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Abstract: The Quran is the highest miracle (mu`jizat) of Prophet Muhammad (Peace be upon Him). Its strength
lies in two aspects; content and linguistic. The God and the Prophet have encouraged the Moslem to comprehend
similitude verses of the Quran (tamtsîl) since it provides countless benefits. It is found through this research that
the style of similitude verses (sharîh, mursal and kâminah) were written in 168 verses. Based on the language
style, tamtsîl is classified into sharîh, mursal dan kâminah. Meanwhile, the benefits of the similitude verses for
mankind are: targhîb, tarhîb, tahzîr, mau’izhah and i’tibâr.
Key words: al-Quran, tamtsîl verse, stylistic
Abstrak: Al-Quran merupakan mu`jizat terbesar bagi Rasul Muhammad SAW. Ke-mu`jizat-an al-Quran itu
secara garis besar terdiri dua aspek yakni kandungan makna dan aspek bahasa. Salah satu dari ke-mu`jizat-an alQuran itu adalah pada ayat-ayat tamtsîl. Allah dan rasul-Nya telah mendorong umatnya untuk memahami ayatayat tamtsîl tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh bentuk-bentuk tamtsîl dan faidah nya
bagi manusia. Dari telaahan yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut: ditemukan sebanyak 168 kali
ayat-ayat yang mengandung tamtsîl dalam al-Quran dalam berbagai bentuknya. Dari segi uslûb (gaya bahasa)nya tamtsîl dikelompokkan pada tamtsîl sharîh, mursal dan kâminah. Sedangkan faidahnya bagi umat manusia
adalah sebagai targhîb, tarhîb, tahzîr, mau’izhah dan i’tibâr.
Kata Kunci: mu’jizat al-Quran, ayat tamtsîl , stilistika.

PENDAHULUAN
Al-Quran diyakini oleh semua umat Islam
sebagai mu`jizat Nabi Muhammad SAW yang
terbesar. Dengan mu`jizat ini Nabi Muhammad
dapat membuktikan dirinya sebagai manusia yang
ditunjuk Allah sebagai rasul untuk umat manusia.
Mu`jizat-nya itu tidak dalam bentuk fisik yang dapat
dipertontonkan kehebatannya di depan mata orang
banyak, tetapi dalam bentuk spiritual. Ke-mu`jizatannya tidak hanya terdapat pada aspek kandungan
isinya, tertapi juga pada aspek bahasanya yang
sangat indah yang tidak mungkin siapapun yang
menandinginya. Di antara keindahan itu adalah
ditemukannya ayat-ayat yang mengandung tamtsîl
atau mempersamakan antara sesuatu dengan lainnya.
Sepintas terlihat begitu manyak bentuk tamtsîl di
dalam al-Quran yang mengandung faidah yang
begitu besar bagi yang memahaminya. Belum
banyak terungkap dalam hasil penelitian macam
tamtsîl dan ragam gaya bahasanya yang banyak itu.
Inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan
penelitian terhadap ayat-ayat tamtsîl tersebut untuk
mengetahui macam-macam tamtsîl dan rahasia yang
terkandung di dalamnya.
Penelitian
dilakukan
dengan
cara
menelusuri seluruh bentuk tamtsîl yang terdapat

dalam al-Quran. Kemudian menganalisanya dengan
menggunakan pendekatan stilistika.
PEMBAHASAN
1. Pengertian Tamtsîl al-Qur`an
Kata tamtsîl termasuk kata-kata yang populer
di tengah masyarakat Indonesia. Kata itu adalah
serapan dari bahasa Arab  ﺗﻤﺜﯿﻞKata tamtsîl dalam
bahasa Indonesia berarti perumpamaan, (Tim
Penyusun Kamus, 1994, 1000) sedangkan
perumpamaan dalam istilah linguistik berarti
ucapan: ”seperti katak di bawah tempurung”.
Perumpamaan kadang-kadang memakai kata-kata
seperti, ibarat, bagai, macam; dan kadang-kadang
tidak. (Harrimukti, 1993, 173)
Secara leksikal kata tamtsîl adalah bentuk
mashdar merupakan derivasi dari kata dasar ﻣﺜﻞ
yang kemudian diubah menjadi bentuk tsulatsi
mazid satu huruf, bab taf’îl, maka dia manjadi: – ﻣﺜﻞ
 ﺗﻤﺜﯿﻼ-  ﯾﻤﺜﻞ. (A.Wahid Wafi: 1962, 172).
Bila dihubungkan dengan sasaran penelitian
ini, maka yang dimaksud dengan ayat-ayat tamtsîl
adalah ayat-ayat yang berisi perumpamaan yang
dapat dijadikan pelajaran oleh manusia.
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Sebagaimana dikatakan terdahulu bahwa kata
tamtsîl berasal dari kata  اﻟﻤﺜﻞyang bentuk jamak
(plural) nya adalah  اﻷﻣﺜﺎل. Kata  اﻟﻤﺜﻞdipergunakan
untuk beberapa keadaan dan cerita yang
menggambarkan sesuatu yang mengagumkan.
Menurut Ibnu al-Manzhur (Ibnu al-Manzhur, 1997:
22-23)  اﻟﻤﺜﻞdan  اﻟﻤﺜﯿﻞsama dengan kata  اﻟﻤﺜﻞyang
berarti umpama dengan bentuk pluralnya  اﻷﻣﺜﺎل.
 اﻟﻤﺜﻞberati sesuatu yang dijadikan contoh untuk yang
lain; maka jadilah dia sama.

Menyamakan sesuatu dengan yang lain dari segi
hukum, mendekatkan abstrak dan yang konkrit atau
mendekatkan salah satu arti dari dua yang konkrit
kepada yang lain dan memandang sesuai melalui
yang lain.

Menurut al-Jawhariy kata  اﻟﻤﺜﻞbisa juga
berarti sifat. Umpamanya firman Allah dalam surat
13:35: . ﻣَﺜَﻞُ اﻟْﺠَﻨﱠﺔِ اﻟﱠﺘِﻲ ُوﻋِﺪَ اﻟْﻤُﺘﱠﻘُﻮن. Sedangkan menurut
Abu Ali kata  اﻟﻤﺜﻞdalam ayat di atas bukan beratrti
sifat, tetapi mengandung arti perumpamaan ( ) اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ
karena sifat itu tidak dikenal di kalangan orang Arab;
sedangkan contoh yang tepat untuk yang berarti sifat
adalah firman Allah dalam Q.S 48:29 yang
bubnyinya: ِ ﻓ ﺬَﻟِﻚَ ﻣَﺜَﻠُﮭُﻢْ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻮْرَاةِ وَﻣَﺜَﻠُﮭُﻢْ ﻓِﻲ اﻹِْﻧْﺠِﯿﻞyang
artinya:”Demikianlah sifat-sifat mereka dalam
Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil.

2. Jenis-jenis tamtsîl

Di samping itu kata  اﻟﻤﺜﻞjuga mengandung arti
( اﻟﻌﺒﺮةpelajaran, perbandingan) seperti terdapat
dalam firman Allah Q.S.43:56: ًﻓَﺠَﻌَﻠْﻨَﺎھُﻢْ ﺳَﻠَﻔًﺎ وَﻣَﺜَﻼ
َ ﻟِﻶْﺧِﺮِﯾﻦdapat juga berati ( اﻷﯾﺔtanda) seperti terdapat
dalam firman Allah Q.S. 43:59: َوَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎهُ ﻣَﺜَﻼً ﻟِﺒَﻨِﻲ إِﺳْﺮَاﺋِﯿﻞ
Menurut al-Raghib al-Ashfahaniy kata اﻟﻤﺜﻞ
mengandung arti: suatu ungkapan tentang perkataan
yang
mengenai suatu hal yang mengandung
kesamaan dengan perkataan yang lain tentang
masalah yang lain pula, yang gunanya agar satu
sama lain saling menjelaskan. Contoh dalam bahasa
Arab: ( اﻟﺼﯿﻒ ﺿﯿﻌﺖ اﻟﻠﺒﻦdi musim panas engkau
menyia-nyiakan susu) sama maknanya dengan
ungkapan:
أﻣﺮك
اﻹﻣﻜﺎن
وﻗﺖ
أھﻤﻠﺖ
(alAshfahaniy,1993:482-483) Kedua ungkapan tersebut
di atas sama-sama menggambarkan orang yang
menyia-nyiakan waktu. Contoh dalam al-Quran
adalah firman Allah dalam Q.S 29:23 yang bunyinya:
َ وَﺗِﻠْﻚَ اﻷَْﻣْﺜَﺎلُ ﻧَﻀْﺮِﺑُﮭَﺎ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ وَﻣَﺎ ﯾَﻌْﻘِﻠُﮭَﺎ إِﻻﱠ اﻟْﻌَﺎﻟِﻤُﻮنyang artinya:
Dan perumpamaan itu Kami buat untuk manusia,
tiada yang memahaminya kecuali orang yang
mengetahui.
Selanjutnya
pengertian
اﻟﻘﺮآن
أﻣﺜﺎل
sebagaimana yang dikemukakan oleh Manna’ alQaththan adalah: ( al-Qaththan,1973: 282)

ﺷﺒﯿﮫ اﻟﺸﻲء ﺑﺸﻲء ﻓﻰ ﺣﻜﻤﮫ و ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻘﻮل
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮس أو أﺧﺬ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﯿﻦ ﻣﻦ
اﻷﺧﺮﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أﺣﺪھﻤﺎ

Dari dua definisi tersebut di atas dapat
dikatakan bahwa  أﻣﺜﺎل اﻟﻘﺮآنberbeda dengan amtsal
yang lain dari segi tidak disyaratkan adanya sumber
dari amtsal itu.
Dari segi jenisnya, tamtsîl dibedakan kepada
dua jenis; (Ahmad al-Iskandariy, 1930)
a. Haqiqiy, yakni tamtsîl yang mempunyai asal
usul yang menyebabkan munculnya tamtsîl yang
sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat
seperti ungkapan:  إن اﻟﺒﻐﺎث ﺑﺄرﺿﻨﺎ ﯾﺴﺘﻨﺸﺮyang
artinya: Burung pungguk di negeri kami menjadi
burung garuda
b. Fardhiy
yakni tamtsîl
yang diungkapkan
melalui cerita binatang atau tumbuh-tumbuhan
atau benda lain. Umpamanya ﻓﻰ ﺑﯿﺘﻲ ﯾﺆﺗﻰ اﻟﺤﻜﻢ
yang artinya di rumahku ditetapkan hukum
(melalui biawak)
Perbedaan di antara dua tamtsîl tersebut di atas
adalah sebagai berikut:
a.

Pada tamtsîl haqiqiy asal usul munculnya
adalah hal-hal yang terjadi di tengah
masyarakat, sedangkan tamtsîl fardhiy adalah
kejadian yang terjadi pada binatang, tumbuhtumbuhan atau lainnya.

b.

