacakan ayat-ayat diatas tersebut. 

2) Jika tidak sadar lebih dari satu jam, buatkan air ruqyah dan 

cipratkan atau siram kewajahnya. 

3) Kenalkan, ajak ia belajar, memahami dan mengamalkan dzikir 

pagi dan petang bersama ayah dan ibunya. Jangan beri akses 

bebas di internet, batasi games, music, televisi, dan awasi 

pergaulannya. 

4) Berikan lingkungan yang kondusif seperti sekolah sunnah, 

pondok pesantren, atau setidaknya kenalkan kepada kursus atau 
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sekolah tahfidz Alquran agar anak memiliki kekuatan untuk 

melawan syetan yang menguasainya.
4
 

4. Gr. Muhammad Rijal Fathoni 

Muhmmad Rijal Fathoni lahir pada tanggal 22 Januari 1989 di 

Banjarmasin, beralamatkan di Jl. Kuin Selatan Rt. 04 No. 11 Kelurahan Kuin 

Selatan. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh adalah: TK Tunas Harapan 

Banjarmasin, MDIM 1-2 Sei Miai Kindaung Banjarmasin, MTsN Mulawarman, 

setelah lulus di MTsN Mulawarman pada tahun 2004 beliau melanjutkan 

pendidikan ke Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura selama empat tahun, dan 

setelah memondok selama empat tahun lalu melanjutkan pendidikannya lagi di 

kampus STAI al-Jami’ Banjarmasin dan berhasil meraih gelar S1 pada tahun 

2012. 

Selain itu beliau juga sering mengisi ceramah agama di rumah-rumah, 

langgar-langgar, dan khotbah jumat di masjid-masjid di kota Banjarmasin dan 

sekitarnya, beliau juga sering menghadiri pengajian KH Muhammad Bakhiet 

setiap hari selasa di Kabupaten Balangan. Beliau belajar mengaji langsung dengan 

KH Muhammad Bakhiet di Barabai ketika masih mondok sehingga beliau diberi 

kepercayaan oleh KH Muhammad Bakhiet untuk menjadi imam sholat maghrib, 

sholat hajat, dan pembacaan tahlil di Majelis Taklim Bustanul Muhibbin Alalak 

Berangas. 

                                                           
4 H. Ahmad Zuhdi, Ulama, Wawancara pribadi, 25 April 2018. 
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Adapun kitab-kitab yang beliau sampaikan dalam ceramahnya seperti 

ilmu fiqh, tauhīd, tasawuf, tafsir, hadis, tarikh dan lain-lain. sedangkan kitab yang 

beliau ajarkan yaitu Kifāyat al-Athqiyā’, Minhāj al-‘Abīdīn, al-Sulam al-Taufīq, 

Sittīn Mas`alah, Hāsyiah Bajūriy, Tafsīr Jalālain, Tafsīr Yāsīn, Riyādh al-

Shālihīn, Dalīl al-Fālihīn, Khulashah Nūr al-Yaqīn, Nūr al-Yaqīn, Waraqāt, 

Risālatān ‘alā Qaul al-Munīr, Mishah al-Mugīts, dll. 

Adapun ayat-ayat yang beliau berikan sebagai berikut: 

a. Q.S. al-Isrā’/17: 23-24 

ه   إهيَاه  َوب
ٓواْ إهََلٓ ب د  ََل َتعح

َ
يحنه ۞َوقَََضَٰ َربَُّك أ َ َٰله َو

ناا  إهَما َيبحل َغَن عهنَدَك  ٱلح َسَٰ َمآ  ٱلحكهَبَ إهحح ه  َحد 
َ
أ

 ٓ َما ل لَه  َما فَََل َتق  ه  َ وح لِكه
َ
َٗل َكرهيٗما  أ َما قَوح َما َوق ل لَه  ٖ َوََل َتنحَهرحه 

ف 
 
فهضح  ٢٣أ َما  َوٱخح لَه 

ه َجَناَح  ل  َةه مهَن  ٱَّلُّ ه  ٱلرََحح َماَوق ل َرب    ٢٤َكَما َرَبَياِنه َصغهۡٗيا  ٱرحََححه 
 

Beliau menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa dalam penerapannya 

orangtualah yang harus memulai dulu dan mengajarkan hal-hal yang baik agar si 

anak bisa berbakti kepada kedua orangtua dan mau menurut, serta kita harus 

membaca doa terutama sehabis shalat fardhu sebanyak 5x dengan doa. 

 اصغۡي ربياِن كما وارَحهما ولوالي اغفرَّل رب

b. Q.S. al-Ahzāb/33: 21 

وله  َلَقدح  مح ِفه رَس  واْ  ٱّلَله ََكَن لَك  هَمن ََكَن يَرحج  َوٌة َحَسَنةٞ ل  سح
 
َوحمَ وَ  ٱّلَلَ أ رَ  ٱَلح  ٱّلَلَ َوَذَكَر  ٱٓأۡلخه

  ٢١َكثهۡٗيا 
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Beliau menjelaskan bahwa di dalam kitab disebutkan ada beberapa 

kewajiban yang mesti harus dipenuhi oleh tiap-tiap orangtua agar anak bisa 

taat dan berbakti kepada kedua orangtua seperti: 

1) Memberi nama anak yang baik, apabila orangtua memberi nama 

anak sembarang maka orangtua tersebut tidak menunaikan 

kewajibannya terhadap anak. 

2) Mengaqiqahkannya jika orangtuanya mampu, sebab kata Imam 

Syafi’i apabila orangtua tidak mengaqiqahkannya maka anak 

tersebut tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kedua 

orangtuanya. 

3) Kewajiban orangtua terhadap anak selanjutnya ialah memberi 

nafkah anak berupa makanan yang halal, makanan halal tersebut 

akan mengenyangkannya dan menjadi tenaga bagi dirinya 

sehingga perkara-perkara yang dia lakukan juga halal. Sebaliknya 

apabila anak diberi makanan yang haram maka makanan yang dia 

makan tersebut akan menjadi tenaga dan tenaga yang dia hasilkan 

akan menjadi perkara-perkara yang haram pula. 

4) Kewajiban tiap-tiap orangtua berikutnya ialah menyekolahkan 

anak di bidang agama agar si anak dapat memperoleh ilmu agama 

dan berbakti kepada kedua orangtua dengan ilmu yang dia dapat 

dari sekolah agama dan selalu mengajak anak ke pengajian 

ceramah-ceramah agama. 
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5) Hendaklah mengajarkan akhlak mulia secara langsung terhadap 

anak seperti yang diajarkan Rasulullah saw.5 

5. Gr. Hormansyah 

Hormansyah lahir pada tanggal 05 Januari 1970 di Hulu Sungai Utara, 

beralamatkan di Jl. Ir. P. Moch. Noor Komp. Bina Karya Rt. 66 No. 30 Kelurahan 

Pelambuan. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh adalah: MI Kalahiyang 

Paringin 1984, MTs Layap Paringin, PGA Banjarmasin 1990, kemudian 

melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Misbahul Mukminin Banjar Raya 

selama dua tahun dikarenakan pondok pesantren tersebut mengalami kebakaran 

dan bangunan tersebut tidak dibangun lagi sehingga beliau memutuskan untuk 

mangaji baduduk di kampung-kampung sekitar Banjarmasin dengan guru H. 

Mukribin Ahmad, Abdul Muis, KH. Badri Tamim, dan H. Sam’ani.  

Selain itu beliau juga sering mengisi ceramah agama di rumah-rumah, 

langgar-langgar, dan khotbah jumat di masjid-masjid di kota Banjarmasin dan 

sekitarnya selama kurang lebih 20 tahun. Dalam ceramahnya beliau sering 

memberikan doa-doa dan amalan-amalan agar anak patuh dan taat terhadap 

orangtua, demikian juga dalam kesehariannya orang-orang banyak berkunjung ke 

rumah beliau untuk  meminta amalan dan minta di ruqyah. 

