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Abstrak
Puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang
membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya
fajar sampai terbenamnya matahari. Pengertian semacam ini
dipaparkan oleh ulama fikih. Sedangkan makna puasa menurut
ulama tasawuf adalah menahan hawa nafsu; panca indera; dan
berpaling dari selain Allah. Oleh karena itu, penelitian terhadap
makna puasa dari sisi tasawuf ini cukup menarik untuk dikaji.
Hal tersebut dikarenakan cakupannya yang lebih luas. Adapun
tafsir yang digunakan sebagai sumber data primer dalam
penelitian ini adalah adalah kitab tafsi>r al-Jailani. Kitab tafsir ini
mempunyai ciri khas yang berbeda dengan kitab tafsir yang
bercorak tasawuf lainnya. Di antara perbedaannya adalah
terdapat pendahuluan dan penutupan tiap suratnya serta
menjelaskan makna puasa dalam tiga macam, yaitu puasa syariat;
hakikat (rohaninya), dan puasa berpaling dari selain Allah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
metode penulisan tafsir al-Jailani, mulai dari biografi Syekh
Abdul Qadir al-Jailani; keterangan tafsirnya; penafsiran Syekh
Abdul Qadir al-Jailani tentang ayat-ayat puasa serta analisisnya.
Kata Kunci: puasa, tafsir, Al-Jailani.
Abstract
Fasting is restraint during the day from things that cancel fasting,
accompanied by intentions by the culprit, from dawn to sunrise.
This understanding is explained by fiqh scholars. While the
meaning of fasting according to Sufism scholars is to resist lust;
the five senses; and turn away from other than God. Therefore,
research on the meaning of fasting from the side of Sufism is
quite interesting to study. This is because of its wider coverage.
The interpretation used as the primary data source in this study is
the tafsi> r al-Jailani. This commentary has different
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characteristics with other Sufism-style interpretations. Among
the differences is there is an introduction and closure of each
letter and explains the meaning of fasting in three types, namely
the Shari'a fasting; the nature (spirituality), and fasting turning
away from other than Allah. The purpose of this study is to
describe the method of writing Al-Jailani's interpretation,
starting from the biography of Sheikh Abdul Qadir al-Jailani;
commentary; Sheikh Abdul Qadir al-Jailani's interpretation of the
fasting verses and his analysis.
Keywords: fasting, interpretation, Al-Jailani.
PENDAHULUAN
Alquran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang berisi 30 juz, 114
surat, 6236 ayat. Alquran turun dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun1 2
bulan 22 hari, atau bisa digenapkan dengan 23 tahun. Salah satu tujuan
diturunkannya Alquran adalah untuk menjadi petunjuk2 dan pesan bagi
segenap manusia.3 Di dalam Alquran terdapat aturan-aturan dan hukum yang
harus ditaati oleh manusia agar selamat di dunia serta akhirat.4 Sebagai
sebuah kitab suci yang dipedomani, sebagian besar petunjuk Alquran masih
bersifat global. Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan dan pemahaman lebih
lanjut untuk mewujudkan fungsi Alquran sebagai petunjuk.5
Untuk mendapatkan petunjuk Alquran, orang Muslim harus membaca
dan memahami isinya serta mengamalkan apa yang ada di dalamnya.6
Sebagai perantara untuk memahami isi Alquran ini, diutuslah Nabi
Muhammad Saw. Beliau ditugasi untuk memberikan keterangan yang
lengkap mengenai dasar-dasar yang terkandung dalam Alquran kepada
seluruh umat manusia.7 Salah satu kandungan Alquran ini adalah Allah tidak
memandang mulia kedudukan seorang hamba dari pangkat dan jabatannya,

Didi Junaedi, Qur’anic Inspiration: Meresapi Makna Ayat-Ayat Penggugah Jiwa
(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), ix.
2
Moh Zuhri, Terjemah Puitis Alquran (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,
2012), 1.
3
Didi Junaedi, Qur’anic Inspiration: Meresapi Makna Ayat-Ayat Penggugah Jiwa,
ix.
4
Muhibbin Noor, Tafsir Ijmali: Ringkas, Aktual dan Kontemporer (Semarang:
Fatawa Publishing, 2016), 3.
5
Akhmad Arif Junaidi, Penafsiran Alquran Pengulu Kraton Surakarta (Bantul:
Lintang Rasi Aksara Books, 2012), 1.
6
Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Metode Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007), 12.
7
Lihat Q.S. An-Nahl: 4
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melainkan dengan ketakwaanya.8 Adapun salah satu cara agar manusia
bertakwa adalah dengan melakukan puasa. Sebagaimana terdapat dalam
firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah: 183.
Kewajiban berpuasa bukan merupakan ajaran baru yang diterima oleh
Nabi Muhammad Saw. karena umat dahulu juga pernah melakukan yang
demikian. Namun dalam pelaksanaannya berbeda dengan umat zaman
sekarang. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa ini
dikategorikan dalam ibadah yang berat untuk dilaksanakan. Karena dalam
melaksanakan ibadah tersebut harus menahan diri dari makan minum serta
segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai
terbenamnya matahari.9 Bahkan dalam puasa ini seharusnya disempurnakan
dengan menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mulai
dari menjaga mata dari hal-hal yang tidak baik,10 menjaga lisan dari
berbicara yang tidak bermakna, dan menjaga telinga dari hal-hal yang
diharamkan Allah.11 Bahkan puasa itu juga bisa dikatakan berat, karena
perintah puasa jatuh setelah perang. Pada waktu perang Tabu>k, para sahabat
sudah payah demi mempertahankan agama Islam. Namun kata Rasul Saw.
bersabda12:

 "رﺟﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎد:وﻗﺪ روي أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ رﺟﻊ ﻣﻦ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻗﺎل
 و(ﳉﻬﺎد اﻷﻛﱪ اﳉﻬﺎد،اﻷﺻﻐﺮ إﱃ اﳉﻬﺎد اﻷﻛﱪ" وأراد (ﳉﻬﺎد اﻷﺻﻐﺮ اﳉﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر
.ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺲ
Jika manusia tidak mampu mengontrol hawa nafsunya ketika puasa,
maka pahala puasanya batal dan bahkan puasanya bisa batal. Di dalam
sebuah hadis Nabi Saw. bersabda:

ِ
ِ َﲬﺲ ﻳـ َﻔ ِﻄّﺮ َن اﻟ ﱠ
ِ ٍ
ِ
ُﲔ اﻟْ َﻜ ِﺎذﺑَﺔ
ُ ْ ب َواﻟْﻐَْﻴـﺒَﺔُ َواﻟﻨﱠﻤْﻴ َﻤﺔُ َواﻟﻨﱠﻈَُﺮ ﺑِ َﺸ ْﻬ َﻮة َواﻟْﻴَﻤ
ُ  اَﻟْ َﻜﺬ: ﺼﺎﺋ َﻢ
ْ ٌُ

“Lima hal yang menjadikan puasa batal (pahalanya), yaitu:
berbohong; menggunjing; mengadu domba, melihat dengan syahwat
dan sumpah palsu”.13

8

Lihat Q.S. al-Hujurāt: 13
Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Alquran (Jakarta: Hamzah, 2012), 268.
10
Imam al-Gazali, Terjemah dan Penjelasan Bidayatul Hidayah, terj. Yahya alMutamakkint, t.th), 99.
11
Imam al-Gazali, Etika Bergaul Makhluk dengan Sang Khalik, terj. A. Bachrul
Ulum (Surabaya: Ampel Mulia, 2007), 85.
12
Al-Husayn bin Mas‘u>d al-Baghawi>, Ma’a>lim al-Tanzi>l (Riyad}: Da>r T{ayyibah,
1409 H), 402-403.
13
Imam al-Gazali, Terjemah dan Penjelasan Bidayatul Hidayah, 100.
9
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Melihat hadis tersebut tentunya wajib mengendalikan hawa nafsu
ketika sedang berpuasa. Kewajiban untuk menahan hawa nafsu ini terdapat
QS. Al-Nāzi‘āt: 40-41.

ِِ
اﳉَﻨﱠﺔَ ِﻫ َﻲ اﻟْ َﻤﺄْ َوى
ْ  ﻓَِﺈ ﱠن.ﺲ َﻋ ِﻦ ا ْﳍََﻮى
َ َوأَﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﺧ
َ ﺎف َﻣ َﻘ َﺎم َرﺑّﻪ َوﻧـَ َﻬﻰ اﻟﻨﱠـ ْﻔ

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan
menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya
surgalah tempat tinggal (nya).

Hawa nafsu selalu mengajak pada keburukan. Karena itu, tahanlah
keinginan yang keluar darinya agar dirimu selamat.14 Kalau dilihat dari hasil
puasa, maka akan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.15
Manfaat di dunia, di antaranya: puasa mengandung makna pembangunan dan
pembentukan karakter; penguasaan atas hawa nafsu; serta inspirasi ke arah
kreativitas individual dan sosial.16 Sedangkan manfaat ketika di akhirat
adalah pahala yang telah dijanjikan Allah Swt.17 Allah Swt. berfirman dalam
hadis Qudsi:

 أﺟﺰي ﺑﻪYاﻟﺼﻴﺎم ﱄ و أ

“Puasa adalah untuk-Ku dan Aku sendiri yang langsung akan
membalasnya”.18
Setelah menimbang penjelasan tentang puasa di atas, terdapat hal
yang menarik guna menggali lebih dalam makna puasa yang terdapat di
dalam Alquran. Karena pada umumnya masyarakat mengartikan puasa hanya
sebatas menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya
matahari. Namun banyak ulama yang berbeda pandangan dalam mengartikan
puasa. Contohnya ulama tafsir yang bercorak sufistik dengan ulama tafsir
yang bercorak fikih. Ulama tafsir yang bercorak sufistik diwakili oleh alQusyairi dan al-Jailani.
1. Menurut al-Qusyairi dalam tafsirnya19 menyebutkan bahwa:
Fatkhul Anas, The Miracle of Quranic Motivation (Yogyakarta: Citra Risalah,
2010), 160.
15
M. Yusuf Abdurrahman, Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kamis
(Yogyakarta: Diva Press, 2013), 9.
16
Ali Hasan al-Zacholany, Buku Pintar Puasa Wajib dan Sunnah Sepanjang Masa
(Yogyakarta: Sabil, 2013), 5.
17
M. Yusuf Abdurrahman, Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kamis,
9.
18
Muhammad bin Umar al-Nawawi, Terjemah Tanqihul Qaul, terj. Yasir Tajid
Syukri (Surabaya: Al-Hidayah, 2006), 98.
14
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 وﺻﻮم (ﻃﻦ،  ﺻﻮم ﻇﺎﻫﺮ وﻫﻮ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ اﳌﻔﻄﺮات ﻣﺼﺤﻮ( (ﻟﻨﻴﺔ:اﻟﺼﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ
 ﰒ ﺻﻮن اﻟﺴﺮ ﻋﻦ،  ﰒ ﺻﻮن اﻟﺮوح ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻛﻨﺎت، وﻫﻮ ﺻﻮن اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ اﻵﻓﺎت
اﳌﻼﺣﻈﺎت

Puasa terbagi menjadi dua macam : puasa lahir (menahan dari hal-hal
yang membatalkan puasa disertai niat) dan puasa batin (menjaga hati
dari bahaya, menjaga ruh dari rasa miskin dan menjaga dari melirik
selain Allah Swt).

2. Menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam tafsirnya20 menyebutkan
bahwa pengertian puasa adalah:

ِ ِ ص ِﻣﻦ ﻃُﻠُﻮِع اﻟْﻔﺠ ِﺮ اﻟﺜ
ِ ﺲ ِﰲ اﻟﺸﱠﻬ ِﺮ اﻟْﻤﻌﺮو
ِ ف ﺑِﻠِﺴ
ِ
ِْ
ﺎن
ُ اﻹ ْﻣ َﺴ
ْ َ ْ ْ ِ ﺼ ْﻮ
ُ ﺎك اﻟْ َﻤ ْﺨ
ْ ُ ْ َ ْ ْ ِ ﱠﻤ
ْ ﱠﺎﱐ ا َﱃ ﻏُ ُﺮْوب اﻟﺸ
ْ
َ
ِ ِ ْ اﻹ ْﻋﺮاض اﻟْ ُﻜﻠِّﻲ ﻋ ﱠﻤﺎ ِﺳﻮى
ِ ْ ﱡﻬﻰ و اﻟْﻴَ ِﻘ
ِْ اﻟ ﱠﺸ ِﺮﻳْـ َﻌ ِﺔ و
ﲔ
ُ اﻹ ْﻣ َﺴ
َ ْ
ُ َ ِْ ﺎك اﻟْ ُﻤﻄْﻠَ ُﻖ َو
َ َ اﳊَ ّﻖ ﻋْﻨ َﺪ أ ُْوِ ْﱄ اﻟﻨـ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ﺐ اﻟْ َﻤ ْﻘ ُﺪ ْور
َ ْ  اﻟْ ُﻤﺘَ َﺤ ّﻘﻘ٬ﲔ َﻋ ْﻦ َﺳَﺮاﺋ ِﺮ ْاﻷ ُُﻣ ْﻮر
َ ْ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَﻜْﺸﻔ
َ َﺎ َﺣ ْﺴu ﲔ

Menahan yang telah ditentukan mulai terbit fajar yang kedua (fajar
s{a>diq) sampai terbenam matahari, pada bulan tertentu sesuai
syara‘. Adapun pengertian puasa secara hakiki adalah menahan dan
berpaling secara keseluruhan dari apa yang tidak benar menurut orang
yang berakal dan orang yang mempunyai keyakinan, yang sudah
melihat dari rahasia sesuatu (puasa), menurut orang yang mempunyai
ilmu kepastian sekedar kemampuan.

Namun dua pengertian di atas berbeda dengan pengertian puasa
menurut ulama tafsir yang bercorak fikih, seperti Wahbah zuhaili dan Quraisy
syihab.
1. Menurut Wahbah zuhaili dalam kitabnya menyebutkan bahwa:

.ﺎرا ﻋﻦ اﳌﻔﻄﺮات ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ إﱃ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲw
ً ﻫﻮ اﻹﻣﺴﺎك

Sedangkan arti shaum menurut istilah syariat adalahmenahan diri
pada siang hari dari hal-hal yang membatalkanpuasa, disertai niat
oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampaiterbenamnya matahari.

Al-Qusyairi, Lat}āif al-Isyārāt Tafsīr s}ūfī kāmil lilqur’ān al-Karīm (Mesir: alHaiah al-Mis}riyah al-‘Ammah li al-Kitab, 2000), 152.
20
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani (Istanbul: Maktabah Istanbūlī, 2013), juz 1, 157-158.
19
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2. Menurut Quraisy Syihab, puasa jika ditinjau dari segi hukum adalah
seseorang berkewajiban mengendalikan dirinya berkaitan dengan
kebutuhan-kebutuhan makan, minum, dan hubungan seksual tersebut
dalam waktu tertentu. Dalam berpuasa juga sekaligus berusaha
mengembangkan potensi agar mampu membentuk dirinya sesuai apa yang
diajarkan oleh Tuhan dengan meneladani sifat-sifat-Nya.21
Setelah membandingkan pengertian puasa menurut ulama corak
sufistik dan corak fikih terlihat adanya perbedaan. Pengertian puasa dari
sisi sufistik dianggap memiliki keunikan yang jarang diteliti manfaat dan
kegunaannya. Penelitian ini menggunakan tafsir al-Jailani. Adapun makna
puasa yang disebutkan dalam tafsir ini ada tiga macam, yaitu puasa
syari‘at,22 puasa rohani, dan puasa berpaling dari selain Allah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penafsiran Syaikh Abdul Qadir al-Jailani tentang Ayat-ayat Puasa
Berdasarkan Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} Alquran al-Kari>m,23
terdapat klasifikasi ayat Alquran yang di dalamnya terdapat kata s}iyam,
s}aum, dan as}s}a>imi>n was}s}a>ima>t yaitu sebagai berikut:
1. QS. Al-Baqarah [2]: 183
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِﱠ
ِ
ِ
ِ
ِْ }اﻟﺼﻴَ ُﺎم{ ُﻫﻮ
ص ِﻣ ْﻦ ﻃُﻠُ ْﻮِع
ُ اﻹ ْﻣ َﺴ
ّ ﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ{ ِ ْﰲ دﻳْـﻨَ ُﻜ ْﻢ
ُ ﺎك اﻟْ َﻤ ْﺨ
َ
ُ ﺼ ْﻮ
َ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬﻳْ َﻦ ءَ َاﻣﻨُﻮاْ ُﻛﺘy}
َ
ِ
ِ ﺲ ِﰲ اﻟﺸﱠﻬ ِﺮ اﻟْﻤﻌﺮو
ِ ف ﺑِﻠ ِﺴ
ِ
ِ ِ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ اﻟﺜ
ِْ ﺎن اﻟ ﱠﺸ ِﺮﻳْـ َﻌ ِﺔ و
ﺎك اﻟْ ُﻤﻄْﻠَ ُﻖ
ُ اﻹ ْﻣ َﺴ
ْ ُ ْ َ ْ ْ ِ ﱠﻤ
ْ ﱠﺎﱐ إ َﱃ ﻏُ ُﺮْوب اﻟﺸ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ْ اﻹ ْﻋﺮاض اﻟْ ُﻜﻠّﻲ ﻋ ﱠﻤﺎ ِﺳﻮى
ِ ْ ﱡﻬﻰ و اﻟْﻴَﻘ
٬ﲔ َﻋ ْﻦ َﺳَﺮاﺋِِﺮ ْاﻷ ُُﻣ ْﻮِر
َ ْ ﲔ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَﻜْﺸﻔ
ُ َ ِْ َو
َ َ اﳊَ ّﻖ ﻋْﻨ َﺪ أ ُْوِ ْﱄ اﻟﻨـ
َ َ ْ
ِ ﺎ ﺣﺴﺐ اﻟْﻤ ْﻘ ُﺪوِر} َﻛﻤﺎ ُﻛﺘِﺐ ﻋﻠَﻰ{أُﻣ ِﻢ ْاﻷَﻧْﺒِﻴ ِﺎء }اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ{ ﺧﻠَﻮاuِ اﻟْﻤﺘَﺤ ِّﻘ ِﻘﲔ
{}ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ
ْ َ َْ
ِ ِ
ِ اط ِﰲ ْاﻷَ ْﻛ ِﻞ اﻟْﻤ ِﻤﻴ
ﺖ
َْ ض َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ }ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـﺘﱠـ ُﻘ ْﻮ َن{ َر َﺟﺎءَ أ
ْ ُ
َ َوإِﱠﳕَﺎ ﻓُ ِﺮ
ْ َﲢ َﻔﻈُْﻮا أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ َﻋ ِﻦ ْاﻹﻓْـَﺮ
ِ ﻟِْﻠ َﻘ ْﻠ
.24اﳊَِﻘْﻴـﺒَ ِﺔ
ْ ﺐ اﻟْ ُﻤﻄْ ِﻔ ْﻲ ﻧِْﻴـَﺮ ِان اﻟْﻌِ ْﺸ ِﻖ َو اﻟْ َﻤ َﺤﺒﱠ ِﺔ

M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994), 308.
22
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, (Mesir: Iltizam Abdurrahman Muhammad,
21

t.th), 67.

Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} Alquran al-Kari>m,
(Mesir: Da>r al-Kutub, 1364 H), 417.
24
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1,157-158.
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(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian) dalam agama
kalian (berpuasa) yaitu menahan beberapa hal tertentu dari terbit fajar
kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari, pada bulan khusus
yang telah disebutkan syariat. Selain itu, puasa juga berarti menahan
secara mutlak dan menolak secara total dari segala yang selain Allah.
Puasa jenis kedua dan ketiga ini dilakukan oleh orang-orang yang
berakal, mempunyai keyakinan yang telah mencapai kasyf atas segala
hal, serta mencapai hakikatnya yang semampunya. (sebagaimana
diwajibkan atas) dari umat para Nabi (orang-orang yang) dahulu
(sebelum kamu) dan sesungguhnya puasa itu diwajibkan atas kalian
(agar kamu bertakwa) dengan harapan kalian dapat menjaga diri dari
sikap berlebihan dalam urusan makan karena itu dapat mematikan hati,
memadamkan api rindu kepada Allah, dan meredupkan cinta yang
hakiki kepada-Nya.
2. QS. Al-Baqarah [2]: 184
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِ ٍ
ِ
{ﻀﺎ َن }ﻓَ َﻤﻦ َﻛﺎ َن ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ
َ }ﻣ ْﻌ ُﺪ ْوَدات{ ﻫ َﻲ َﺷ ْﻬٌﺮ َرَﻣ
َ َوإِ ْذ ﻓُ ِﺮ
ُ ض َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ
َ  ًﻣﺎ{ ﻗَ َﻼﺋ َﻞyﺻ ْﻮُﻣ ْﻮا }أَﱠ
ِ ِ ِ ِﺣﲔ وروِدﻩِ َﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎ َن اﻟﱠ ِﺬي ﻓُ ِﺮ
ﺼ ْﻮَم أ َْو ﻳـُ َﻌ ِّﺴ ُﺮ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﻀﱡﺮﻩُ اﻟ ﱠ
ُ َﻀﺎ ﻳ
ً ْﻳﻀﺎ{ َﻣ ِﺮﻳ
ً اﻟﺼﻴَ ُﺎم } ﱠﻣ ِﺮ
َ ََ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ
ّ ض ﻓْﻴﻪ
َ ْ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ َ}ﻋﻠَﻰ{ َﺟﻨ
ٌﱠرةٍ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﻬ ِﺎء ﻓَﺄَﻓْ ِﻄ ْﺮ }ﻓَﻌِ ﱠﺪة
َ ﲔ ُوُرْودﻩ
َ ْ }أ َْو{ ﺣ
َ ﺎح
َ }ﺳ َﻔ ٍﺮ{ ﻣ ْﻘ َﺪ ُار َﻣ َﺴﺎ ﻓَﺔ ُﻣ َﻘﺪ
ٍ ِ
ٍ  َِﳚﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻤ ْﻔ ِﻄ ِﺮ ﺑِ َﻼ َﻛﻔ٬ِِم اﻟْﻤ ْﻔ ِﻄﺮةyَُﺧﺮ{ ُﻣﺴﺎ ِوﻳَﺔً ﻟِ ْﻸ ﱠ
{ُ}و َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ ﻳُ ِﻄْﻴـ ُﻘ ْﻮﻧَﻪ
َ ﱠﺎرة
َ
ُ
ُ
َ ُ
َ َ َ م أyَّﻣ ْﻦ أ ﱠ
ِ
ٍ ْ ﺿﻰ وَﻻ ُﻣﺴﺎﻓِ ِﺮﻳْﻦ }ﻓِ ْﺪﻳَﺔٌ{ ِﻫﻲ }ﻃَ َﻌ ُﺎم ِﻣﺴ ِﻜ
َي
َي اﻟ ﱠ
ْ ﲔ{ أ
ْأ
ْ
َ َ َ َ ﺼ ْﻮُم ﻓَـﻴُـ ْﻔﻄ ُﺮْوﻧَﻪُ َﻣ َﻊ أَﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ ﻟَْﻴ ُﺴ ْﻮا َﻣ ْﺮ
َ
ِ
ِ
ٍِِ
ِ ِ
ِ ٍ
ع{ َز َاد ِ ْﰲ
َ ِم اﻟْ ُﻤ ْﻔﻄَﺮةِ ﻣ ْﻦ َرَﻣyَﻓ ْﺪﻳَﺔٌ ُﻛ ِّﻞ ﻳـَ ْﻮم ﻣ َﻦ ْاﻷ ﱠ
َ ﲔ }ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَﻄَﱠﻮ
َ ْ ﻀﺎ َن ﻃَ َﻌ ُﺎم َواﺣﺪ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ َﺴﺎﻛ
ِ ِ
ِ ِ
}ﺧْﻴـٌﺮ ﻟﱠﻪُ{ ِﻋْﻨ َﺪ َرﺑِِّﻪ َْﳚ ِﺰﻳِْﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ َي َﻣ َﺎز َاد َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
َ اﻟْﻔ ْﺪﻳَﺔ
ْ ﺐ ﻟَﻪُ }ﻓَـ ُﻬ َﻮ{ أ
َ َ}ﺧْﻴـًﺮا{ ﺗَـﺒَـﱡﺮ ًﻋﺎ َزاﺋ ًﺪا ﳑﱠﺎ َﻛﺘ
ٍ
ِ
ِ
 َدةٌ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ُﻣﺘَـﺒَـﱡﺮ ًﻋﺎ }إِ ْنyَ}ﺧْﻴـٌﺮ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ{ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻔ ْﺪﻳَِﺔ َوِز
َ ﺼ ْﻮُﻣﻮاْ{ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨُـ ْﻮ َن
ُ َ}وأَ ْن ﺗ
َ  َد ًة َﺟَﺰاءyَز
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِْ ُﻛْﻨـﺘُﻢ ﺗَـﻌﻠَﻤﻮ َن{ ﺳﺮاﺋِﺮ
ﱠﻬ َﻮِة َواﻟﺘﱠـﻠَ ِﻘ ﱠﻲ
ْ  ﻣ ْﻦ َﻛ ْﺴ ِﺮ اﻟﺸ٬اﻹ ْﻣ َﺴﺎك َواﻟْ َﻔ َﻮاﺋﺪ َواﻟْ َﻌﺎﺋ َﺪة ﻣْﻨـ َﻬﺎ ا َﱃ ﻧـُ ُﻔ ْﻮﺳ ُﻜ ْﻢ
ُْ ْ
َ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻄﱠ
.25ﻛﺮ
َ
َ
ُ ُ  َﺳﺘَ ْﺬ- َﻫ َﺬا ْﰲ ﺑَ ْﺪء ْاﻹ ْﺳ َﻼم ﰒُﱠ ﻧَﺴ ُﺦ (ْﻵﻳَﺔ٬ﺎﻋﺔ َواﻟﺘـ َﱠﻮ ﱡﺟﻪ َﻣ َﻊ اﻟْ َﻔَﺮا َﻏﺔ
Karena sudah diwajibkan atas kalian, maka berpuasalah (dalam
beberapa hari) sedikit (berbilang) yaitu pada bulan Ramadan. (Maka
barang siapa di antara kalian) ketika bulan Ramadan yang di
dalamnya kalian diwajibkan berpuasa (sakit) yang dapat
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 158-159.
25
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menimbulkan bahaya jika berpuasa, atau sulit baginya berpuasa
(atau) ketika Ramadan datang ia (sedang) dalam (perjalanan) sejauh
jarak yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh para ahli fikih, lalu ia
berbuka (maka hendaklah dihitungnya pada hari-hari yang lain) di
luar Ramadan, hukumnya wajib tanpa ada kafarat lain. (Dan bagi
orang-orang yang tidak sanggup melakukannya) yakni orang-orang
yang mampu berpuasa tapi meninggalkan puasanya meski mereka
tidak termasuk orang sakit atau musafir, untuk (maka hendaklah
membayar fidyah) yaitu (memberi makan seorang miskin)
maksudnya, fidyah untuk perhari puasa Ramadan yang
ditinggalkannya adalah satu makanan yang diberikan kepada orang
miskin. (Dan barang siapa yang secara sukarela) menambah
fidyahnya yakni (melakukan kebaikan) dengan tambahan yang tidak
diwajibkan terhadap dirinya (maka itulah) tambahan yang (lebih baik
baginya) bagi Rabbnya yang akan mengganjar perbuatan itu dengan
pahala yang ditambah pula. (Dan berpuasa) itu wahai kaum mukmin
(lebih baik bagi kalian) daripada fidyah dan tambahannya (jika kalian
mengetahui) rahasia dan manfaat dari menahan diri saat berpuasa
bagi jiwa kalian, yaitu meredam syahwat; setia pada ketaatan; dan
senantiasa bertawajuh kepada Allah. Demikianlah ketetapan di awal
Islam, yang kemudian ketentuan hukum ini dinaskh oleh ayat yang
akan disebutkan pada bagian mendatang.
3. QS. Al-Baqarah [2]: 185
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِ
ِ
ﻀﺎ َن اﻟﱠ ِﺬ ْى
َ :ًﱡﻬ ْﻮِر ِﻋْﻨ َﺪ ﷲ َوأ َْرﻓَـ َﻌ َﻬﺎ ﻗَ ْﺪ ًرا َوُﻣَﺮﺗـﱠﺒَﺔ
َ }ﺷ ْﻬ ُﺮ َرَﻣ
َ ْ أَ ْن أَﻓ٬َو ْاﻋﻠَ ُﻤ ْﻮا أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨُـ ْﻮ َن
ُ ﻀ َﻞ اﻟﺸ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ ِ أُﻧْ ِﺰَل ﻓِﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘﺮآ ُن{ أ
ﺖ ﻓِْﻴ ِﻪ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ
ْ َﺐ ْاﻷ َْرﺑَـ َﻌﺔ ُﻛﻠّ َﻬﺎ ﻧُِﺰﻟ
ْ
ْ ْ
ُ ُ ﺑَ ِﻞ اﻟْ ُﻜﺘ٬َي اﺑْﺘ َﺪاءُ ﻧـُُﺰﻟﻪ أ َْو ﻧـُُﺰُل ُﻛﻠّﻪ ﻓْﻴﻪ
ِِ
ِ ِ ْ ﻧـَ ُﻘﻮ ُل ِﰲ
ِ }ﻫ ًﺪى ﻟِّﻠﻨ
{ﱠﺎس
ْ  َو٬ﱡﻬ ْﻮِر
ُ َاﳊ
َ ْﻒ َﻻﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن أَﻓ
َ  َوَﻛْﻴ٬اﳊَﺪﻳْﺚ
ُ ﺎل أَ ﱠن اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن اﻟْ َﻤْﻨ ِﺰُل ﻓْﻴﻪ
ُ ﻀ َﻞ اﻟﺸ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍتyﺎت{ َﺷﻮ ِاﻫ َﺪ وآ
ٍ َﲔ }وﺑـﻴِﻨ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ﲔ ﺑﺘَـ ْﻮﺣْﻴﺪ اﻟﻠ ِﻬﺎﻟْ ُﻤﺘَـ َﻮ ّﺟ ِﻬ
َ ْ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َّ َ ِ ْ ﲔ َْﳓ َﻮ َﺟﻨَﺎﺑﻪ ﻳـَ ْﻬﺪﻳْ ِﻬ ْﻢ إ َﱃ ُﻣَﺮﺗـﱠﺒَﺔ اﻟْﻴَﻘ
ََ َ
ِِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ْ ﲔ اﻟْﻴَ ِﻘ
ِ ْ ﲔ َﻋ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ِﺮ اﻟﺘـﱠﻮ ِﺣْﻴ ِﺪ إِ َﱃ ُﻣﺮﺗـﱠﺒَ ِﺔ َﻋ
ﲔ
َ ْ ﺻ ْﻮ ُل ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺴﺘَﻜْﺸﻔ
ُ َواﺿ َﺤﺎت }ﻣ َﻦ ا ْﳍَُﺪى{ اﻟْ َﻤ ْﻮ
ْ
َ
ِ ِ
ِ ِْ اﳊ ِﻖ اﻟﱠ ِﺬي ﻫﻮ اﻟْﻮﺟﻮد
ِ
ات
ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ ّ َْ ﲔ
ُ  َواﻟْﺒَﺎﻃ ُﻞ اﻟﱠﺬ ْي ُﻫ َﻮ اﻟْ ُﻮ ُﺟ ْﻮَد٬اﻹﳍ ﱡﻲ
َ ْ َ}واﻟ ُﻔ ْﺮﻗَﺎن{ اﻟْ َﻔﺎ ِر ُق َﳍُْﻢ ﺑـ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﻬَﺮ{ اﻟْ َﻤ ْﺬ ُﻛ ْﻮَر ُﻣﻘْﻴ ًﻤﺎ
ْ ﺻﻠُ ُﻬ ْﻢ إ َﱃ ُﻣَﺮﺗـﱠﺒَﺔ َﺣ ِّﻖ اﻟْﻴَﻘ ْﲔ }ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷﻬ َﺪ{ أ َْد َرَك }ﻣْﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟﺸ
ّ اﻟْ َﻜ ْﻮﻧﻴﱠﺔُﻳـُ َﻮ
ِ  ِﻷَ ﱠن٬ﻣ ِﻄﻴـ ًﻘﺎ ﺑَِﻼ ﻋ ْﺬ ٍر }ﻓَـ ْﻠﻴﺼﻤﻪ{ ﺛََﻼﺛِﲔ ﻳـﻮﻣﺎ ﺣ ﱠﱴ ﺑَِﻼ إِﻓْﻄَﺎ ٍر و إِﻓْﺪ ٍاء
 ِﺳ َﺨﺔٌ ﻟِ ْﻶﻳَِﺔYَ َﻫﺬﻩِ ْاﻵﻳَﺔ
َ َ
ُ
ْ ُ
ُُْ َ
َ ً َْ َ ْ
ِ اﻟ ﱠﺴﺎﺑَِﻘ ِﺔ }وﻣﻦ َﻛﺎ َن ﻣ ِﺮﻳﻀﺎ{ َﻻﻳ ِﻄﻴﻖ ﻋﻠَﻰ ﺻﻮِﻣ ِﻪ ﺧﻮﻓًﺎ ِﻣﻦ ِﺷﺪ
ﱳ
ﱠة َﻣَﺮ ِﺿ ِﻪ }أ َْو َﻋﻠَﻰ{ ُﻣ َ ﱠ
ًَْ
ْ َْ َْ َ ُ ْ ُ
ْ ََ
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِمyَﻀﺎءً ِﻷ ﱠ
َ ََﺧ ٍﺮ ﻗ
َ ٍم أyََي ﻟَ ِﺰَم َﻋﻠَْﻴﻪ ﺻﻴَ ُﺎم أ ﱠ
َ ٍم أyَ}ﺳ َﻔ ٍﺮ{ ﻓَﺄَﻓْﻄ ْﺮ َدﻓْـ ًﻌﺎ ﻟ ْﻠ َﺤَﺮِج }ﻓَﻌ ﱠﺪةٌ ّﻣ ْﻦ أ ﱠ
ْ ُﺧَﺮ{ أ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِﱠ
}وﻻَ ﻳُِﺮﻳْ ُﺪ ﺑِ ُﻜ ُﻢ اﻟْﻌُ ْﺴَﺮ{ ﻟِﺌَ ﱠﻼ
َ اﻟْﻔﻄْ ِﺮ إﳕَﺎ }ﻳُِﺮﻳْ ُﺪ ﷲُ ﺑ ُﻜ ُﻢ{ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨُـ ْﻮ َن }اﻟْﻴُ ْﺴَﺮ{ ﻟﺌَ ﱠﻼ ﻳـَﺘَ َﺤﱠﺮ ُﺟ ْﻮا
ِ ِﱠ
ِْ ﺺ ﻟَ ُﻜﻢ
ِ اﻹﻓْﻄَﺎ ِر ِ ْﰲ اﻟْ َﻤَﺮ
ﻀﺎءَ ﺑَـ ْﻌ َﺪ
ْ َﻀﻄَﱡﺮْوا َوﺗ
ْ َﺗ
َ }و{ أَﻟَْﺰَم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻘ
َ ض َواﻟ ﱠﺴ َﻔ ِﺮ
ُ َ ﻀﻄَﱠﺮﺑـُ ْﻮا َوإﳕَﺎ ُرﺧ
ِ ْﻤﻠُﻮاْ اﻟْﻌِ ﱠﺪةَ{ اﻟْﻤ ْﻔﺮوﺿﺔ ﻟَ ُﻜﻢ ِﰲ ُﻛ ِﻞ ﺳﻨ ٍﺔ ﻟِﺌ ﱠﻼ ُﲢ ِﺮﻣﻮا ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓِ ِﻊ اﻟ ﱠ
ِ َ}ﻟِﺘُﻜ
{َ}وﻟِﺘُ َﻜِّﱪُْوا ﷲ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ّ ْ ْ َ َ ْ ُ َ
َ ﺼ ْﻮم
ِ
ِْ ﺺ ِﻋْﻨ َﺪ
ِ ِ ْ اﻹ
ِ }ﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻫ َﺪا ُﻛ ْﻢ{ إِ َﱃ اﻟﱡﺮ ْﺧ
}وﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜ ُﺮْو َن{ ﺗَـﺘَـﻨَـﺒﱠـ ُﻬ ْﻮ َن ﺑِ ُﺸ ْﻜ ِﺮ
َ َُوﺗَـ ْﻌﻈ ُﻤ ْﻮﻩ
َ ﺿﻄَﺮار
ِِ
ِ ِﻧِﻌ ِﻤ ِﻪ اﻟْ َﻔﺎﺋ
.26ﻜ ِﺮ ﻧِ َﻌ َﻤ ِﻪ ﺗَـﺘَـ َﻘ ﱠﺮﺑـُ ْﻮ َن إِﻟَْﻴ ِﻪ
ْ ﻀﺎﺋِ ِﻖ إِ َﱃ ذَاﺗِِﻪ أ َْو ﺑِ ُﺸ
َ ﻀﺔ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِ ْﰲ أ َْﻣﺜَ ِﺎل ﻫﺬﻩ اﻟْ َﻤ
َ
َ
Ketahuilah kaum beriman bahwa bulan yang paling utama dan paling
mulia martabatnya bagi Allah adalah (bulan Ramadan yang di
dalamnya diturunkan Alquran) karena pada bulan itu wahyu pertama
mulai diturunkan atau seluruh Alquran diturunkan pada bulan itu,
bahkan empat kitab lainnya juga diturunkan pada bulan Ramadan
sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw. maka tidak
mungkin Ramadan tidak menjadi bulan paling utama dari semua bulan
lainnya, sementara Alquran diturunkan pada bulan tersebut (sebagai
petunjuk) yang beriman kepada tauhid Allah dan selalu bertawajuh ke
arah-Nya, sehingga Allah memberi petunjuk pada mereka menuju
martabat al-Yaqi>n(dan penjelasan-penjelasan) berupa dalil ayat-ayat
yang nyata (mengenai petunjuk) yang membuat para ahli Kasyf dapat
mencapai berbagai rahasia tauhid hingga mencapai martabat ‘ain alYaqi>n (dan pembeda) yang membedakan bagi mereka antara haq yang
menjadi wujud Ilahi, dan bat}il yang menjadi wujud alam. Al-Furqa>n
inilah yang menghantarkan mereka ke martabat haqq al-Yaqi>n.(Maka
barang siapa yang menyaksikan) mengetahui (di antara kalian di bulan
itu) yang telah disebutkan itu, dalam keadaan tidak bepergian dan
mampu berpuasa tanpa ada uzur (hendaklah ia berpuasa pada bulan itu)
selama tiga puluh hari tanpa dapat diganti dengan fidyah bagi yang
tidak berpuasa. Inilah ayat yang menaskh ayat yang sebelumnya (dan
barang siapa sakit) sehingga tidak sanggup berpuasa karena takut
sakitnya semakin parah (atau dalam) keadaan melakukan (perjalanan),
lalu ia tidak berpuasa demi menghilangkan kesulitan (maka wajib
baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari
yang lain) di luar Ramadan. Sebagai qad}a atas hari-hari puasa yang
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 159-160.
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ditinggalkan. Sesungguhnya, (Allah menghendaki bagi kalian) wahai
kaum Mukmini>n (kemudahan) agar tidak kesulitan (dan Allah tidak
menghendaki kesukaran atas kalian) agar kalian tidak terpaksa atau
pun mengalami bahaya sehingga Allah memberi keringanan pada
kalian berupa kebolehan tidak berpuasa bagi yang sakit atau dalam
perjalanan. (Dan) Allah mewajibkan qad}a bagi kalian yang
meninggalkan puasa Ramadan dengan uzur setelahnya adalah agar
(hendaklah kamu cukupkan bilangan) yang diwajibkan bagi kalian di
setiap tahun, agar kalian tidak terhalang dari berbagai manfaat puasa
(dan hendaklah kalian membesarkan Allah) mengagungkan Allah (atas
petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) yaitu berupa keringanan
dalam keadaan terpaksa (dan supaya kalian bersyukur) atas nikmatNya yang melimpah kepada kalian dalam keadaan sulit seperti ini atau
syukur atas nikmat-Nya yang akan mendekatkan kalian kepada-Nya.
4. QS. Al-Baqarah [2]: 187
Penjelasan Tafsir al-Jailani

