
 سورة الفاتحة
Surat Al Fatihah 

 

I. Penamaan Al Fatihah 

Dinamakan surat Al Fatihah karena Al Qur’an dimulai dengannya, ada juga 

ulama yang mengatakan bahwa ini adalah surat yang pertamakali diturunkan 

secara sempurna. Mayoritas ulama juga menamakannya dengan Ummul Kitab 

atau Ummul Qur’an, karena didalam ayat ini terangkum semua kandungan isi Al 

Qur’an. Para ulama mengatakan bahwa Al Qur’an memiliki isi secara garis 

besarnya berupa, Tauhid, Hukum-Hukum dan Kisah-Kisah Adam dan 

keturunannya. Sehingga karena rangkuman tersebut terdapat dalam surat ini, 

maka dinamakan sebagai ‘Ummu’ (induk). Telah datang hadits yang dishahihkan 

oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani, bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam 

bersabda : 

َوالسْبُع الَمثَاِنيالَحْمُد ِللِه ُأم الُقْرآِن َوُأم الِكَتاِب   
“Alhamdu lillah adalah Ummul Qur’an dan Ummul Kitaab serta 7 ayat yang 

dibaca berulang-ulang. 

Dapat kita kumpulkan bahwa surat Al fatihah memiliki juga nama lain yaitu : 

Ummul Qur’an, Ummul Kitaab, Sab’ul Matsaniy dan ash-Sholat serta masih 

banyak nama lainnya yang memerlukan penelitian terhadap keabsahannya. 

Para ulama berbeda pendapat apakah surat Al Fatihah Makkiyah (diturunkan 

di Mekkah, sebelum Rasulullah sholallahu alaihi wa salam hijrah) atau 

Madaniyah (diturunkan di Madinah, setelah hijrah)? Sebagian ulama seperti, 

Sahabat Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, Imam Abul Aliyah dan Imam Qotadah 

mengatakan Al Fatihah adalah Makkiyyah. Sebagian lagi mengatakan Madaniyah, 

seperti sahabat Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu, Imam Athoo’ bin Yasaar dan 

Imam az-Zuhriy. Sebagian ada yang mengatakan turun 2 kali, Dimekkah dan di 

Madinah.  

Imam al-Wahidiy, Syaikh Abdul Kariim Yunus (w. 1390 H) dan Tim 

penerjemah Depag RI merajihkan bahwa Al Fatihah termasuk Makiyyah. Para 

ulama telah sepakat bahwa Al Fatihah terdiri dari 7 ayat dan Insya Allah kami 

akan menerangkan pembagian 7 ayat tersebut.  

 

II. Faedah Surat Al Fatihah 

1. Ini adalah surat yang menjadi rukun sholat, tidak sah sholat tanpa 

membacanya. Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

َصَالَة ِلَمْن َلْم يـَْقَرْأ بَِفاِتَحِة اْلِكَتابِ الَ   
“Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah” (Muttafaqun 

alaih). 



2. Surat ini dapat dijadikan ruqyah, sebagaimana kisah sahabat Abu Sa’id Al 

Khudriy rodhiyallahu anhu yang meruqyah pemimpin suku Baduwi dengan 

Al Fatihah, kemudian mereka diberi hadiah seekor Kambing, ketika Abu Sa’id 

sampai kepada Nabi sholallahu alaihi wa salam, lalu menceritakan kisahnya, 

Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

ْقِسُموا َواْضرِبُوا ِلى َمَعُكْم ِبَسْهمٍ َوَما يُْدرِيَك َأنـَها رُقْـَيٌة َأَصْبُتُم ا  
“Darimana engkau tahu bahwa Al Fatihah adalah ruqyah? Engkau telah 

benar, bagilah dan potonglah untukku bagian kalian” (HR. Bukhori). 

3. Ini adalah surat yang istimewa yang diberikan kepada Nabi sholallahu alaihi 

wa salam, sebagaimana sabda Beliau : 

َلَها، ِإنـَها لَ  ْنِجيِل َوَال ِفي الزبُوِر َوَال ِفي اْلُقْرآِن ِمثـْ ِهَي السْبُع َما َأنـَْزَل اللُه ِفي التـْورَاِة َوَال ِفي اْإلِ
 اْلَمثَاِني َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الِذي ُأوتِيُتهُ 

“Tidaklah Allah menurunkan dalam Taurat, Injil, Zabuur dan Al Qur’an yang 

sepertinya, dan Al Fatihah adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al 

Qur’an yang Agung yang diberikan kepadaku” (HR. Tirmidzi, dishahihkan oleh 

Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani). 

4. Semua kandungan Al Qur’an dapat disimpulkan dalam surat ini dan intisari 

Al Fatihah terkumpul di ayat “ ُاَك َنْسَتِعيناَك نـَْعُبُد َوِإيِإي” (hanya kepada Engkau lah 

kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta). 

 

Peringatan : 

Sebagian orang banyak melakukan bid’ah terhadap surat ini, sebagaimana 

yang dikatakan Imam Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya : 

وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء، ويبتدئون بها الُخطب ويقرؤونها 
"الفاتحة"، يعني اقرؤوا الفاتحة؛  عند بعض المناسبات.، وهذا غلط: تجده مثالً إذا دعا، ثم دعا قال لمن حوله:

 وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه، أو في أحواله. وهذا أيضاً غلط؛ ألن العبادات مبناها على التوقيف، واالتباع
 

Sebagian orang telah melakukan bid’ah pada hari ini berkaitan surat ini, mereka 

menutup doanya dengan surat ini, tukang ceramah biasanya memulainya dengan Al 

Fatihah dan membacakannya dalam sebagian acara, maka ini adalah keliru. Engkau 

akan menemukan misalnya ketika mereka berdoa, lalu berkata kepada orang 

disekitarnya : “Al Fatihah....” yakni bacakan surat Al Fatihah, sebagian orang 

memulai khutbah atau pada beberapa kesempatan membaca ini, maka ini juga 

keliru, karena ibadah dibangun diatas taufik dan itiba’ (mengikuti dalil)”. 

Imam Al Albani juga dalam kitab “Ahkaamul Jana’iz” di akhir kitabnya, ketika 

menyebutkan hal-hal bid’ah yang biasa dilakukan orang-orang terkait 

penyelanggaraan jenazah diantaranya, point 31 : 



 قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فالن
Ucapan mereka ketika memberitahu seorang yang wafat : ‘(bacalah) Al Fatihah 

untuk ruhnya fulan’. 

Na’am surat Al Fatihah sekarang, kebanyakan kaum Muslimin menjadikannya 

seolah-olah seperti doa sapu jagat, ketika ada orang yang meninggal dibacakan 

Al Fatihah, ketika ada orang yang bersedekah dibacakan surat ini, dan lain-

lainnya. Barangkali mereka berdalil dengan hadits berikut : 

 اْلَفاِتَحُة ِلَما ُقرَِئْت َلهُ 
“Al Fatihah sesuai dengan (niat) membacanya”. 

Istidlalnya adalah bahwa ketika seorang meniatkan dengan bacaan Al Fatihah-

nya agar si mayit mendapatkan pengampunan misalnya, atau untuk orang yang 

bersedekah agar mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah, maka dengan 

niat bacaan Al Fatihahnya tadi akan terpenuhi. 

Namun berdalil dengan hadits ini tidak tepat karena Imam Ali bin Muhammad 

yang dikenal dengan nama Malaaul Qoriy dalam kitabnya “al-Mashnuu’” berkata : 

َها بـَْعُض اْلُمَفسرِينَ َحِديُث اْلَفاِتَحُة ِلَما ُقرَِئْت َلُه َال َأْصَل َلُه ِبَهَذا اللْفِظ وََكَذا َغاِلُب َفَضاِئِل السَوِر الِتي ذََكرَ   
 Hadits “Al Fatihah sesuai dengan (niat) membacanya” tidak ada asalnya dengan 

lafadz ini, ini adalah kebanyakan keutamaan surat-surat Al Qur’an yang disebutkan 

oleh sebagian Mufassiriin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الرِحيمِ 
Tafsir Dengan menyebut nama Allah  

Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

 

I. Mufrodat Ayat 

“ الرْحَمِن الرِحيمِ  ِبْسِم اللهِ  ” (Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang). “ �ءُ �َ  ”  dalam bahasa arab disebut “ ُْرف
 (huruf/abjad). Huruf ”ا�َ

itu sendiri dalam pembahasan ilmu nahwu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, harfu 

hija’iy dan harfu ma’aaniy. Harfu hija’iy adalah yang biasa kita kenal dengan 

abjad arab, yakni dimulai dari “ ُف�ءُ “ (Alif) sampai ”اَ�َِْ” )Ya(.  Sedangkan harfu 

ma’aniy adalah huruf yang memiliki makna jika digabungkan dengan Fi’il dan 

Isim. Adapun huruf ‘ba’ dalam ayat ini maka yang dimaksud adalah huruf 

ma’aniy. Huruf ‘ba’ dalam ayat ini adalah huruf “ َُ��ر�ا”, sehingga ia memajrurkan 

isimnya dalam hal ini adalah kata (dalam bhs arab kalimat) “ ْسمِ اِ  ”. Ketika ada 

susunan jar majrur, maka ini adalah susunan “ قٌ لِ عَ تَـ مُ  ” (susunan tergantung). 

Perkiraan terbaik untuk muta’alaqnya adalah fi’il makhdzuf (kata kerja yang 

tidak dinampakkan) yang diakhirkan yang sesuai dengan konteks kalimat. 