Adapun ilmu-ilmu yang sering beliau ajarkan kepada para jamaah di 

antaranya yaitu: Kifāyat al-Athqiyā’, Minhāj al-‘Abīdīn, al-Sulam al-Taufīq, Sittīn 

Mas`alah, Hāsyiah Bajūriy, Tafsīr Jalālain, Riyādh al-Shālihīn, Dalīl al-Fālihīn, 

                                                           
5 Muhmmad Rijal Fathoni , Ulama, Wawancara pribadi, 26 April 2018. 
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Khulashah Nūr al-Yaqīn, Nūr al-Yaqīn, Waraqāt, Risālatān, ‘alā Qaul al-Munīr, 

Mishah al-Mugīts, al-Mursyidul Āmīn, Tanbīh al-Gāfilīn, Bustān al-

‘Ārifīn,’Uqūdu Lujjīn, Washiyyah al-Ᾱbā wa al-Abnā`, dan lain-lain. 

Adapun ayat-ayat yang beliau berikan sebagai berikut: 

a. Q.S. al-A’rāf/7: 54 

م   إهنَ  ۡرَض وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته َخلََق  ٱََّلهي ٱّلَل  َرَبك 
َ يَاٖم ث َم  ٱۡلح

َ
َتةه أ َتَوىَٰ ِفه سه ِۖ لََعَ  ٱسح  ٱلحَعرحشه

ل ب ه   ٱَلََهارَ  ٱََلحَل ي غحَشه  َس َحثهيٗثا وَ  ۥَيوح ومَ وَ  ٱلحَقَمرَ وَ  ٱلَشمح رههه  ٱَلُّج  مح
َ
هأ َسَخَرَٰتِۢ ب ََل َل   ۦَٓۗ م 

َ
 أ

َلحق   َۗ وَ  ٱۡلح ر  مح
َ   ٥٤ ٱلحَعَٰلَمهيَ َربُّ  ٱّلَل  َتَباَرَك  ٱۡلح

 

b. Q.S. al-al-Mu’minūn/23: 116 

حَملهك   ٱّلَل   َفَتَعََٰل  ۖٞ  ٱل َقُّ َو َربُّ  ٱۡلح َكرهيمه  ٱلحَعرحشه ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 
  ١١٦ ٱلح

 

c. Q.S. ash-Shāfāt/37: 1-10 

َفَٰته  ا  َوٱلَصَٰٓ َرَٰته فَ   ١َصف ٗ ٗرا  ٱلَزَٰجه ا  ٱلَتَٰلهَيَٰته فَ   ٢زَجح را ٞد  إهنَ  ٣ذهكح َٰحه مح َلَو  ٤إهَلََٰهك 
ۡرضه وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته  َربُّ 

َ َما َوَربُّ  ٱۡلح َمَشَٰرهقه َوَما بَيحَنه 
ح َيا ٱلَسَمآءَ إهنَا َزَيَنا   ٥ ٱل نح هزهيَنٍة  ٱلُّ ب

َكَواكهبه 
ٗظا ٦ ٱلح فح ه َشيحَطَٰٖن َما وَحه

هن ك   وَن إهََل  ََل  ٧رهٖد م  َمَله يََسَمع 
ح َٰ  ٱل َ لَعح

َ َذف وَن  ٱۡلح َوي قح
هٖب  ه َجان

ٌب   ٨مهن ك   مح َعَذاٞب َواصه وٗراۖٞ َولَه  َفةَ َمنح َخوهَف  إهََل  ٩د ح  َوح َبَعه   ٱۡلح تح
َ
 ۥفَأ

َهاٞب ثَاقهٞب    ١٠شه
 

d. Q.S. al-Hasyr/59: 22-24 

وَ  َٰلهم   ٱََّلهي ٱّلَل   ه  َوۖٞ َع َغيحبه ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه 
َو  ٱلَشَهََٰدةهِۖ وَ  ٱلح َمَٰن  ه  يم   ٱلرَحح وَ  ٢٢ ٱلرَحه  ٱّلَل   ه 

َو  ٱََّلهي حَملهك  ََلٓ إهَلََٰه إهََل ه  وس   ٱل دُّ مهن   ٱلَسَلَٰم   ٱلحق  ؤح حم  َهيحمهن   ٱل حم  َعزهيز   ٱل
َبار   ٱلح َ ه    ٱۡلح َتَكب  حم   ٱل
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بحَحََٰن  وَن  ٱّلَله س  هك  وَ  ٢٣َعَما ي ّشح َارهئ   ٱلحَخَٰلهق   ٱّلَل   ه 
ۖٞ  ٱۡلح هر  َصو  م 

ح َمآء  َل   ٱل سح
َ َِنَٰ   ٱۡلح  ٱۡلح سح

هح  َل   ِۖ وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته َما ِفه  ۥي َسب  ۡرضه
َ َو  ٱۡلح َعزهيز  وَه 

َكهيم   ٱلح   ٢٤ ٱۡلح
 

e. Q.S. al-Ikhlāsh/112: 1-4 

َو  ق لح  َحٌد  ٱّلَل  ه 
َ
ح َولَمح ي وَلح   ٢ ٱلَصَمد   ٱّلَل    ١أ ن َل    ٣لَمح يَِله ُۢ  ۥَولَمح يَك  َحد 

َ
ا أ وا ف    ٤ك 

 

f. Q.S. al-Falaq/113: 1-5 

ه  ق لح  هَرب  وذ  ب ع 
َ
قه أ

ه َما َخلََق   ١ ٱلحَفلَ ٍق إهَذا َوقََب   ٢مهن َش  ه ََغسه ه   ٣َومهن َش  َومهن َش 
َقده ِفه  ٱَلََفََٰثَٰته  ه حَ  َومهن ٤ ٱلحع  ٍد إهَذا َحَسَد َش    ٥اسه

 

g. Q.S. an-Nās/114: 1-6 

ه  ق لح  هَرب  وذ  ب ع 
َ
ه   ٣ ٱَلَاسه إهَلَٰهه   ٢ ٱَلَاسه َملهكه   ١ ٱَلَاسه أ َواسه مهن َش  حوَسح ََناسه  ٱل  ٱۡلح
وره  ٱََّلهي ٤ د  وهس  ِفه ص  َنةه  مهنَ  ٥ ٱَلَاسه ي وَسح ه

  ٦ ٱَلَاسه وَ  ٱۡلح
 

Ayat-ayat di atas tersebut adalah ayat-ayat yang sering beliau gunakan 

dalam meruqyah anak, adapun cara dan pengaplikasiannya sebagai berikut: 

1) Tekan sedikit ulu hatinya, pegang kepalanya selama ruqyah dan 

bacakan dekat telinga. 

2) Minumkan air ruqyah setiap hari dan setiap kali minum untuk 

anak, semua air yang digunakan untuk membuat susu lebih baik 

diruqyah dulu. 



49 
 

3) Jika masih kurang bisa ditambah dengan mandi air ruqyah setiap 

hari untuk anak, lebih baik mandinya jangan dikamar mandi, 

untuk menghormati air yang telah dibacakan ayat Alquran. 

