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AL BAQOROH AYAT 26 

 

Imam Al Wahidy dalam Kitabnya “Asbabun Nuzul” berkata : 
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 “Firman Allah � : “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi”. Akhbaronaa 

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al Hafidz ia berkata, akhbaronaa Abdullah bin Muhammad 

bin Ja’far Al Hafidz ia berkata, haddatsanaa Abu Yahya Ar Roziy ia berkata, haddatsanaa Sahl 

bin Utsman Al ‘Askariy ia berkata, Yahya bin Abi Zaidah ia berkata, Ibnu Juraij berkata dari 

Abdullah bin Katsir dari Mujahid ia berkata : ‘ketika Salman (Al Farisiy) � berkisah kepada 

Nabi � tentang para sahabatnya Ad-Diir, Nabi � berkata : “mereka di neraka”. Sehingga 

Salman � berkata : ‘dunia bagaikan gelap olehku, maka turunlah ayat :” Sesungguhnya orang-

orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja 

diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, 

mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati”. Lalu Salman � berkata lagi : ‘seolah-olah gunung telah 

disingkapkan dihadapanku’. 

Akhbaronaa Muhammad bin Abdul Aziz Al Marwaziy ia berkata, akhbaronaa Muhammad ibnul 

Husain Al Hadaadiy ia berkata, Akhbaronaa Abu Farqod ia berkata, akhbaronaa Ishaq bin 

Ibrohim ia berkata, akhbaronaa ‘Amr dari Asbaath dari As-Sudiy ia berkata : ‘Firman Allah � : 

“”Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi”, turun berkenaan dengan sahabat-

sahabatnya Salman Al Farisiy �, yaitu ketika Salman � menghadap Rasulullah �, beliau � 

menceritakan tentang ibadah dan kesungguhan teman-temannya, kata Salman � : ‘Wahai 

Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang sholat, berpuasa dan beriman kepada engkau dan 

bersaksi bahwa engkau akan diutus sebagai Nabi, setelah Salman � selesai memuji mereka 
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dihadapan Beliau �, Rasulullah � bersabda : “Wahai Salman mereka adalah ahli neraka, maka 

Allah � menurunkan ayat : ”Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-

orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman 

kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan 

mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 

Akhbaronaa Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ja’far ia berkata, akhbaronaa 

Muhammad bin Abdullah bin Zakariyaa ia berkata, akhbaronaa Muhammad bin Abdur 

Rokhman Ad-Daghuuliy ia berkata, akhbaronaa Abu Bakar bin Abi Khoitsamah ia berkata, 

haddatsanaa ‘Amr bin Hammad ia berkata, haddatsanaa Asbaath dari As-Sudiy dari Abi Malik 

dari Abi Sholih dari Ibnu ‘Abbaas dan dari Murroh dari Ibnu Mas’ud dan dari seorang sahabat 

Nabi � bahwa mereka berkata : ‘ayat “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang 

Yahudi”, turun tentang Salman Al Farisiy � dan beliau adalah tentara perang Saabuur dari 

kalangan pembesarnya dan setelah ayat ini, turun berkaitan dengan Yahudi”.  

 

Asbabun Nuzul ini sebagaimana perkataan Imam Al Wahidiy diatas memiliki 3 jalan 

periwayatan yang muaranya adalah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sahabat-sahabatnya 

Salman Al Farisy � yang mereka adalah para penganut agama Majusi. Baiklah kita akan 

membahas ketiga jalan tersebut dengan izin Allah �. 

1. Jalan pertama, Imam Suyuthi dalam kitabnya “Lubabun Nuzul” berkata : 
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“Dikeluarkan oleh Imam Al Wahidiy dari jalan Abdullah bin Katsir dari Mujahid ia berkata 

: ..idem”. 

Kedudukan sanad : kami mengikuti Imam Suyuthi yang meringkas sanadnya dimulai dari 

Abdullah bin Katsir, karena kami beranggapan bahwa perowi dibawah Abdullah bin Katsir 

berarti menurut Imam Suyuthi dapat dijadikan hujjah. Abdullah bin Katsir (w. 120 H), 

ditsiqohkan oleh Imam Ibnul Madini, Imam Ibnu Sa’ad dan Imam Nasa’I (dinukil dari 

Tahdzibul Kamal). Mujahid (w. 101/102/103/104 H) adalah Imam Tafsir yang masyhur, 

namun saya belum menemukan bahwa Imam Mujahid pernah berguru kepada Salman �, 

namun jika dilihat dari masa hidupnya, maka Shahabat Salman wafat tahun 34 H, sedangkan 

Imam Mujahid memiliki umur 83 tahun, sehingga berdasarkan tahun wafat yang paling awal, 

maka Imam Mujahid lahir sekitar tahun 18 H yang artinya pada saat Shahabat Salman � 

wafat beliau berumur 16 tahun, suatu usia yang masih bisa mengambil faedah dari seseorang.  

Kesimpulannya : sanad ini dhohirnya shahih, namun ada kemungkinan besar terjadi 

keterputusan mata rantai antara Mujahid dengan Salman �, namun riwayat ini layak 

disimpan sebagai penguat. 

2. Jalan yang kedua terdapat sanad yang lebih ringkas yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim 

dalam kitab “Tafsirnya” (no. 631) dengan jalan : 
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“haddatsanaa Abu Zur’ah, haddatsanaa ‘Amr bin Hammaad, haddatsanaa Asbaath dari As-

Sudiy …idem”. 
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Kedudukan sanad : Abu Zur’ah adalah gurunya Imam Abu Hatim, selain Bapaknya sendiri 

Imam Abu Hatim, yang sering dijadikan tempat bertanya tentang masalah periwayatan, 

seorang Imam Yang tsabit. ‘Amr bin Hammaad (w. 222 H), dinilai oleh Al Hafidz dalam 

“At-Taqriib” sebagai perowi shoduq yang tertuduh Rafidhoh. Asbath dan Sudiy Kabir telah 

berlalu yang mana mereka adalah para perowi shoduq. Berdasarkan hal ini maka sanadnya 

Hasan, namun Imam Sudiy adalah seorang Tabi’I Wasith, sehingga haditsnya mursal. 

Kesimpulannya : Hadits ini dapat dijadikan penguat. 

3. Jalan yang ketiga melalui jalan Asbaath dari As-Sudiy dari Abi Malik dari Abi Sholih dari 

Ibnu ‘Abbaas dan dari Murroh dari Ibnu Mas’ud dan dari seorang sahabat Nabi �, juga 

diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah dalam kitab “At-Tauhid” (no. 151) dan juga Imam 

Abu Nu’aim dalam “Akbarul Asbahan” (no. 54).  

Kedudukan sanad : telah berlalu keterangannya yang intinya bahwa sanad ini adalah 

Hasan. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka riwayat ini kuat karena memiliki beberapa jalan, 

walaupun terdapat kelemahan didalamnya, namun khususnya jalan yang ketiga bersanad Hasan. 

Sehingga kami mengikuti Imam Wahidiy dan Imam Suyuthi yang menjadikan riwayat ini 

sebagai asbabun nuzul untuk ayat 62 surat Al Baqoroh. Wallahu A’lam. 

 