}أ ُِﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜﻢ{أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟ ﱠ ِ
ِ
اﻟﺼﻴَ ِﺎم{ ُد ْو َن ﻧـَ َﻬﺎ ِرِﻩ إِ ِذ ِْ
ﺼ ْﻮِم
ﺎك َﻋ ِﻦ ْ
اﳉِ َﻤ ِﺎع ِ ْﰲ ﻳـَ ْﻮِم اﻟ ﱠ
اﻹ ْﻣ َﺴ ُ
ﺼﺎﺋ ُﻤ ْﻮ َن }ﻟَْﻴـﻠَﺔَ ّ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َﻣ َﻊ ﻧﺴﺎﺋ ُﻜ ْﻢ ﱠ ِ
ﰐ} ُﻫ ﱠﻦ
ﺚ{ اﻟْ ِﻮﻗَﺎعُ َو ْ
َﻣﺄْ ُﺧ ْﻮذٌ ِ ْﰲ ﺗَـ ْﻌ ِﺮﻳْﻔﻪ َﺷ ْﺮ ًﻋﺎ }اﻟﱠﺮﻓَ ُ
اﳉ َﻤﺎعُ}إ َﱃ ﻧ َﺴﺎﺋ ُﻜ ْﻢ{ أ ْ
اﻟﻼ ْ
ِ
ِ
ﺼﺮو َن ﻋْﻨـﻬ ﱠﻦ ِِﻹﻓْ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ﻀﺎ
ﺎس َﳍُ ﱠﻦ{ أَﻳْ ً
َ
ﺎس ﻟَ ُﻜ ْﻢ{ َﻻ ﺗـُﺒَ ّ ُ ْ َ ُ
ﻀﺎء ﻃَْﺒﻌ ُﻜ ْﻢ َوَﻣْﻴ ِﻞ ﻧـُ ُﻔ ْﻮﺳ ُﻜ ْﻢ إﻟَْﻴﻬ ﱠﻦ} َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ ﻟﺒَ ٌ
ﻟﺒَ ٌ
َﻻ ﻳﺼِﱪ َن ﻋْﻨ ُﻜﻢ ِﻻ ْﺷﺘِ َﺪ ِاد َﺷﻬﻮ›ِِ ﱠﻦ إِ َﱃ اﻟْ ِﻮﻗَ ِﺎع ِِ ْ َš
ِ ِ ِ
ﺎع
ﺺ ﻟَ ُﻜ ْﻢ اﻟْ ِﻮﻗَ َ
ﺿ َﻌﺎف َﻣﺎ أَﻧْـﺘُ ْﻢ َﻋﻠَْﻴﻪَ ٬وإﱠﳕَﺎ ُرﺧ َ
َْْ َ ْ
َْ
ِ
ﺿ َﻤﺎﺋِِﺮُﻛ ْﻢ}أَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ{ ﻟَ ْﻮ ُﻛﻠِّ ْﻔﺘُ ْﻢ َِuﺎ } َﲣْﺘَﺎﻧُﻮ َن
ِ ْﰲ ﻟَﻴَﺎﻟِْﻴ ِﻪ ٬إِ ْذ } َﻋﻠِ َﻢ ﱠ
ا {ُœاﻟْ ُﻤ ِﺤْﻴ ُ
ﻂ ﺑِ َﺴَﺮاﺋ ِﺮُﻛ ْﻢ َو َ
َي ﺗـُ ْﻮﻗِﻌُ ْﻮﻧـَ َﻬﺎ َِšﻳْ ِﺪﻳْ ُﻜ ْﻢ إِ َﱃ ْ
اﳋَﺒَﺎﺋِ َ
أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﺘَ َ
ﺎب َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ{ أ ْ
ﺚ ﻓَـﺘَـ َﻌﺎﻗَـﺒُـ ْﻮ َن َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎَ ٬وُْﲢَﺮُﻣ ْﻮ َن َﺟَﺰاءَ
ِ
ﻮم ِﱄ َوأَ َ Yأَﺟ ِﺰ ْي
ﺼ ْﻮِم اﻟْ ُﻤﺘَ َﻜ ِّﻔ ِﻞ َﳍَﺎ ْ
اﳊَ ﱡﻖ ﺑِ َﺬاﺗِِﻪ َﻛ َﻤﺎ ﻗَ َ
اﻟ ﱠ
ﺼُ
ﺎل ص.م .ﺣ َﻜﺎﻳَﺔٌ َﻋْﻨﻪُ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ» :اﻟْ َ
ﺑِِﻪ« }و{ إِ ْذ َﻋﻠِﻢ ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻪُ ِﻣْﻨ ُﻜﻢ ﻣﺎ َﻋﻠِﻢ } َﻋ َﻔﺎ{ َﳏَﺎ } َﻋْﻨ ُﻜﻢ{ ﻣﺎﻳـﻮﻗِﻌ ُﻜﻢ إِ َﱃ اﻟْ ِﻔْﺘـﻨَ ِﺔ واﻟْﻌ َﺬ ِ
اب
َ َ
َ ُ َ
ْ َ ُْ ُ ْ
َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي أَﻟْﺼ ُﻘ ْﻮا
َوُﻫ َﻮ َْﲢ ِﺮْﱘُ اﻟﱠﺮﻓَﺚ ِ ْﰲ اﻟﻠﱠْﻴـﻠَﺔ أَﻳْ ً
ﺺ ﻟَ ُﻜ ْﻢ اﻟْ ِﻮﻗَ َ
ﺎع ﻓْﻴـ َﻬﺎ }ﻓَﺎﻵ َن َ(ﺷ ُﺮْوُﻫ ﱠﻦ{ أ ْ
ﻀﺎ َو إ َذا ُرﺧ َ
ﺼ ِﺔ ﻓِﻴـﻬﺎ ِْ
ﺑ َﺸﺮِ›ِ ﱠﻦ ﻟِﺒ َﺸﺮﺗِ ُﻜﻢ ِﰲ ﻟَْﻴـﻠَ ِﺔ ِّ ِ
ﺎع َوَﻻ َﲣَﺎﻓُـ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ُﻋ ُﻘ ْﻮﺑَِﺔ ﷲِ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ
اﳉ َﻤ ُ
اﻟﺼﻴَﺎم اﻟْ ُﻤَﺮ َﺧ ﱠ ْ َ
َ ْ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ اﻟْ ُﻤﺘَـ َﻔِّﺮعُ َﻋﻠَﻰ
ﺐ{ ﻗَ َﺪ َر ﱠ
}ا ُœﻟَ ُﻜ ْﻢ{ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻮﻟَ ِﺪ اﻟ ﱠ
}واﺑْـﺘَـﻐُ ْﻮا{ اُﻃْﻠُﺒُـ ْﻮا َﺳَﺮاﺋَﺮ َ
أَذ َن َ
}ﻣﺎ َﻛﺘَ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اﳉِﻤ ِﺎع و اﻟﻨـﱡﺰوِع اﻟْﻤﺴﺘَـ ْﻠﺰِم ﻟَﻪ ٬إِﺑـ َﻘﺎء ﻧـَﻮِع ِْ ِ
ﺼ ﱠﻮِر
اﻹﻧْ َﺴﺎن اﻟْ ُﻤ َ
ا ْﺟﺘ َﻤﺎﻋ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻧ َﺴﺎﺋ ُﻜ ْﻢ ٬إ ْذ ﺳﱡﺮ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
}وُﻛﻠُ ْﻮا{ ِ ْﰲ
ﺼ ْﻮَرةِ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﻟﻴَـﺘَـَﺮﻗﱠﻰ ِ ْﰲ اﻟْﻌُﺒُـ ْﻮدﻳﱠﺔ َواﻟْﻌ ْﺮﻓَﺎن إِ َﱃ أَ ْن ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺨﻠ َ
ﺑُ
ﻒ َوﻳـَﻨُـ ْﻮ َ
ب َﻋْﻨﻪُ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َ
ِ
ﻟَْﻴـﻠَ ِﺔ ِّ ِ
ﻂ
َي إِ َﱃ أَ ْن ﻳَﻈْ َﻬَﺮ }ﻟَ ُﻜ ُﻢ{ ﺑَِﻼ ِﺧ َﻔﺎﻳٍَﺔ ْ
}اﳋَْﻴ ُ
}ﺣ ﱠﱴ ﻳـَﺘَـﺒَـ ﱠ َ
ﲔ{ أ ْ
}وا ْﺷَﺮﺑـُ ْﻮا{ ﻓْﻴـ َﻬﺎ َ
اﻟﺼﻴَﺎم َ
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ِ
ِ ْ }ﻣﻦ
ِ ِ ِ ْﺼﺒ ِﺢ اﻟ
{َﺳ َﻮِد
ُ ﺎض اﻟْ ُﻤ ْﻤﺘَ ِّﺪ اﻟﱠ ِﺬ ْي ﻳـُ َﻘ
ُ ََي اَﺑْـﻴ
ْ اﳋَْﻴﻂ ْاﻷ
ُ َْاﻷَﺑْـﻴ
َ ْ ﺎل ﻟَﻪُ ِ ْﰲ اﻟْﻌُ ْﺮف اﻟ ﱡ
ْ ﺾ{ أ
َ ﺼﺎدق
ِ ب و ﻛِ َﻼ ُﳘﺎ
ِِ
{}ﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ
ﺼ ِﺎد ِق اﻟْ ُﻤ َﻌ ﱠِﱪ َﻋْﻨـ َﻬﺎ ِ(ﻟ ﱡ
ﺼْﺒ ِﺢ اﻟْ ﱠ
ﺎض اﻟْ ُﻤﺘَـ َﻮِّﻫ ُﻢ ﻗَـْﺒ َﻞ اﻟ ﱡ
َ
ُ َاَﻟْﺒَـﻴ
َ ﺼْﺒ ِﺢ اﻟْ َﻜﺎذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ْ ِﺖ اﻟْﻤﺒ
ﲔ }إِ َﱃ{ اِﺑْﺘِ َﺪ ِاء }اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ{ َوُﻫ َﻮ
ّ اﻟْ َﺸﺎﻣ ِﻞ َﳍَُﻤﺎ َوُﻫ َﻮ آﺧ ُﺮ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ }ﰒُﱠ أَﲤﱡْﻮا
ُ ْاﻟﺼﻴَ َﺎم{ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻮﻗ
ِ
ِ
ِ
ِ ﱠﻤ
وﻫ ﱠﻦ{ ِ ْﰲ ﻟَْﻴـﻠَ ِﺔ
ُ ﺲ ِﲝَْﻴ
ٌ َﺚ َﻻﻳـَُﺮى ِ ْﰲ ْاﻷُﻓُ ِﻖ اﻟﺸ ْﱠﺮﻗ ِّﻲ ﺑـَﻴ
ُ }وَﻻ ﺗـُﺒَﺎﺷ ُﺮ
ْ ب اﻟﺸ
ُ ﻏُ ُﺮْو
َ ﺎض َوﲪََْﺮةٌ ﻣْﻨـ َﻬﺎ
ِ }ﰲ اﻟْﻤﺴ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎف ِ ْﰲ اﻟ ﱠﺸ ِﺮِع ِﻋﺒَ َﺎرةٌ َﻋ ِﻦ
ُ ﺎﺟ ِﺪ{ إِذَاﻟْ ِﻺ ْﻋﺘِ َﻜ
ً ْاﻟﺼﻴَ ِﺎم أَﻳ
ّ
َ ﻀﺎ
َ َ ْ }وأَﻧْـﺘُ ْﻢ َﻋﺎﻛ ُﻔ ْﻮ َن{ ُﻣ ْﻌﺘَﻜ ُﻔ ْﻮ َن
ِِ
ٍِ
ِ ِ ِْ  و٬ِﺿ ِﺆ واﻟﻄﱠﻬﺎرة
ِ
ِ
ِ ِ ْ ُ ﻓَـﻴـْﺒﻄُﻠُﻪ٬ب
ﺲ
َ اﻟﻠﱡْﺒﺚ ِ ْﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َﻋﻠَﻰ ﻧﻴﱠﺔ اﻟﺘﱠـ َﻘﱡﺮ
َ َ َ َ اﳋُُﺮْو ِج إﱠﻻ إ َﱃ اﻟﺘـ َﱠﻮ ﱡ
َ اﳉ َﻤﺎعُ ﻓْﻴﻪ ﻟَْﻴ
ِ اﳊ
ِﺺ ﺷﺮﻋﺎ }ﺗِْﻠﻚ{ ْاﻷَﺣ َﻜﺎم اﻟْﻤ ْﺬ ُﻛﻮرةُ }ﺣ ُﺪود ﱠ
ِ
ﺎﺟَﺰةُ ﺑـَْﻴـﻨَﻪُ َوﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ ﻟِﺌَ ﱠﻼ ﺗَـﺘَ َﺠ َﺎوُزْوا
َ
ُ ُ َْ َ ُ ْ
ً ْ َ ٍ ﲟَُﺮ َﺧ
َْ {œا
ِ ْ ﻋْﻨـﻬﺎ}ﻓَﻼ ﺗَـ ْﻘﺮﺑﻮﻫﺎ{ إِ َﱃ ﺣﻴﺚ ﻳـﺘـﻮﱠﻫﻢ ُﲡﺎ ِوَزُﻛﻢ ﻋْﻨـﻬﺎ } َﻛ َﺬﻟِﻚ{ َﻛ
َﺣ َﻜ ِﺎم اﻟْ َﻤﺄْ ُﻣ ِﺮ ﺑِِﻪ
َ
َ َُ
ْ ﺎﳊُ ُﺪ ْود َو ْاﻷ
َ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ْ َ
ََ
ِ
ِﺗِِﻪ{ أَي ﻋ َﻼﻣﺎﺗِِﻪ اﻟﺪﱠاﻟﱠِﺔ ﻋﻠَﻰ ﺗَـﻮ ِﺣﻴ ِﺪﻩyﲨﻴ ِﻊ }آ
ِ
ِ
ِ ِِ
ﲔ ﱠ
ََُِّواﻟْ َﻤْﻨ ِﻬﻴﱠﺔ }ﻳـُﺒ
ْ ْ َ
ْ َ ُ{ ا ْﳍَﺎد ْي إِ َﱃ َو ْﺣ َﺪة ذَاﺗﻪœا
َ َ ْ
َ
ِ ﱠﺎﺳﲔ اﻟْﻌﻬﻮِد اﻟ ﱠﺴﺎﺑَِﻘﺎةِ ﺑِﻮ ِاﺳﻄٍَﺔ ﺗـُﻌﻴِﻨَﺎ›ِِﻢ }ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن{ رﺟﺎء أَ ْن ﻳـﺘ
ِ ِ اﻟ ﱠﺬ ِاﰐ }ﻟِﻠﻨ
ﱠﺨ ُﺬ ْوا
َ ً ََ
َ ْ ُ َ ْ َّ
ْ ُ ُ َ ْ ﱠﺎس{اﻟﻨ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ْ ﺐ إِ ْﺷَﺮ ِاق ﻧـُ ْﻮِر اﻟْ ُﻮ ُﺟ ْﻮد
.27ﲏ َﳍَﺎ ُﻣﻄْﻠَ ًﻘﺎ
ّ َﻋْﻨـ َﻬﺎ ﺑ َﺴ
ِّ اﳊَ ّﻖ اﻟْ َﻤ ْﻔ
(Dihalalkan bagi kalian) wahai orang-orang yang berpuasa (pada
malam hari bulan puasa) pada bukan siang harinya karena menahan
diri dari persetubuhan pada siang hari Ramadan terdapat pada
definisi puasa dalam syariat (bercampur) bersetubuh (dengan istriistri kalian) yang (mereka adalah pakain bagi kalian) yang kalian
tidak mampu menahan untuk menyalurkan naluri dan kecenderungan
nafsu kalian kepada mereka (dan kalian pun pakaian bagi mereka)
sebagaimana mereka juga tidak mampu menahan nafsu kepada kalian
karena syahwat mereka yang besar untuk berhubungan badan, yang
beberapa kali lipat dibandingkan kalian. Sesungguhnya kebolehan
bersetubuh di malam puasa adalah keringanan untuk kalian karena
(Allah mengetahui) yang Maha Meliputi semua rahasia dan isi hati
kalian (bahwasannya kalian) sehingga dibebani dengan semuanya itu
(tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni
kalian) jika larangan itu diberlakukan, pasti kalian akan melakukan
banyak keburukan yang membuat kalian akan dihukum, di samping
kalian juga tidak akan mendapatkan pahala puasa yang dibebankan
oleh Allah dengan z\at-Nya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah
melalui lisan Rasulullah Saw, “Puasa adalah milik-Ku dan aku yang
mengganjar pahalanya”. (dan) ketika Allah mengetahui apa yang

Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 161-162.
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kalian akan lakukan, maka Dia (member maaf) menghapuskan
(kepada kalian) karena Allah mengetahui bahwa akan menjadi fitnah
dan azab jika ada larangan bersetubuh di malam bulan puasa. Oleh
sebab itu, Allah memberikan keringanan kepada kalian untuk
bersetubuh di malam bulan puasa (maka sekarang campurilah
mereka) kalian dipersilakan untuk menyentuh kulit kalian dengan
kulit mereka pada malam bulan puasa karena Allah telah memberi
keringanan berupa izin bersetubuh. Kalian tidak perlu takut
mendapat hukuman dari Allah karena Dia sudah mengizinkan hal itu.
(dan ikutilah) serta cari rahasia dari (apa yang telah ditetapkan)
sebagai takdir (Allah untuk kalian) yaitu berupa anak yang shalih
yang dihasilkan dari hubungan badan yang kalian lakukan dengan
istri-istri kalian. Sebab, rahasia dibalik persetubuhan antara suami
istri adalah untuk menjaga kelestarian manusia yang dibentuk dengan
citra Allah yang Maha Pengasih, agar dapat meningkatkan dalam
‘ubudiyyah dan ma‘rifat sehingga layak diangkat sebagai khalifah
Allah. (dan makanlah) pada malam puasa (dan minumlah) saat itu
(hingga terang) tampak jelas (bagi kalian) tanpa samar-samar
(benang putih) yakni cahaya putih memanjang yang dalam tradisi
biasa disebut dengan istilah fajar s}idiq (dari benang hitam) yakni
cahaya samar yang muncul sebelum fajar s}idiq yang biasa disebut
dengan istilah fajar kadzib. Keduanya merupakan istilah (dari fajar)
dan menjadi akhir dari malam. (kemudian sempurnakanlah puasa itu)
dari waktu mulainya yang sudah jelas (sampai) awal (malam) yaitu
saat terbenamnya matahari ketika di ufuk timur tidak terlihat lagi
cahaya putih bercampur merah (tetapi janganlah kalian mendekati
mereka) termasuk pada malam puasa (ketika kalian beri‘tikaf) sedang
i‘tikaf di (dalam masjid) karena menurut syariat, i‘tikaf adalah
berdiam di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
i‘tikaf batal jika orang yang melakukannya keluar masjid, kecuali
untuk wudlu atau bersuci. Hukum bersetubuh saat i‘tikaf sama sekali
tidak dibolehkan syariat. (itulah) hukum-hukum yang disebutkan di
atas, berupa (larangan-larangan Allah) yang ditetapkan oleh-Nya atas
kalian yang tidak boleh kalian langgar, (maka janganlah kalian
mendekati) batas yang membuat kalian menyangka telah
melanggarnya. (demikianlah) sebagaimana halnya hukum-hukum
yang mengandung perintah dan larangan lainnya, (Allah
menjelaskan) yang Maha Memberi Petunjuk menuju tauhid Z|at-Nya
melalui berbagai macam (ayat-ayat-Nya) yang menunjukkan kearah
tauhid Z|at-Nya, (kepada manusia) yang melupakan berbagai
perjanjian yang dulu mereka lakukan dengan Allah, yang Allah
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tunjukkan kepada mereka (supaya mereka bertakwa) dengan harapan,
mereka mempelajari tanda-tanda itu karena pancaran cahaya Wujud
yang melenyapkan itu semua.
5. QS. Al-Baqarah [2]: 196
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِ
ِ اﳊ ﱠﺞ واﻟْﻌﻤﺮَة ﻟِﻠﱠ ِﻬ َﻔِﺈ ْن أ
اﺳﺘَـْﻴ َﺴَﺮ ِﻣ َﻦ ا ْﳍَْﺪ ِي َوﻻ َْﲢﻠِ ُﻘ ْﻮا ُرءُ ْو َﺳ ُﻜ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳـَْﺒـﻠُ َﻎ
ْ
ْ ُﺣﺼ ْﺮُْﰎ ﻓَ َﻤﺎ
َ ْ ُ َ َْ َوأَﲤﱡﻮا
ِِ
ِ
ِ ا ْﳍ ْﺪ
ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ
ٍمyَﱠر ﺑِﺜََﻼﺛَِﺔ أ ﱠ
ً ي َﳏﻠﱠﻪُ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻣ ِﺮ
ٌﻳﻀﺎ أ َْو ﺑﻪ أَ ًذى ﻣ ْﻦ َرأْﺳﻪ ﻓَﻔ ْﺪﻳَﺔٌ ﻣ ْﻦ ﺻﻴَﺎم } ُﻣ َﻘﺪ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
اﳊَ ّﺠ َﻔ َﻤﺎ
ْ ﱠﻊ ِ(ﻟْﻌُ ْﻤَﺮةِ إِ َﱃ
َ ﻟ ْﻠ ُﻔ َﻘَﺮاء اﻟْ َﻌﺎﺟ ِﺰﻳْ َﻦ َﻋ ْﻦ َﻏ ِْﲑﻩ{ أ َْو
َ ﺻ َﺪﻗَﺔ أ َْو ﻧُ ُﺴﻚ ﻓَﺈ َذا أَﻣْﻨـﺘُ ْﻢ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﲤََﺘ
ِ
ِ ِ
ٍ ٍم ِﰲ } َزﻣyَﺼﻴﺎم ﺛَﻼﺛَِﺔ أ ﱠ
ﻚ
ْ {ﺎن
َ اﳊَ ِّﺞ َو َﺳْﺒـ َﻌ ٍﺔ إِ َذا َر َﺟ ْﻌﺘُ ْﻢ ﺗِْﻠ
ْ
ُ َ َاﺳﺘَـْﻴ َﺴَﺮ ﻣ َﻦ ا ْﳍَْﺪ ِي ﻓَ َﻤ ْﻦ َﱂْ َﳚ ْﺪ ﻓ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻳﺪ
ْ ﻚ ﻟ َﻤ ْﻦ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ أ َْﻫﻠُﻪُ َﺣﺎﺿ ِﺮ ْي اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ
َ َو ْاﻋﻠَ ُﻤ ْﻮا أَ ﱠن ﱠœا
اﳊََﺮِام َواﺗﱠـ ُﻘﻮا ﱠ
ُ َ َﺷﺪœا
َ َﻋ َﺸَﺮةٌ َﻛﺎﻣﻠَﺔٌ َذﻟ
ِ اﻟْﻌِ َﻘ
.28ﺎب
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu
terkepung, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan
jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat
penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada
gangguan dari kepalanya, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu
berpuasa (yang dilakukan selama tiga hari oleh orang yang fakir
yang tidak dapat melakukan fidyah dalam bentuk lain). atau
bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka
bagi siapa yang ingin mengerjakan dengan umrah di dalam bulan
haji, wajiblah ia menyembelih yang mudah didapat dari korban.
Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari
dalam (masa) haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali.
Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang
yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Dan bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