Mengapa dikatakan bahwa jar-majrur itu muta’aliq dengan fi’il makhdzuf?, 

jawabannya : agar jumlah susunan kalimatnya menjadi sempurna, misalnya 

Firman Allah Ta’aalaa : 

 ِفي ِتْسِع َآيَاٍت ِإَلى ِفْرَعْوَن َوقـَْوِمهِ 
“Pergilah dengan 9 tanda (mukijizat) kepada Fir’aun dan kaumnya” (QS. An Naml 

: 12) 

Maka kalimat “ ٍِفي ِتْسِع َآيَات” adalah jar-majrur yang fi’il makhdzufnya adalah “ ِْاْذَھب” 

(pergilah). Dalam sya’ir arab dikatakan : 

ُهم ... َفرِيٌق نْحُسُد اِإلْنَس الطَعاَما  فُقْلُت إلى الطعام فَقاَل ِمنـْ
Aku berkata kepada makanan, ia menjawab karena mereka … sekelompok orang 

yang menghasadi manusia lain karena makanan 

Faedah dengan menetapkan bahwa yang muta’alaqnya adalah fi’il makhdzuf 

yang diakhirkan lagi sesuai, yaitu : 

1. Asal dari perbuatan adalah fi’il kata kerja, Imam Ibnu Hisyaam dalam 

“Mughnil Labiib’ berkata : 

فألنه األصل في العمل -األكثرون  وهم - فمن قّدر الفعل   
Barangsiapa menakdirkannya dengan fi’il –dan ini kebanyakan dilakukan ulama-

, karena (menurut mereka-pent.) fi’il adalah asal dalam perbuatan. 

2. Kami perkirakan dengan fi’il muakhor (yang diakhirkan) karena berapa 

alasan berikut : 



• Untuk mencari berkah dengan mendahulukan nama Allah. Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : 

ُموا بـَْيَن َيَدِي اللِه َوَرُسوِلهِ  ِذيَن َآَمُنوا َال تـَُقدَها اليَا َأيـ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan 

Rasulnya” (QS. Al Hujuraat : 1) 

• Meng-kanan-kan nama Allah, karena dalam tulisan arab, dimulai dari 

sebelah kanan, sehingga untuk perkara-perkara kebaikan, hendaknya 

dimulai dari sebelah kanan. Ummul Mukminin Aisyah Rodhiyallahu 

'anha berkata :  

 ِبىِلِه َوطُُهورِِه َوِفى َشْأنِِه   - صلى اهللا عليه وسلم  -َكاَن الن ِلِه َوتـََرجُن ِفى تـَنَـعَيميـُْعِجُبُه التـ
 ُكلهِ 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menyukai memulai dari kanan, pada 

saat memakai sandal, bersisir, bersuci dan pada seluruh perkaranya (yang 

baik-baik-pent.) (Muttafaqun alaih). 

• Mendahulukan isim memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan, 

sebagaimana firman Allah : 

 ِإياَك نـَْعُبدُ 
“Hanya Engkaulah yang kami sembah” (QS. Al Fatihah : 5) 

3. Kami takdirkan dengan fi’il (kata kerja) yang sesuai agar setiap pekerjaan 

yang kita mulai senantiasa diawali dengan Basmalah untuk mendapatkan 

keberkahannya, sebagaimana sabda Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam : 

 كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرحمن الرحيم أقطع
Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, maka ia terputus 

(keberkahannya-pent.) (dishahihkan oleh Imam Nawawi, namun sebagian 

ulama melemahkannya). 

 

 secara bahasa adalah sesuatu yang dinamai dengannya. Dan ia dalam ”ِاْ�مٌ “

ayat ini berkedudukan sebagai mudhof, mudhofun ilaih-nya adalah “ ِهالل”. 

Mudhofun ilaih, I’robnya adalah jaar/khofd dan tanda khofd-nya untuk Allah 

adalah kasroh, karena Allah adalah isim mufrod. Allah adalah Rabbunaa, yang 

memiliki Asmaaul Husna yang mengandung makna-makna yang sangat husna 

(baik sekali). Tidak ada tuhan/ilaah yang berhak disembah didunia dan akhirat 

kecuali Allah Subhanahu wa Ta'alaa. Firman-Nya : 

  َذِلَك بَِأن اللَه ُهَو اْلَحق َوَأن َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطلُ 



“yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq 

dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil” 

(QS. Al Hajj : 62). 

 adalah na’at awal (sifat) dari Allah, karena (Yang Maha Penyayang) ”ا�ر
�ن“

man’ut-nya jaar, maka na’atnya juga dibaca jaar. Wazan Ar-Rokhmaan adalah 

“ نالَ عْ فَـ  ”, yang memberikan makna untuk mubalaghoh (penyangatan), artinya 

Allah sangat penyayang kepada hamba-Nya dengan rakhmat-Nya yang sangat 

luas. Ia adalah salah satu dari Asmaaul Husnaa Allah, yangmana kita dianjurkan 

untuk berdoa dengan nama-nama yang husna tersebut. Allah berfirman : 

 َولِلِه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها
“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan 

menyebut asmaa-ul husna itu” (QS. Al A’raf : 180). 

 ,adalah na’at tsani (sifat yang kedua) dari Allah (Yang Maha Pengasih) ”ا�ر
م“

ia memiliki wazan “ ُلْ�ِ�َ”, yang bermakna pelaku perbuatan, yakni Allah 

memberikan rakhmat-Nya kepada siapa saja dari hamba-Nya yang Dia 

kehendaki. Sebagian mufasirin mengatakan bahwa Ar-Rokhim khusus kepada 

kaum Mukminin, sebagaimana Firman-Nya : 

 وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما
“Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman” (QS. Al 

Ahzab : 43) 

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat Maha Penyayang, yakni 

memiliki rakhmat yang sangat luas yang dipersiapkan kepada para hamba-Nya 

dan sifat Maha Penyayang, yaitu menganugerahkan rakhmat-Nya kepada siapa 

saja dari hamba-Nya yang dikehendaki-Nya.  

 

III. Faedah Ayat 

1. Ahlus Sunnah meng-itsbat (menetapkan) bahwa Ar-Rokhman dan Ar-

Rokhim adalah dua Asmaul Husna dari Asma-Asma Allah yang Husna 

lainnya. Mereka juga menetapkan bahwa Allah memiliki sifat rakhmat 

(kasing sayang). Sebagian mufasirin kholaf, mentahrif (memalingkan) tidak 

menetapkan bahwa Allah memiliki sifat Rokhmat, misalnya penulis tafsir 

Jalalain ketika menafsirkan ayat “ ِِحيمْحَمِن الرالر”, mereka mengatakan : 

 أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير ألهله
Yang memiliki rokhmat yaitu keinginan untuk memberikan kebaikan kepada 

hamba-Nya. 

Maka janganlah kita ikuti ketergelinciran mereka. 



2. Para ulama sepakat bahwa ayat Bismillahir Rokhmaanir Rokhiim adalah 

salah satu ayat dalam Al Qur’an, yakni dalam surat An Naml ayat 30 yang 

berbunyi : 

ُسَلْيَماَن َوِإنُه ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الرِحيمِ ِإنُه ِمْن   
“Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan 

menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (QS. An 

Naml : 30). 

3. Kemudian para ulama berselisih apakah ayat ini termasuk dalam surat Al 

Fatihah atau bukan? Sehingga akibat hukum fikih dalam masalah ini adalah 

dalam membaca Al Fatihah bagi Imam sholat pada saat sholat Jahr, apakah 

dibaca keras, dibaca lirih atau tidak dibaca sama sekali?. Yang rajih yang 

penyusun lebih condong kepadanya adalah bahwa ayat ini bukan termasuk 

surat Al fatihah, dalilnya disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam 

tafsirnya ada 2 alasan : 

• Berdasarkan hadits yang shahih dari Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, 

bahwa Beliau pernah bersabda : 

َقَسْمُت الصَالَة بـَْيِنى َوبـَْيَن َعْبِدى ِنْصَفْيِن َوِلَعْبِدى َما َسَأَل فَِإَذا قَاَل اْلَعْبُد ( اْلَحْمُد ِللِه 
الرِحيِم ). قَاَل اللُه  َرب اْلَعاَلِميَن ). قَاَل اللُه تـََعاَلى َحِمَدِنى َعْبِدى َوِإَذا قَاَل (الرْحَمنِ 

  تـََعاَلى َأثـَْنى َعَلى َعْبِدى
Allah berfirman : “Aku membagi sholat (Al Fatihah) antara-Ku dengan 

hamba-Ku dua bagian, bagi hamba-Ku apa yang ia minta, jika hamba-Ku 

berkata : ‘Segala puji Bagi Allah, Rabb alam semesta’, Allah Subhanaahu 

wa Ta'aalaa berfirman : “hamba-Ku memuji-Ku. Jika hamba berkata : 

“Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang’, Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa berfirman : “hamba-Ku memuji-Ku”...” (HR. Muslim). 

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa 

memulai Al Fatihah dengan ucapan Alhamdulillahi Robbil Alamiin. 

Dalam shahih Muslim, Anas bin Malik Rodhiyallahu 'anhu berkata : 

 ِبىْيُت َخْلَف النَيْستَـْفِتُحوَن َوَأِبى َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َفَكانُوا  -صلى اهللا عليه وسلم-َصل
ِفى ِب (اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِميَن) الَ َيْذُكُروَن ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الرِحيِم ِفى َأوِل ِقَراَءٍة َوَال 

 آِخرَِها
Aku pernah sholat dibelakang Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, Abu 

Bakar, Umar dan Utsman Rodhiyallahu 'anhum ajmain, mereka semuanya 

memulai dengan Alhamdu lillahi Robbil Alamiin, mereka tidak 

menyebutkan Bismillahir Rokhmaanir Rokhiim di awal maupun di akhir 

bacaan (Al Fatihah). 



• Siyaq (susunan ayat), yakni surat Al fatihah tetap terdiri dari 7 ayat, ayat 

yang pertama adalah “ َاْلَعاَلِمين ِه َرباْلَحْمُد لِل” sedangkan ayat yang terakhir 

yakni “ َعَلْيِهْم َوَال الضالينَ  ِصَراَط الِذيَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوبِ  ” dibagi menjadi dua “ ِصَراَط
“ adalah ayat ke-enam dan ”الِذيَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ  َعَلْيِهْم َوَال الضالينَ  َغْيِر اْلَمْغُضوبِ  ” adalah 

ayat yang ke-tujuh. Maka jika kita perhatikan dengan membagi 2 ayat 

tersebut, lebih sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya dari sisi panjang-

pendeknya. Wallahu A’lam. 

