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MUHKAM DAN MUTASYABIH 

 

Oleh. : Dr. H. Hasbullah Diman, MA 

 

 

A. Pengertian Muhkam dan Mutasyabih. 

Muhkam berasal dari kata “  ahkama “ yang artinya : sesuatu yang dikokohkan, yaitu 

mengokohkan dengan memisahkan sesuatu yang benar dari yang salah. Raghib al-Asfahan 

mengatakan : Muhkam adalah memisahkan sesuatu yang benar ( haq ) dengan ilmu dan akal. 

Ahkama : yang artinya menahan. Sehingga terdapat kata hakim :  artinya orang yang mencegah 

dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan 

yang bathil, dan anrata yang kebenaran dengan kebohongan. Pengertian ini yang mensifati, 

bahwa Kalamullah ( Al-Qur’an ) seluruhnya muhkam. Sebagaimana dimaksudkan dalam surat 

Hud : 1  

  - 1ىود : – الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت ءايَاتُُو ُثَّ ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍ   

  ِ Artinya :  

Alif Laam Raa',(inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta 

dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi 

Maha Mengetahui. ( QS. Hud :1 ) 

 

Mutasyabih adalah berasal dari kata ( tasyabaha ) yang artinya : serupa, yaitu keadaan 

dimana salah satu dari dua hal tidak dapat dibedakan dari yang lain. Allah berfirman dalam Surat 

al-Baqarah : 25.  
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ِر الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َأنَّ ََلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها األَنْ َهاُر ُكلََّما ُرزُِقوا َوَبشِّ 

 ُُ  ِمن َْها ِمن ََثََرٍة رِْزًقا قَاُلوا َىَذا الَِّذي ُرزِقْ َنا ِمن قَ ْبُل َوأُتُوا ِبِو ُمُتَشاِِبًا َوََلُْم ِفيَها َأْزَواُج

ُُ َوُىْم ِفيَها َخاِلُدوَن ُمَطهَّرَ   – 52البقرة :  - *  ُة

 

Artinya :  

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka 

disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam 

surga-surga itu, mereka mengatakan : " Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi buah-

buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.     

(QS. Al-Baqarah : 25) 

  
Jadi kata mutasyabih adalah mutamatsil  yaitu sama, maksudnya dalam perkataan dan 

keindahan kalam  Allah SWT. Sehingga dengan demikian bahwa, Allah mensifati seluruh Al-

Qur’an adalah mutasyabih. Sebagaimana ditegaskan dalam surat az-Zumar : 23. 

        -  32الزمر :  -*   اهللُ نَ زََّل َأْحَسَن اِلَِْديِث ِكَتابًا مَُّتَشاِِبًا مَّثَاِنَ   

             Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa 

(mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang  )  ( Az-Zumar : 23 ) 

 

 Sehingga Raghib Al-Asfahani, mengatakan : mutasyabih adalah sesuatu yang berbeda-

beda tafsirannya, karena terdapat kemiripan dengan yang lainnya.  

Adapun mutasyabih dengan ungkapan yang lain, terdapat dua macam, dari asfek lafadz 

dan asfek ma’nanya.  

Yang pertama : Mutasyabih dari asfek lafadznya, yaitu musytarik lafdzi ( satu lafadz 

memiliki arti banyak ). Contoh lafadz al-Yamin, dalam surat As-Shafat : 93 
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 – 93الصفات :  -* فَ َراَغ َعَلْيِهْم َضْربًا بِاْلَيِمنِي  
Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya  

( dengan kuat ). ( QS. 37:93 ) 

 

 Apakah maksud kata “ al-Yamin “ disini adalah tangan kanan, atau al-Yamin yang 

artinya  sumpah, sebagaimana Nabi Ibrahim bersumpah, 

 - 25األنبياء :  -*  َوتَاهلِل أَلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بَ ْعَد َأن تُ َولُّوا ُمْدِبرِيَن  
 “  Demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-

berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.  “   ( Al-Anbiya : 57 ).  Maksudnya akan aku 

hancurkan berhala-berhala itu setelah kamu meninggalknanya.  

 

Yang kedua : Mutasyabih dari asfek maknanya, contohnya, tentang sifat-sifat Allah 

SWT, dalam firman Allah surat Al-Maidah : 64, (  ُوطََتانِ َبْل َيَداُه َمْبس  )“ tetapi kedua-duanya 

tangan Allah terbuka  “. Juga sifat-sifat hari kiamat, dan hal-hal yang ghaib, semuanya itu 

kebenarannya hanya Allah SWT yang mengetahuinya.  

 

   B.  Pengertian yang mengatakan bahwa Al-Qur’an seluruhnya adalah muhkam dan sebagian  

adalah mutasyabih atau yang mengartikan sebagian muhkam dan sebagiannya 

mutasyabih. 