4) Lakukan semua hal di atas tanpa putus selama 1-3 pekan.6 

TABEL 5 

DAFTAR PENGGUNAAN AYAT ALQURAN UNTUK MEMPERBAIKI 

PERILAKU ANAK MENURUT ULAMA DI KECAMATAN 

BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN 

BERDASARKAN IMPLEMENTASINYA 

 

No. Implementasi Surah dan Ayat Responden 

1. Pendidikan Orangtua  Q.S. at-Tahrīm/66: 6 

Q.S. Luqmān/31: 1-10 

Q.S. al-Isrā’/17: 23 

Q.S. al-Mu’minūn/23: 1-12 
Q.S. al-Kahfi/18: 13 

Gr. Sarmiji Asri 

 

 

Q.S. al-Isrā’/17: 23-24 

Q.S. al-Ahzāb/33: 21 

Gr. M. Rijal Fathoni 

Q.S. al-A’rāf/7: 172 

Q.S. Luqmān/31: 16-19 

Q.S. al-Isrā’/17: 23-24 

Gr. Achmad Junaidi 

2. Dibaca setelah shalat fardhu 

dan ditiupkan ke air 

Q.S. al-Fātihah/1: 1-7 

 

Gr. Achmad Junaidi 

 

3. Menyusui anak maksimal 

dua tahun  

Q.S. al-Baqarah/2: 233 

 

Gr. Achmad Junaidi 

4. Diruqyah dengan cara 

dibacakan ke anak 

Q.S. al-Baqarah/2: 1-4 

Q.S. al-Baqarah/2: 163 

Q.S. al-Baqarah/2: 255 

Q.S. al-Baqarah/2: 284-286 

Q.S. ali-‘Imrān/3: 18 

Q.S. al-Jin/72: 3 

Gr. H. Ahmad Zuhdi 

 

 

 

 

Q.S. al-A’rāf/7: 54 Gr. Hormansyah 

                                                           
6 Hormansyah, Ulama, Wawancara pribadi, 28 April 2018. 
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Q.S. al-al-Mu’minūn/23: 116 

Q.S. ash-Shāfāt/37: 1-10 

Q.S. al-Hasyr/59: 22-24 

Q.S. al-Ikhlāsh/112: 1-4 

Q.S. al-Falaq/113: 1-5 

Q.S. an-Nās/114: 1-6 

 

C. Makna Ayat-ayat Alquran Untuk Memperbaiki Perilaku Anak 

1. Q.S. al-Fātihah/1: 1-7 

Gr. Achmad Junaidi 

(Segala puji bagi Allah) Lafal ayat ini merupakan kalimat berita, 

dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah berikut pengertian yang 

terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah swt. adalah yang memiliki semua 

pujian yang diungkapkan oleh semua hamba-Nya. Atau makna yang dimaksud 

ialah bahwa Allah swt. itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafal Allah 

merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. (Tuhan semesta alam) 

artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluk-Nya, yaitu terdiri dari 

manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lain-lainnya. Masing-masing 

mereka disebut alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin dan lain 

sebagainya. Lafal al-‘ālamīn merupakan bentuk jamak dari lafal ‘ālam, yaitu 

dengan memakai huruf yā dan huruf nūn untuk menekankan makhluk 

berakal/berilmu atas yang lainnya. Kata ālam berasal dari kata alāmah (tanda) 

mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya.  
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(Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) yaitu yang mempunyai 

rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya.  

(Yang menguasai hari pembalasan) di hari kiamat kelak. Lafal yaumuddīn 

disebutkan secara khusus, karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai 

kekuasaan, kecuali hanya Allah semata, sesuai dengan firman Allah swt. yang 

menyatakan, "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini (hari kiamat)? 

Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." (Q.S. Al-Mukmin 

16). Bagi orang yang membacanya māliki maknanya menjadi "Dia Yang memiliki 

semua perkara di hari kiamat". Atau Dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara 

kekal, perihalnya sama dengan sifat-sifat-Nya yang lain, yaitu seperti ghāfiruz 

dzanbi (Yang mengampuni dosa-dosa). Dengan demikian maka lafal māliki 

yaumiddīn ini sah menjadi sifat bagi Allah, karena sudah ma`rifah (dikenal).  

(Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami 

memohon pertolongan) Artinya kami beribadah hanya kepada-Mu, seperti 

mengesakan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepada-Mu 

dalam menghadapi semua hamba-Mu dan lain-lainnya.  

(Tunjukilah kami ke jalan yang lurus) Artinya bimbinglah kami ke jalan 

yang lurus, kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya. 

 (Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada 

mereka), yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi 

maknanya oleh ayat berikut: (Bukan (jalan) mereka yang dimurkai) Yang 

dimaksud adalah orang-orang Yahudi. (Dan bukan pula) dan selain (mereka 
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yang sesat.) Yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Faedah adanya 

penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang 

mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang 

Kristen. Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui dan hanya kepada-Nyalah 

dikembalikan segala sesuatu. Semoga sholawat dan salam dicurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, 

sholawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah 

sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya melainkan hanya 

berkat pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.7 

2. Q.S. al-Baqarah/2: 1-4 

Gr. H. Ahmad Zuhdi 

Alif lām mīm dan huruf-huruf lainnya yang jadi permulaan surat seperti 

“Qof Nun Shod” dan lainya itu tidak ada yang tahu secara pasti maknanya 

terkecuali Allah swt. Sendiri, itu menurut ulama-ulama salaf. Ada sebagian ulama 

yang berpendapat bahwa Alif itu singkatan dari kata Allah, lam singkatan dari 

kata Latief, dan mīm singkatan dari kata Majid, jadi Alif lām mīm itu rumus yang 

memiliki arti Allah swt.  itu Maha Pengasih dan Maha Agung. 

Dan ada sebagian ulama lainnya berpendapat Alif lām mīm itu 

dikarenakan berada di permulaan kalam, maka berfungsi sebagai kata untuk 

menarik perhatian manusia. Begitu pula Alif lām mīm, di saat orang-orang sedang 

beraktifitas dengan kesibukannnya sendiri-sendiri, tiba-tiba mendengar suara 

                                                           
7 Achmad Junaidi, Ulama, Wawancara pribadi, 23 April 2018. 
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yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yaitu Alif lām mīm, kemudian mereka 

mencari sumber suara dan fokus mendengarkan kata-kata selanjutnya. 

Alquran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi 

petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Orang-orang yang bertaqwa itu orang-

orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak dapat ditangkap panca indra, 

menjalankan ibadah sholat, memberikan sebagaian rizkinya yang telah Allah 

anugrahkan. 

Orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw dan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelummu 

dan terhadap hari akhir mereka meyakininya.8 

3. Q.S. al-Baqarah/2: 163 

Gr. H. Ahmad Zuhdi 

Melalui ayat ini Allah swt. menceritakan bahwa diri-Nya adalah Tuhan 

Yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya, tiada yang sama dengan-Nya. 

Dia adalah Allah Yang Maha Esa yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, 

yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Dia, dan bahwa Dia adalah 

Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.9 

 

 

 

                                                           
8 H. Ahmad Zuhdi, Ulama, Wawancara pribadi, 25 April 2018. 
9 H. Ahmad Zuhdi, Ulama, Wawancara pribadi, 25 April 2018. 
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4. Q.S. al-Baqarah/2: 233 

Gr. Achmad Junaidi 

Ayat yang mulia ini adalah kabar tapi maknanya adalah perintah sebagai 

suatu penempatan baginya pada suatu kedudukan yang telah diakui dan tetap yang 

tidak butuh kepada perintah, ialah hendaklah ibu-ibu menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun. Dan ketika tahun itu diartikan sebagai yang sempurna dan 

sebagian besar tahun, Allah berfirman “dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan”. Apabila seorang bayi telah sempurna dua tahun 

menyusu, maka telah selesailah masa menyusunya dan air susu yang ada setelah 

itu berfungsi sama dengan segala macam makanan.10 

5. Q.S. al-Baqarah/2: 255 

Gr. H. Ahmad Zuhdi 

Allah tidak ada tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang hidup 

kekal, yang tidak mati. Yang senantiasa mengurus seluruh makhluk-Nya, yakni 

yang mengurus dan tidak ada yang mengurus-Nya. Tidak mengantuk dan tidak 

tidur, yakni Dia tidak terlelap tidur sehingga lalai dari mengurus makhluk-Nya. 

Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit, yakni para malaikat dan apa yang ada di 

bumi, yakni seluruh makhluk. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah, 

maksudnya tak satu pun penghuni langit dan bumi yang dapat memberi syafa’at 

pada hari kiamat. kecuali atas perintah-Nya. Allah mengetahui apa pun yang ada 

di hadapan mereka, yakni persoalan akhirat yang ada di hadapan para malaikat 

                                                           
10 Achmad Junaidi, Ulama, Wawancara pribadi, 23 April 2018. 
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ihwal kepunyaan siapa syafa’at itu. Dan apa-apa yang di belakang mereka berupa 

persoalan dunia. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan 

apa yang dikehendaki-Nya. Maksudnya, tak secuil pun persoalan dunia dan 

akhirat yang diketahui para malaikat selain hal-hal yang telah Dia ajarkan. Kursi 

Allah meliputi langit dan bumi, maksudnya Kursi Allah lebih luas dari seluruh 

langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat Memelihara keduanya, yakni tidak 

merasa berat menjaga Arsy dan kursi meski tanpa malaikat. dan Dia Maha Tinggi 

dan lebih luhur dari segala sesuatu lagi Maha Besar dan lebih agung dari segala 

sesuatu.11 

6. Q.S. al-Baqarah/2: 284-286 

Gr. H. Ahmad Zuhdi 

Segala yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Oleh karena Dialah 

yang mengatur segalanya, tidak sepatutnya makhluk membangkang atas perintah-

Nya, atau melanggar aturan-Nya. Manusia hidup di dunia hanya berhak 

memanfaatkan fasilitas yang diberikan-Nya untuk ibadah pada-Nya. Fasilitas 

yang digunakan itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan dimintai 

pertanggung jawaban.  

Segala fasilitas itu, baik yang digunakan secara terang-terangan ataukah 

secara sembunyi, oleh manusia bakal diketahui Allah swt. dan diperhitngkan-Nya. 

Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah swt. Ayat ini memberi bahwa yang 

dierhitungkan di yaumul hisab, amal manusia bukan hanya yang bersifat lahiriah 

                                                           
11 H. Ahmad Zuhdi, Ulama, Wawancara pribadi, 25 April 2018. 
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seperti ucap, sikap dan tindakan, tapi juga rasa, rasio keyakinan yang sifatnya 

tidak nampak. 

Allah swt. sebagai pemilik segalanya berwenang untuk mengampuni atau 

menghukum yang berbuat salah, sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu 

taubat manusia ada yang diterima ada pula yang ditolak. Namun Allah swt. telah 

mewajibkan pada Diri-Nya untuk memberi rahmat pada hamba-Nya. Dia 

mengampuni manusia yang benar-benar taubat, dan menyiksa orang yang berbuat 

dosa tanpa taubat. 

Allah swt. berkuasa atas segalanya. Namun Ia telah menetapkan diri-Nya 

Maha Adil dan Pemberi rahmat, penuh kasih sayang. Bukti keadilan-Nya adalah 

menghukum yang bersalah sesuai kesalahannya. Bukti keutamaan dan Maha 

pemurah adalah melipatgandakan pahala yang beramal shalih. Orang yang 

beramal shalih dilipatgandakan pahalanya, sedangkan yang bersalah tidak 

dilipatgandalan siksaanya. 

Rasul saw dan orang-orang mukmin telah beriman kepada apa yang 

diturunkan Allah swt. Mereka bertauhid menolak syirik, mengimani para nabi, 

malaikat dan membenarkan semua kitab tanpa membedakan dalam keimanannya.  

Inilah perbedaan antara keimanan mukmin dengan kepercayaan Yahudi 

dan Nasrani. Yahudi dan Nasarani mempercayai kitab Taurat dan Injil, tapi 

menolak Alquran, mempercayai nabi terdahlu tapi menolak nabi Muhammad saw. 
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Orang mukmin adalah yang beriman kepada seluruh rasul dan seluruh kitab yang 

diturunkan Allah, tanpa membedakan dalam keimanan. Menolak salah satu dari 

kitab, sama dengan menolak ketentuan Allah swt. Iman mesti percaya penuh 

tanpa memilah-milah tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain yang 

mesti diimani. 

Keimanan mesti dibuktikan dalam sikap dan perbuatan. Ikrar  َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا

kami mendengar dan kami menaati merupakan bukti kesetiaan pada apa yang 

telah ditetapkan Allah swt.  Dengan merasa puas orang mukmin itu mematuhi 

segala ketentuan Allah swt. dan Rasul-Nya. Namun karena menyadari akan 

kelemahan dan kekurangmampuan memenuhi segala ketentuan, maka segera 

mohon ampunan pada Allah swt. dengan kesadaran penuh akan kembali kepada-

Nya. 

Keimanan dibuktikan dengan kesiapan menjalankan segala perintah dan 

menjauhi segala larangan Allah swt. jangan merasa enggan sedikitpun untuk 

menaatinya, karena tidak ada yang memberatkan. Apa yang diperintahkan Allah 

sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk menjalankannya. Apa yang 

dilarang Allah sudah sesuai dengan kemampuan manusia untuk menjauhinya. Jika 

ada suatu perintah dirasakan berat, bukan bobot perintahnya yang berat, tapi hati 

dan keadaan yang mempengaruhinya. Berat atau ringannya menjalankan tugas, 

sangat dipengaruhi oleh persepsi individu dalam mengemban tugas tersebut. 

Setiap individu memperoleh hasil dari apa yang diusahakannya, tangan 

menjinjing bahulah yang memikulnya. Orang yang beramal baik, akan 
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mendapatkan manfaat dari kebaikannya. Orang yang beramal buruk akan 

bertanggung jawab atas keburukannya. Berbuatlah baik, kalau ingin mendapatkan 

kebaikan. Jangan berbuat buruk, bila tidak ingin memikul akibat keburukan. 

Allah swt. akan memperhitungkan apa yang diperbuat manusia, apakah kebaikan 

ataukah keburukan.  

Orang yang beriman menghadapi perintah apapun selalu siap 

menjalankannya. Demikian pula bila menerima cegahan, maka mereka siap 

meninggalkannya. Bila ternyata larangan dan periitah tersebut ada yang dirasakan 

berat, maka tetap tidak menolaknya melainkan bermohon kepada Allah untuk 

mendapatkan keringanan. Inti doa ini adalah ungkapan keyakinan bahwa segala 

yang diperintahkan Allah itu sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Jika 

dirasakan ada yang berat, itu merupakan kelemahan diri. Oleh karena itu mohon 

diberi keringanan, bila terlanjur berbuat kesalahan, agar diganti dengan rahmat 

dan maghfirah. Kemudian karena dalam melaksanakan syari’ah itu banyak 

tantangan dari kalangan orang kafir, maka bermohon pada-Nya agar mampu 

mengalahkan orang kafir.12 

7. Q.S. ali-‘Imrān/3: 18 

Gr. H. Ahmad Zuhdi 

Kata Syahida yang di terjemahkan dengan menyaksikan, mengandung 

banyak arti, antara melihat, mengetahui, menghadiri dan menyaksikan, baik 

dengan mata kepala maupun dengan mata hati. Seorang saksi adalah yang 

                                                           
12 H. Ahmad Zuhdi, Ulama, Wawancara pribadi, 25 April 2018. 



59 
 

menyampaikan kesaksian di pengadilan atas dasar pengetahuan yang di 

perolehnya, kesaksian mata atau hati. Dari sini kita menyaksikan di atas di 

pahami dalam arti menjelaskan dan menerangkan kepada seluruh makhluk. 