4. Hendaklah memulai aktivitas kita dengan menyebut Basmalah, agar 

mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ 
Tafsir Segala Puji Bagi Allah, Rabb Alam Semesta (Al Fatihah : 1) 

 

I. Mufrodat Ayat 

“ ْلَحْمدُ ا ” adalah mubtada’ dan khobarnya adalah “ ِهلِل”. Alim lam ta’rif pada 

Alhamdu, bisa berupa “ سِ نْ جِ لْ لِ  ”  yaitu maknanya hakiki, mengisyaratkan bahwa 

semua orang mengetahui bahwa yang berhak dipuji adalah Dia Rabbunaa. Atau 

bisa juga alil lamnya berupa “ اقِ رَ غْ تِ سْ ْالِ لِ  ” (mencakupi) yang maknanya bahwa 

seluruh pujian itu pada hakikatnya semuanya untuk Allah.  Alhamdu secara 

bahasa maknanya adalah pujian yang indah untuk mengagungkan dan mencintai, 

adapun secara istilah diungkapkan oleh Imam Ibnu Utsaimin : 

 وصف المحمود بالكمال مع المحبة، والتعظيم
Mensifati yang Dipuji dengan sifat kesempurnaan bersama kecintaan dan 

pengagungan (kepada-Nya) 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : 

هللا"ليس شيٌء أحب إليه الحمد، من اهللا تعالى، ولذلك أثنى على نَفسه فقال: "الحمد   
“tidak ada sesuatu yang dicintai Allah, selain Al Hamdu (pujian), oleh karena itu 

Dia memuji dirinya sendiri dengan berfirman : “Alhamdulillah (segala puji bagi 

Allah)” (HR. Thabari dalam tafsirnya, dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir). 

Qiro’ah yang tujuh membaca “ ْلَحْمدُ ا ” dengan mendhomahkan huruf ‘daalnya’. 

Zamakhsariy menukil bahwa Imam Hasan al-Bashri mengkasrohkan hurud 

‘daalnya’ mengikuti huruf ‘laamnya’ sehingga dibaca “ لَِلهِ  ْلَحْمدِ ا ”, kemudian Imam 

Ibrohim Abi Ablah membacanya “ هل لُ ُد الحم ” dengan mendhomahkan hurud ‘daal’ 

dan huruf ‘lam’ setelahnya. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwa beliau 

membacanya dengan nashob, yakni memfathah huruf ‘daalnya’, karena asalnya 

ada fi’il yang tersembunyi yaitu dari kata “ ادً مْ حَ  اهللاَ  دُ مَ حْ أَ  ” (aku memuji Allah dengan 

sepenuh pujian). 

Kemudian “ ِهلِل” huruf ‘laam’ di ayat tersebut bermakna “ اقِ قَ حْ تِ سْ واِال ، اصِ صَ تِ خْ ْالِ لِ  ” 

yakni maknanya untuk pengkhususan dan kepemilikan bahwa segala puji 

adalah hanya dan milik Allah Subhanahu wa Ta'alaa. Sebagaimana Firman-Nya : 

 َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِه َما ِفي السُح ِللَشْيٍء َقِديرٌ  ُيَسب  
“Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; hanya 

Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha 

Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Ath Thaghabun : 1). 



“ َرب” adalah na’at kepada “ ِهلِل”, karena man’utnya majruur, maka na’atnya juga 

majruur, ini adalah bacaan mayoritas ulama, adapun Imam Abul ‘Aliyah dan 

Imam Isa bin Umar membacanya dengan nashob “Robba”, kemudian Imam Abu 

Riziin, Imam Rabii’ bin Khoitsam dan Imam Abu Imroon membacanya dengan 

rofa’ “Robbu”, demikian nukilan Imam Ibnul Jauzi . Rabb adalah masdar dari 

tarbiyah yakni mengajarkan agar sempurna, setahap demi setahap. Menurut 

Imam Ibnul Jauzi, Robb memiliki 3 makna yakni : “ كالِ المَ  ” (pemilik), “ حلِ صْ المُ  ” (yang 

memelihara) dan “ عُ طَا المُ  دُ ي السَ  ” (tuan yang ditaati). Contoh penggunaan Robb 

dalam artian pemilik adalah seperti perkataan Shofwaan kepada Abu Sufyan 

Rodhiyallahu 'anhu : 

 ألن يربني رجل من قريش أحب إلّي من أن يربني رجل من هوازن
Orang Quraisy yang memilikiku lebih aku sukai daripada yang memilikiku orang 

dari Hawaazin. 

Adapun yang bermakna tuan adalah seperti Firman Allah Subhanahu wa 

Ta'alaa : 

 َأما َأَحدُُكَما فـََيْسِقي رَبهُ 
“Adapun salah seorang diantara kamu berdua, akan memberi minuman tuannya 

dengan khamar” (QS. Yusuf : 41). 

Ketiga makna ini layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'alaa, karena Dialah pemilik 

alam semesta, yang memeliharanya dan yang mengaturnya. Selain Allah tidak 

boleh menggunakan kata Robb dengan isim ma’rifah yakni ditambahkan alif 

lam “Ar-Robb” dan harus diidhofahkan, misalnya “ َِدار�ا � (pemilik rumah) dan ”َرب

semisalnya. Ar-Robb adalah Allah pencipta kita dan yang mengatur urusan 

semua makhluk-Nya, sehingga Dialah yang hanya dan layak untuk disembah. 

Allah berfirman : 

لِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِة َأياٍم ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُر اْألَْمَر َما ِإن رَبُكُم اللُه ا
 ِمْن َشِفيٍع ِإال ِمْن بـَْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اللُه رَبُكْم َفاْعُبُدوُه َأَفَال َتذَكُرونَ 

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam 

enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala 

urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-

Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. 

Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?” (QS. Yunus : 3). 

 ini adalah mudfhofun ilaih-nya “Robb” dan ,(alam semesta) ”اْلَعاَلِمينَ “

hukumnya majruur, ia jamak dari “ ُالعاَلم”, yakni kata ulama selain Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa dinamakan Alam. Imam Baghowi dalam tafsirnya 

menukilkan makna “Aalamiin” dari Ibnu Abbas dan murid-muridnya : 



- 1قال ابن عباس: هم الجن واإلنس ألنهم المكلفون بالخطاب قال اهللا تعالى: "لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن نَِذيًرا"( 
 تعالى: "قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َرب اْلَعاَلِميَن الفرقان ) وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم جميع المخلوقات. قال اهللا

نَـُهَما"  قَاَل َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ  
Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'anhu berkata : ‘Aalamin adalah Jin dan Manusia, karena 

merekalah yang dibebani dengan syariat, Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : 

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-

Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam” (QS. Al Furqon : 1). 

Sedangkan Qotadah, Mujaahid dan Al Hasan mengatakan : ‘Aalamiin adalah 

seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : “Fir'aun bertanya: 

"Siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan 

bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu)” (QS. Asy-Syu’aara 

: 23-24). 

Kedua penafsiran diatas dapat kita kompromikan bahwa jika alam yang 

dimaksud adalah makhluk yang menerima pembebanan syariat, maka itu 

adalah bangsa Jin dan Manusia, adapun alam secara umum adalah seluruh 

makhluk-Nya baik yang ada di bumi, di langit dan diantara keduanya. Dan itu 

semua Robbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'alaa. 

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Segala puji hanya dan layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'alaa, 

Dialah yang mengatur, menciptakan dan memilki apa yang ada di langit, di 

bumi dan diantara keduanya, dari seluruh alam semesta. Sehingga tidak ada 

tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja.  

 

III. Faedah Ayat 

1. Penetapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'alaa dan salah satu 

Asmaaul Husna adalah Al Hamiid (Yang Maha Terpuji), sebagaimana firman-

Nya : 

 قَاُلوا َأتـَْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اللِه َرْحَمُة اللِه َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت ِإنُه َحِميٌد َمِجيدٌ 
“Para malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan 

Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, 

hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah” (QS. 

Huud : 73). 

2. Kita wajib memuji dan bersyukur kepada-Nya, karena sangat banyak nikmat 

yang telah dianugerahkan kepada kita. Firman-Nya : 

 َوِإْن تـَُعدوا نِْعَمَة اللِه َال ُتْحُصوَها
“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu 

menghinggakannya” (QS. Ibrohim : 34). 



3. Hendaknya seseorang ketika memulai pembicaraan atau doanya dengan 

puji-pujian kepada Allah dahulu. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa salaam ketika akan berbicara kepada kaum muslimin, 

Beliau senantiasa memulainya dengan pujian terlebih dahulu. Ibnu Abbas 

Rodhiyallahu 'anhu berkata : 

ِفى َمَرِضِه الِذى َماَت ِفيِه َعاِصٌب رَْأَسُه ِبِخْرَقٍة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -َج َرُسوُل اللِه َخرَ 
 فـََقَعَد َعَلى اْلِمْنَبِر ، َفَحِمَد اللَه َوَأثـَْنى َعَلْيِه ثُم قَالَ 

“Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam keluar pada saat sakit yang 

mengantarkan kepada wafatnya, lalu Beliau naik mimbar, memuji Allah lalu 

bersabda : “….” (HR. Bukhori). 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam juga pernah bersabda : 

َعاِء اْلَحْمُد ِللهِ  ُه، َوَأْفَضُل الدالل ْكِر َال ِإَلَه ِإالَأْفَضُل الذ 
“Seutama-utamanya dzikir adalah Laa ilaaha illallah dan seutama-utamanya 

doa adalah Alhamdu lillah” (HR. Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Al 

Albani). 