 

Pertama : Pendapat yang mengatakan, bahwa seluruh Al-Qur’an adalah muhkam, karena 

adanya nash Al-Qur’an dalam Surat Hud : 1.  

 - 1ىود :  -*  ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍ  الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت ءايَاتُُو ُثَّ 
“ Alif Lam mim inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya tersusun dengan rapih dan 

dijelaskan secara terperinci  “. ( Hud : 1 ) 
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Kedua : Pendapat yang menyatakan, bahwa Al-Qur’an adalah seluruhnya mutasyabih, 

dengan dalil yaitu surat Az-Zumar : 23.  

  - 32الزمر :  -*  اهللُ نَ زََّل َأْحَسَن اِلَِْديِث ِكَتابًا مَُّتَشاِِبًا مَّثَاِنَ  
 “ Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik ( Al-Qur’an ) yang serupa 

mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang “. ( Az-Zumar : 23 ) 

 

Ketiga : Dan dalil yang mengatakan al-Qur’an sebagian adalah muhkam dan sebagian 

adalah mutasyabih, surat Ali- Imran : 7.  

 

ُُ ُّمَُّْكَماٌت ُىنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوُأَخُر   ُىَو الَِّذي أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنُو َءايَاُت
َنِ  َوابِْتَآَءَ ُمَتَشاِبَِ  ُُ فَ َيتَِّبُعوَن َماَتَشابََو ِمْنُو ابِْتَآََء اْلِفت ْ ُُ ُُ فََممَّا الَِّذيَن  ي قُ ُلوِِبِْم زَْي اُت

ُُ مِّْن ِعندِ  رَب َِّنا  تَْمِويِلِو َوَمايَ ْعَلُم تَْمِويَلُو ِإالَّ اهلُل َوالرَّاِسُخوَن  ي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبِو ُكلُّ
  - 7ال عمران :  -* َوَماَيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوا ْاألَْلَباِب 

Artinya :  

“  Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada 

ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) 

mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, 

maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan 

fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya 

melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata:"Kami beriman 

kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami". Dan tidak 

dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal ( QS. 

Ali-Imran : 7 ) 

 

 Imam al-Zarqanai mengatakan : tidak terdapat pertentangan dari ketiga istilah di atas, 

karena makna muhkam seluruhnya tersusun dengan rapih dan teliti dan tidak terdapat keraguan 

di dalamnya, dan juga tidak terdapat makna yang menyimpang atau rusak.  
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 Sehingga maksud istilah diatas, bahwa sebagian al-Qur’an muhkam dan sebagian lain 

adalah mutasyabih, maksudnya bahwa Al-Qur’an muhkam adalah yang telah jelas maksudnya, 

sesuai kehendak Allah SWT, sedangkan yang tersembunyi penjelasannya dari apa yang 

dimaksudkan Allah adalah mutasyabih, karena yang demikian itu adalah rahasia yang hanya 

Allah sajalah yang mengetahuinya.  

Demikian Allah SWT membagi tiga bentuk pengertian diatas, yang merupakan hikmah 

ditunkannya Al-Qur’an, yaitu Allah memilih orang-orang yang beriman lagi luas ilmunya             

( rashikh ) serta mengimani yang demikian itu, juga mengetahui yang mutasyabih, sebagaimana 

Allah SWT beri petunjuk serta hidayah di dalam hati mereka.  Dan mengetahui diantara mereka 

yang sakit dalam hatinya, dan yang mengikuti mutasyabihat mereka yang selalu membuat fitnah 

dan menuju jalan sesat dan juga menyesatkan. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari dari Siti 

Aisyah r.a, Rasulullah telah membaca ayat ( Huwa ladzi anzala …… Ali-Imron : 7 ).  Demikian 

Allah menguji orang-orang yang beriman, diantara orang-orang yang di dalam hatinya ada 

penyakit. 

 

 C. Pendapat ulama tentang perbedaan Muhkam dan Mutasyabih. 

1. Muhkam adalah yang jelas dalilnya, dan jelas maknanya. Sedangkan mutasyabih 

adalah yang tersembunyi dan tidak dapat dipahami maknanya secara akal dan naql, 

dan ia adalah hanyalah Allah SWT yang mengetahuinya. Seperti waktu kiamat, huruf 

muqatha’ah ( awal surat ), demikian pendapatm Mazhab Hanafi. 

2. Muhkam adalah yang dapat diketahui maksudnya baik melalui tafsir dan ta’wil 

sedangkan mutasyabih adalah sesuatu yang Allah saja yang boleh mengetahuinya. 

Demikian menurut Ahlu Sunnah. Demikian jugabahwa mutasyabih sesuatu yang 

dapat diketahui dengan cara mempelajarinya, serta penelitian yang mendalam. 