Allah menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Dia. Kesaksian Allah 

terlaksana bukan saja melalui pernyataan-pernyatannya dalam Alquran, seperti 

misalnya firmannya dalam ayat kursi dan surat al-Ikhlāsh atau penyampaiannya 

dalam kitab-kitab suci yang lain, tetapi juga pada tanda-tanda ke Esaan dan 

kebesaran-Nya yang dia bentangkan di alam raya. 

Kesaksian itu merupakan kesaksian dirinya terhadap dirinya. Kesaksian 

yang sangat kokoh untuk meyakinkan semua pihak tentang kewajarannya untuk 

di sembah dan di andalkan. Betapa tidak, kalau bila tidak benar maka tidak di 

butuhkan lagi kesaksian yang lain dan bila tidak benar maka manakah tuhan yang 

lain yang mengaku ngaku bahwa dia penguasa dan tuhan seru sekalian alam, kita 

tidak mendengar pengakuan itu. Kalau ada yang selainnya dan ia wujud, tetapi 

tidak menyampaikan kesaksiannya, maka itu pertanda bahwa ia takut atau tidak 

mengetahui atau tidak mampu menghadapi Allah yang menyampaikan kesaksian 

itu, dan jika tidak demikian ia bukan tuhan yang kuasa.13 

8. Q.S. al-A’rāf/7: 54 

Gr. Hormansyah 

Allah memberitahukan bahwa Allah adalah Rabb yang telah menciptakan 

alam ini: langit, bumi dan juga seisinya dalam enam hari. Sebagaimana hal itu 

                                                           
13 H. Ahmad Zuhdi, Ulama, Wawancara pribadi, 25 April 2018. 
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telah dijelaskan oleh beberapa ayat di dalam Alquran. Keenam hari itu adalah; 

hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at. Di dalamnya-lah seluruh 

penciptaan diselesaikan dan di dalamnya pula Adam as. diciptakan. 

Para ahli tafsir berbeda pendapat, apakah setiap hari dari keenam hari 

tersebut sama seperti hari-hari yang ada pada kita sekarang ini ataukah setiap hari 

itu sama dengan seribu tahun, sebagaimana yang telah dinashkan oleh Mujahid 

dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan hal itu diriwayatkan dari riwayat adh-

Dhahhak dari Ibnu ‘Abbas. 

Sedangkan hari Sabtu di dalamnya tidak terjadi penciptaan, karena ia 

merupakan hari ketujuh. Dan dari itu Pula hari itu dinamakan hari Sabtu, yang 

berarti pemutusan/penghentian.14 

9. Q.S. al-A’rāf/7: 172 

Gr. Achmad Junaidi 

Dan ingatlah ketika sewaktu Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-

anak Adam dari sulbi mereka menjadi badal isytimal dari lafal sebelumnya 

dengan mengulangi huruf jar (yaitu anak cucu mereka) maksudnya Dia 

mengeluarkan sebagian mereka dari tulang sulbi sebagian lainnya yang berasal 

dari sulbi Nabi Adam secara turun-temurun, sebagaimana sekarang mereka 

beranak-pinak mirip dengan jagung di daerah Nu`man sewaktu hari 

Arafah/musim jagung. Allah menetapkan kepada mereka bukti-bukti yang 

menunjukkan ketuhanan-Nya serta Dia memberinya akal (dan Allah mengambil 

                                                           
14 Hormansyah, Ulama, Wawancara pribadi, 28 April 2018. 
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kesaksian terhadap jiwa mereka) seraya berfirman, ("Bukankah Aku ini 

Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul”) Engkau adalah Tuhan kami yang 

demikian itu. Kesaksian itu supaya (tidak) jangan (kamu mengatakan) dengan 

memakai ya dan ta pada dua tempat, yakni orang-orang kafir (di hari kiamat 

kelak, Sesungguhnya kami terhadap hal-hal ini) yakni keesaan Tuhan (adalah 

orang-orang yang lalai) kami tidak mengetahuinya.15 

10. Q.S. al-Isrā’/17: 23-24 

a. Gr. Sarmiji Asri 

Allah berfirman seraya memerintahkan agar hamba-Nya hanya beribadah 

kepada-Nya saja, yang tiada sekutu bagi-Nya. Kata qadhā dalam ayat ini berarti 

perintah. Mengenai firman-Nya: wa qadlā (Dan telah memerintahkan) Mujahid 

berkata: “Artinya berwasiat.” Demikian pula Ubay bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud dan 

adh-Dhahhak bin Muzahim membaca ayat tersebut dengan bacaan: wa washshā 

rabbuka allā ta’budū illā iyyāhu (Rabbmu berwasiat agar kamu tidak beribadah 

kecuali kepada-Nya semata) 

Oleh karena itu Allah menyertakan perintah ibadah kepada-Nya dengan 

perintah berbuat baik kepada kedua orangtua, di mana Dia berfirman: wa 

bilwālidaini ihsānan (Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu 

dengan sebaik-baiknya) Maksudnya, Dia menyuruh hamba-Nya untuk berbuat 

baik kepada kedua orang tua. 16 

                                                           
15 Achmad Junaidi, Ulama, Wawancara pribadi, 23 April 2018. 
16 Sarmiji Asri, Ulama, Wawancara pribadi, 20 April 2018. 
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b. Gr. Muhammad Rijal Fathoni 

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menyembah Allah 

semata, dan tidak ada Tuhan di hati selain Allah. Allah memerintahkan kepada 

Nabi dan umat Islam seluruhnya agar berbakti kepada orang tua dengan kebaktian 

yang sempurna. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya 

mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut atau dalam keadaan lemah sehingga 

mereka terpaksa berada di sisimu, yakni dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” atau suara dan 

kata yang mengandung makna kemarahan atau pelecehan atau kejemuan. Walau 

engkau dalam keadaan lelah, jangan engkau membentak atau berlaku kasar 

terhadap apa yang mereka lakukan, tetapi ucapkanlah perkataan yang tidak 

menyakiti hati, yaitu perkataan yang penuh penghormatan dan kebaikan. berdoa 

untuk mereka ketika mereka masih hidup. bilamana keduanya telah meninggal 

tetaplah berdoa untuk mereka.17 

c. Gr. Achmad Junaidi 

Kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding 

dengan kaum yang mempersekutukan Allah swt. Berbakti kepada orang tua yang 

diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan santun kepada keduanya dalam 

ucapan dan perbuatan. Anak diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, 

memberi tuntunan kepada anak agar berbakti kepada orang tua secara bertahap. 

Dimulai dengan tidak berkata "ah", mengucapkan kata-kata yang mulia, 

                                                           
17 Muhmmad Rijal Fathoni , Ulama, Wawancara pribadi, 26 April 2018. 
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berperilaku yang menggambarkan kasih sayang, dan yang terakhir mendoakan 

orang tua.18 

11. Q.S. al-Kahfi/18: 13 

Gr. Sarmiji Asri 

Wahai Muhammad, Kami menuturkan kisah tentang mereka kepadamu 

dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah sekelompok pemuda penganut agama 

yang benar pada masa itu. Mereka meyakini keesaan Allah di tengah kalangan 

masyarakat yang menyekutukan Tuhan, sehingga Kami membuat keyakinan 

mereka bertambah kuat.19 

12. Q.S. al-Mu’minūn/23: 1-12 

Gr. Sarmiji Asri 

Ayat ini merupakan peninggian dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya 

yang mukmin, menyebutkan keberuntungan dan kebahagiaan mereka, dan 

menyebutkan sesuatu yang dapat menyampaikan mereka kepada keberuntungan, 

sekaligus mendorong manusia agar memiliki sifat-sifat itu. Oleh karena itu, 

hendaknya seorang hamba menimbang dirinya dengan ayat ini dan setelahnya, 

dimana dengannya mereka dapat mengetahui sejauh mana keimanan mereka, 

bertambah atau kurang, banyak atau sedikit. Yakni berbahagia, sukses dan 

berhasil mendapatkan apa yang diinginkan kepada Allah dan Rasul-Nya.  