6. QS. Al-Nisā’ [4]: 92
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ٌَوَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِ ُﻤ ْﺆِﻣ ٍﻦ أَ ْن ﻳَـ ْﻘﺘُ َﻞ ُﻣ ْﺆِﻣﻨًﺎ إِﱠﻻ َﺧﻄَﺄً َوَﻣ ْﻦَ ﻗَـﺘَ َﻞ ُﻣ ْﺆِﻣﻨًﺎ َﺧﻄَﺄً ﻓَـﺘَ ْﺤ ِﺮﻳْـ ُﺮ َرﻗَـﺒَ ٍﺔ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍﺔ{ َوِدﻳَﺔ
ﺼ ﱠﺪﻗُـ ْﻮا ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮٍم َﻋ ُﺪ ٍّو ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺆِﻣ ٌﻦ ﻓَـﺘَ ْﺤ ِﺮ ُﻳﺮ َرﻗَـﺒَ ٍﺔ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍﺔ َوإِ ْن
ُﻣ َﺴﻠﱠ َﻤﺔٌ إِ َﱃ أ َْﻫﻠِ ِﻪ إِﻵ أَ ْن ﻳَ ﱠ
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 168-170.
28

Diya> al-Afka>r Vol. 5, No. 2, Desember 2017

375

Muhammad Rifa’i

ٍ ِ
ِ
ِ َﺎق ﻓَ ِﺪﻳﺔٌ ﻣﺴﻠﱠﻤﺔٌ إِ َﱃ أَﻫﻠِ ِﻪ وَْﲢ ِﺮﻳـﺮ رﻗَـﺒ ٍﺔ ﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍﺔ ﻓَﻤﻦ َﱂ َِﳚ ْﺪ ﻓ
ﺼﻴَ ُﺎم
ْ َْ
ُ َ َ ُْ َ ْ
َ َ ُ َ ٌ ََﻛﺎ َن ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮم ﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ َوﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻣْﻴـﺜ
ِ
ِ ِ
ِ ْ َﺷ ْﻬﺮﻳْ ِﻦ ُﻣﺘَـﺘَﺎﺑِ َﻌ
ﺎﺟَﺮأَﻩُ َﻋﻠَﻰ ٰﻫ َﺬا
ْ َاﱄ ﺑَِﻼ ﻓ
ُ َﲔ}ﻓَـ َﻌﻠَْﻴﻪ أَ ْن ﻳ
َ ﺼ ٍﻞ َﻛ َﺴًﺮا ﻟَ ﱠﻤ
ْ ِ ﺼ ْﻮَم َﺷ ْﻬَﺮﻳْ ِﻦ َﻛﺎﻣﻠَ ْﲔ َﻋﻠَﻰ اﻟﺘـ َﱠﻮ
َ
ِ
.29ُ َﻋﻠِْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜْﻴ ًﻤﺎœا
ْ
ِ َوَﻛﺎ َن ﱠœا
اﳋَﻄَﺄَ َوﻟﻴَ ُﻜ ْﻮ َن{ﺗَـ ْﻮﺑَﺔً ِﻣ َﻦ ﱠ

Dan tidak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain,
kecuali karena tersalah, dan barang siapa membunuh seorang mukmin
karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya,
kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia darikaum yang memusuhimu,
padahal ia mukmin, maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya
yang mukmin. Dan jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka
dengan kamu, maka membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang
siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia “si pembunuh”
puasa dua bulan berturut-turut (maksudnya, maka ia harus berpuasa
selama dua bulan berturut-turut secara lengkap tanpa terputus sama
sekali, sebagai tebusan atas keberaniannya melakukan kesalahan ini.
Dan, juga agar ini menjadi) pertobatan yang diterima oleh Allah. Dan
Allah Maha Mengetahuilagi Maha Bijaksana.

