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Rujukan QS: Annahal 125

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui

orang-orang yang mendapat petunjuk”

 َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَةِ اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمةِ 

ْن  َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِمَ َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ 

اْلُمْهتَِدينَ َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو أَْعلَُم بِ 



Asbabunnuzul Ayat

Para mufasir berbeda pendapat seputar sabab an-nuzul
(latar belakang turunnya) ayat ini. Al-Wahidi
menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah
SAW. menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid
dalam Perang Uhud, termasuk Hamzah, paman
Rasulullah.[2] Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat ini
turun di Makkah ketika adanya perintah kepada
Rasulullah SAW, untuk melakukan gencatan senjata
(muhadanah) dengan pihak Quraisy. Akan tetapi, Ibn
Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi
sebab turunnya ayat tersebut





Tapsir Ayat Dalam Tafsir Jalaliin

ِل إلى َسبِي} الناس يا محمد صلى هللا عليه وسلم { ادع } 

{  والموعظة الحسنة } بالقرآن { بالحكمة } دينه { َربَّك 

أي المجادلة { وجادلهم بالتى } مواعظة أو القول الرقيق 

ء إلى كالدعاء إلى هللا بآياته والدعا{ ِهَى أَْحَسُن } التي 

بََّك ُهَو أَْعلَُم } حججه  َمن َضلَّ َعن بِ } أي عالم { إِنَّ رَّ

فيجازيهم { َسبِيلِِه َوُهَو أَْعلَُم بالمهتدين 



Arti Tafsir

Serulah (manusia, wahai Muhammad) ke jalan Rabb-mu
(agama-Nya) dengan hikmah (dengan al-Quran) dan nasihat
yang baik (nasihat-nasihat atau perkataan yang halus) dan
debatlah mereka dengan debat terbaik (debat yang terbaik
seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayat-Nya
dan menyeru manusia kepada hujah). Sesungguhnya Rabb-mu,
Dialah Yang Mahatahu, yakni Mahatahu tentang siapa yang
sesat dari jalan-Nya, dan Dia Mahatahu atas orang-orang yang
mendapatkan petunjuk. Maka Allah membalas mereka. Hal ini
terjadi sebelum ada perintah berperang. Ketika
Hamzah dibunuh (dicincang dan meninggal dunia pada Perang
Uhud)”



هذه اآلية نزلت بمكة في وقت االمر بمهادنة قريش، وأمره أن 

يدعو إلى دين هللا وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، 

فهى محكمة . وهكذا ينبغى أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة

في جهة العصاة من الموحدين، ومنسوخة بالقتال في حق 

إن من أمكنت معه هذه االحوال من الكفار : وقد قيل. الكافرين

وهللا أعلم. ورجى إيمانه بها دون قتال فهى فيه محكمة

Tafsir Alqurtuby





Arti Tafsir ALqurtuby

“(Ayat ini diturunkan di Makkah saat Nabi SAW. diperintahkan
untuk bersikap damai kepada kaum Quraisy. Beliau
diperintahkan untuk menyeru pada agama Allah dengan lembut
(talathuf), layyin, tidak bersikap kasar (mukhasanah), dan tidak
menggunakan kekerasan (ta’nif). Demikian pula kaum Muslim;
hingga Hari Kiamat dinasihatkan dengan hal tersebut. Ayat ini
bersifat muhkam dalam kaitannya dengan orang-orang durhaka
dan telah di-mansûkh oleh ayat perang berkaitan dengan kaum
kafir. Ada pula yang mengatakan bahwa bila terhadap orang
kafir dapat dilakukan cara tersebut, serta terdapat harapan
mereka untuk beriman tanpa peperangan, maka ayat tersebut
dalam keadaan demikian bersifat muhkam. Wallâhu a’lam.)”
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1. Hikmah

• hikmah diartikan sebagai kebijaksanaan, kesaktian dan makna yang
dalamKBBI

• Secara bahasa al-hikmah berarti ketepatan dalam ucapan dan amalEtimologi

• Al-hikmah berarti mengetahui perkara-perkara yang ada dan
mengerjakan hal-hal yang baikAr-Raghib

• Mujahid, al-hikmah adalah pemahaman, akal, dan kebenaran dalam 
ucapan selain kenabian

Mujahid

• mengatakan bahwa Hikmah dari Allah SWT  bisa berarti benar dalam
keyakinan dan pandai dalam din dan akal

At-Thabary



1. Hikmah

• An-Nawawi al-Jawi menafsirkan hikmah sebagai hujjah yang qath‘i yang
menghasilkan akidah yang meyakinkanNawawi