                                                           
18 Achmad Junaidi, Ulama, Wawancara pribadi, 23 April 2018. 
19 Sarmiji Asri, Ulama, Wawancara pribadi, 20 April 2018. 
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Khusyu’ artinya hadirnya hati dan diamnya anggota badan. Khusyu’ 

merupakan ruhnya shalat, semakin besar kekhusyu’an seseorang, maka semakin 

besar pahalanya. Yakni yang tidak ada kebaikan dan faedahnya. Jika perbuatan 

yang tidak berguna mereka jauhi, maka perbuatan yang haram lebih mereka jauhi 

lagi. Oleh karena itulah, apabila seseorang mampu mengendalikan anggota badan 

yang paling ringan digerakkan (lisan), maka sudah tentu dia dapat mengendalikan 

anggota badan yang lain, sebagaimana sabda Nabi saw kepada Mu’adz bin Jabal, 

“Maukah kamu aku beritahukan penopang semua itu?” Mu’adz berkata, “Ya, 

wahai Rasulullah” Beliau bersabda, “Jagalah ini, Yakni lisanmu”. Nah, orang-

orang mukmin, karena sifat mereka yang terpuji, mereka jaga lisan mereka dari 

perkataan sia-sia dan hal-hal haram.  

Mereka berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, yaitu dengan 

berbuat khusyu’ dan berbuat ihsan kepada manusia dengan membayar zakat. Dari 

yang haram, seperti zina, homoseksual, dsb. Menjaga kemaluan dapat menjadi 

sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat mendorong kepada zina, 

seperti memandang wanita, menyentuhnya, dsb. Maksudnya, budak-budak belian 

yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang 

didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, 

wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin 

yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang 

diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Kata-kata, “Hamba sahaya yang 

mereka miliki” menunjukkan, bahwa untuk halalnya budak wanita harus dimiliki 
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semua jasadnya. Oleh karena itu, jika ia hanya memiliki sebagiannya, maka 

belum halal, karena budak itu miliknya dan milik yang lain. Sebagaimana tidak 

boleh dua orang laki-laki berserikat (bersama-sama) menikahi seorang wanita, 

maka tidak boleh pula dua orang majikan berserikat (bersama-sama) terhadap 

seorang budak wanita.  

Karena Allah telah menghalalkannya. Maksudnya, selain istri dan budak.  

Keumuman ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut’ah, karena wanita itu 

bukan istrinya yang hakiki yang maksudnya adalah tetap langgeng. Mereka 

berusaha melaksanakan dan memenuhinya. Baik amanah yang di dalamnya 

terdapat hak Allah maupun yang di dalamnya terdapat hak manusia. Apa yang 

Allah wajibkan kepada hamba merupakan amanah, sehingga seorang hamba 

wajib melaksanakannya, seperti shalat lima waktu, zakat, puasa di bulan 

Ramadhan, dsb. Sedangkan amanah yang di sana terdapat hak manusia adalah apa 

yang dipercayakan atau dibebankan mereka kepada kita, seperti menjaga harta 

yang mereka titipkan, melaksanakan tugas yang dibebankan mereka, dsb.  

Baik antara mereka dengan Allah, maupun antara mereka dengan 

sesamanya yakni pada waktunya. Mereka pelihara pula syarat dan rukunnya, yang 

wajibnya dan melakukan adab-adabnya. Allah memuji mereka karena shalat 

mereka yang khusyu’ dan karena mereka menjaganya, dengan demikian shalat 

mereka menjadi sempurna, karena tidak mungkin shalat seseorang sempurna, jika 

selalu memeliharanya namun tidak khusyu’ atau khusyu’ dalam shalatnya namun 

tidak memeliharanya. Yaitu surga yang paling tinggi, tengahnya dan yang paling 
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utama. Bisa juga tertuju kepada semua surga sehingga mengena kepada semua 

kaum mukmin sesuai derajat dan martabat mereka. Mereka tidak ingin pindah 

daripadanya karena di dalamnya kebutuhan mereka terpenuhi dan mendapatkan 

semua kesenangan.20 

13. Q.S. al-al-Mu’minūn/23: 116 

Gr. Hormansyah 

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa akhir khutbah Umar bin 

Abdul Aziz setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, Beliau berkata, 

Amma bâdu. Wahai manusia! Sesungguhnya kamu tidak diciptakan untuk main-

main dan tidak ditinggalkan begitu saja. Kamu mempunyai tempat kembali yang 

disana Allah turun untuk menetapkan hukum dan keputusan-Nya di antara kamu. 

Maka sungguh, kecewa, rugi dan celaka seorang hamba yang dikeluarkan Allah 

dari rahmat-Nya dan diharamkan mendapatkan surga-Nya yang luasnya seluas 

langit dan bumi. Tidakkah kamu mengetahui, bahwa tidak ada yang diberikan 

keamanan dari azab Allah kecuali orang yang berhati-hati dan takut di hari ini, 

yang menjual sesuatu yang fana dengan yang kekal, yang sedikit dengan yang 

banyak, dan yang menjual rasa takut dengan keamanan. Tidakkah kamu 

mengetahui, bahwa kamu adalah keturunan generasi yang telah binasa, dan 

setelahmu masih ada lagi pengganti sehingga kamu datang menghadap kepada 

pewaris yang sebaik-baiknya, kamu pun setiap hari mengiringi orang yang pulang 

pagi atau sore menghadap kepada Allah swt. karena telah menuntaskan umurnya 

                                                           
20 Sarmiji Asri, Ulama, Wawancara pribadi, 20 April 2018. 
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dan habis ajalnya, lalu kamu menurunkannya ke dalam belahan bumi, yang tidak 

diberi tikar dan bantal, yang telah berpisah dengan para kekasih, menyatu dengan 

tanah dan akan mendatangi hisab, lagi tergadai oleh amalnya, tidak butuh kepada 

apa yang ditinggalkannya, butuh kepada amalnya. Maka bertakwalah kepada 

Allah wahai hamba-hamba Allah, sebelum selesai perjanjian-Nya dan maut 

datang menjemputmu. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengambil ujung 

selendangnya dan menaruhnya ke muka, ia pun menangis dan menangis pula 

orang-orang yang berada di sekitarnya.  