Ungkapan pada tamtsîl haqiqiy tidak melalui
cerita, sedangkan pada tamtsîl fardhiy biasanya
melalui cerita binatang atau benda.

Selanjutnya bila diperhatikan pula jenis matsal
dari segi uslubnya yang terdapat dalam al-Quran
maka terdapat perbedaan pendapat para ahli. Imam
al-Suyuthiy mengelompokkan tamtsîl menjadi dua
kelompok: (al-Suyuthiy, al-Itqan, 132)
a.  ظﺎھﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﮫyaitu yang secara jelas tertera lafaz
 اﻟﻤﺜﻞatau lafaz lain yang menunjukkan tasyhih.
Tasybih jenis ini banyak terdapat dalam alQuran; misalnya dalam Q.S. 2:17

ﻣَﺜَﻠُﮭُﻢْ ﻛَﻤَﺜَﻞِ اﻟﱠﺬِي اﺳْﺘَﻮْﻗَﺪَ ﻧَﺎرًا ﻓَﻠَﻤﱠﺎ أَﺿَﺎءَتْ ﻣَﺎ
َﺣَﻮْﻟَﮫُ ذَھَﺐَ ﷲﱠُ ﺑِﻨُﻮرِھِﻢْ وَﺗَﺮَﻛَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ظُﻠُﻤَﺎتٍ ﻻ
َﯾُﺒْﺼِﺮُون
Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang
menyalakan api, maka setelah api itu menerangi
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sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang
menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam
kegelapan, tidak dapat melihat.
Pada contoh di atas terlihat lafaz  اﻟﻤﺜﻞsecara
jelas.
b.  اﻟﻜﺎﻣﻨﺔyakni ayat-ayat yang secara jelas tidak
menunjukkan perumpamaan karena tidak adanya
lafaz matsal
padanya, tetapi masih dapat
dipahami dari makna yang terkandung di
dalamnya. Umpamanya firman Allah pada Q.S.
2:68 َ ﻻَ ﻓَﺎرِضٌ وَﻻَ ﺑِﻜْﺮٌ ﻋَﻮَانٌ ﺑَﯿْﻦَ ذَﻟِﻚyang artinya:
sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua
dan tidak muda; pertengahan antara itu;
Ayat di atas secara lahir tidak memiliki ciriciri matsal , tetapi membutuhkan pemikiran yang
mendalam melalui maknanya. Maka makna ayat di
atas adalah seperti matsal yang masyhur dalam
bahasa Arab:  ﺧﯿﺮ اﻷﻣﻮر أوﺳﺎطﮭﺎyang artinya: sebaik
baiknya urusan adalah yang pertengahan.
Walaupun al-Suyuthiy membagi أﻣﺜﺎل اﻟﻘﺮآن
ke dalam dua bentuk, namun di samping itu dia
menambahkan bentuk lain dari matsal di luar dua
bentuk di atas yaitu yang dia beri nama إرﺳﺎل اﻟﻤﺜﻞ
yaitu ayat pendek yang masyhur di kalangan kaum
muslimin seperti matsal, tetapi tidak memakai tanda
tasybih dengan jelas. Umpamanya dalam A.S.53:58
ٌ ﻟَﯿْﺲَ ﻟَﮭَﺎ ﻣِﻦْ دُونِ ﷲﱠِ ﻛَﺎﺷِﻔَﺔyang artinya: Tidak ada yang
akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
Melalui pembagian matsal yang dikemukakan di
atas agaknya dapat dikatakan bahwa al-Suyuthiy
telah mengelompokkan matsal itu menjadi tiga jenis.
Abdul Majid Abidin membagi amtsal alQuran itu ke dalam 4 kelompok: (A.W.Lathif, 1993:
233-235)
a.  اﻟﻜﺎﻣﻨﺔyakni ayat-ayat yang tidak dijelaskan alQuran bahwa dia adalah matsal dan tidak
terdapat pula amtsal yang semakna di tengahtengah masyarakat. Hanya menurut pendapat
ulama maknanya mendekati apa yang ada di
tengah-tengah masyarakat. Contohnya sama
dengan yang dikemukakan al-Suyuthiy yaitu ﺧﯿﺮ
 اﻷﻣﻮر أوﺳﺎطﮭﺎyang terdapat pada empat tempat
dalam al-Quran.
b.  اﻟﻤﻮﺟﺰةyaitu matsal yang munculnya sesudah
turunnya al-Quran dan masyhur di kalangan
orang-orang muslimin dan belum menjadi
matsal di waktu turunnya al-Quran. Contohnya
firman Allah dalam Q.S.3:92: ﻟَﻦْ ﺗَﻨَﺎﻟُﻮا اﻟْﺒِﺮﱠ ﺣَﺘﱠﻰ
َ ﺗُﻨْﻔِﻘُﻮا ﻣِﻤﱠﺎ ﺗُﺤِﺒﱡﻮنyang artinya Kamu sekali-kali
tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),

sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta
yang kamu cintai.
c.  اﻟﻘﯿﺎسyaitu matsal yang panjang yang terdapat
dalam al-Quran dalam bentuk cerita yang
panjang dan dapat pula dalam bentuk tamtsîl
(dengan memakai lafaz matsal.). Contohnya Q.S.
18:45

ِوَاﺿْﺮِبْ ﻟَﮭُﻢْ ﻣَﺜَﻞَ اﻟْﺤَﯿَﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﻛَﻤَﺎءٍ أَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ ﻓَﺎﺧْﺘَﻠَﻂَ ﺑِﮫ
ﻧَﺒَﺎتُ اﻷَْرْضِ ﻓَﺄَﺻْﺒَﺢَ ھَﺸِﯿﻤًﺎ ﺗَﺬْرُوهُ اﻟﺮﱢﯾَﺎحُ وَﻛَﺎنَ ﷲﱠُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ
ًﺷَﻲْءٍ ﻣُﻘْﺘَﺪِر
Dan berilah perumpamaan kepada mereka
(manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air
hujan yang Kami turunkan dari langit, maka
menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka
bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi
kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
d. Amtsal yang terdapat dalam surat Luqman
mulai dari ayat 13 sampai ayat 19

ْ ِوَإِذْ ﻗَﺎلَ ﻟُﻘْﻤَﺎنُ ﻻِﺑْﻨِﮫِ وَھُﻮَ ﯾَﻌِﻈُﮫُ ﯾَﺎ ﺑُﻨَﻲﱠ ﻻَ ﺗُﺸْﺮ
ك
١٣- ٌﺑِﺎ ﱠِ إِنﱠ اﻟﺸﱢﺮْكَ ﻟَﻈُﻠْﻢٌ ﻋَﻈِﯿﻢوَوَﺻﱠﯿْﻨَﺎ اﻹِْﻧﺴَﺎنَ ﺑِﻮَاﻟِﺪَﯾْﮫِ ﺣَﻤَﻠَﺘْﮫُ أُﻣﱡﮫُ وَھْﻨﺎً ﻋَﻠَﻰ
َوَھْﻦٍ وَﻓِﺼَﺎﻟُﮫُ ﻓِﻲ ﻋَﺎﻣَﯿْﻦِ أَنِ اﺷْﻜُﺮْ ﻟِﻲ وَﻟِﻮَاﻟِﺪَﯾْﻚ
١٤- ُإِﻟَﻲﱠ اﻟْﻤَﺼِﯿﺮِوَإِن ﺟَﺎھَﺪَاكَ ﻋَﻠﻰ أَن ﺗُﺸْﺮِكَ ﺑِﻲ ﻣَﺎ ﻟَﯿْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﮫ
ًﻋِﻠْﻢٌ ﻓَﻼَ ﺗُﻄِﻌْﮭُﻤَﺎ وَﺻَﺎﺣِﺒْﮭُﻤَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﻣَﻌْﺮُوﻓﺎ
وَاﺗﱠﺒِﻊْ ﺳَﺒِﯿﻞَ ﻣَﻦْ أَﻧَﺎبَ إِﻟَﻲﱠ ﺛُﻢﱠ إِﻟَﻲﱠ ﻣَﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﻓَﺄُﻧَﺒﱢﺌُﻜُﻢ
١٥- َﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنﯾَﺎ ﺑُﻨَﻲﱠ إِﻧﱠﮭَﺎ إِن ﺗَﻚُ ﻣِﺜْﻘَﺎلَ ﺣَﺒﱠﺔٍ ﻣﱢﻦْ ﺧَﺮْدَلٍ ﻓَﺘَﻜُﻦ
ِﻓِﻲ ﺻَﺨْﺮَةٍ أَوْ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ أَوْ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﯾَﺄْت
١٦- ٌﺑِﮭَﺎ ﷲﱠُ إِنﱠ ﷲﱠَ ﻟَﻄِﯿﻒٌ ﺧَﺒِﯿﺮِ َﯾَﺎ ﺑُﻨَﻲﱠ أَﻗِﻢِ اﻟﺼﱠﻼَةَ وَأْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُوفِ وَاﻧْﮫَ ﻋ
ﻦ
ِاﻟْﻤُﻨﻜَﺮِ وَاﺻْﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ أَﺻَﺎﺑَﻚَ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺰْم
١٧- ِاﻷُْﻣُﻮرِ ْوَﻻَ ﺗُﺼَﻌﱢﺮْ ﺧَﺪﱠكَ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ وَﻻَ ﺗَﻤْﺶِ ﻓِﻲ اﻷَْر
ض
١٨- ٍﻣَﺮَﺣﺎً إِنﱠ ﷲﱠَ ﻻَ ﯾُﺤِﺐﱡ ﻛُﻞﱠ ﻣُﺨْﺘَﺎلٍ ﻓَﺨُﻮروَاﻗْﺼِﺪْ ﻓِﻲ ﻣَﺸْﯿِﻚَ وَاﻏْﻀُﺾْ ﻣِﻦ ﺻَﻮْﺗِﻚَ إِ ﱠ
ن
١٩- ِأَﻧﻜَﺮَ اﻷَْﺻْﻮَاتِ ﻟَﺼَﻮْتُ اﻟْﺤَﻤِﯿﺮ-
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Dari keempat jenis  أﻣﺜﺎل اﻟﻘﺮآنyang dikemukakan di
atas tiga yang pertama hampir bersamaan dengan
yang dikemukakan al-Suyuthiy dan al-Qaththan,
walaupun dengan nama yang berbeda. Namun jenis
yang keempat matsal yang terdapat dalam surat
Luqman rasanya tidak tepat dikatakan matsal,
karena Luqman dikaruniai Allah hikmah, bukan
matsal sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 31:12:
ِ وَﻟَﻘَﺪْ ءَاﺗَﯿْﻨَﺎ ﻟُﻘْﻤَﺎنَ اﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ أَنِ اﺷْﻜُﺮْ ﱠyang artinya: Dan
sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada
Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah.
3. Faidah Tamtsîl
Menurut Jarji Zaidan faidah tamtsîl itu adalah
memberi pelajaran yang sangat berharga dari buah
pengalaman yang panjang dan akal yang sehat
(Jarji Zaidan, juz I, 52)
Bakri Syam Amin menjelaskan faidah tamtsîl
sebagai berikut: (Abdul Wahab, 1993: 108)
a. Menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam
gambaran yang konkrit
b. Menyingkapkan sesuatu dan mendekatkan
pengertian kepada pemahaman
c. Menggambarkan suatu yang gaib dalam bentuk
lahir
d. Menyatukan makna yang indah dalam ungkapan
yang pendek dan mudah
e. Memantapkan makna dalam pikiran
f. Membuat orang suka dengan cara yang paling
simpel.
Ahmad al-Hasyimiy mengatakan bahwa
faidah amtsal
itu banyak, di antaranya
menenangkan fikiran, menyejukkan hati dan
mengandung hikmah yang mendalam. (Ahmad alHasyimiy, 1960: 250)
Imam al-Syafi’iy menurut yang disampaikan
al-Zarkasyi (Imam Badruddin al-Zarkasyiy, tt: 131)
memasukkan pengetahuan tentang amtsal al-Quran
ke dalam satu bagian dari ulum al-Quran yang wajib
diketahui oleh setiap mujtahid seraya berkata:
“Pengetahuan tentang amtsal al-Quran membawa
kepada mentaati Allah dan menjauhkan diri dari
mendurhakai-Nya dan meninggalkan melalaikan
memeliharanya
serta
menambah
perbuatanperbuatan sunat yang afdhal”.
Selanjutnya al-Zarkasiy menyebutkan secara
ringkas faedah amtsal al-Quran yakni peringatan,
pelajaran, motivasi melakukan sesuatu, menjauhkan
diri dari sesuatu, sebagai cermin perbandingan,
memantapkan sesuatu yang ada dalam fikiran
melalui gambaran konkrit, menjelaskan tingginya
pahala, pujian dan celaan, imbalan dan pembalasan,
menyanjung dan menghinakan sesuatu.