4. Disyariatkan bagi kita ketika mendapatkan sesuatu yang disenangi dan tidak 

disenangi untuk tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'alaa, sebagaimana 

sabda Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam : 

اْلَحْمُد ِللِه الِذي بِِنْعَمِتِه تَِتم «َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا رََأى َما ُيِحب َقاَل: 
»اْلَحْمُد ِللِه َعَلى ُكل َحالٍ «قَاَل: ، َوِإَذا رََأى َما َيْكَرُه » الصاِلَحاتُ   

“Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam jika melihat sesuatu yang disenangi 

mengucapkan : “Segala puji bagi Allah dengan nikmat-Nya sempurnalah semua 

kebaikan”, dan jika melihat sesuatu yang tidak disenangi berkata : “Segala puji 

bagi Allah atas segala sesuatu” (HR. Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Al 

Albani). 

5. Boleh untuk memuji seseorang asalkan dengan pujiannya tadi menimbulkan 

motivasi untuk beramal dan tidak menyebabkan orang tersebut terjangkiti 

khibir (tinggi hati), sebagaimana Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam pernah 

memuji para sahabatnya. 

6. Disyariatkan bersyukur (berterimakasih) kepada seseorang yang telah 

memberikan kebaikan kepada kita, karena Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam 

bersabda : 

اللَه َمْن َال َيْشُكُر الناسَ َال َيْشُكُر   
“Tidak bersyukur kepada Allah, bagi orang yang tidak berterimakasih kepada 

manusia” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan 

Imam Al Albani). 



Dan disyariatkan untuk membalas kebaikan orang tersebut atau minimal 

mengucapkan “Jazakallah khoir” sebagaimana sabda Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa salaam : 

ًرا فـََقْد َأبـَْلَغ ِفي الثـَناءِ   َمْن ُصِنَع ِإلَْيِه َمْعُروٌف فـََقاَل ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك اللُه َخيـْ
“Barangsiapa yang diberikan kebaikan, maka ucapkanlah kepada pemberi : 

“semoga Allah membalasmu dengan kebaikan”, maka telah sampai 

pembalasannya tersebut” (HR. Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan 

dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

7. Ayat ini mengandung tiga pembagian tauhid yaitu Tauhid Rububiyah dalam 

Firman “Robbul ‘Aalamiin” (Robb semesta alam), tauhid Uluhiyyah dalam 

Firman : “lillahi” (bagi Allah) dan tauhid Asmaa’ wa Shifat dalam firman-Nya 

: “Alhamdu” (segala puji), karena Allah memiliki nama Al Hamiid dan sifat 

yang terpuji. 

8. Ada 5 surat yang dimulai dengan kata “Alhamdulillah” yakni surat Al Fatihah 

ini, surat Al An’aam, Al Kahfi, Sabaa’ dan Faathir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرْحَمِن الرِحيمِ 
Tafsir “Yang Maha Pengasih laqi Maha Penyayang” (Al Fatihah : 2) 

 

I. Mufrodat Ayat 

 sifat-Nya juga. Karena yang ”الرِحيمِ “ Begitu juga .”لِلهِ “ adalah sifat untuk ”الرْحَمنِ “

disifati hukumnya majruur, maka bacaannya juga majruur yakni ‘Ar-Rokhmaanir 

Rokhiimi’, ini adalah qiro’ahnya jumhur. Imam Ibnul Jauzi menukil dari Imam 

Abul ‘Aaliyah, Imam Ibnu as-Sumaifi’ dan Imam Isa bin Umar, mereka 

membacanya dengan nashob ‘Ar-Rokhmaanar Rokhiima’, lalu dinukil juga dari 

Imam Abu Riziin, Imam Robii’ bin Khoitsam dan Imam Abu Imroon dengan 

bacaan rofa’ yakni ‘Ar-Rokhmaanur Rokhiimu’. Adapun tafsirnya telah berlalu 

pada penjelasan tafsir Basmalah. 

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Imam Ibnu Utsaimin mengatakana dalam tafsirnya, seolah-olah ada orang 

yang bertanya ketika mendengar bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, apakah 

Robb tersebut mentarbiyah alam semesta ini dengan siksaan dan kekerasan?, 

lalu Allah menjawab bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

 

III. Faedah Ayat 

1. Penetapan 2 Asmaaul husna bagi Allah yakni ‘Ar-Rokhmaan’ dan ‘Ar-

Rokhiim’.  Sebagaimana Firman-Nya : 

 ُقِل اْدُعوا اللَه َأِو اْدُعوا الرْحَمَن َأيا َما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى
“Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang 

mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang 

terbaik)” (QS. Al Israa : 110). 

Dan firman-Nya : 

  نا ُكنا ِمْن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنُه ُهَو اْلبَـر الرِحيمُ اِ 
“Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang 

melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang” (QS. Ath-Thuur : 28). 

2. Seorang tidak boleh dinamakan dengan Ar-Rokhmaan, karena ini adalah 

kekhususan Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa. Imam Ibnu Utsaimin dalam 

“Syarat Tsalatsatul Ushuul” berkata : 

 الرحمن اسم من األسماء المختصة باهللا عز وجل ال يطلق على غيره
Ar-Rokhmaan adalah nama dari nama-nama yang khusus untuk Allah Azza wa 

Jalla saja, tidak boleh dimutlakkan kepada orang lain. 

Namun jika seorang Bapak ingin menamai anaknya dengan nama ini, maka 

ditambahkan mudhof untuknya, seperti Abdur Rokhman. Bahkan nama 



Abdur Rokhman adalah sebaik-baiknya nama, sebagaimana sabda Nabi 

sholallahu alaihi wa salam : 

اللِه َوَعْبُد الرْحَمنِ  ِإن َأَحب َأْسَماِئُكْم ِإَلى اللِه َعْبدُ   
“Sesungguhnya nama kalian yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah 

dan Abdur Rokhman” (HR. Muslim). 

3. Adapun Rokhiim, maka boleh diberikan secara mutlak kepada selain Allah, 

sebagaimana Firman-Nya ketika menceritakan sifat-sifat mulia Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam : 

 َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف َرِحيمٌ 
“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat 

terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang 

mukmin” (QS. At-Taubah : 128). 

4. Hendaknya kita berdoa dengan nama-nama ini, agar kita senantiasa 

mendapatkan limpahan rakhmat-Nya, Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa 

berfirman mengisahkan Nabi Ayyub alaihi salam : 

ِنَي الضر َوَأْنَت َأْرَحُم الراِحِميَن ( ي َمسُه َأنوَب ِإْذ نَاَدى رَبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه 83َوَأي ) فَاْسَتَجبـْ
َناُه  )84َأْهَلُه َوِمثْـَلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَن (ِمْن ُضر َوَآتـَيـْ  

“dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), 

sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang 

Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka Kamipun 

memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada 

padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat 

gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk 

menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah” (QS. Al Anbiyaa : 83-

84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َماِلِك يـَْوِم الدينِ 
Tafsir “Yang Menguasai Hari Pembalasan” (Al Fatihah : 3) 

 

I. Mufrodat Ayat 

 ,Qiro’ah Abu Ja’far, Naafi’, Ibnu Katsiir, Abu ‘Amr .”لِلهِ “ adalah sifat untuk ”َماِلكِ “

Ibnu ‘Aamir dan Hamzah dengan “ َِمِلك” tanpa alif. Sedangkan qiro’ah ‘Aashim, al-

Kasaa’i, Ya’qub, Abu Hatim dan Kholaf dengan “ َِماِلك” menggunakan alif. Semua 

qiro’ah ini tidak berbeda didalam mengkasrohkan huruf kaafnya. 

Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya menukil qiro’ah Ibnu Sumaifi’ dan Ibnu Abi 

Ablah dengan alif, hanya saja mereka manashobkan huruf kafnya “ ََماِلك”. Lalu 

qiro’ah Abu Huroiroh dan ‘Aashim al-Jahdariy dengan tanpa alif, mensukunkan 

lam dan mengkasrohkan kaafnya “ َِمْلك”. Qiro’ah Abu Utsman an-Nahdiy dan asy-

Sya’biy dengan tanpa alif, mengkashroh laam dan menashob/memfathah kaaf 

 Qiro’ah Sa’ad bin Abi Waqqoosh, Aisyah dan Mawarroq al-Ijly dengan tanpa .”َمِلكَ “

alif dan merofa’/mendhomah kaafnya “ َُمِلك”. Qiro’ah Ubay bin Ka’ab dan Abu 

Rojaa al-‘Athooridiy dangan menambahkan huruf Yaa setelah lam dan 

mengkasrohkan kaaf “ كِ يْ لِ مَ  ”. Qiro’ah ‘Amr bin al-‘Ash juga seperti itu, namun 

beliau mendhomah kaafnya “ كُ يْ لِ مَ  ” dan terakhir qiro’ah Abu Hanifah dan Abu 

Hayawah dengan menjadikannya sebagai fi’il madhi “ كَ َملَ  ”. Namun yang rajih kita 

gunakan qiro’ah yang masyhur yaitu “ َِماِلك” atau “ َِمِلك”. 

“ yang menggunakan alif berasal dari kata ”َماِلكِ “ كُ الِملْ  ” (yang memiliki/yang 

menguasai) sedangan jika tanpa alif “ َِمِلك” berasal dari kata “ كُ الُملْ  ” (raja), 

sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta'alaa : 

 َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يُنَفُخ ِفى الصورِ 
“dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup” (QS. Al 

An’aam : 73). 

 adalah dhorf zaman (kata keterangan waktu) yang berkedudukan (hari) ”يـَْومِ “

sebagai mudhofun ilaih dari “ َِماِلك” dan dia juga mudhof untuk “ ِين الد”. Abu Hanifah 

membaca “ َيـَْوم” dengan nashob. Sedangkan “ ِينالد” disini adalah bermakna “ ءُ زاَ الجَ  ” 

(pembalasan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'alaa : 

ق يـَْوَمِئٍذ يـَُوفيِهُم اهللا ِدينَـُهُم الحَ   
“Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yag setimpal menurut semestinya” 

(QS. An-Nuur : 25). 
Dan sebagaimana perkataan seorang penyair : 



 وَلْم يـَْبَق ِسَوى الُعْدَوا ... ِن ِدناهْم كما َدانُوا

Tidak tersisa kecuali musuh … pembalasannya sebagaimana lawan mereka 

membalas 

Adapun makna bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan adalah 

sebagaimana firman-Nya : 

 َوَمآ َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدين ثُم َمآ َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدين يـَْوَم َال َتْمِلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيئاً 
“Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah 

hari pembalasan itu? (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk 

menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.” 