Dari menciptakan kamu untuk main-main dan berbuat yang tidak layak 

bagi-Nya. Arsy disebut karim (mulia) karena indah dipandang dan indah 

bentuknya. Ia merupakan atap seluruh makhluk. Jika arsy yang begitu besar 

diciptakan dan diatur-Nya, maka yang di bawahnya apalagi.21 

14. Q.S. Luqmān/31: 1-10 

Gr. Sarmiji Asri 

Allah swt. mengisyaratkan dengan isyarat yang menunjukkan keagungan 

kepada ayat-ayat Alquran ini. Ayat-ayatnya penuh hikmah (bijaksana), turun dari 

Yang Maha bijaksana lagi Maha Mengetahui. Di antara kebijaksanaannya adalah 

bahwa ayat-ayat tersebut datang dengan lafaz yang begitu jelas dan fasih, lagi 

menunjukkan makna yang paling agung dan paling baik. Termasuk 

kebijaksanannya pula adalah semua yang ada di dalamnya berupa berita yang lalu 

dan yang akan datang serta berita gaib semuanya sesuai kenyataan, tidak diselisihi 

                                                           
21 Hormansyah, Ulama, Wawancara pribadi, 28 April 2018. 
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oleh satu kitab pun di antara kitab-kitab samawi yang masih murni, dan tidak 

menyalahi berita yang disampaikan para nabi, di samping itu tidak ada ilmu yang 

dirasakan dan ilmu yang masuk akal menyalahi apa yang ditunjukkan oleh ayat-

ayatnya. Termasuk kebijaksanaan ayat-ayatnya adalah ia tidaklah memerintahkan 

kecuali yang murni maslahat atau lebih kuat maslahatnya, dan tidaklah ia 

melarang kecuali yang murni mafsadat atau lebih kuat mafsadatnya, dan pada 

umumnya ia tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali menyebutkan hikmah dan 

faedahnya, serta tidak melarang sesuatu kecuali menyebutkan bahayanya. 

Termasuk kebijaksanaannya adalah ia menggabung antara targhib dan tarhib 

(dorongan dan ancaman), dan nasehatnya begitu menyentuh. Termasuk 

kebijaksanaannya adalah adanya pengulangan, seperti pada kisah, hukum, dan 

sebagainya, agar tetap diingat dimana semuanya bersesuaian, dan tidak 

bertentangan. Oleh karena itu, setiap kali orang yang berpandangan tajam 

mentadabburinya dan menggerakkan akal pikirannya untuk merenunginya, maka 

akalnya akan terkagum-kagum kepadanya karena kesesuaiannya, sehingga ia akan 

memastikan bahwa ia turun dari yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji. Akan 

tetapi, meskipun ayat-ayatnya begitu bijaksana dan mengajak kepada akhlak yang 

bijaksana serta melarang akhlak yang buruk, namun banyak manusia yang tidak 

mengambilnya menjadi petunjuk, berpaling dari beriman kepadanya dan 

mengamalkannya kecuali orang yang Allah beri taufik dan Allah jaga, yaitu 
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mereka yang berbuat ihsan dalam beribadah dan berbuat ihsan kepada hamba-

hamba Allah. Maka ayat-ayatnya menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka.22 

15. Q.S. Luqmān/31: 16-19 

Gr. Achmad Junaidi 

Lukman berwasiat kepada anaknya agar beramal dengan baik karena apa 

yang dilakukan manusia, dari yang besar sampai yang sekecil–kecilnya, yang 

terlihat dan yang tersembunyi, baik dilangit maupun di bumi, pasti diketahui 

Allah. Oleh karena itu, Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal 

dengan perbuatan manusia itu. Perbuatan baik akan di balas dengan dengan surga, 

sedang perbuatan jahat dan dosa akan dibalas dengan neraka. Pengetahuan Allah 

meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan-

Nya, Pada ayat ini, Lukman mewasiatkan kepada anaknya hal-hal berikut: 

a. Selalu mendirikan shalat dengan sebaik-baiknya, sehingga diridhai 

Allah. Jika salat yang dikerjakan itu diridhoi Allah, perbuatan keji dan perbuatan 

mungkar dapat dicegah, jiwa menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran terhadap diri 

orang itu, dan mereka tidak akan bersedih hati jika ditimpa cobaan, dan merasa 

dirinya semakin dekat dengan tuhan. 

b. Berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik 

yang diridhai Allah, berusaha membersihkan jiwa dan mencapai keberuntungan, 

serta mencegah mereka agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. 

                                                           
22 Sarmiji Asri, Ulama, Wawancara pribadi, 20 April 2018. 
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c. Selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang 

menimpa, akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan 

perbuatan yang mungkar, baik cobaan itu dalam bentuk kesenanagan dan 

kemegahan, maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan. 

Pada akhirnya ayat ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan tiga hal 

tersebut di atas karena merupakan pekerjaan yang amat besar faedahnya bagi 

yang mengerjakannya dan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. 

Wasiat Lukman kepada anaknya, yaitu agar anaknya berbudi pekerti 

yang baik. Jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri 

dan memandang rendah orang lain. Tanda- tanda orang yang bersifat angkuh dan 

sombong ialah: 

a. Bila berjalan dan bertemu orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak 

mau menegur atau memeperlihatkan sikap ramah. 

b. Berjalan dengan sikap angkuh, seakan-akan ia yang berkuasa dan yang 

paling terhormat. 

Hendaklah berjalan secara wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh 

atau sombong, dan lembah lembut dalam berbicara, sehingga orang yang melihat 

dan medengarnya merasa senang dan tenteram hatinya. Berbicara dengan sikap 

keras, angkuh dan sombong dilarang Allah karena gaya bicara semacam itu tidak 
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enak didengar, menyakitkan hati dan telinga. Hal itu diibaratkan Allah dengan 

suara keledai yang tidak nyaman didengar.23 

16. Q.S. al-Ahzāb/33: 21 

Gr. Muhammad Rijal Fathoni 

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagi kalian 

untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabarannya, yang 

masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya (bagi orang) lafal ayat ini 

berkedudukan menjadi badal dari lafal lakum (yang mengharap rahmat Allah) 

yakni takut kepada-Nya (dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah) 

berbeda halnya dengan orang-orang yang selain mereka.24 

17. Q.S. ash-Shāfāt/37: 1-10 

Gr. Hormansyah 

Demi (rombongan) yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi 

(rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan 

maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran, Sesungguhnya 

Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara 

keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya Kami telah 

menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah 

memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang sangat durhaka, setan-

setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan 
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mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka 

siksaan yang kekal, akan tetapi barang siapa (di antara mereka) yang mencuri-curi 

(pembicaraan), maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.25 

18. Q.S. al-Hasyr/59: 22-24 

Gr. Hormansyah 

Pada ayat ke 22 Allah swt. berfirman bahwa, “Dialah Allah Yang tiada 

Tuhan selain Dia. Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah 

Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. Pada kalimat pertama secara 

tekstual mengandung makna tauhid. Allah mengabarkan bahwa Dia itu tidak ada 

Tuhan selain Dia. Tidak ada Rabb dan Tuhan selain Dia. Setiap yang disembah 

selain Allah seperti pohon, batu, maupun yang lain adalah batil. Selanjutnya, 

Yang Maha Mengetahui, Allah adalah satu-satunya Zat yang Maha Mengetahui 

semua yang ada, baik yang dapat kita saksikan secara kasat mata, maupun yang 

ghaib, bahkan yang tersembunyi dari kita. Bagi-Nya tidak ada sesuatu-pun yang 

tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, yang mulia dan yang hina, yang 

besar dan yang kecil, bahkan termasuk atom-atom di kegelapan sekalipun. 

Pada kalimat selanjutnya Allah swt. berfirman yang bunyinya “Dialah 

Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” Maksudnya, Dia mempunyai 

rahmat yang Mahaluas, yang mencakup semua makhluk. Allah adalah 

Maharahman dan Rahim di dunia dan akhirat.  

                                                           
25 Hormansyah, Ulama, Wawancara pribadi, 28 April 2018. 
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Kemudian Allah swt. berfirman “Dialah Allah yang tiada Tuhan selain 

Dia, Raja” maksudnya yaitu yang memiliki segala sesuatu, dan yang 

mengaturnya, tanpa ada yang menghalangi. Selanjutnya firman Allah swt. “Yang 

Mahasuci,” yaitu Yang senantiasa dimahasucikan oleh para malaikat yang mulia, 

“Yang Mahasejahtera,” maksudnya Yang Mahaselamat dari segala macam aib 

dan kekurangan, karena Allah adalah yang Mahasempurna dalam Zat, sifat dan 

seluruh perbuatan-Nya. 