4. Pengertian Stilistika
Pembicaraan tentang stilistika berhubungan
dengan style (bahasa Inggris) dari kata stylistic dan
menjadi stilistika dalam bahasa Indonesia.
Secara leksikal kata stilistika berasal dari
bahasa Inggeris yakni stylistic. Sedangkan stylistic
itu sendiri merupakan kata bentukan dari kata style
yang berarti gaya, gaya bahasa. Stilistika berarti
ilmu gaya bahasa.
Menurut Shalah Fadhal: istilah style berasal
dari bahasa Latin stilus yang artinya pena. (Munir
Ba’albaky, 1995: 971) Kemudian kata ini dipakai
secara majazi untuk pengertian yang berkenaan
dengan cara penulisan dengan tangan. Akhirnya kata
ini dipergunakan untuk menunjukkan ungkapan
bahasa sastra. (Sallah Fadhal, 1982: 71-720)
Secara terminologi pengertian stilistika dapat
dikemukakan sebagai berikut:”Stylistic is study of
the style spoken or written language and how it is
used to creat certain effects (Hornby, 1989: 1279)
Artinya: stilistika adalah kajian tentang gaya bahasa
lisan atau tulisan dan tentang bagaimana
menggunakannya untuk menimbulkan pengaruh
tertentu.
Senada dengan definisi di atas Panuti Sujiman
mengatakan bahwa pusat perhatian stilistika adalah
style
yaitu cara yang digunakan seseorang
pembicara atau penulis untuk menyatakan
maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai
sarana. (Panuti Sujiman, 1993: 13)
Dalam Kamus Linguistik dinyatakan bahwa
stilistika adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang
dipergunakan
dalam
karya
sastra,
ilmu
interdisipliner antara linguistik dan kesusasteraan.
(Harrimukti, 1993: 202)
Dari beberapa pengertian yang dikemukakan
terdahulu agaknya dapat disimpulkan secara
sederhana bahwa stilistika adalah salah satu cabang
dari lingustik yang objek kajiannya adalah gaya
bahasa yang dipergunakan seseorang dalam
menyatakan maksudnya dengan bahasa lisan atau
tulisan, baik dalam bidang sastra atau non-sastra.
Dalam literatur Arab stilistika dikenal dengan
istilah ilmu al-uslub, atau al-uslubiyah; sedangkan
style dikenal dengan istilah uslub. (Muhammad
Taunji, 1993, 93-94) Kata uslub (  ) اﺳﻠﻮبitu asal
katanya dari  ﺳﻠﺐyang artinya; 1) sebaris pohon
anggur; 2) setiap jalan yang dilalui dan 3) cara atau
teknik, arah dan jalan. (Ibnu Manzhur, 1997)
Sedangkan bila ditinjau secara terminologi
maka kata ushlub mengandung makna: metode yang
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dipakai
oleh
seseorang
penulis
untuk
mengemukakan pendapatnya atau mengungkapkan
posisinya melalui susunan kata-kata yang dapat
mengantarkan kepada tujuan percakapan; dan dapat
memberikan pengaruh kepada pembaca atau
pendengar. (Muhammad Taunji, 1993: 93-94)
Di samping itu kata uslub juga mengandung
arti ciri-ciri khusus seseorang penulis baik dari segi
sastra atau keperibadian yang tergambar melalui:
(Emil Badi’ Ya’kub, 1987: 99)
a. Kemampuan dalam memilih kata-kata untuk
makna yang tepat
b. Kepintaran dalam menyusun kalimat dan
kerangka fikir
c. Kemampuan dalam menyusun pendahuluan
yang dapat menarik minat pembaca
d. Kemampuan dalam memakai teknik pencitraan.
Selanjutnya
al-Jurjani
mengemukakan
bahwa uslub mengandung makna cara menyampaikan pemikiran melalui bahasa, kemudian teknik
pemilihan dan pemakaian kata-kata yang tergambar
dalam pola-pola kalimat. (Abdul Qahir al-Jurjaniy,
tt,: 338-339).
Dari beberapa pengertian stilistika dan
uslub yang dipapar-kan di atas kelihatan ada dua
aspek yang mencolok dalam kajian stilistika yaitu
aspek estetika dan aspek linguistik. Aspek estetika
berkaitan dengan cara khas yang digambarkan
penutur bahasa atau penulis karya sastra, sementara
aspek linguistik berkenaan dengan ilmu dasar
stilistika. Mungkin muncul pertanyaan dari aspek
mana stilistika memulai kajiannya, dari aspek
estetika atau linguistik.
5. Objek Kajian Stilistika
Sebagaimana dikatakan terdahulu bahwa
pusat perhatian stilistika adalah style (gaya bahasa).
Untuk meneliti gaya bahasa seorang pengarang
seharusnya dibaca dan ditelaah penggunaan bahasa
dalam semua karyanya. Demikian pula untuk
menentukan gaya bahasa atau aliran kesusastraan
tertentu, maka ranah penelitian stilistika biasanya
dibatasi pada teks tertentu saja, dengan
memperhatikan referensi penggunaan kata atau
struktur bahasa, mengamati hubungan antar pilihan
itu untuk mengidentifikasi cicri-ciri stilistika
(stylistic features) seperti fonologi, (pola bunyi
bahasa/ritme, sastra,), sintaksis (tipe struktur
kalimat), leksikal (diksi, penggunaan bebas kata
tertentu), retoris (majaz dan citraan) dan deviasi
(penyimpangan dari kaidah umum tata bahasa).
(Panuti Sujiman, 1993: I, 14)

6. Analisis Stilistika Atas Ayat-Ayat Tamtsîl
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
terhadap ayat-ayat al-Quran melalui buku al-Mu’jam
al-Mufahras Li Alfaz al-Quran, kata matsal yang
berasal dari huruf mim, tsa dan lam, ditemukan
sebanyak 168 kali dengan derivasinya terdiri dari 20
bentuk. Dalam bahasan ini dikemukakan klasifikasi
ayat-ayat tamtsîl berdasarkan jenis-jenis tamtsîl
yang dijelaskan sebelumnya; diiringi dengan analisis
stilistika ayat-ayat tamtsîl tersebut.
Berbicara tentang tamtsîl, maka dari sudut
bahasa Arab kajian ini berkaitan dengan ushlub
tasybih , di mana di dalamnya terkandung empat
unsur penting yakni musyabbah (yang diumpamakan), musyabbah bih (tempat mengumpamakan),
adat syabh (tanda yang dipakai untuk menunjukkan
kesamaan) dan wajh syabh (sifat atau keadaan yang
sama). Namun kadang-kadang tidak semua unsur itu
tertulis dalam kalimat. Adakalanya yang disebutkan
itu hanyalah musyabbah dan musyabbah bih saja
tanpa adat syabh dan wajah syabh. Dalam sastra
Arab bentuk yang terakhir inilah yang dianggap
sebagai kalimat yang tinggi nilainya.
Perlu dikemukakan bahwa antara ushlub
tasybih dengan ushlub tamtsîl terdapat perbedaan.
Dalam ushlub tasybih (tasybih basith), wajah syibh
berkaitan dengan masalah sifat, sedangkan dalam
ushlub tamtsîl , wajh syibh bukan suatu sifat tetapi
terambil dari beberapa keadaan yang terdapat pada
musyabbah dan musyabbah bih. Hal ini baru terlihat
melalui pendalaman isinya. (al-Jurjaniy, 1998, 75-81)
a. Ayat-ayat Tamtsîl Sharih
Telah dikemukakan terlebih dahulu dalam
bahasan tentang tamtsîl bahwa tamtsîl sharih
adalah ayat-ayat yang memakai kata matsal dan
derivasinya atau kata-kata lain yang mengandung
arti yang sama.
Setelah melakukan analisis terhadap ayat-ayat
tamtsîl sharih maka dapat dikatakan bahwa ushlubnya adakalanya ushlub tasybih tamtsîl dan
adakalanya dalam bentuk kisah. Di dalam tasybih
tamtsîl yang disamakan itu bukan sifat sesuatu
tetapi keadaan (ahwal) dan persamaan itu bukan
hanya satu sisi, tetapi terdiri dari beberapa sisi. (alJurjaniy, 1998: 75-81)
Dalam ushlub tasybih terdapat 4 unsur yakni:
al-musyabbah, al-musyabbah bih, adat al-tasybih
dan wajh syibh. (Emil Badi’ Ya’kub, 1998: 388)
namun kadang-kadang tidak keempat unsur tersebut
tertera dalam tulisan.
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Ayat tamtsîl sharih pertama terdapat dalam
al-Quran terdapat pada surat al-Baqarah (2):17-20
sebagai berikut:

ﻣَﺜَﻠُﮭُﻢْ ﻛَﻤَﺜَﻞِ اﻟﱠﺬِي اﺳْﺘَﻮْﻗَﺪَ ﻧَﺎرًا ﻓَﻠَﻤﱠﺎ أَﺿَﺎءَتْ ﻣَﺎ
َﺣَﻮْﻟَﮫُ ذَھَﺐَ ﷲﱠُ ﺑِﻨُﻮرِھِﻢْ وَﺗَﺮَﻛَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ظُﻠُﻤَﺎتٍ ﻻ
17)َ)ﯾُﺒْﺼِﺮُون

وَﻣَﺜَﻞُ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻛَﻤَﺜَﻞِ اﻟﱠﺬِي ﯾَﻨْﻌِﻖُ ﺑِﻤَﺎ ﻻَ ﯾَﺴْﻤَ ُﻊ
َإِﻻﱠ دُﻋَﺎءً وَﻧِﺪَاءً ﺻُﻢﱞ ﺑُﻜْﻢٌ ﻋُﻤْﻲٌ ﻓَﮭُﻢْ ﻻَ ﯾَﻌْﻘِﻠُﻮن
Al-Baqarah (2) ayat 261

ِ َﻞ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُﻨْﻔِﻘُﻮنَ أَﻣْﻮَاﻟَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞِ ﷲﱠِ ﻛَﻤَﺜ
ﻞ
ُ َﻣَﺜ
ٍﺣَ ﱠﺒﺔٍ أَﻧْﺒَﺘَﺖْ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻨَﺎﺑِﻞَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺳُﻨْﺒُﻠَﺔٍ ﻣِﺎﺋَﺔُ ﺣَﺒﱠﺔ
18)َﻟِﻤَﻦْ ﯾَﺸَﺎءُ وَﷲﱠُ وَاﺳِﻊٌ ﻋَﻠِﯿﻢٌ وَﷲﱠُ ﯾُﻀَﺎﻋِﻒُ )ﺻُﻢﱞ ﺑُﻜْﻢٌ ﻋُﻤْﻲٌ ﻓَﮭُﻢْ ﻻَ ﯾَﺮْﺟِﻌُﻮن

ٌأَوْ ﻛَﺼَﯿﱢﺐٍ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ ﻓِﯿﮫِ ظُﻠُﻤَﺎتٌ وَرَﻋْﺪٌ وَﺑَﺮْق
ِﯾَﺠْﻌَﻠُﻮنَ أَﺻَﺎﺑِﻌَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ءَاذَاﻧِﮭِﻢْ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱠﻮَاﻋِﻖ
19)َ)ﺣَﺬَرَ اﻟْﻤَﻮْتِ وَﷲﱠُ ﻣُﺤِﯿﻂٌ ﺑِﺎﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﯾﻦ
ْﯾَﻜَﺎدُ اﻟْﺒَﺮْقُ ﯾَﺨْﻄَﻒُ أَﺑْﺼَﺎرَھُﻢْ ﻛُﻠﱠﻤَﺎ أَﺿَﺎءَ ﻟَﮭُﻢ
ُﻣَﺸَﻮْا ﻓِﯿﮫِ وَإِذَا أَظْﻠَﻢَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻗَﺎﻣُﻮا وَﻟَﻮْ ﺷَﺎءَ ﷲﱠ
ٍﻟَﺬَھَﺐَ ﺑِﺴَﻤْﻌِﮭِﻢْ وَأَﺑْﺼَﺎرِھِﻢْ إِنﱠ ﷲﱠَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْء
ٌ(ﻗَﺪِﯾﺮ20)
Dari ayat-ayat tersebut di atas terlihat
ushlub tasybih sebagai berikut
a. Musyabbah dalam ayat 17 adalah lafaz
“hum” (mereka), maksudnya adalah orangorang munafiq
b. Musyabbah bih adalah orang-orang yang
menyalakan api dan orang-orang yang
ditimpa hujan lebat dari langit disertai oleh
gelap gulita, guruh dan kilat yang terdapat
pada ayat 19
c. Adat sybh adalah kata-kata matsal dan kaf
d. Wajh syibh adalah keadaan mereka yang
sama-sama mendapat cahaya namun cahaya
itu hilang sehingga mereka terperangkap
dalam kegelapan dan diliputi kebingungan.
Ayat-ayat tamtsîl sharih yang lain dapat
dilihat dalam surat-surat dan ayat-ayat berikut:
Al-Baqarah (2) ayat 74

ْﺛُﻢﱠ ﻗَﺴَﺖْ ﻗُﻠُﻮﺑُﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ذَﻟِﻚَ ﻓَﮭِﻲَ ﻛَﺎﻟْﺤِﺠَﺎرَةِ أَو
ُأَﺷَﺪﱡ ﻗَﺴْﻮَةً وَإِنﱠ ﻣِﻦَ اﻟْﺤِﺠَﺎرَةِ ﻟَﻤَﺎ ﯾَﺘَﻔَﺠﱠﺮُ ﻣِﻨْﮫ
اﻷَْﻧْﮭَﺎرُ وَإِنﱠ ﻣِﻨْﮭَﺎ
ُﻟَﻤَﺎ ﯾَﺸﱠﻘﱠﻖُ ﻓَﯿَﺨْﺮُجُ ﻣِﻨْﮫُ اﻟْﻤَﺎءُ وَإِنﱠ ﻣِﻨْﮭَﺎ ﻟَﻤَﺎ ﯾَﮭْﺒِﻂ
ِﷲﱠِ وَﻣَﺎ ﷲﱠُ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞٍ ﻋَﻤﱠﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮن ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﯿَﺔ
َ◌Al-Baqarah (2) ayat 171

a. Musyabbah
Secara leksikal kata musyabbah adalah
isim maf’ul lafaz ǀƇ , ǀƈǉ , ǛǂǊƈҗ yang
berarti yang diserupakan (disamakan atau
diumpamakan). Secara terminologi musyabbah
adalah:  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺮاد إﻟﺤﺎﻗﮫ ﺑﻐﯿﺮهyang berarti
sesuatu yang disamakan dengan yang lainnya”.
Musyabbah ini merupakan salah satu unsur
pokok dalam tasybih. Bentuk-bentuk musyabbah dalam ayat-ayat di atas dapat dilihat dari
beberapa kemungkinan sebagai berikut:
1) Yang menjadi musyabbah adalah dhamir
yang didahului oleh kata “matsal” ﻣﺜﻠﮭﻢ
seperti dalam al-Baqarah (2) ayat 17. Bentuk
yang sama juga terdapat dalam surat al-Fath
(48) ayat 29. Dhamir yang terletak sesudah
kata matsal juga bervariasi seperti ﻣﺜﻠﮫ
seperti yang terdapat pada surat al-Baqarah
(2) ayat 29; al-An’am (6) ayat 122 dan alA’raf (7) ayat 176
Di samping itu kata yang terletak sesudah
matsal
adakalanya dalam bentuk isim
zhahir seperti  ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺔyang terdapat pada
surat Ali Imran (3) ayat 59; Yunus (10) ayat
26; Huud (11) ayat 24; al-Ra’d (13) ayat 35;
Ibrahim (14) ayat 26; al-Nur (24) ayat 35
dan Muhammad (47) ayat15. Atau ism almaushuul seperti  ﻣﺜﻞ اﻟﺬﯾﻦsedangkan kata
yang terdapat sesudah ism al-maushul
adakalanya fi’l al-madhi (kata kerja masa
lalu) seperti terdapat pada surat al-Baqarah
(2) ayat 171 ǚ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﻔﺮو.
Hal yang sama juga terdapat pada surat
Ibrahim (14) ayat 18, al-Ankabut (29) ayat
41, al-Jumu’ah (62) ayat 5; atau fi’l almudhari’ (kata kerja masa sekarang atau
yang akan datang) seperti pada suat alBaqarah (2) ayat 261 yang bunyinya: ﻣﺜﻞ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﻔﻘﻮن أﻣﻮاﻟﮭﻢ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎت ﷲ... ; dan juga
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1) Musyabbah didahului oleh kata  ﻣﺜﻞmaka
musyabbah bih didahului oleh kata اﻟﻜﺎف
dan kata  ﻣﺜﻞseperti terdapat pada surat al2) Musyabbah didahului oleh lafaz  ﺿﺮبbaik
Baqarah (2) ayat 17 yaitu  ﻣﺜﻠﮭﻢ ﻛﻤﺜﻞ. Kata
dalam ungkapan  ﺿﺮب ﷲ ﻣﺜﻼseprti pada
yang terletak sesudahnya adakalanya isim
surat-surat dan ayat-ayat: aibrahim (14) ayat
maushul seperti terdapat pada surat al24, al-Nahl (16) ayat 75, 76dan 112; alBaqarah (2) ayat 17  ﻣﺜﻠﮭﻢ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺪ ﻧﺎرا...
Zumar (39) ayat 29;al-Tahrim (66)ayat10-11.
dan pada surat al-Baqarah (2) ayat 171; alAtau ungkapan و اﺿﺮب ﻟﮭﻢ ﻣﺜﻼ
sebagai
Hasyr (59)ayat 15 dan 16; atau isim zhahir
manaterdapat dalam surat al-Kahfi (18) ayat
seperti terdapat pada surat-surat al-Baqarah
43 dan 57 dan surat Yasin (34) ayat 13; atau
(2) ayat 261 : ﻣﺜﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﻔﻘﻮن أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻓﻰ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ
dengan ungkapan أﻓﻨﻀﺮب ﻋﻨﻜﻢ
seperti
 ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺒﺔdan pada surat al-Baqarah (2)ayat
terdapat pada suratal-Zukhruf (42) ayat 5;
264 dan 265; Ali Imran (3) ayat 59 dan 117;
dengan ungkapan  ﺿﺮب ﻣﺜﻼseperti pada
al-a’raf (7) ayat 176; al-‘Ankabut (29) ayat
surat al-Zukhruf (43) auyat 17 dan 57,serta
41; al-Haddid (57) ayat 20; al-Hasyr(59)
ungkapan  ﺿﺮب ﻣﺜﻞyang terdapat dalam
ayat16 dan al-Jumu’ah (62) ayat 5.
surat al-Hajj (22) ayat 73.
3) Tanpa didahului oleh lafaz  ﻣﺜﻞatau  ﺿﺮب2) Musyabbah didahului oleh kata matsal
tetapi musyabbah bih hanya didahului oleh
atau deivasinya seperti terdapat dalamsurat
adat syibh “kaf” seperti yang terdapat
al-Baqarah (2) ayat 73 ﺛﻢ ﻗﺴﺖ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
dalam surat Yunus (10) ayat 24: ِإِﻧﱠﻤَﺎ ﻣَﺜَﻞُ اﻟْﺤَﯿَﺎة
ﻓﮭﻰ ﻛﺎﻟﺤﺠﺎرة
ِاﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﻛَﻤَﺎءٍ أَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ ﻓَﺎﺧْﺘَﻠَﻂَ ﺑِﮫِ ﻧَﺒَﺎتُ اﻷَْرْض
Demikian juga pada surat al-Baqarah (2)
(Sesungguhnya perumpamaan kehidupan
ayat 264, 265 dan 286; Ali Imran (3) ayat
duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang
10,133 dan 140; al-An’am (6) ayat 71, 108,
Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah
112, dan 125; al-Taubah (9) ayat 68dan 69;
dengan suburnya karena air itu tanamal-Ra’d(13)ayat 14; al-Nur (24) ayat 35 dan
tanaman bumi,).
39; al-Furqan (25) ayat 44; al-Rum (30)
seperti pada surat al-Baqarah (2) ayat 265
dan Ali Imran (3) ayat 117.