(QS. Al Infithoor : 17-19). 

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa yang merupakan Robb bagi alam semesta ini, 

memiliki sifat kasih sayang kepada para hamba-Nya. Dia juga yang menguasai 

dan raja pada hari pembalasan nanti. Semua amal hamba-Nya akan dibalas 

sesuai dengan keadilan Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa.  

 

III. Faedah Ayat 

1. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa adalah raja dan menguasai seluruh hari, 

bukan hanya hari pembalasan saja. Dalam ayat ini hanya disebutkan raja dan 

yang menguasai hari pembalasan, karena menurut Imam Ibnu Utsaimin pada 

waktu itu nampaklah kerajaan dan kekuasaan-Nya secara mutlak, tidak ada 

raja dunia yang berani bersuara, ketika Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa 

berfirman : 

 ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْومَ 
“Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?"” (QS. Ghoofir : 16). 

tidak ada satu suarapun yang menjawab, maka Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa berfirman : 

 لِلِه اْلَواِحِد اْلَقهارِ 
“Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan” (QS. Ghoofir : 

16). 

2. Penetapan Asmaaul Husna bagi Allah yakni ‘Al-Maliku’, sebagaimana firman-

Nya : 

ُر  ُهَو اللُه الِذي َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدوُس السَالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبارُ  اْلُمَتَكبـ
 ُسْبَحاَن اللِه َعما ُيْشرُِكونَ 

“Dialah Allah Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja, Yang 

Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang 



Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki 

segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan” (QS. 

Al Hasyr : 23). 

3. Pada hari pembalasan Allah akan mengadili hamba-Nya dengan penuh 

keadilan. Firman-Nya : 

نَـُهْم بِاْلحَ  ق َوُهْم َوَأْشَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر رَبـَها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنِبييَن َوالشَهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ
)70ْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِبَما يـَْفَعُلوَن () َوُوفـَيْت ُكل نَـ 69َال يُْظَلُموَن (  

“Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) 

Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan 

didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara 

mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi 

tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui 

apa yang mereka kerjakan” (QS. Az Zumar : 69-70). 

Bahkan hewan-hewan yang telah berbuat dholim kepada rekannya, tetap 

akan diqishosh, padahal mereka tidak dikenai beban syariat. Nabi sholallahu 

alaihi wa salam bersabda : 

اْلَقْرنَاءِ لَتـَُؤدن اْلُحُقوَق ِإَلى َأْهِلَها يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحتى يـَُقاَد لِلشاِة اْلَجْلَحاِء ِمَن الشاِة   
“Benar-benar hak-hak itu akan ditunaikan oleh yang berhak pada hari kiamat, 

sampai-sampai akan diberikan qoshosh untuk kambing yang tidak bertanduk 

kepada kambing yang bertanduk”. 

Artinya kambing yang dulu waktu didunia karena tidak memiliki tanduk, lalu 

diseruduk oleh kambing yang memiliki tanduk, maka akan diberikan qishosh 

kepada kambing yang tidak bertanduk untuk membalasnya. 

Allah juga berfirman bahwa Diri-Nya akan memasang timbangan yang 

adil, tidak ada yang dirugikan sedikitpun. Firman-Nya : 

َقاَل َحبٍة ِمْن َخرْ  َنا َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمثـْ َدٍل َأتـَيـْ
 ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبينَ 

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah 

dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji 

sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai 

pembuat perhitungan” (QS. Al Anbiyaa : 47). 

4. Apakah anda orang kafir? Jika tidak maka ucapkanlah : “Ya Rabbku, 

ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan”. Imam Muslim dalam 

shahihnya meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah rodhiyallahu anha, 

beliau berkata : 



ُن ُجْدَعاَن َكاَن ِفى اْلَجاِهِليِة َيِصُل الرِحَم َويُْطِعُم اْلِمْسِكيَن فـََهْل َذاَك قـُْلُت يَا َرُسوَل اللِه ابْ 
يِن « نَاِفُعُه قَاَل  اْغِفْر ِلى َخِطيَئِتى يـَْوَم الد ُه َلْم يـَُقْل يـَْوًما َربَفُعُه ِإن »الَ يـَنـْ  

“Wahai Rasulullah Ibnu Jud’aan pada masa Jahiliyyah senang menyambung 

tali silaturahmi dan memberi makan orang miskin, apakah hal tersebut 

bermanfaat?, Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : “hal itu tidak 

bermanfaat baginya, karena ia tidak pernah satu haripun berkata : “Ya 

Rabbku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياَك َنْسَتِعينُ 
Tafsir “Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada 

Engkaulah kami meminta pertolongan” (Al Fatihah : 4) 

 

I. Mufrodat Ayat 

 Imam Ibnu Katsir ”نـَْعُبدُ “ maf’ul bih (objek) dari fi’il (kepada Engkau) ”ِإياكَ “

dalam tafsirnya menukil dari qiro’ah 7 dan jumhur dengan mentasydidkan huruf 

yaa “ َاكِإي”, Amr bin Faayid membacanya dengan takhfif (tanpa tasydid) “ِايَا” dan ini 

syadz, karena artinya adalah sinar matahari. kalimat “اِإي” adalah dhomir (kata 

ganti) munfashil (yang terpisah) untuk manshuub, sehingga huruf Kaaf dalam 

kalimat tersebut adalah mudhofun ilaihnya yang bermakna “Engkau” yang 

kembalinya kepada Allah, ini adalah pendapatnya al-Kholiil. Pendapat lainnya 

adalah ia bukan dhomir, sehingga itu adalah kalimat satu kesatuan yang 

kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'alaa. Ini adalah pendapatnya Imam 

Al Akhfasy. 

Kemudian didahulukannya maf’ul dalam ayat ini memberikan faedah 

pengkhususan dan pembatasan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata : 

َم اْلَمْفُعوُل َوُهَو {ِإياَك} ، وَُكرَر؛ ِلِالْهِتَماِم َواْلَحْصِر، َأْي: َال نـَْعُبُد ِإال ِإياَك، َوَال نَـ  َعَلْيَك، َوَهَذا ُهَو  َوُقد ُل ِإالتَـوَك
 َكَماُل الطاَعة

Didahulukannya maf’ul yakni “Iyyaaka” dan diulang lagi, untuk menjadi perhatian 

dan pembatasan, yakni maknanya : ‘kami tidak beribadah kecuali kepada Engkau 

dan kami tidak bertawakal kecuali kepada Engkau’. Ini adalah kesempurnaan 

kataatan. 

 adalah fi’il mudhori dan fa’il (pelakunya) adalah (kami beribadah) ”نـَْعُبدُ “

dhomir ‘nahnu’ (kami/kita). Ibadah secara bahasa adalah ketaatan dan 

ketundukkan. Adapun secara istilah didefinisikan dengan apik oleh Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyah dengan : 

ا يحبه اهللا ويرضاه من األعمال، واألقوال الظاهرة والباطنةاسم جامع لكل م  
Suatu nama yang mencakup seluruh apa yang Allah sukai dan ridhoi berupa 

perbuatan dan ucapan baik yang lahir maupun yang batin. 

Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya mengatakan bahwa makna ibadah ada 3 

makna yakni : 

• Bermakna tauhid, seperti Firman-Nya :  

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواْإلِ
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku” (QS. Adz-Dzaariyaat : 56). 



Imam Bukhori dalam kitab shahihnya membawakan judul bab untuk 

penafsiran surat adz-Dzaariyaat dengan : 

 ( ِإال لِيَـْعُبُدوِن ) َما َخَلْقُت َأْهَل السَعاَدِة ِمْن َأْهِل اْلَفرِيَقْيِن ِإال لِيـَُوحُدونِ 
{melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku}  yakni tidak aku ciptakan ahlu 

sa’aadah dari bangsa jin dan manusia, kecuali agar mereka mentauhidkanku. 

Kemudian Al Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam “Fathul Bari” siapakah 

yang menafsirkannya dengan seperti itu, kata beliau : 

ُمْشِكل اْلُقْرآن "ُهَو قـَْول اْلَفراء ، َوَنَصَرُه ِاْبن قـُتَـْيَبة ِفي "   
Ini adalah ucapan al-Farraa’, lalu disebarkan oleh Ibnu Qutaibah dalam “Musykilul 

Qur’an”. 

Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa penafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin 

Abi Tholib dan Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'anhumaa. 

• Bermakna ketaatan, seperti Firman Allah Subhanahu wa Ta'alaa : 

 َال تـَْعُبُدوا الشْيطَانَ 
“supaya kamu tidak mentaati syaitan” (QS. Yasin : 60). 

• Bermakna doa, seperti Firman-Nya : 

 ِإن الِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي
“Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada-Ku” 

(QS. Ghoofir : 60). 

Maka makna kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mencakup 

ketiga makna ini dan makna-makna lainnya yang bermuara kepada 

penghambaan kepada Allah.  