7. QS. Al-Māidah [5]: 89
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِ  ِ(ﻟﻠﱠ ْﻐ ِﻮ ِﰲ أ َْﳝَﺎﻧِ ُﻜﻢ وﻟَ ِﻜﻦ ﻳـﺆœا
ِ
اﺧ ُﺬ ُﻛ ْﻢ ِﲟَﺎ َﻋ ﱠﻘ ْﺪ ُﰎُ اﻷ َْﳝَﺎ َن ﻓَ َﻜ ّٰﻔَﺮﺗُﻪُ إِﻃْ َﻌ ُﺎم َﻋ َﺸَﺮِة
َُ ْ َ ْ
َُﻻ ﻳـُ َﺆاﺧ ُﺬ ُﻛ ُﻢ ﱠ
ْ
ِ َﻣﺴﺎﻛِﲔ ِﻣﻦ أَوﺳ ِﻂ ﻣﺎ ﺗُﻄْﻌِﻤﻮ َن أَﻫﻠِﻴ ُﻜﻢ أَو ﻛِﺴﻮﺗـُﻬﻢ أَو َْﲢ ِﺮﻳـﺮ رﻗَـﺒ ٍﺔ ﻓَﻤﻦ َﱂ َِﳚ ْﺪ ﻓ
ٍمyَﺼﻴَ ُﺎم ﺛَﻼﺛَِﺔ أ ﱠ
ْ ْ َ َ َ ُْ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ
َ َْ ْ َ ََ
ِ
ِ
ِ  َز ْﺟًﺮا ﻟِﻠﻨﱠـ ْﻔ٬ٍم ُﻣﺘَـ َﻮاﻟِﻴَ ٍﺔyَﺼ ْﻮَم ﺛََﻼﺛَِﺔ أ ﱠ
{ َو َﺟﺒَـًﺮا ﻟَ ﱠﻤﺎ اﻧْ َﻜ َﺴَﺮ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ُﺮْوءَةِ اﻟْ ِﻔﻄْ ِﺮﻳﱠِﺔ٬ﺲ
ُ ََي ﻓَـ َﻌﻠَْﻴﻪ أَ ْن ﻳ
ْ }أ
ِ
ِ
ِ
ُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َ ِِ ﱠœا
.30ﻜﺮو َن
ﲔ ﱠ
َ ذَﻟ
َ اﺣ َﻔﻈُﻮا أ َْﳝَﺎﻧَ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﺬﻟ
َُِّﻚ ﻳـُﺒ
ْ ﱠﺎرةُ أ َْﳝَﺎﻧ ُﻜ ْﻢ إِذَا َﺣﻠَ ْﻔﺘُ ْﻢ َو
َ ﻚ َﻛﻔ
ُ ُ ﺗﻪ ﻟَ َﻌﻠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸyآ

Allah tidak menghukum kamu dengan tidak sengaja disebabkan
sumpah-sumpahmu, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya, ialah memberi
makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu
berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka
atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup

Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 424-425.
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melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa tiga hari berturutturut, (sebagai hukuman untuk diri serta untuk mengobati fitrah
kemanusiaan yang rusak). Yang demikian itu adalah kafarat sumpahsumpahmu bila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu.
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar
kamu bersyukur.
8. QS. Al-Mā’idah [5]: 95
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِﱠ
ﺼْﻴ َﺪ َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ ُﺣ ُﺮٌم َوَﻣ ْﻦ ﻗَـﺘَـﻠَﻪُ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ُﻣﺘَـ َﻌ ِّﻤ ًﺪا ﻓَ َﺠَﺰاءٌ ِﻣﺜْ ُﻞ َﻣﺎ ﻗَـﺘَ َﻞ ِﻣ َﻦ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا اﻟ ﱠ
َ  أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬyَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ ِﺻﻴَ ًﺎﻣﺎ
َ ﲔ أ َْو َﻋ ْﺪ ُل ذَﻟ
َ  ٰﺑﻠ َﻎ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَﺔ أ َْو َﻛ ّٰﻔَﺮةٌ ﻃَ َﻌ ُﺎم َﻣ َﺴﺎﻛyً ﱠﻌ ِﻢ َْﳛ ُﻜ ُﻢ ﺑِﻪ ذَ َوا َﻋ ْﺪ ٍل ﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻫ ْﺪ
َ اﻟﻨـ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ﻚ اﻟﺘﱠ َﻜﺎﻟِْﻴ
ﻒ
َ  ِﺳﱞﺮ ُﻛ ِّﻞ ﺗِْﻠ٬}أ َْو ﻟَ ِﺰَم ِﺻﻴَ ُﺎم ُﻣﺪﱠة ُﻣ َﺴﺎ ِوﻳٍَﺔ ﻟﻌِ َﺪد اﻟْ ُﻔ َﻘَﺮاء إِذَا أَﻃْ َﻌ َﻢ ﺑِﺜَ َﻤﻨِ َﻬﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
ٍ ﻒ وﻣﻦ َﻋ َﺎد ﻓَـﻴـْﻨـﺘَ ِﻘﻢ ﷲ ِﻣْﻨﻪ و ﷲ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ ذُو اﻧْﺘِ َﻘ
.31ﺎم
اﻟﺸﱠﺎﻗﱠِﺔ{ ﻟِﻴَ ُﺬ ْو َق َوَ( َل أ َْﻣ ِﺮِﻩ َﻋ َﻔﺎ ﱠ
ْ َ َ َ َُ َﻋ ﱠﻤﺎ َﺳﻠœا
ُ َُ ُ ُ َ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang
buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu
membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti
dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya,
menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadNya yang di bawa sampai ke Kakbah, atau (dendanya) membayar
kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa
(maksudnya, ia harus berpuasa dengan jumlah hari yang sama dengan
jumlah fakir miskin jika ia memberikan makanan kepada mereka
sesuai ketetapan pengadil. Rahasia di balik berbagai taklif yang berat
itu adalah) seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya
dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah
memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha
Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

9. QS. Maryam [19]: 26
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِ
ِ  أ ُِﻣﻲ ِﻣﻦ اﻟﻨy {}ﻓَ ُﻜﻠِﻲ
ﻚ ﺑَِﻮﻟَ ِﺪ َك َوﻃَﻴِِّ ْﱯ
َ ََي ﻧـَ ِّﻮِّر ْي َﻋْﻴـﻨ
ْ َ ّْ َ
ْ }وا ْﺷَﺮِﰊ{ ﻣ َﻦ اﻟﻨـ
ْ }وﻗَِّﺮ ْي َﻋْﻴـﻨًﺎ{ أ
َ ﱠﻬ ِﺮ
َ ﱠﺨﻠَﺔ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ َ ﻧـَ ْﻔﺴ
ﻚ َوَوﻟَﺪ َك
َ ﻚ َﻋ ْﻦ َﺣﺎﻟ
َ َُﺣ ًﺪا{ ﻳَ ْﺴﺄَﻟ
َ َْي إِ ْن َرأَﻳ
َ ﺖ }ﻣ َﻦ اﻟْﺒَ َﺸ ِﺮ أ
ْ ﻚ ﺑﻪ }ﻓَﺈ ﱠﻣﺎ ﺗَـَﺮﻳِ ﱠﻦ{ أ
َ

Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 535-536.
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ِ  }إِِﱐ ﻧَ َﺬر:}ﻓَـ ُﻘﻮِﱄ{ ِﰲ ﺟﻮاﺑِِﻪ ﻳـﻌ ِﲏ أ َِﺷ ِﲑي إِﻟَﻴ ِﻪ
ﺻ ْﻤﺘًﺎ َﻋ ِﻦ اﻟﺘﱠ َﻜﻠﱡِﻢ }ﻓَـﻠَ ْﻦ
ُ ْ ّْ
ْ ْ ْ ْ َْ ََ ْ
ُ َي
َ ت ﻟﻠﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ
ْ ﺻ ْﻮًﻣﺎ{ أ
ْ
ِ
ِِ
.32Yﺎ
ً َي إِﻧْ َﺴ
ْ أُ َﻛﻠّ َﻢ اﻟْﻴَـ ْﻮَم إﻧْﺴﻴ»ﺎ{ أ

(Maka makanlah) wahai ibuku makanlah kurma, (minumlah) dari air
sungai (dan bersenang hatilah kamu) maksudnya, sinarlah matamu
dengan melihat anakmu dan tenangkanlah hatimu dengan adanya
anak. (maka jika kamu melihat) maksudnya jika kamu melihat
(seorang manusia), orang itu menanyakan kepadamu tentang
keadaanmu dan anakmu (maka katakanlah:) jawablah yakni berbicara
langsung dengan anakku (“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa
untuk Tuhan Yang Maha Pemurah), maksudnya puasa tidak berbicara
dengan siapa saja (maka aku tidak akan berbicara dengan seorang
Manusia pun pada hari ini”) maksudnya tidak berbicara dengan
manusia.

10. QS. Al-Ahzāb [33]: 35
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِ ِ ﺎت واﻟ ﱠ
ِ َﺼ ِﺎدﻗ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ﺎت
ﲔ َواﻟ ﱠ
َ ْ ﺼﺎدﻗ
َ ْ ﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨَﺎت َواﻟْ َﻘﺎﻧﺘ
َ ْ ﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ َﻤﺎت َواﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ْ إِ ﱠن اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ َﲔ َواﻟْ َﻘﺎﻧﺘ
ِ َﺎت واﻟْﻤﺘﺼ ِّﺪﻗِﲔ واﻟْﻤﺘﺼ ِّﺪﻗ
ِ اﳋ ِﺸﻌ
ِ ﺼﺎﺑِﺮ
ِ ِ ْٰ ات و
ِ ِ ﺎت واﻟ ﱠ
ِ ِ َواﻟ ﱠ
ﲔ
َ ْ ﺼﺎﺋﻤ
َ ْ اﳋﺸﻌ
َ َُ َ َ ْ َ َُ َ
َ ْٰ ﲔ َو
َ
َ
َ ﺼﺎﺑﺮﻳْ َﻦ َواﻟ ﱠ
ِ ﺎت}اﻟْﻤﻤ ِﺴ َﻜ
ِ ﺼﺎﺋِﻤ
ِ ِ
ﺎت أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻬ ﱠﻦ
َ ﲔ ﻧـُ ُﻔ ْﻮ َﺳ ُﻬ ْﻢ ُﻣﻄْﻠَ ًﻘﺎ َﻋ ﱠﻤﺎ َﻻ ﻳـَ ْﺮ
َ ْ }اﻟْ ُﻤ ْﻤﺴﻜ
ُْ
َ ﺿﻰ َﻋْﻨﻪُ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ{ َواﻟ ﱠ
ِ
ِ ات أَﻋ ﱠﺪ ﱠ
ِ ِ
ِ ِ ْ اﳊﺎﻓِ ِﻈﲔ ﻓُـﺮوﺟﻬﻢ و
ِ ﺎت واﻟ ﱠﺬاﻛِ ِﺮﻳﻦ ﱠ
َﺟًﺮا
َ َﻛ ٰﺬﻟ
َ َ َﻛﺜ ًﲑا َواﻟ ﱠﺬاﻛَﺮœا
ْ ُ َﻣ ْﻐﻔَﺮةً َوأœا
َ َاﳊَﺎﻓﻈ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َْ ﻚ{ َو
َْ
.33َﻋ ِﻈْﻴ ًﻤﺎ
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, lakilaki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa(orang
laki-laki yang menahan hawa nafsunya secara mutlak dari apa tidak
diridhai oleh Allah) dan perempuan yang berpuasa,(begitu juga
dengan orang perempuan yang berpuasa), laki-laki dan perempuan
yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang

Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 246-247.
33
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 4, 373.
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banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka
ampunan dan pahala yang besar.
11. QS. Al-Mujādalah [58]: 4
Penjelasan Tafsir al-Jailani

ِ ِ
ِ ْ َي َﻛﻔﱠﺎرةٌ ِﻇ َﻬﺎ ِرِﻩ ِﺻﻴَ ُﺎم َﺷ ْﻬﺮﻳْ ِﻦ{ ُﻣﺘَـﺘَﺎﺑِ َﻌ
◌ۖ ﲔ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ أَ ْن ﻳـَﺘَ َﻤﺂ ﱠﺳﺎ
َ ْ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﱂْ َﳚ ْﺪ ﻓَﺼﻴَ ُﺎم َﺷ ْﻬَﺮﻳْ ِﻦ }أ
َ
ِ
ِ ُﻓَﻤﻦ َﱂ ﻳﺴﺘ ِﻄﻊ ﻓَِﺈﻃْﻌﺎم ِﺳﺘِﲔ ِﻣﺴ ِﻜﻴﻨﺎ َذﻟِﻚ ﻟِﺘـﺆِﻣﻨـﻮا }وﺗ
ِ
ود
َ  َوَر ُﺳﻮﻟ ِﻪ ۚ◌ َو ﺗِْﻠœﺼ ّﺪﻗُـ ْﻮا{ ِ( ﱠ
ُ ﻚ ُﺣ ُﺪ
َ َ ْ ُ ْ ُ َ ً ْ َ ّْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِﱠ
.34ب أَﻟِْﻴ ٌﻢ
ٌ  َو ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮﻳْ َﻦ َﻋ َﺬاœا

Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya
berpuasa dua bulan (kafaratnya z}ihar adalah puasa dua bulan)
berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak
kuasa wajiblah atasnya memberi makan enam puluh orang miskin.
Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan
itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan
yang sangat pedih.