ayat27; Luqman (31) ayat 32; Muhammad
(47) ayat 12 dan 14; al-Qamar (54) ayat 7
dan 20; al-Rahman (55)ayat 14, 24, 37 dan
58;al-Hadid (57) ayat 20 dan 21; alHasyr(58) ayat 14; al-Shaff (61) ayat 4 dan
14; al-Munafiqun (63) ayat 4; al-Qalam (68)
ayat20; al-Haqqah (69) ayat 7; al-Mudtstsir
(74) ayat 50 dan al-Mursalat (77) ayat 32
dan 33.
b. Al-Musyabbah bih
Al-musyabbah bih adalah kata atau
kalimat yang terletak sesudah musyabbah dan
adat syibh, yang merupakan unsur pokok ke dua
dalam tasybih dan disebutkan sebagai اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﯾﻠﺤﻖ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺒﮫ
(Ahmad al-Hasyimiy, 1960)
artinya tempat mengumpamakan sesuatu.
Apabila diamati bentuk musyabbah bih
yang terdapat dalam ayat-ayat tamtsîl sharih
dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal yang sama terdapat pada surat-surat dan
ayat-ayat:Huud (11)ayat 24; Ibrahim (14)
ayat 18 dan 26; al-Kahfi (18) ayat 45; al-Nur
(24) dan al-Fath (48) ayat 29.
3) Musyabbah
tidak didahului oleh
kata ”matsal”
tetapi musyabbah bih
didahului adat tasybih yang berbentuk
huruf “kaf”, seperti pada surat al-Baqarah (2)
ayat 264 : ﯾَﺎأَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا ﻻَ ﺗُﺒْﻄِﻠُﻮا ﺻَﺪَﻗَﺎﺗِﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻦﱢ
ِ( وَاﻷَْذَى ﻛَﺎﻟﱠﺬِي ﯾُﻨْﻔِﻖُ ﻣَﺎﻟَﮫُ رِﺋَﺎءَ اﻟﻨﱠﺎسHai orangorang
beriman,
janganlah
kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan
menyebut-nyebutnya
dan
menyakiti
(perasaan sipenerima), seperti orang yang
menafkahkan hartanya karena riya kepada
manusia …).. musyabbah dalam contoh ini
adalah orang-orang bernafkah sambil
menyebut-nyebut”.
Contoh yang sama terdapat pada surat-surat
al-Baqarah (2) ayat 275 dan 276; Ali Imran
(3) ayat 10, 11, 133 dan 140; al-An’am (6)
ayat 71, 108, dan 122; al-Taubah (9) ayat 69;
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al-Ra’du (13) ayat 14; al-Nur (24) ayat 39
dan 40; al-Ruum (30) ayat 27; Luqman (31)
ayat 32; Muhammad (47) ayat 14; alRahman (55) ayat 14, 24 dan 37; al-Hadid
(57) ayat 21; al-Shaff (61) ayat 14; al-Qalam
(68) ayat 19
Atau menggunakan lafaz “kaanna” seperti
pada surat al-Nur (24) ayat 35
yaitu: … ...ٍاﻟﺰﱡﺟَﺎﺟَﺔُ ﻛَﺄَﻧﱠﮭَﺎ ﻛَﻮْﻛَﺐٌ دُرﱢيﱞ ﯾُﻮﻗَﺪُ ﻣِﻦْ ﺷَﺠَﺮَة
(artinya: …kaca itu seakan-akan bintang
(yang bercahaya) seperti mutiara, yang
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang
banyak berkahnya,…
Begitu juga seperti terdapat pada surat alQamar (54) ayat 7 dan 19; al-Rahman (55)
ayat 58; al-Shaff (61) ayat
4; alMunafiquun (63) ayat 4; al-Haqqah (69)
ayat 7 ; al-Mudatstsir (74) ayat5 dan alMursalat (77) ayat 33.
4) Musyabbah
hanya satu sedangkan
musyabbah bih lebih dari satu seperti
terdapat pada surat al-Baqarah (2) ayat 17
dan 19: …… ﻣَﺜَﻠُﮭُﻢْ ﻛَﻤَﺜَﻞِ اﻟﱠﺬِي اﺳْﺘَﻮْﻗَﺪَ ﻧَﺎرًاdan ْأَو
ٌ ﻛَﺼَﯿﱢﺐٍ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ ﻓِﯿﮫِ ظُﻠُﻤَﺎتٌ وَرَﻋْﺪٌ وَﺑَﺮْق.
Bentuk yang sama terdapat pada surat Huud
(11) ayat 24; al-Nur (24) ayat 39 dan 40; alHasyr (58) ayat 14, 15 dan 16.
c.Adat al- tasybih
Adat al-tasyybih adalah kata yang
dipakai untuk menyatakan kesamaan antara
musyabbah dan musyabbah bih dan letaknya
adalah sebelum musyabbah bih. Adat tasybih itu
ada yang dalam bentuk ism (kata benda), fi’l
(kata kerja) dan ada pula dalam bentuk harf
(huruf) (al-Zarkasyiy, 1975, 60-62) Adat syabh
dalam bentuk ism seperti
ﺷﺒﮫ, ﻣﺜﻞ
dan
derivasinya; yang dalam bentuk fi’l seperti
 ﺿﺮب,  ﺧﯿﻞ,  ﺣﺴﺐdan derivasinya, sedangkan
dalam harf seperti  اﻟﻜﺎف,  ﻛﺄن,  ﻛﺄﻧﻤﺎ.
Pada
ayat-ayat
tamtsîl
sharih
ditemukan adanya variasi dalam pemakaian
adat al-tasybih sebagai berikut:
1) Menggabungkan antara harf dan ism
apabila musyabbah didahului kata matsal
seperti dalam surat al-Baqarah (2) ayat 261:

ِ َﻣَﺜَﻞُ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُﻨْﻔِﻘُﻮنَ أَﻣْﻮَاﻟَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞِ ﷲﱠِ ﻛَﻤَﺜ
ﻞ
ٍﺣَﺒﱠﺔٍ أَﻧْﺒَﺘَﺖْ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻨَﺎﺑِﻞَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺳُﻨْﺒُﻠَﺔٍ ﻣِﺎﺋَﺔُ ﺣَﺒﱠﺔ
Apabila pemakaian adat tasybih lebih dari
satu maka hal ini biasanya adalah
memfaedahkan ta’kid
(penguat). Apabila
suatu kalimat atau ungkapan memakai adat
ta’kid, hal itu menunjukkan bahwa mitra
bicara bersifat ragu-ragu terhadap pesan yang
disampaikan.
2) Mempergunakan salah satu adat tasybih,
baik  اﻟﻜﺎفatau  ﻛﺄنatau  ﻛﺄﻧﻤﺎ. seperti:
 اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛﻮﻛﺐ دري... ; ﻛﺎﻟﺬى اﺳﺘﮭﻮﺗﮫ
 اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ... ;  ﻛﺄﻧﻤﺎ ﯾﺼﻌﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء: و اﻟﺬﯾﻦ ﻛﻔﺮوا
ﻛﺴﺮاب أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ... .
d. Wajhh al-syibh (keadaan yang sama antara
musyabbah dan musyabbah bih )
Wajh al-syibh merupakan unsur keempat
dari tasybih. Sebagaimana telah dijelaskan
terdahulu bahwa pada tasybih tamtsîl, wajh
syibh itu bukan sifat tetapi keadaan. Wajh syibh
itu tidak tertulis tetapi dipahami dan ditarik dari
gambaran yang terdapat pada musyabbah dan
musyabbah bih. Sebagai contoh di antaranya
surat al-Nur (24) ayat 39

ُاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا أَﻋْﻤَﺎﻟُﮭُﻢْ ﻛَﺴَﺮَابٍ ﺑِﻘِﯿﻌَﺔٍ ﯾَﺤْﺴَﺒُﮫǃ
َاﻟﻈﱠﻤْﺂنُ ﻣَﺎءً ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا ﺟَﺎءَهُ ﻟَﻢْ ﯾَﺠِﺪْهُ ﺷَﯿْﺌًﺎ وَوَﺟَﺪ
َ◌ِﻧْﺪَهُ ﻓَﻮَﻓﱠﺎهُ ﺣِﺴَﺎﺑَﮫُ وَﷲﱠُ ﺳَﺮِﯾﻊُ اﻟْﺤِﺴَﺎبِ ﷲﱠ:
Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka
adalah laksana fatamorgana di tanah yang
datar, yang disangka air oleh orang-orang yang
dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia
tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan di
dapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu
Allah memberikan kepadanya perhitungan
amal-amal dengan cukup dan Allah adalah
sangat cepat perhitungan-Nya.
Musyabbah dari ayat tersebut adalah
amalan orang kafir yang sia-sia yang akan
hilang tanpa bekas yang pada awalnya adalah
merupakan harapan baginya dan dibayangkan
akan memberi faidah baginya.
Musyabbah bih dari ayat tersebut adalah
fotamorgana yang dilihat oleh orang yang
dahaga lalu dia berlari mengejarnya. Setelah
dekat dia tidak menemukan apa-apa di sana.
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Wajh al-syibh dari penyamaan dalam
ayat itu dapat ditarik dari dua kondisi di atas,
yakni suatu yang pada awalnya meerupakan
harapan yang akan memberikan manfaat namun
akhirnya sisrna, bahkan yang didapat adalah
siksaan Allah.
Pada ayat tamtsîl yang bukan dengan
ushlub tasybih tamtsîl ada beberapa kata yang
dapat dijadikan indikator bahwa ayat itu adalah
tamtsîl, di antaranya:
1) Dimulai dengan kata ﻣﺜﻞdan diakhiri dengan
kata  ﺗﻠﻚseperti pada surat al-Ra’d (13) ayat
35:

ﻣَﺜَﻞُ اﻟْﺠَﻨﱠﺔِ اﻟﱠﺘِﻲ وُﻋِﺪَ اﻟْﻤُﺘﱠﻘُﻮنَ ﺗَﺠْﺮِي ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﮭَﺎ
اﻷَْﻧْﮭَﺎرُ أُﻛُﻠُﮭَﺎ دَاﺋِﻢٌ وَظِﻠﱡﮭَﺎ ﺗِﻠْﻚَ ﻋُﻘْﺒَﻰ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ اﺗﱠﻘَﻮْا
وَﻋُﻘْﺒَﻰ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﯾﻦَ اﻟﻨﱠﺎر
Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada
orang-orang yang takwa ialah (seperti taman).
mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya
tak henti-henti, sedang naungannya (demikian
pula). Itulah tempat kesudahan bagi orangorang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan
bagi orang-orang kafir ialah neraka.
2) Dimulai dengan kalimat

 ﺿﺮب ﻣﺜﻼseperti pada surat alTahrim (66(\) ayat 10-11
  ﺿﺮب ﻟﻜﻢ ﻣﺜﻼseperti pada surat al-Rum
(30) ayat 28

ﺿﺮب ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ
seperti pada surat
Yasin (36) ayat 77

 و اﺿﺮب ﻟﮭﻢ ﻣﺜﻼseperti pada surat
al-Kkahfi (18) ayat 13; Yain:13

ﺿﺮب ﻣﺜﻞ
seperti pada surat
al-Hajj (22) ayat 73
3). Dimulai dengan kalimat:




 أرأﯾﺖseperti pada surat al-Furqan
(25) ayat 43
أﻟﻢ ﺗﺮ
seperti pada surat al-umar
(39) ayat 21
أﻟﻢ ﯾﺮوا
seperti pada surat Yasin
(36) ayat 31

 ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮيseperti pada surat Fathir
(35) ayat 29, 19 dan 22

4). Dimulai dengan bentuk berita dan diakhiri
dengan kalimat:





 ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻀﺮب ﷲ اﻷﻣﺜﺎلseperti al-Ra’du
(13):16 dan Muhammad (47):30
ﻛﻼ ﺿﺮﺑﻨﺎ ﻟﮫ اﻻﺛﺎﻻ
seperti pada surat alFurqan (25) ayat 39
ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﺎل ﻧﻀﺮﺑﮭﺎ
seperti pada al‘Ankabuur (29) :34; al-Hasyr (59):21

Bila diperhatikan ayat-ayat di atas dari
sudut makna yang terkandung di dalamnya
dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut
berisi kisah-kisah yang dapat dijadikan cermin
perbandingan dan pelajaran serta peringatan
bagi orang-orang yang membacanya.
b. Ayat-ayat Amtsal al-Mursalah
Al-Amtsal al-Mursalah ()اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ اﻷﻣﺜﺎل
adalah ayat-ayat al-Quran yang mengandung
perumpamaan, namun dari segi lafaz tidak
memakai kata-kata yang menjadi indidkator
bahwa kalimat itu adalah perumpamaan. (M.
Bakar Ismail, 1991: 345-346) ayat tamtsîl almursal pertama terdapat pada surat al-Baqarah
(2) ayat 216 yang bunyinya:

ْﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢُ اﻟْﻘِﺘَﺎلُ وَھُﻮَ ﻛُﺮْهٌ ﻟَﻜُﻢْ وَﻋَﺴَﻰ أَن
ﺗَﻜْﺮَھُﻮا ﺷَﯿْﺌًﺎ وَھُﻮَ ﺧَﯿْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ وَﻋَﺴَﻰ أَنْ ﺗُﺤِﺒﱡﻮا
َﺷَﯿْﺌًﺎ وَھُﻮَ ﺷَﺮﱞ ﻟَﻜُﻢْ وَﷲﱠُ ﯾَﻌْﻠَﻢُ وَأَﻧْﺘُﻢْ ﻻَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮن
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal
berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia
amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.
Perumpamaan yang dapat dipahami dalam
ayat tersebut di atas adalah antara perang yang
tidak disenangi dengan sesuatu yang lain yang
juga tidak disenangi; padahal pada keduanya
terdapat kebaikan yang banyak. Umpamanya
minum obat bagi orang yang sedang sakit.
Tamtsîl ditujukan kepada orang-orang yang
buru-buru menolak sesuatu, sedangkan sesuatu
itu bermanfaat baginya.
Ayat-ayat lain dalam bentuk yang sama
terdapat pada ayat-ayat di bawah ini: AlBaqarah (2) ayat 249:

ْﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﻓَﺼَﻞَ طَﺎﻟُﻮتُ ﺑِﺎﻟْﺠُﻨُﻮدِ ﻗَﺎلَ إِنﱠ ﷲﱠَ ﻣُﺒْﺘَﻠِﯿﻜُﻢ
ُﺑِﻨَﮭَﺮٍ ﻓَﻤَﻦْ ﺷَﺮِبَ ﻣِﻨْﮫُ ﻓَﻠَﯿْﺲَ ﻣِﻨﱢﻲ وَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﯾَﻄْﻌَﻤْﮫ
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ﻗَﺎﻟُﻮا ﯾَﺎﻟُﻮطُ إِﻧﱠﺎ رُﺳُﻞُ رَﺑﱢﻚَ ﻟَﻦْ ﯾَﺼِﻠُﻮا إِﻟَﯿْﻚَ ﻓَﺄَﺳْﺮِ
ﺑِﺄَھْﻠِﻚَ ﺑِﻘِﻄْﻊٍ ﻣِﻦَ اﻟﻠﱠﯿْﻞِ وَﻻَ ﯾَﻠْﺘَﻔِﺖْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ أَﺣَﺪٌ إِﻻﱠ
إِنﱠ ﻣَﻮْﻋِﺪَھُﻢُ ﻣُﺼِﯿﺒُﮭَﺎ ﻣَﺎ أَﺻَﺎﺑَﮭُﻢْ اﻣْﺮَأَﺗَﻚَ إِﻧﱠﮫُ
اﻟﺼﱡﺒْﺢُ أَﻟَﯿْﺲَ اﻟﺼﱡﺒْﺢُ ﺑِﻘﺮﯾﺐ
Yusuf (12) ayat 41

ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻣِﻨﱢﻲ إِﻻﱠ ﻣَﻦِ اﻏْﺘَﺮَفَ ﻏُﺮْﻓَﺔً ﺑِﯿَﺪِهِ ﻓَﺸَﺮِﺑُﻮا ﻣِﻨْﮫُ
إِﻻﱠ ﻗَﻠِﯿﻼً ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﺟَﺎوَزَهُ ھُﻮَ وَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا ﻣَﻌَﮫُ
ﻗَﺎﻟُﻮا ﻻَ طَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ اﻟْﯿَﻮْمَ ﺑِﺠَﺎﻟُﻮتَ وَﺟُﻨُﻮدِهِ ﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ
ﯾَﻈُﻨﱡﻮنَ أَﻧﱠﮭُﻢْ ﻣُﻼَﻗُﻮ ﷲﱠِ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻓِﺌَﺔٍ ﻗَﻠِﯿﻠَﺔٍ ﻏَﻠَﺒَﺖْ ﻓِﺌَﺔً
)ﻛَﺜِﯿﺮَةً ﺑِﺈِذْنِ ﷲﱠِ وَﷲﱠُ ﻣَﻊَ اﻟﺼﱠﺎﺑِﺮِﯾﻦَ)249
Al-Baqarah (2) ayat 286

ﯾَﺎﺻَﺎﺣِﺒَﻲِ اﻟﺴﱢﺠْﻦِ أَﻣﱠﺎ أَﺣَﺪُﻛُﻤَﺎ ﻓَﯿَﺴْﻘِﻲ رَﺑﱠﮫُ ﺧَﻤْﺮًا
وَأَﻣﱠﺎ اﻵْﺧَﺮُ ﻓَﯿُﺼْﻠَﺐُ ﻓَﺘَﺄْﻛُﻞُ اﻟﻄﱠﯿْﺮُ ﻣِﻦْ رَأْﺳِﮫِ ﻻَ ﯾُﻜَﻠﱢﻒُ ﷲﱠُ ﻧَﻔْﺴًﺎ إِﻻﱠ وُﺳْﻌَﮭَﺎ ﻟَﮭَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ
ﻗُﻀِﻲَ اﻷَْﻣْﺮُ اﻟﱠﺬِي ﻓِﯿﮫِ ﺗَﺴْﺘَﻔْﺘِﻲِ وَﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﻣَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒَﺖْ رَﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺆَاﺧِﺬْﻧَﺎ إِنْ ﻧَﺴِﯿﻨَﺎ أَوْ
 Al-Isra’ (17) ayat 84أَﺧْﻄَﺄْﻧَﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ ﺗَﺤْﻤِﻞْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ إِﺻْﺮًا ﻛَﻤَﺎ ﺣَﻤَﻠْﺘَﮫُ
ﻗُﻞْ ﻛُﻞﱞ ﯾَﻌْﻤَﻞُ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺎﻛِﻠَﺘِﮫِ ﻓَﺮَﺑﱡﻜُﻢْ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ھُﻮَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻨَﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ ﺗُﺤَﻤﱢﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻻَ طَﺎﻗَﺔَ
أَھْﺪَى ﺳَﺒِﯿﻼً وَارْﺣَﻤْﻨَﺎ أَﻧْﺖَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﮫِ وَاﻋْﻒُ ﻋَﻨﱠﺎ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ
.ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ ﻓَﺎﻧْﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﯾﻦ
Al-Hajj (22) ayat 10

ذَﻟِﻚَ ﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪﱠﻣَﺖْ ﯾَﺪَاكَ وَأَنﱠ ﷲﱠَ ﻟَﯿْﺲَ ﺑِﻈَﻼﱠمٍ ﻟِﻠْﻌَﺒِﯿﺪِ
Al-Ruum (3) ayat 41

Ali Imran (3)ayat 92
ﻟَﻦْ ﺗَﻨَﺎﻟُﻮا اﻟْﺒِﺮﱠ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗُﻨْﻔِﻘُﻮا ﻣِﻤﱠﺎ
ﺗُﺤِﺒﱡﻮنَ وَﻣَﺎ ﺗُﻨْﻔِﻘُﻮا ﻣِﻦْ ﺷَﻲْءٍ ﻓَﺈِنﱠ ﷲﱠَ ﺑِﮫِ ﻋَﻠِﯿﻢ
99

ayat

)(5

Al-Maidah

ظَﮭَﺮَ اﻟْﻔَﺴَﺎدُ ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺮﱢ وَاﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ أَﯾْﺪِي ﻣﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺮﱠﺳُﻮلِ إِﻻﱠ اﻟْﺒَﻼَغُ وَﷲﱠُ ﯾَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﺒْﺪُو َ
ن
وَﻣَﺎﺗَﻜْﺘُﻤُﻮنَ
اﻟﻨﱠﺎسِ ﻟِﯿُﺬِﯾﻘَﮭُﻢْ ﺑَﻌْﺾَ اﻟﱠﺬِي ﻋَﻤِﻠُﻮا ﻟَﻌَﻠﱠﮭُﻢْ ﯾَﺮْﺟِﻌُﻮن
Saba’(34) ayat 13