 .”َنْسَتِعينُ “ yang kedua sebagai maf’ul bih (objek) dari fi’il (kepada Engkau) ”ِإياكَ “

Dan telah disinggung sebelumnya faedah pengulangan kalimat “iyyaka” 

tersebut. Imam Ibnu ‘Ajiibah menjelaskan dalam tafsirnya : 

 ، وأقطُع في إحضار وكّرر الضمير ولم يقل : إياك نعبد ونستعين؛ ألن إظهارَه أبلغ في إظهار االعتماد على اهللا
 التعلق باهللا واإلقبال على اهللا وأمدحُ 

Mengulangi dhomir (kalimat iyyaka) sehingga tidak mengatakan : “iyyaka na’budu 

wa nasta’iin”, karena dengan menampakkannya lagi lebih dapat menjelaskan 

dalam rangka berpegang kepada Allah, lebih memastikan menghadirkan 

ketergantungan kepada Allah dan menerima ketundukan kepada Allah serta lebih 

memuji-Nya. 

 dengan memfathahkan huruf ‘nuun’ adalah (kami meminta tolong) ”َنْسَتِعينُ “

qiro’ah jumhur, sedangkan Yahya bin Watsaab dan Al A’masy membacanya 

dengan mengkasrohkan huruf ‘nuun’ dan ini adalah bahasa Bani Asad, Robi’ah, 

Bani Tamiim dan Qois. Imam ath-Thobari menafsirkannya dengan : 



ال أحًدا سواك، إْذ كان من يكُفر بك َيستعين -وإياك رَبنا نستعين على عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها 
ه معبوَده الذي يعُبُده من األوثان دوَنك، ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادةفي أمورِ   

Kepada Engkau wahai Rabb, kami memohon pertolongan untuk beribadah kepada-

Mu dan mentaati-Mu dalam seluruh perkara, tidak kami peruntukkan kepada 

seorangpun selain Engkau, yang mana orang-orang yang kafir kepada-Mu meminta 

tolong dalam semua perkaranya kepada yang disembahnya dari berhala-berhala 

selain-Mu. Adapun kami hanya kepada-Mu memohon pertolongan dalam semua 

urusan dengan mengikhlaskan diri kepada-Mu. 

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Setelah Allah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang Maha 

Sempurna yang Dia layak dipuji serta Menguasai alam semesta ini, maka hanya 

kepada Allah saja hendaknya kita beribadah dan hanya kepada-Nya saja kita 

memohon pertolongan dalam semua aktivitas sehari-hari sampai ajal 

menjemput.  

 

III. Faedah Ayat 

1. Para ulama mengatakan bahwa intisari Al Qur’an terdapat dalam surat Al 

Fatihah dan intisari Al Fatihah terdapat dalam ayat ini. Sehingga ayat ini 

adalah inti dari pokok yang harus dipegang setiap manusia. 

2. Ibadah hanya kepada Allah saja adalah manifestasi dari syahadat tauhid 

seorang muslim yang mana ia berkata : “Asyhadu an laa ilaaha illallah” (aku 

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah). Maka 

terkandung dalam kalimat syahadat ini 2 rukun yakni itsbat dan nafyi. kita 

menafikan bahwa tidak ada didunia ini sesembahan yang berhak diibadahi 

yang terdapat dalam kalimat syahadat “Laa ilaah” dan kita meng-itsbat 

(menetapkan) bahwa Allah saja yang berhak diibadahi, sebagaimana 

terdapat dalam kalimat “illallah”. Hal ini sebagaimana firman Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa : 

 َذِلَك بَِأن اللَه ُهَو اْلَحق َوَأن َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطلُ 
“(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah 

(Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari 

Allah, itulah yang batil” (QS. Al Hajj : 62). 

Imam Bukhori dan Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu 

Ayyub Rodhiyallahu 'anhu : 

 ِبىصلى اهللا عليه وسلم- رَُجٌل ِإَلى الن-  ِة فـََقاَل ُدلِنى َعَلى َعَمٍل َأْعَمُلُه يُْدنِيِنى ِمَن اْلَجن
تـَْعُبُد اللَه الَ ُتْشِرُك ِبِه َشْيًئا َوتُِقيُم الصَالَة َوتـُْؤِتى الزَكاَة َوَتِصُل َذا « َويـَُباِعُدِنى ِمَن الناِر. قَاَل 



ِإْن َتَمسَك ِبَما أُِمَر ِبِه َدَخَل «  -يه وسلمصلى اهللا عل-فـََلما َأْدبـََر قَاَل َرُسوُل اللِه » رَِحِمَك 
»اْلَجنَة   

“seorang datang kepada Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam lalu bertanya : 

‘tunjukkan aku kepada suatu amalan yang jika aku mengamalkannya 

mendekatkanku ke surga dan menjaukanku dari neraka?’. Nabi Sholallahu 

'alaihi wa salaam menjawab : “engkau beribadah kepada Allah dan jangan 

mempersukutukannya dengan suatu apapun, lalu mendirikan sholat, membayar 

zakat dan menyambung tali silaturahmi”. Maka ketika orang tersebut 

berpaling, Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam berkata : “jika ia berpegang 

dengan apa yang kuperintahkan, niscaya akan masuk surga”. 

3. Termasuk perkara hanya beribadah kepada-Nya saja adalah dalam masalah 

berdoa, yakni kita hanya berdoa kepada Allah saja tidak berdoa kepada 

orang-orang yang sudah mati atau kepada orang-orang yang tidak mampu 

mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : 

 َوَأن اْلَمَساِجَد ِللِه َفَال َتْدُعوا َمَع اللِه َأَحًدا
“Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka 

janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) 

Allah” (QS. Al Jinn : 18). 

Allah berfirman : 

يُن اْلَخاِلُص َوالِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإال لِيـَُقربُونَا ِإلَ  ِه الدِه زُْلَفى َأَال لِلى الل ِإن
نَـُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإن اللَه َال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفارٌ   اللَه َيْحُكُم بـَيـْ

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan 

orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak 

menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah 

dengan sedekat- dekatnya." Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara 

mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak 

menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar” (QS. Az Zumar : 3). 

Imam Ibnu Katsir menukil penafsiran dari Imam Zaid bin Aslam dan Imam 

ibnu Zaid tentang firman-Nya : 

.{ِإال لِيُـَقربُونَا ِإَلى اللِه زُْلَفى} َأْي: لَِيْشَفُعوا لََنا، َويـَُقربُونَا ِعْنَدُه َمْنزِلَةً   
{supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya} 

yakni supada mereka memberikan syafaatnya kepada kami dan mendekatkan 

diri kami disisi Allah. 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : 

 الدَعاُء ُهَو الِعَباَدةُ 



“Doa adalah ibadah” (HR, Tirmidzi, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan 

Imam Al Albani). 

4. Hendaknya meminta tolong hanya kepada Allah saja, namun dalam perkara-

perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk seperti membantu dalam 

pekerjaannya, maka diperbolehkan selama tidak dalam masalah yang 

menimbulkan dosa dan permusuhan, sebagaimana Firman-Nya : 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ   َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبر َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al Maidah 

: 2). 

5. Ayat ini masuk kedalam semua bab fikih, karena seluruh ibadah harus 

diniatkan kepada Allah saja, oleh karenanya Imam Ibnu Utsaimin 

mengajarkan kepada kita dalam mendefinisikan ibadah seperti ‘shoum’ 

(puasa), beliau berkata : 

وأما في الشرع فهو التعبد هللا سبحانه وتعالى باإلمساك عن األكل والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع 
 الفجر إلى غروب الشمس.

ويجب التفطن إللحاق كلمة التعبد في التعريف؛ ألن كثيراً من الفقهاء ال يذكرونها بل يقولون: 
المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصالة يقولون هي: أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي اإلمساك عن 

 أن نزيد كلمة التعبد، حتى ال تكون مجرد حركات، أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة
Adapun secara istilah syariat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa 

Ta'alaa dengan menahan diri dari makan dan minum serta hal yang 

membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya Matahari. 

Wajib menambahkan kata “beribadah” dalam definisi, karena kebanyakan 

fuqohaa tidak menyebutkannya, namun mereka mengatakan : ‘menahan diri 

dari hal yang membatalkan dari mulai ini sampai itu. Dalam definisi sholat 

mereka mengatakan : ‘perkataan dan perbuatan yang diketahui’. Sehingga 

hendaknya menambahkan kalimat “beribadah”, karena hal tersebut tidak 

sekedar gerakan semata atau sekedar menahan diri, namun itu adalah ibadah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اْهِدنَا الصَراَط اْلُمْسَتِقيمَ 
Tafsir “Tunjukilah kami jalan yang lurus” (Al Fatihah : 5) 

 

I. Mufrodat Ayat 

 inilah adalah fi'il amr  (kata kerja perintah) yang (Tunjukilah kami) ”اْهِدنَا“

menunjukkan doa, karena apabila perintah/permintaan dari pihak yang rendah 

kepada yang lebih tinggi dalam istilah ulama Nahwu disebut ad-Du'aa'. Imam 

Ibnul Jauzi dalam tafsirnya menyebutkan 4 pendapat berkenaan dengan makna 

kata 'ihdinaa' yaitu :   

1. 'Tsabatnaa' (kokohkan kami) ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Tholib dan 

Ubay bin Ka'ab rodhiyallahu anhumaa. 

2. 'Arsyadnaa' (tunjukilah kami). 

3. 'Wafiqnaa' (sesuaikanlah kami). 

4. 'Alhimnaa' (ilhamkan kepada kami), tiga pendapat terakhir diriwayatkan 

dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu.  

Permintaan hidayah adalah sesuatu yang sangat kita harapkan, karena tanpa 

hidayah Allah, niscaya kita menjadi orang-orang yang rugi. Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa berfirman :  

فـََلْن َتِجَد َلُه َولِيا ُمْرِشًداَمْن يـَْهِد اللُه فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل   
"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat 

petunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan 

mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya " (QS. 

Al Kahfi : 17).  