Adapun firman Allah swt. “Yang Mengaruniakan keamanan” tentang hal 

ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa, “Semua makhluk-Nya akan merasa aman, 

karena Allah tidak akan menganiaya mereka.” Setiap makhluk hidup dengan 

aman begitu pula burung di angkasa dan ikan di laut juga hidup dengan aman. 

Dan suatu kaum tidak akan hidup di muka bumi jika tidak ada penjaga-penjaga 

yang menjaga kampung-kampung mereka. Jika tidak ada para penjaga, maka 

mereka semua akan binasa. “Yang Maha Memelihara” penggalan ini berkaitan 

dengan firman-Nya, “Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (an-

Nisā: 33) yang maksudnya adalah bahwa Dia-lah yang mengawasi hamba- 

hamba-Nya. 

Firman Allah swt. “Yang Mahaperkasa,” memberikan makna bahwa 

Dialah Yang Menggenggam segala sesuatu kemudian menundukkannya dan 

mengalahkan segala sesuatu. Maka tidak ada yang lain yang akan mendapatkan 

keperkasaan, keagungan, kemuliaan, dan kebesaran-Nya. Itulah sebabnya Allah 

swt. berfirman, “Yang Mahakuasa, Yang Maha Memiliki segala keagungan.” 
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Kebesaran tidak layak disandang kecuali oleh Zat Yang Mahamulia, dan takabur 

tidak layak disandang kecuali oleh Zat Yang Maha agung. 

Jabbar artinya adalah memberikan kemaslahatan terhadap segala urusan 

makhluk-Nya, dan yang memberikan aturan di tengah-tengah mereka, yang akan 

mengantarkan kemaslahatan untuk mereka. Sedangkan arti mutakabbir adalah 

Yang Maha tinggi dari segala macam keburukan. 

Kemudian Allah swt. berfirman, “Mahasuci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan.” Selanjutnya, Allah swt. berfirman, “Dialah Allah Yang 

Menakdirkan, Yang mengadakan, Yang Membentuk Rupa,” Al-khalqu artinya 

‘menakdirkan’, Al-Bar’u artinya ‘melaksanakan dan melahirkan sesuatu yang 

telah ditakdirkan dan ditetapkan ke alam wujud.’ Sedangkan Al-

Mushawwir adalah ‘yang melaksanakan apa yang Dia kehendaki agar terlahir ke 

alam wujud, sesuai dengan sifat yang dikehendaki dan dipilih-Nya.26 

19. Q.S. at-Tahrīm/66: 6 

Gr. Sarmiji Asri 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan 

meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak, dan 

seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan mendidik dan 

membimbing mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang 

dijadikan berhala-berhala. Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan 
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bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar-

kasar hati dan perlakuannya. 

Yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas 

penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan 

kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak 

kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai 

dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga 

senantiasa dan diri saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang 

diperintahkan Allah kepada mereka.27 

20. Q.S. al-Jin/72: 3 

Gr. H. Ahmad Zuhdi 

Dari apa yang dinisbatkan kepada-Nya. Mereka mengetahui dari 

keagungan Allah dan kebesaran-Nya, batilnya orang yang mengatakan bahwa 

Allah punya istri dan anak karena Dia mempunyai keagungan dan kebesaran pada 

setiap sifat sempurna, sedangkan mempunyai istri atau anak menafikan hal itu 

karena bertentangan dengan sempurnanya kecukupannya.28 
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21. Q.S. al-Ikhlāsh/112: 1-4 

Gr. Hormansyah 

Surah al-Ikhlāsh  merupakan kebiasaan bagi umat Islam 

menggunakannya sebagai dalil dalam mempelajari ilmu tauhid, sebab surah 

tersebu berbicara mengenai ketuhanan. 

Mengenai pemahaman terhadap surah ini terdapat kalimat     َُمد ُ ٱلصه ٱَّلله yang 

bermakna hanya kepada Allah tempat bergantung, hal ini menuru penulis sama 

halnya berkaitan dengan yang diungkapkan pada surah al-Fātihah ayat ke-5. 

Dalam artian bahwa kalimat  ُنَْستَِعين dan َمد  mengandung ungkapan memohon الصه

pertolongan dan tempat bergantung hanya kepada-Nya. 

Beliau juga menyebukan bahwa surah al-Ikhlāsh  juga memiliki nama 

yang lain yaitu surah Qul huwallāhu ahad, yang mana terdapat di dalamnya 

rukun-rukun terpenting sebagai landasan misi yang dibawa leh Rasulullah saw, 

yaitu terdiri dari tiga hal, yaitu: pertama, tauhid dan tanzib bagi Allah. Kedua, 

penetapan batasan-batasan umum bagi penilaian segala perbuatan. Ketiga, 

pelbagai keadaan yang menyangkut jiwa manusia setelah mati, seperti 

kebangkitan kembali dan penerimaan balasan, baik yang berupa pahala maupun 

hukuman siksaan. 29 
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22. Q.S. al-Falaq/113: 1-5 

Gr. Hormansyah 

Menurut beliau dalam surah al-Falaq terdapat ayat  ُْل أَُعوُذبَِربِّ اْلفَلَقِ ق  

katakanlah. “Aku berlindung kepada Tuhan-Nya (waktu) subuh.” Menurut 

pendapat Muhammad Abduh dalam tafsirnya, al-falaq ialah waktu subuh. 

Sedangkan Tuhannya subuh adalah Allah swt. yang menetapkan peredaran 

bintang-bintang, agar bui ini ada waktu malam da nada waktu siang yang meliputi 

bumi dengan kegelapannya dan keterangannya, kemudian ketika malam berlalu 

maka datanglah waktu subuh yang menyisihkan kegelapan malam, sehingga 

meghilangkan kecemasan dari jiwa-jiwa manusia.30 

23. Q.S. an-Nās/114: 1-6 

Gr. Hormansyah 

Mengenai pemahaman beliau terhadap surah an-Nās, yaitu: surah ini 

termasuk Makiyyah, ayat-ayat dalam surah ini mengandung perintah Allah swt. 

agar manusia berlindung kepada-Nya dan memohon pertolongan hanya kepada-

Nya, guna menolak segala kejahatan dan fitnah setan yang terkutuk. Namun, 

menurut responden kejahatan jenis seperti ini sering kali dilupakan orang pada 

umumnya sehingga mereka tidak begitu memperdulikannya. 

Mereka mendatangi manusia dari arwah syahwat hawa nafsu mereka, dan 

berbaur secara tersembunyi dengan pelbagai kekuatan dan poensi diri manusia. 

Akibatnya, secara tidak sadar manusia terjerumus ke dalam perbuatan buruk, dan 
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diganggu dengan sengaja atau dibuat gila dan lain sebagainya, sehingga manusia 

mengira ia hanya melakukan hal-hal yang baik saja tanpa menyadari bahwa yang 

ia lakukan adalah perbuatan buruk. 

Mengingat perbuatan ini sangat halus caranya, maka perilaku untuk 

menolak hal tersebut sangat tidak mudah, maka diperlukan pertolongan Allah swt. 

untuk menangkalnya, dan perlindungan-Nya pula dalam mengatasinya. 

Jelasnya para penyebar waswas ini terdiri dari atas dua jenis makhluk, 

yaitu yang disebut dengan jin, jenis makhluk yang tersembunyi dan tidak kasat 

mata. Dan manusia yang dinaungi oleh bisikan setan yang merusak jiwa dan akal 

sehatnya, sehingga hanya ada kejahatan yang menyelimutnya.31 

 

                                                           
31 Hormansyah, Ulama, Wawancara pribadi, 28 April 2018. 