• menafsirkan hikmah sebagai hujjah yang qath‘i yang dapat
menghasilkan keyakinanAn-Nisaburi

• mengartikan hikmah dengan ucapan yang tepat (al-maqâlah al-
muhkamah), yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menyingkirkan
kesamaran (ad-dalil al-muwadhdhih li al-haq wa alimuzîh li asy-
syubhah)

Al-Baidhawi
dan Al-Khazin

• menafsirkan hikmah dengan ucapan yang tepat dan benar (al-maqâlah
al-muhakkamah ash-shahîhah).Al-Asyqar



1. Hikmah

• Kesimpulannya, jumhur mufasir menafsirkan kata hikmah dengan
hujjah atau dalil. Dari ungkapan para mufasir di atas juga dapat
dimengerti, bahwa hujjah yang dimaksud adalah hujjah yang bersifat
rasional (‘aqliyyah/fikriyyah), yakni hujjah yang tertuju pada akal.
Sebab, para mufasir seperti al-Baidhawi, al-Alusi, an-Nisaburi, al-
Khazin, dan an-Nawawi al-Jawi mengaitkan seruan dengan hikmah ini
kepada sasarannya yang spesifik, yakni golongan yang mempunyai
kemampuan berpikir sempurna.

Ulama Tafsir

• Al-burhân al-‘aqlî (argumentasi logis) yang di maksud adalah
argumentasi yang masuk akal, yang tidak dapat dibantah, dan yang
memuaskan. Yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan siapa
saja. Sebab, manusia tidak dapat menutupi akalnya di hadapan
argumentasi-argumentasi yang pasti serta pemikiran yang kuat.
Argumentasi logis mampu membongkar rekayasa kebatilan, menerangi
wajah kebenaran, dan menjadi api yang mampu membakar kebobrokan
sekaligus menjadi cahaya yang dapat menyinari kebenaran.

Al-burhân al-
‘aqlî

(argumentasi
logis



2. Mauizatul Hasanah

Sebagian mufasir menafsirkan mau’izhah
hasanah (nasihat/peringatan yang baik) secara
global, yaitu nasihat atau peringatan al-Quran
(mau’izhah al-Qur’an). Demikian pendapat al-
Fairuzabadi, as-Suyuthi, dan al-Baghawi.
Namun, as-Suyuthi dan al-Baghawi sedikit
menambahkan, dapat juga maknanya
perkataan yang lembut (al-qawl ar-raqîq).



Muafassir

mufasir menjelaskan sifat mau’izhah hasanah
sebagai suatu nasihat yang tertuju pada hati
(perasaan), tanpa meninggalkan karakter
nasihat itu yang tertuju pada akal. Sayyid
Quthub menafsirkan mau’izhah hasanah
sebagai nasihat yang masuk ke dalam hati
dengan lembut (tadkhulu lâ al-qulûb bi rifq)



Mauizotul Hasanah

Baidhawi dan Al-Alusi menafsirkan mau’izhah
hasanah sebagai seruan-seruan yang 
memuaskan/meyakinkan (al-khithâbât al-muqni‘ah) 
dan ungkapan-ungkapan yang bermanfaat (al-‘ibâr
al-nâafi‘ah).[25] An-Nawawi al-Jawi
menafsirkannya sebagai tanda-tanda yang bersifat
zhanni (al-amârât azh-zhanniyah) dan dalil-dalil
yang memuaskan.[26] Al-Khazin menafsirkan
mau’izhah hasanah dengan targhîb (memberi
dorongan untuk menjalankan ketaatan) dan tarhîb
(memberikan ancaman/peringatan agar 
meninggalkan kemaksiatan)



surat al-‘Ankabut Ayat 46

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara
yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka dan
katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan

kepada kami dan yang diturunkan kepadamu Tuhan kami dan Tuhan kamu
satu dan hanya kepada-Nya kami berserah diri (taat)



يَْطَغىطَ َعلَْينَا أَْو أَْن قَاال َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَْن يَْفرُ 

maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dengan kata-kata 
yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut



3. Berdebat Dengan Baik (Muajadalah)

Muajdalah (Berdebat)
Sayyid

Muhammad 

• Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi mujadalah berarti
upaya untuk mengalahkan pendapat lawan dengan
memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.

Muajdalah (Berdebat)
tafsir Al-Nasafi

• Menurut tafsir Al-Nasafi kata tersebut berarti berbantahan dengan jalan sebaik –
baiknya antara lain denga perkataan yang lunak, lemah lembut, tidak dengan
perkataan yang kasar atau dengan mempergunakan suatu perkataan yang bisa
menyadarkan hati, membangunkan jiwa dan menerangi akal pikiran.
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