Imam Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan bahwa hidayah ada 2 

macam, hidayah ilmu & irsyad (bimbingan) dan hidayah taufik dan amal. Dalam 

ayat ini kita meminta 2 hidayah tersebut, berapa banyak orang dan kelompok 

yang mendapatkan hidayah ilmu, namun mereka tidak mau mengamalkan ilmu 

yang didapat. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman tentang kaum Tsamud :  

 َوَأما ثَُموُد فـََهَديـَْناُهْم فَاْسَتَحبوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى
"Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka 

lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk " (QS. Fushilat : 17). 

Karena kewajiban seorang Muslim, minimal dalam sehari semalam membaca 

ayat ini 17 kali, maka seharusnya seorang Muslim tersinari dengan petunjuk 

dalam hidupnya atau ia membacanya dalam keadaan lalai, sehingga tidak 

terangkat doanya. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman :  

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai 

dari shalatnya " (QS. Al Maa'uun : 4-5).  



 adalah maf'ul bih (obyek) dari kata kerja Ihdinaa. Ada 3 bacaan (jalan) ”الصَراطَ “ 

yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi untuk ash-Shirooth, yaitu dengan huruf 

siin, shod dan zaa. Terkadang kata ash-Shirooth jika dimutlakkan adalah untuk 

makna sebuah jembatan yang akan diletakkan diatas neraka, sebagaimana dalam 

sebuah hadits yang panjang  :  

 ِتِه، َوَال يـََتَكلُسِل بِأُمَل َمْن َيُجوُز ِمَن الرَم، فََأُكوُن َأوَراُط بـَْيَن َظْهَراَنْي َجَهنُم يـَْوَمِئٍذ َأَحٌد فـَُيْضَرُب الص
 ْم، َوِفي َجَهنْم َسلَسل ُهمُسِل يـَْوَمِئٍذ: اللُسُل، وََكَالُم الرالر ْعَداِن، َهْل ِإالَم َكالَلِيُب ِمْثُل َشْوِك الس

َر َأنُه َال يـَْعَلمُ  َقْدَر ِعَظِمَها  رََأيـُْتْم َشْوَك السْعَداِن؟ " قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: " فَِإنـَها ِمْثُل َشْوِك السْعَداِن َغيـْ
  ِإال اللهُ 

“lalu diletakkan siroth diatas dua punggung Jahannam. Akulah Rasul yang 

pertamakali melewati siroth dan juga umatku, tidak ada yang berbicara pada waktu 

itu kecuali para Rasul, dan pembicaraan Rasul pada hari itu adalah : "Ya Allah, 

selamatkan umatku, selamatkan umatku". Dalam Jahannam ada kait-kait seperti 

ranting pohon Sa'daan. Bukankah kalian pernah melihat pohon Sa'daan? Para 

sahabat menjawab : 'benar'. Lanjut Beliau sholallahu alaihi wa salam : "kait 

tersebut seperti rangting pohon Sa'daan, namun ukurannya tidak ada yang tahu 

kecuali Allah..." (Muttafaqun alaih).       

 Imam Ibnu .(jalan) ”الصَراطَ “ yaitu sebagai na'at/sifat dari (yang lurus) ”اْلُمْسَتِقيمَ “ 

Katsiir dalam tafsirnya berkata :  

َماُم أَبُو َجْعَفِر ْبُن َجرِيٍر: َأْجَمَعِت اْألُمُة ِمْن َأْهِل التْأِويِل َجِميًعا  َعَلى َأن "الصَراَط اْلُمْسَتِقيَم" ُهَو الطرِيُق فـََقاَل اْإلِ
 اْلَواِضُح الِذي َال اْعِوَجاَج ِفيهِ 

Imam Abu Ja'far bin Jariir berkata : 'para ahli tafsir bersepakat bahwa Siroothol 

Mustaqiim adalah jalan yang jelas yang tidak ada kebengkokkan didalamnya'.   

Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

sirothol mustaqiim ada 3 pendapat yakni :  

1. Itu adalah Kitabullah, diriwayatkan oleh Ali dari Nabi sholallahu alaihi wa 

salam. 

2. Itu adalah agama Islam, ini juga diriwayatkan oleh Nabi sholallahu alaihi wa 

salam (HR. Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Syu'aib Arnauth). 

3. Itu adalah jalan petunjuk kepada agama Allah, dikatakan oleh Abu Shoolih 

dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu dan ini juga pendapatnya Mujaahid.  

4. Itu adalah jalan ke Surga, ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas rodhiyallahu 

anhu juga. 

Yang rajih semua makna kebaikan dari jalan-jalan kebaikan yang diridhoi 

syariat itu adalah jalan yang lurus. 



Kemudian Imam Ibnul Jauzi menyebutkan apa hikmah seorang Muslim 

meminta petunjuk mendapatkan jalan yang lurus yang ia ulang-ulang setiap 

hari? Hikmahnya adalah :  

1. Maksudnya adalah agar diberikan ketetapan jalan petunjuk, dikatakan oleh 

Ibnul Ambaariy. 

2. Maknanya adalah agar kita ditetapkan diatas petunjuk. 

3. Maksudnya agar kita diberikan tambahan petunjuk. 

Dan selayaknya kita memaksudkan doa dalam surat Al Fatihah ini mencakup 

ketiga makna tersebut. Amiin. 

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Setelah ibadah dan permintaan bantuan hanya kepada Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa semata, maka kaum Mukminin diajarkan untuk senantiasa 

mendapatkan, istiqomah dan tambahan petunjuk dari Rabbnya, agar dalam 

mengarungi kehidupan ini tidak bengkok dan tidak konsisten.  

 

III. Faedah Ayat 

1. Seorang Muslim hendaknya bersyukur telah mendapatkan hidayah Islam 

dan hendaknya ia senantiasa menjaga hidayah tersebut, jangan sampai ia 

murtad kebelakang-Naudzubillahi min Dzalik-. 

2. Ketetapan hidayah diperoleh dengan mentauhidkan Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa dan senantiasa memenuhi perintah dan menjauhi larangannya. 

3. Agama ini adalah jalan yang lurus dan Rasulullah sholallahu alaihi wa salam 

telah membawa agama ini dan menunjukkan umatnya untuk senantiasa 

mengikuti jalan yang lurus, karena disana ada jalan-jalan lain yang 

menyesatkan manusia. Rasulullah sholallahu alaihi wa salam suatu hari :  

 َوَضَع َيَدُه ِفي اْلَخط ْيِن َعْن َيَسارِِه، ثُمَخط ْيِن َعْن يَِميِنِه، َوَخطَخط ا، َوَخطَخط َفَخط
فَاتِبُعوُه َوَال ثُم َتَال َهِذِه اْآليََة: {َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما » َهَذا َسِبيُل اللهِ «§اْألَْوَسِط، فـََقاَل: 

] "153تـَتِبُعوا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه} [األنعام:   
“Beliau menggaris sebuah garis, lalu Beliau menggaris dua buah garis disisi 

kanannya dan dua buah garis disisi kirinya, lalu Beliau meletakkan tangannya 

di garis tengah dan berkata : "ini adalah jalan Allah". Lalu membaca ayat : "dan 

bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah 

dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan 

itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya" (QS. Al An'aam : 153)   

 

 

 

 

 



 ِصَراَط الِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ 
Tafsir “(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 

kepada mereka” (Al Fatihah : 6) 

 

I. Mufrodat Ayat 

Sebagaimana pada mukadimah tafsir terhadap awal surat al-Fatihah, dimana 

kami berpendapat bahwa 'Basmalah' bukan termasuk ayat dalam surat Al 

Fatihah. Namun jika Basmalah tidak dimasukkan sebagai ayat pertama dalam 

surat Al-Fatihah, maka ayatnya akan berjumlah 6 (enam) buah, sedangkan dalam 

hadits dikatakan bahwa Al-Fatihah adalah "Sab'ul Matsaniy" yang maknanya 

adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Oleh karena Imam Ibnu Utsaimin 

sebagai salah satu mufassirin zaman ini, berpendapat sesuai dengan siyaq ayat-

ayat dalam Al-Fatihah, maka di ayat yang ketujuh –menurut orang yang 

berpendapat Basmalah adalah ayat ke-1, dibagi menjadi 2 yaitu  ِْذيَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهمِصَراَط ال 

dan  ينَ  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَالالالض .    

“ َعْمَت َعَلْيِهمْ ِصَراَط الِذيَن َأنْـ  ” ((yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 

kepada mereka) ini adalah badal dari ayat sebelumnya "shiroothol Mustaqiim", 

atau ini sebagai athof bayaan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsiir. 

Jika hal ini bermakna badal maka seolah-olah kita mohon kepada Allah untuk 

diberikan petunjuk kepada jalan yang mustaqiim –sebagaimana ayat 

sebelumnya- dan diberikan petunjuk kepada jalan orang-orang yang dianugerahi 

nikmat. Sehingga dengan pengulangan ini memiliki faedah 'Taukid' (penekanan). 

  " الِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ   " (orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada 

mereka), hal ini disebutkan dalam surat an-Nisaa' ayat 69-70 :  

يِقيَن َوالشَهَداِء َوَمْن يُِطِع اللَه َوالرُسوَل فَُأولَِئَك َمَع الِذيَن َأنـَْعَم اللُه َعَلْيِهْم  ديَن َوالصِبيِمَن الن
 َوالصاِلِحيَن َوَحُسَن ُأولَِئَك َرِفيًقا * َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اللِه وََكَفى بِاللِه َعِليًما

"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-

sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, 

para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka 

itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, 

dan Allah cukup mengetahui".  

" َعَلْيِهمْ   " kebanyakan ulama qiroah membacanya dengan mengkasrohkan 

huruh 'Haa'-nya ''Alaihim', sedangkan Imam Hamzah membacanya dengan 

mendhommah huruf Haa-nya, sehingga dibaca ''Alaihum'.       

 

 

 



II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Jalan Mustaqiim yang kita senantiasa mohon kepada Rabbunaa itu adalah 

jalan orang-orang yang telah dikarunia nikmat oleh Allah, baik di dunia maupun 

di akhirat.  