Al-Maidah (5) ayat 100

ﯾَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ﻟَﮫُ ﻣَﺎ ﯾَﺸَﺎءُ ﻣِﻦْ ﻣَﺤَﺎرِﯾﺐَ وَﺗَﻤَﺎﺛِﯿﻞَ وَﺟِﻔَﺎنٍ ﻗﻞْ ﻻَ ﯾَﺴْﺘَﻮِي اﻟْﺨَﺒِﯿﺚُ وَاﻟﻄﱠﯿﱢﺐُ وَﻟَﻮْ أَﻋْﺠَﺒَﻚَ ﻛَﺜْﺮَ ُة
اﻟْﺨَﺒِﯿﺚِ ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا ﷲﱠَ ﯾَﺎأُوﻟِﻲ اﻷَْﻟْﺒَﺎبِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ
ﻛَﺎﻟْﺠَﻮَابِ وَﻗُﺪُورٍ رَاﺳِﯿَﺎتٍ اﻋْﻤَﻠُﻮا ءَالَ دَاوُدَ ﺷُﻜْﺮا
Al-An’am (6) ayat 7
ﻋِﺒَﺎدِيَ اﻟﺸﱠﻜُﻮر وَﻗَﻠِﯿﻞٌ ﻣِﻦ
 Saba’ (34) ayat 54وَﻟَﻮْ ﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ ﻓِﻲ ﻗِﺮْطَﺎسٍ ﻓَﻠَﻤَﺴُﻮهُ
ﺑِﺄَﯾْﺪِﯾﮭِﻢْ ﻟَﻘَﺎلَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا إِنْ ھَﺬَا إِﻻﱠ ﺳِﺤْﺮٌ ﻣُﺒِﯿﻦٌ
وَﺣِﯿﻞَ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻢْ وَﺑَﯿْﻦَ ﻣَﺎ ﯾَﺸْﺘَﮭُﻮنَ ﻛَﻤَﺎ ﻓُﻌِﻞَ ﺑِﺄَﺷْﯿَﺎﻋِﮭِﻢْ
Al-Anfal (8) ayat 23
ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ إِﻧﱠﮭُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻓِﻲ ﺷَﻚﱟ ﻣُﺮِﯾﺐ
 Fathir (35) ayat 43وَﻟَﻮْ ﻋَﻠِﻢَ ﷲﱠُ ﻓِﯿﮭِﻢْ ﺧَﯿْﺮًا ﻷَﺳْﻤَﻌَﮭُﻢْ وَﻟَﻮْ أَﺳْﻤَﻌَﮭُﻢْ
ﻟَﺘَﻮَﻟﱠﻮْا وَھُﻢْ ﻣُﻌْﺮِﺿُﻮنَ
اﺳْﺘِﻜْﺒَﺎرًا ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ وَﻣَﻜْﺮَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺊِ وَﻻَ ﯾَﺤِﯿﻖُ
اﻟْﻤَﻜْﺮُ اﻟﺴﱠﯿﱢﺊُ إِﻻﱠ ﺑِﺄَھْﻠِﮫِ ﻓَﮭَﻞْ ﯾَﻨْﻈُﺮُونَ إِﻻﱠ ﺳُﻨﱠﺔَ
Al-Taubah (9) ayat 23
اﻷَْوﱠﻟِﯿﻦَ ﻓَﻠَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟِﺴُﻨﱠﺔِ ﷲﱠِ ﺗَﺒْﺪِﯾﻼً وَﻟَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟِﺴُﻨﱠﺔِ
ﻟَﯿْﺲَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻀﱡﻌَﻔَﺎءِ وَﻻَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﺮْﺿَﻰ وَﻻَ ﻋَﻠَﻰ
ﷲﱠِ ﺗَﺤْﻮِﯾﻞً
اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻻَ ﯾَﺠِﺪُونَ ﻣَﺎ ﯾُﻨْﻔِﻘُﻮنَ ﺣَﺮَجٌ إِذَا ﻧَﺼَﺤُﻮا ﱠِ
Adapun uslub ayat-ayat al-tamtsîl al mursalahوَرَﺳُﻮﻟِﮫ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﯿﻦَ ﻣِﻦْ ﺳَﺒِﯿﻞٍ وَﷲﱠُ
dapat dikemukakan sebagai berikut:
ﻏَﻔُﻮرٌ رَﺣِﯿﻢٌ
a. Dilihat dari segi keindahan maknanya:
) اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ(
) 1) Al-Muqabalah ( ҒƶǛƬƺƵǚ
أن ﯾﻮءﺗﻰ ﺑﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮاﻓﻘﯿﻦ أو ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻢ Yaitu:
. al-muqabalahﯾﻮءﺗﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
adalah suatu ushlub
yang terdapat di

Yunus (10) ayat 91

آﻵْنَ وَﻗَﺪْ ﻋَﺼَﯿْﺖَ ﻗَﺒْﻞُ وَﻛُﻨْﺖَ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﯾﻦ
Huud (11) ayat 81
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dalamnya satu kata atau lebih, kemudian
sesudahnya
terdapat
kata-kata
yang
berlawanan dengan kata terdahulu dan
tersusun sesuai urutan pertama, sebagaimana
terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 216
contoh sebelumnya dan al-Hasyr (59) ayat
14 yang bunyinya

ْﻻَ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻧَﻜُﻢْ ﺟَﻤِﯿﻌًﺎ إِﻻﱠ ﻓِﻲ ﻗُﺮًى ﻣُﺤَﺼﱠﻨَﺔٍ أَو
ْﻣِﻦْ وَرَاءِ ﺟُﺪُرٍ ﺑَﺄْﺳُﮭُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻢْ ﺷَﺪِﯾﺪٌ ﺗَﺤْﺴَﺒُﮭُﻢ
َ ﺟَﻤِﯿﻌًﺎ وَﻗُﻠُﻮﺑُﮭُﻢْ ﺷَﺘﱠﻰ ذَﻟِﻚَ ﺑِﺄَﻧﱠﮭُﻢْ ﻗَﻮْمٌ ﻻَ ﯾَﻌْﻘِﻠُﻮ
ن
Mereka tiada akan memerangi kamu dalam
keadaan bersatu padu, kecuali dalam
kampung-kampung yang berbenteng atau di
balik tembok. Permusuhan antara sesama
mereka adalah sangat hebat. Kamu kira
mereka itu bersatu sedang hati mereka
berpecah belah. Yang demikian itu karena
sesungguhnya mereka adalah kaum yang
tiada mengerti.
2) Thibaq ( ƩǛƖƵǚ )
Thibaq adalah mengumpulkan dua kata yang
berlawanan maknanya dalam satu kalimat.
Bentuk seperti ini terdapat pada surat alBaqarah (2) ayat 249:

ُ َﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻓِﺌَﺔٍ ﻗَﻠِﯿﻠَﺔٍ ﻏَﻠَﺒَﺖْ ﻓِﺌَﺔً ﻛَﺜِﯿﺮَةً ﺑِﺈِذْنِ ﷲﱠِ و
ﷲﱠ
َﻣَﻊَ اﻟﺼﱠﺎﺑِﺮِﯾﻦ
Betapa banyaknya terjadi golongan yang
sedikit mengalahkan golongan yang banyak
dengan izin Allah. Dan Allah beserta orangorang yang sabar
b. Dilihat dari segi jenis kalimat
1) Khabariyah (kalimat berita) seperti contoh
surat al-Baqarah (2) ayat 249 di atas dan
ayat 286: ْﻻَ ﯾُﻜَﻠﱢﻒُ ﷲﱠُ ﻧَﻔْﺴًﺎ إِﻻﱠ وُﺳْﻌَﮭَﺎ ﻟَﮭَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖ
ْ( وَﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﻣَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒَﺖAllah tidak membebani
seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya.)
Begitu pula pada surat-surat: Ali Imran (2)
ayat 92; al-Maidah (5) ayat 99; al-An’am (6)
ayat 67; al-Taubah (9) ayat 91; Yusuf(12)
ayat 41-51; al-Hajj (22) ayat 10 dan 73; alRuum (30) ayat 32 dan 41; Saba’ (34) ayat

13 dan 54; Shaad (38) ayat 24; al-Najm (53)
ayat 58; al-Rahman(55) ayat 27 dan 60; alHasyr (59) ayat 2 dan 14 dan al-Mudatstsir
(74) ayat 38
2) Insyaiyah (  ) اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔseperti terdapat dalam
contoh
surat
al-Baqarah
(2)
ayat
216: ... ْوَﻋَﺴَﻰ أَنْ ﺗَﻜْﺮَھُﻮا ﺷَﯿْﺌًﺎ وَھُﻮَ ﺧَﯿْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ وَﻋَﺴَﻰ أَن
ْﺗُﺤِﺒﱡﻮا ﺷَﯿْﺌًﺎ وَھُﻮَ ﺷَﺮﱞ ﻟَﻜُﻢ... (. Boleh jadi kamu
membenci sesuatu, padahal ia amat baik
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; )
Begitu pula pada surat-surat: al-Maidah (5)
ayat 1000; Yunus (10) ayat 91; Huud(11)
ayat 81; al-Isra’ (17) ayat 84; Shaffat (37)
ayat 61 dan al-Hasyr (59) ayat 2
c. Dilihat dari segi pemakaiannya dan makna
yang terkandung di dalamnya dikatakan
bahwa ushlub al-amtsal al-mursalah
termasuk dalam ijaz () اﻹﯾﺠﺎز.
Yang dimaksud dengan ijaz ialah:

وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻻﻛﺜﯿﺮة ﻓﻰ أﻟﻐﻠﻆ أﻗﻞ ﻣﻨﮭﺎواﻓﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ع اﻹﺑﺎﻧﺔ و اﻹﯾﻀﺎح
Mengandung arti yang luas dan banyak
melalui lafaz yang pendek mencapai sasaran
yang dituju dengan jelas dan teratur
c. Al-Amtsal al-Kaminah
Ayat al-Quran dalam bentuk al-amtsal alkaminah ialah ayat-ayat yang secara jelas tidak
menunjukkan matsal karena tidak ada lafaz
yang menunjukkan ke arah itu. Namun matsal
dapat dipahami dari makna yang terkandung di
dalamnya. Makna matsal yang terkandung
dalam ayat juga terdapat dalam amtsal yang
beredar di kalangan masyarakat Arab.
Umpamanya firman Allah yang terdapat dalam
surat al-Baqarah (2) ayat 68: َإِﻧﱠﮭَﺎ ﺑَﻘَﺮَةٌ ﻻَ ﻓَﺎرِضٌ وَﻻ
َ( ﺑِﻜْﺮٌ ﻋَﻮَانٌ ﺑَﯿْﻦَ ذَﻟِﻚia adalah unta yang yang tidak
tua dan tidak pula muda, pertenmgahan di
antara keduanya).
Bentuk lain dalam maksud yang sama
ditemukan pada:
Al-Baqarah (2) ayat 260
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وَإِذْ ﻗَﺎلَ إِﺑْﺮَاھِﯿﻢُ رَبﱢ أَرِﻧِﻲ ﻛَﯿْﻒَ ﺗُﺤْﯿِﻲ اﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ
َﻗَﺎلَ أَوَﻟَﻢْ ﺗُﺆْﻣِﻦْ ﻗَﺎلَ ﺑَﻠَﻰ وَﻟَﻜِﻦْ ﻟِﯿَﻄْﻤَﺌِﻦﱠ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﻗَﺎل
ْﻓَﺨُﺬْ أَرْﺑَﻌَﺔً ﻣِﻦَ ﻟﻄﱠﯿْﺮِ ﻓَﺼُﺮْھُﻦﱠ إِﻟَﯿْﻚَ ﺛُﻢﱠ اﺟْﻌَﻞ
ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺟَﺒَﻞٍ ﻣِﻨْﮭُﻦﱠ ﺟُﺰْءًا ﺛُﻢﱠ ادْﻋُﮭُﻦﱠ ﯾَﺄْﺗِﯿﻨَﻚَ ﺳَﻌْﯿًﺎ
وَاﻋْﻠَﻢْ أَنﱠ ﷲﱠَ ﻋَﺰِﯾﺰٌ ﺣَﻜِﯿﻢ

kalimat yang singkat tetapi mengandung makna
yang sangat padat.istilah lain yang digunakan
adalah jawami’ al-kalim.
2. Keistimewaan Ayat-ayat Tamtsîl
Berdasarkan analisis atas ushlub ayat-ayat
tamtsîl yang telah diuraikan di atas dapat
dikemukakan di sini beberapa keistimewaan
ayat-ayat tamtsîl. Secara umum keistimewaan
ayat-ayat tamtsîl dapat dilihat dari empat hal:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya
Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana
Engkau menghidupkan orang mati". Allah
berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim a. Ijaz balîgh ( ƢǊƶ ײַǛҰǉǔ )yakni
menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi
mempunyai kandungan mana yang banyak
agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)".
dengan lafaz yang singkat (padat makna
Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah
singkat kata).
empat ekor burung, lalu cingcanglah semuanya
olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan di b. Ishabah al-ma’na (  ) إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰatau tepat
sasaran. Hal ini mengandung arti bahwa
atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari
tamtsîl yang dikemukakan sesuai dengan
bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka,
sasaran yang hendak dicapai. Dengan kata
niscaya mereka datang kepadamu dengan
lain apabila tamtsîl itu disampaikan kepada
segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha
mitra bicara, maka ucapan itu akan
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
memberikan pengaruh kepada jiwanya,
Al-Nisa’ (4) ayat 100
sehingga dapat diterimanya tanpa keraguraguan. Dengan demikian tentu tidak
ِوَﻣَﻦْ ﯾُﮭَﺎﺟِﺮْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞِ ﷲﱠِ ﯾَﺠِﺪْ ﻓِﻲ اﻷَْرْض
terlepas dari keadaan tamtsîl itu yang sangat
ِﻣُﺮَاﻏَﻤًﺎ ﻛَﺜِﯿﺮًا وَﺳَﻌَﺔً وَﻣَﻦْ ﯾَﺨْﺮُجْ ﻣِﻦْ ﺑَﯿْﺘِﮫ
sesuai dengan realita, pengalaman hidup
serta tidak bertentangan dengan akal.
ْﻣُﮭَﺎﺟِﺮًا إِﻟَﻰ ﷲﱠِ وَرَﺳُﻮﻟِﮫِ ﺛُﻢﱠ ﯾُﺪْرِﻛْﮫُ اﻟْﻤَﻮْتُ ﻓَﻘَﺪ

وَﻗَﻊَ أَﺟْﺮُهُ ﻋَﻠَﻰ ﷲﱠِ وَﻛَﺎنَ ﷲﱠُ ﻏَﻔُﻮرًا رَﺣِﯿﻤًﺎ
Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya
mereka mendapati di muka bumi ini tempat
hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barang
siapa keluar dari rumahnya dengan maksud
berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian kematian menimpanya (sebelum
sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh
telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Al-Nisa’ (4) ayat 123

ْ َﻟَﯿْﺲَ ﺑِﺄَﻣَﺎﻧِﯿﱢﻜُﻢْ وَﻻَ أَﻣَﺎﻧِﻲﱢ أَھْﻞِ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ ﻣَﻦْ ﯾَﻌْﻤ
ﻞ
َﺳُﻮءًا ﯾُﺠْﺰَ ﺑِﮫِ وَﻻَ ﯾَﺠِﺪْ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ دُونِ ﷲﱠِ وَﻟِﯿًّﺎ وَﻻ
ﻧَﺼِﯿﺮًا
Ushlub amtsal al-kaminah secara keseluruhan dapat dikatakan ijaz krena lafaz yang
pendek mengandung makna yang dalam. Di
dalam kitab Qawaid al-Tafsir ayat seperti di
atas disebut juga jawami’ al-ma’ani tamtsîl
atau kumpulan makna-makna, yaitu susunan

c. Husnu al-tasybih (  ) ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺸﺒﯿﮫatau
perumpamaan yang baik. Persamaan wajah
yang terdapat antara musyabbah dengan
musyabbah bih sangat kuat. Hal ini dapat
dilihat melalui:
1) Wajh syibh dapat diterima oleh akal
tanpa bersusah payah menakwilkannya
2) Tasybih itu indah dan mengandung hal
baru
3) Mampu mengungkapkan makna yang
abstrtak (akli) melalui penggambaran
yang konkrit (hissi)
d. Jawdat al-kinayah (  ) ﺟﻮدة اﻟﻜﻨﺎﯾﺔatau
kesan yang indah. Hal ini mengandung
makna bahwa kalaulah tamtsîl dimasukkan kedalam bab kinayah maka
kebenaran yang diungkapkan itu
ditopang oleh pengalaman hidup dan
realita yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu tamtsîl
sangat menarik bagi yang mendengar
dan menyentuh hati dan perasaan yang
sangat dalam.
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Bila dibandingkan ayat-ayat yang terdapat
dalam al-Quran dengan tamtsîl yang terdapat
dalam
kalangan
orang
Arab,
maka
keistimewaan yang dikemukakan di atas
semuanya terdapat dalam tamtsîl al-Quran,
bahkan ayat al-Quran melebihi dari itu dan telah
sampai kepada taraf al-ijaz. Hal ini disebabkan
antara lain:

sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar
kamu bertakwa.)

a. Ijaz yang terdapat dalam al-Quran lebih
halus dan lebih indah dibandingkan dengan
ijaz yang terdapat dalam tamtsîl Arab.

Keempat: tamtsîl-tamtsîl itu selalu
mengandung dalil yang kuat yang menyokong
kebenaran apa yang disampaikan oleh para
Rasul yang datang dari Tuhannya.

b. Tamtsîl Arab itu tidak mempunyai sifat yang
tetap dan kekal, dengan kata lain tamtsîl itu
bisa berubah dan akan lenyap sesuai dengan
perkembangan zaman dan berlalunya masa.,
sedangkan
tamtsîl
al-Quran
adalah
merupakan qawaid al-kulliyah (kaidah
umum) yang menghimpun berbagai aturan
atau ketentuan yang berkaitan dengan
prilaku dan dasar-dasar kehidupan manusia.
Oleh karena itu dia cocok dalam berbagai
masa dan berbagai tempat; dapat diterima
oleh kalangan umum dan khusus;
memuaskan
bagi
orang-orang
yang
mempunyai pikiran waras dan thabi’at
istiqamah. Semuanya itu menjadikan tamtsîl
al-Quran kekal abadi walau masa berlalu
dan keadaan telah berubah.
c. Dari segi teknik pemaparan tamtsîl dapat
dikemukakan bahwa tamtsîl al-Quran tidak
terpisah dari ayat-ayat yang sebelumnya dan
mempunyai keterkaitan dengan ayat-ayat
sesudahnya. Di sini dapat dikemukakan
empat masalah penting yang berkaitan
dengan teknik pemaparan tamtsîl itu:
Pertama: ayat tamtsîl merupakan penjelasan (tafsiran) bagi ayat-ayat yang sebelumnya,
seperti terdapat dalam surtat al-Baqarah (2) ayat
17-19. Ayat-ayat tamtsîl ini menjelaskan
keadaan orang-orang munafik yang disebutkan
pada ayat sebelumnya.
Kedua: merupakan pengantar bagi ayatayat yang sesudahnya. Ayat tersebut di atas
adalah sebagai pengantar bagi kewajiban
makhluk untuk mengesakan Allah dan menyembahnya sebagaimana terdapat dalam surat alBaqarah (2) ayat 21: ﯾَﺎأَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ اﻋْﺒُﺪُوا رَﺑﱠﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِي
َ( ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ وَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنHai manusia,

Ketiga; ketentauan bagi yang dijadikan
tamtsîl. Bila dia orang yang baik maka dia
mendapat ganjaran yang baik pula; sebaliknya
bila dia orang yang jahat dia akan mendapat
balasan setimpal dengan kejahatannya.

Di samping itu terdapat banyak variasi
dalam penyampaian tamtsîl-tantsil al-Quran
yang kita tidak mampu menyatakan kelebihan
yang satu dari lainnya. Variasi-variasi itu dapat
terlihat dari uraian tentang analisis ushlub
tamtsîl yang telah dikemukakan terdahulu
SIMPULAN
Ayat-ayat tamtsîl adalah ayat-ayat alQuran
yang
mengandung
maksud
mempersamakan antara sesuatu dengan yang
lainnya. Maksud memper-samakan itu ada yang
menggunakan kata tertentu atau tanda yang
secara jelas menunjukkan mempersamakan,
seperti kata ”seperti” dan ”seumpama” . Ada
pula yang tidak menggunakan kata atau tanda
apapun yang menunjukkan mempersamakan,
namun maksud mempersamakan itu dapat
diketahui dari ungkapan kalimat. Bentuk yang
pertama disebut tamtsîl sharihah dan bentuk
kedua disebut tamtsîl kaminah. Tamtsîl dalam
kedua bentuk tersebut banyak terdapat dalam alQuran.
Tamtsîl
dalam al-Quran mempunyai
keistime-waan tersendiri dibandingkan dengan
tamtsîl yang biasa terdapat dalam bahasa Arab
pada umumnya. Hal itu menjadi salah satu di
antara tanda-tanda ke-mu`jizat-an al-Quran.
Tamtsîl dalam al-Quran mengandung faidah
yang banyak, di antaranya: targhib, tarhib,
tahzir, maw’izhah dan i’tibar.
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