B. Analisis Mengenai Penafsiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani Terkait AyatAyat Puasa
Adapun analisis yang dapat lakukan adalah dengan menganalisa
makna puasa yang telah dipaparkan oleh al-Jailani dalam tafsirnya. Adapun
penjelasannya sebagai berikut:
1. QS. Al-Baqarah [2]: 183
ِ
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa/waktu) dari kata ﺻ َﺎم.
َ
ِ
Dalam segi artinya اﻟﺼﻴَﺎم
ّ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari
terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari.35 Mengapa
ِ
penulis berpendapat bahwa اﻟﺼﻴَﺎ ُم
ّ dalam ayat ini diartikan sebagai puasa
secara syariat, karena dalam sebelas kata puasa dalam Alquran ketika
ِ
katanya berbentuk اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ maka objek dalam ayatnya hanya sebagai denda atau
kafarat yang terendah. Meski manfaat puasa banyak, namun pada ayatnya
ِ
tidak memposisikan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ sebagai denda atau kafarat yang pertama. Jika
puasa dilihat dari segi katanya maka kata puasa pada ayat ini termasuk ke
dalam makna puasa secara umum sesuai syariat. Namun dalam ayat ini alJailani menjelaskan makna puasa menjadi tiga macam, yaitu puasa secara

Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 6, 29.
35
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 157-158.
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syariat, menahan secara mutlak (puasa rohaninya), dan menolak secara total
dari segala yang selain Allah (puasa hakikat).36
2. QS. Al-Baqarah [2]: 184
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata ﺼ ْﻮُﻣ ْﻮا
ُ َ ﺗyang merupakan
bentuk fiil mudhore (pekerjaannya) dari kata ﺻ َﺎم.
Dalam
segi artinya ﺼ ْﻮُﻣ ْﻮا
ُ َﺗ
َ
adalah ﺻ ْﻮَﻣ ُﻜ ْﻢ
َ “puasa kalian”. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya
bisa disebut puasanya orang khusus atau puasa rohani37nya juga. Karena
puasa di sini dilakukan dengan kerelaan hati, maka puasa yang dilakukannya
juga harus secara mutlak. Supaya bisa mendapatkan balasan yang mutlak
juga. Namun dalam segi ayatnya, puasa dalam hal ini termasuk ke dalam
orang yang diperbolehkan tidak puasa, karena pada ayatnya menjelaskan
tidak wajib puasa bagi orang yang sakit dan bepergian.38
3. QS. Al-Baqarah [2]: 185
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata ُﺼ ْﻤﻪ
ُ َ ﻓَـ ْﻠﻴyang merupakan
bentuk fiil mudhore (pekerjaannya) dari kata ﺻ َﺎم.
ُ َﻓَـ ْﻠﻴ
َ Dalam segi artinya ُﺼ ْﻤﻪ
adalah maka berpuasalah. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya
bisa disebut puasanya orang khusus atau puasa rohani39nya juga. Karena
puasa di sini menjadi sebagai syarat apabila seseorang sudah melihat bulan,
maka puasa yang dilakukannya juga harus secara mutlak. Supaya bisa
mendapatkan balasan yang mutlak juga. Namun pada ayat ini, menjelaskan
dianjurkan untuk memperbanyak membaca Alquran40 (termasuk sunah
dalam berpuasa) dan diperbolehkan tidak berpuasa karena sakit.
4. QS. Al-Baqarah [2]: 187
ِ
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata ﺻ َﺎم.
َ
ِ
Dalam segi artinya اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari
terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa
semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam
atau puasa syariat.41 Namun pada keterangan ayatnya, menjelaskan tentang
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 157-158.
37
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
38
Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedia Pengetahuan Alquran dan Hadis
(Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 376.
39
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
40
Ahmad bin Umar al-Shat}iri al-Alawi, al-Ya>qu>t al-Nafis fi> Madhhab Ibn Idris,
(Surabaya: Haromain, t.th), 66.
41
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
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larangan bersetubuh di siang hari antara suami dan istri. Ini termasuk hal-hal
yang membatalkan puasa.42
5. QS. Al-Baqarah [2]: 196
ِ
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata ﺻ َﺎم.
َ
ِ
Dalam segi artinya اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari
terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa
semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam
atau puasa syariat.43 Namun pada keterangan ayatnya, ayat ini menjelaskan
bahwa ketika berhaji atau umrah harus disempurnakan. Kalau tidak
disempurnakan, maka akan dikenai denda yang salah satunya itu berupa
puasa (pengganti dari denda yang berupa penyembelihan kurban).
6. QS. An-Nisā’ [4]: 92
ِ
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata ﺻ َﺎم.
َ
ِ
Dalam segi artinya اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari
terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa
semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam
atau puasa syariat.44 Meskipun puasa di sini sebagai tebusan bagi
pembunuhan tersalah, karena tebusan puasanya juga diletakkan paling akhir
yang tentunya kadar puasanya juga bisa disesuaikan kemampuan.45
7. QS. Al-Māidah [5]: 89
ِ
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata ﺻ َﺎم.
َ
ِ
Dalam segi artinya اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari
terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa
semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam
atau puasa syariat.46 Meskipun puasa di sini sebagai tebusan bagi pelanggar
sumpah, karena tebusan puasanya juga diletakkan paling akhir yang
tentunya kadar puasanya juga bisa disesuaikan kemampuan.47

Ahmad bin Umar al-Shat}iri al-Alawi, al-Ya>qu>t al-Nafis fi> Madhhab Ibn Idris, 66.
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
44
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
45
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 425.
46
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
47
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 533.
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8. QS. Al-Māidah [5]: 95
ِ
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata ﺻ َﺎم.
َ
ِ
Dalam segi artinya اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari
terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa
semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam
atau puasa syariat.48 Meskipun puasa di sini sebagai tebusan bagi
pembunuhan hewan buruan ketika sedang ihram, karena tebusan puasanya
juga diletakkan paling akhir yang tentunya kadar puasanya juga bisa
disesuaikan kemampuan.49
9. QS. Maryam [19]: 26
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata ﺻ ْﻮًﻣﺎ
َ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa/waktu) dari kata ﺻ َﺎم.
َ
Dalam segi artinya ﺻ ْﻮًﻣﺎ
adalah
puasa.
Puasa
semacam
ini
jika
dilihat
dari
َ
segi katanya bisa disebut puasanya orang khas atau puasa rohani50nya juga.
Karena puasa di sini menjadi janji dari Siti Maryam karena telah mempunyai
anak yang dianugerahkan oleh Tuhannya, maka puasa yang dilakukannya
juga harus secara mutlak. Adapun puasa yang dilakukan siti Maryam adalah
puasa secara mutlak untuk tidak berbicara dengan siapa pun pada hari itu.51
10. QS. Al-Ahzāb [33]: 35
ِ ﺼﺎﺋِﻤ
ِ ِ  واﻟ ﱠyang
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata ﺎت
َ ﺼﺎﺋﻤ
َ ﲔ َواﻟ ﱠ
َ
merupakan bentuk isim fail (pelakunya) dari kata ﺻ َﺎم.
َ Dalam segi artinya
ِ ﺼﺎﺋِﻤ
ِ ِ  واﻟ ﱠadalah orang laki-laki dan perempuan yang berpuasa (orang
ﺎت
َ ﺼﺎﺋﻤ
َ ﲔ َواﻟ ﱠ
َ
yang menahan dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Swt). Puasa
semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang khas
atau puasa rohani52nya juga. Karena puasa di sini menjadi pelakunya, maka
puasa yang dilakukannya juga harus secara mutlak. Karena pada keterangan
berikutnya akan diberi pahala yang agung.53 Jika puasa yang dilakukan tidak
secara mutlak, maka tentunya tidak cocok dengan keterangan kalimat
selanjutnya.
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 1, 536.
50
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
51
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 3, 246-247.
52
Abdul Qadir al-Jailani, Sirr al-Asra>r, 67.
53
Abdul Qadir al-Jailani, Tafsi>r al-Jaila>ni>, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani alHasani, juz 4, 373.
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11. QS. Al-Mujādalah [58]: 4
ِ
Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ yang merupakan
bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata ﺻ َﺎم
َ.
ِ
Dalam segi artinya اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ّ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari
terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa
semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam
atau puasa syariat.54 Meskipun puasa di sini sebagai kafarat z}ihar hewan
buruan ketika sedang ihram, karena tebusan puasanya juga diletakkan paling
akhir yang tentunya kadar puasanya juga bisa disesuaikan kemampuan.55
Berdasarkan makna puasa yang terdapat dalam sebelas ayat Alquran
dapat disimpulkan bahwa puasa terdapat dua makna, yaitu puasa secara
syariat dan puasa secara kerohanian. Namun dari sebelas ayat Alquran ini,
jika dilihat dari segi katanya masih banyak ayat yang mengandung
pengertian puasa secara syariat jika dibandingkan dengan puasa secara
mutlak (rohaninya juga berpuasa).
SIMPULAN
Berdasarkan penafsiran al-Jailani dalam menafsir makna puasa dalam
Alquran. Maka ditemukan jenis puasa dalam dua macam, yaitu puasa syariat
dan puasa hakiki (rohaninya ikut puasa). Kemudian simpulan dari analisis
sebelas ayat Alquran kata puasa yang beraneka ragam ini dapat dibedakan
menjadi lima macam kata (ت
ِ ﺼﺎ ِﺋ َﻤﺎ
ﺼﺎ ِﺋ ِﻤﯿﻦَ َواﻟ ﱠ
 َواﻟ ﱠ/ ﺼ َﯿﺎ ُم
ّ ِ  اﻟ/ ﻣﺎ
ُ َ ﺗ/ ُﺼ ْﻤﮫ
ُ ) َﻓ ْﻠ َﯿ.
ً ﺻ ْﻮ
ُ ﺼ ْﻮ
َ / ﻣﻮا
Dari kelima kata tersebut tujuh kata ﺼ َﯿﺎ ُم
ّ ِ  اﻟdan yang kata yang lain masingmasing berjumlah satu. Namun dalam segi makna hanya ada dua macam.
Pertama, dalam bentuk kata ﺻ ْﻮ ٌم
َ yang lebih menitik beratkan pada puasanya
orang khusus atau dalam istilah al-Jailani adalah puasa hakiki (rohaninya
ikut puasa). Kedua, ﺼ َﯿﺎ ُم
ّ ِ  اﻟlebih menitik beratkan pada puasanya orang awam
atau dalam istilah al-Jailani adalah puasa syariat.
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