 

III. Faedah Ayat 

1. Metode, pedoman ataupun petunjuk hidup adalah dengan mengikuti jalan 

orang yang telah diberi petunjuk kepada Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa, 

yakni dari kalangan para Nabi, para shidiqiin, para Syuhada dan orang-orang 

sholih. 

2. Ayat ini dalil bahwasanya hidayah adalah salah satu kenikmatan Allah yang 

terbesar. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman mengisahkan doa seorang 

anak sholih :  

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا َحَمَلْتُه ُأمُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصالُُه َثَال  َنا اْإلِ ثُوَن َشْهًرا َوَوصيـْ
ُه َوبـََلَغ َأْربَِعيَن َسَنًة قَاَل َرب َأْوزِْعِني َأْن أَ  ى ِإَذا بـََلَغ َأُشدَحت ِتي َأنـَْعْمَت َعَليْشُكَر نِْعَمَتَك ال

َوَعَلى َواِلَدي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذريِتي ِإني تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإني ِمَن 
 اْلُمْسِلِمينَ 

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga 

puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 

puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat 

Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan 

supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah 

kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang berserah diri" (QS. Al-Ahqoof : 15). 

Saya telah menulis tafsir tentang doa ini –silakan merujuknya-. 
3. Ayat ini menunjukkan keimaman sahabat Abu Bakar rodhiyallahu anhu, 

karena beliau telah dijuluki oleh Rasulullah sholallahu alaihi wa salam 

sebagai seorang yang shiddiq, sehingga tercakup dalam ayat ini. (faedah dari 

Imam Syinqithi dalam tafsirnya). 

4. Jalan orang-orang seperti yang disebutkan dalam ayat diatas itulah yang 

layak diikuti, barangsiapa yang menyelisihi jalan tersebut, maka ia telah 

menempuh kesesatan dan balasannya di neraka jahannam. Allah 

Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman :  



َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنينَ  نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه  َوَمْن ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
 َجَهنَم َوَساَءْت َمِصيًرا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 

mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa 

terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam 

Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (QS. An-Nisaa' : 

115).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضالينَ 
Tafsir “bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 

mereka yang sesat” (Al Fatihah : 7) 

 

I. Mufrodat Ayat 

"   dikatakan oleh az-Zamakhsyariy sebagai badal dari (bukan) ”َغْيرِ “  الِذيَن َأنـَْعْمَت  
 jika dikatakan (orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka) "َعَلْيِهمْ 

maknanya bahwa mereka orang-orang yang diberi nikmat adalah orang-orang 

yang selamat dari kemurkaan dan kesesatan. Atau ia sebagai na'at/sifat, jika 

dikatakan maknanya adalah mereka yang terkumpul padanya kenikmatan 

mutlak yaitu keimanan dan keselamatan dari kemurkaan dan kesesatan. Oleh 

karenanya Imam Ibnu Katsiir menisbahkan pendapat bahwa i'rob ghoiri adalah 

sifat/na'at kepada pendapatnya jumhur ulama.    

  " -yang dimaksud dengan al ,(mereka yang dimurkai) " َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  

Maghdhuub adalah Yahudi karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak 

mengamalkannya. Imam Syinqithi dalam tafsirnya menyebutkan 3 ayat yang 

berbicara tentang Yahudi yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang 

yang dimurkai. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman :  

 فـََبآُءو ِبَغَضٍب على َغَضبٍ 
"Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan " (QS. Al 

Baqoroh : 90). 

 َهْل أُنـَبُئُكْم ِبَشر من ذلك َمُثوبًَة ِعنَد اهللا َمن لَعَنُه اهللا َوَغِضَب َعَلْيهِ 
"Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang 

lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-

orang yang dikutuki dan dimurkai Allah " (QS. Al Maidah : 60). 

 ِإن الذين اتخذوا العجل َسيَـَناُلُهْم َغَضبٌ 
 "Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), 

kelak akan menimpa mereka kemurkaan " (QS. Al A'raf : 152).  

Imam as-Sa'diy dalam Tafsirnya berkata ketika menafsirkan al-Maghdhuub 

adalah :  

 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم
Yakni mereka yang mengetahui kebenaran, namun meninggalkannya, seperti Yahudi 

dan semacamnya. 

   "  yang dimaksud ,(dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat) " َوَال الضالينَ 

dengan al-Dhooliin adalah Nashroni, karena mereka beramal tanpa ilmu. Imam 



Syinqithi dalam tafsirnya menyebutkan 1 ayat tentang Nashroni yang mereka 

adalah kaum yang tersesat. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman :  

 َوالَ تتبعوا َأْهَوآَء قـَْوٍم َقْد َضلوْا ِمن قـَْبُل َوَأَضلوْا َكِثيراً َوَضلوْا َعن َسَوآِء السبيل
"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat 

dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan 

kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus " (QS. Al Maidah : 

77). 

Imam as-Sa'diy dalam Tafsirnya berkata ketika menafsirkan al-Maghdhuub 

adalah :  

جهل وضالل، كالنصارى ونحوهمالذين تركوا الحق على   
Yakni mereka yang meninggalkan kebenaran, karena kejahilan dan kesesatan, 

seperti Nashroni dan semacamnya. 

Penafsiran bahwa al-Maghdhuub adalah Yahudi dan adh-Dhooliin adalah 

Nashroni telah datang dari lisan Nabi kita Muhammad sholallahu alaihi wa salam 

:  

 اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم " : اْليَـُهوُد، َوال الضاليَن: النَصاَرى"
“yang dimurkai adalah yahudi dan yang sesat adalah Nashroni”. 

Hadits ini shahih telah ditakhrij oleh Imam Al Albani dalam "ash-Shahihah" 

(3263) dan saya telah menukilkannya dalam shahih tafsir al-Fatihah –silakan 

dirujuk bagi yang ingin melihat jalan-jalannya-. Dengan adanya sabda Nabi 

sholallahu alaihi wa salam maka menyelesaikan perselisihan pendapat tentang 

makna ayat diatas. Walhamdulillah.  

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global 

Kita memohon juga kepada Allah, agar diselamatkan dari jalannya orang-

orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, seperti kaum Yahudi dan 

Nashroni, sehingga kita dapat menempuh jalannya orang-orang yang selamat 

yang telah dianugerahi Allah kenikmatan dunia dan akhirat. 

 

III. Faedah Ayat 

1. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa telah menjelaskan kepada kita 2 jalan 

kehidupan yakni satu adalah jalan keselamatan dan satunya lagi jalan 

kebinasaan. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman :  

 َوَهَديـَْناُه النْجَدْينِ 
"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan" (QS. Al Balad : 10). 

Imam as-Sa'diy dalam Tafsirnya berkata tentang ayat ini :  

والرشد من الغيطريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضالل،   



 Yakni 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan kejelekkan, Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa telah menjelaskan jalan petunjuk dari yang sesat dan pengarahan dari 

penyimpangan. 

2. Disebutkannya Yahudi dan Nashroni sebagai kaum yang wajib kita jauhi 

jalannya, karena mereka adalah 2 kaum yang banyak digandrungi pemikiran, 

metode dan jalan hidupnya oleh kaum Muslimin, sebagaimana telah 

disinyalir oleh Rasulullah sholallahu alaihi wa salam dalam haditsnya :  

ًرا ِبِشْبٍر، َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع، َحتى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضب َلَسَلْكُتُمو  َلُكْم ِشبـْ ، »هُ لََتتِبُعن َسَنَن َمْن قـَبـْ
»َفَمنْ «قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللِه: اليَـُهوَد، َوالنَصاَرى قَاَل:   

"Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum 

kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya 

mereka berjalan ke lubang Dhobb, niscaya kalian akan mengikutinya. Kami 

berkata, apakah mereka Yahudi dan Nashoroni? Nabi sholallahu alaihi wa 

salam menjawab : "siapa lagi?" . (Muttafaqun alaih, ini lafadz Bukhori). 

Seharusnya seorang Muslim tidak meniru gaya, metode dan jalan hidup 

orang yang telah dimurkai dan sesat, karena barangsiapa yang menyerupai 

mereka, maka khawatir akan digolongkan kedalam barisan mereka dan 

balasannya tentu di akhirat adalah neraka Jahannam. Nabi sholallahu alaihi 

wa salam bersabda :  

ُهمْ   َمْن َتَشبَه بَِقْوٍم فـَُهَو ِمنـْ
"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk mereka" (HR. 

Abu Dawud dan selainnya, dikatakan Hasan Shahih oleh Imam Al Albani).  

3. Seorang Muslim yang sejati adalah seorang yang mampu menegakkan 

keilmiyahan dan amaliyahnya, jadi agama Islam dibangun diatas hujjah dan 

implementasi bukan sekedar wacana omong kosong atau tindakan serabutan 

tanpa ilmu. 

4. Terakhir setelah membaca surat ini dalam sholat-sholat kita, maka kita tutup 

doa yang terdapat dalam akhir-akhir surat al-Fatihah dengan kata Aamiin. 

Yang bermakna semoga Allah mengabulkan permohonan kita dalam 

kedekatan munajat kepada-Nya melalui sholat. Dalam sebuah riwayat Nabi 

sholallahu alaihi wa salam bersabda :  

َمْن يَن، فَِإنُه ُقوُلوا: آمِ ] فَـ 7َذا قَاَل اِإلَماُم: {َغْيِر الَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضاليَن} [الفاتحة: 
َم ِمْن َذنِْبهِ  َواَفَق قـَْولُُه قـَْوَل الَمالَِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تـََقد 

"Jika Imam berkata : 'bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 

jalan) mereka yang sesat'. maka ucapkanlah : 'Aamiin', karena barangsiapa yang 

ucapan Amin-nya bersamaan dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosanya 

yang telah lalu".  (Muttafaqun alaih). 