3. Muhkam adalah yang dapat diketahui maksudnya dengan satu makna melalui jalan 

ta’wil, tetapi mutasyabih sesuatu yang dapat diketahui maksudnya lebih dari satu 

pengertian. Ini pendapat Ibn Abbas r.a. 

4. Muhkam sesuatu yang dengan sendirinya dapat diketahui maksudnya, sedangkan 

mutasyabih sesuatu yang membutuhkan penjelasan dan penafsiran. Demikian 

pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. 
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5. Dan pendapat yang terpilih, menurut sebagian ulama adalah pendapat imam Ar-Razi 

dan juga menurut ahli ilmu. Muhkam adalah sesuatu yang jelas maksudnya secara 

nas dan telah jelas maknanya. Sedangkan mutasyabih adalah yang belum jelas                  

( marjuh ) lagi mujmal yang membutuhkan ta’wil.  

  

D. Mutasyabih kepada tiga hal, yang secara mujmal yang dapat dikembalikan kepada 

lafadz atau maknanya atau kepada keduannya.  

 

Pertama :  Mutasyabih disebabkan karena lafadznya. 

1. Mutasyabih dari asfek lafaznya, karena maknanya asing ( gharabah ) dan jarang 

dipergunakannya, seperti lafadz ( Abba ), dengan dalil firman Allah dalam surat 

Abasa : 31. 

 – 21عبس :  -*  َوفَاِكَهً  َوأَبِّا 
 Artinya : dan buah-buahan serta rumput-rumputan, (QS. Abasa / 80 : 31) 

Maksud dari lafadz Abba adalah tha’am baha’im ( makanan binatang ternak ), dengan 

dasar firman Allah SWT : (   ألَنْ َعاِمُكْم ُِ  ( QS. Abasa : 32 ) ,(   َمَتاًعا لَُّكْم َو

 Samar karena adanya lafadz yang mustarak ( satu lafadz memilki banyak arti ) 

 

2. Mutasyabih dengan lafadz yang murakkab ( kalimat yang lebih dari satu ), seperti 

yang dimaksudkan lafadz al-Yamin, As-Shaffat : 93  

 – 93الصفات :  -* بًا بِاْلَيِمنِي فَ َراَغ َعَلْيِهْم َضرْ 
Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya  

( dengan kuat ). (  As-Shafat : 93 ) 

Bahwa Nabi Ibrahim as menghancurkan berhala dengan dasar pukulan tangan kananya, 

atau juga dimaksudkan menghancurkan dengan memukulkan tangan kanan sekuat-kuatnya 

terhadap berhala atas dasar sumpah yang telah dia lakukan. Demikian Allah SWT berfirman 

dalam Surat Al-Anbiya : 57 :  
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 – 75ء : األنبيا -*  َد َأن تُ َولُّوا ُمْدِبرِينَ َوتَاهلِل أَلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بَ عْ 
Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu 

sesudah kamu pergi meninggalkannya. (QS. Al-Anbiya : 57) 

 

Dengan dua maksud makna di atas, keduanya mungkin ( jaiz ), karena lafadz al-Yamin 

adalah musytarik lafdzi ( memiliki banyak arti ).
1
 

 

Kedua : Mutasyabih disebabkan tidak diketahui hanya dari asfek maknanya. Contoh 

seperti ini, tentang hari kiamat, surga dan neraka, serta hal-hal yang ghaib. 

Ketiga : Mutasyabih disebabkan oleh lafazd dan maknanya.  Contoh dalam hal ini, surat 

al-Baqarah : 189.  

َيْسئَ ُلوَنَك َعِن ْاأَلِىلَِّ  ُقْل ِىَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواِلَْجِّ َولَْيَس اْلِبُّ بَِمن تَْمتُوا اْلبُ ُيوَت ِمن 

 -*   ظُُهورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمِن ات ََّقى َوأْتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِِبَا َوات َُّقوا اهلَل َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن 

  – 189:  البقرة
  

Artinya :  

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah :"Bulan sabit itu adalah 

tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebaktian 

memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian 

orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan 

bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah /2:189) 

 

C. Macam-Macam Mutasyâbih. 

Pertama :  Sesuatu yang tidak dapat difahami oleh kemampuan akal manusia.  

                                                
1 Abdul Hamid Mahmud Mutawalli, Mustanir Fi Ulumil Qur’an, ( Kairo : Maktabah Musthafa Al-Halabi, 

1991 M / 1411 H ), Cet. 1, h. 103  
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Seperti ; Ilmu tentang Dzat Allah, dan sifat-Nya, ilmu tentang Kiamat, dan persoalan 

yang berhubungan dengan yang ghaib. Demikian ini jenis mutasyabih yang hanya Allah saja 

yang boleh mengatahuinya. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-An’am : 59. 

 

  ْنَدُه َمَفاِتُح اْلَآْيِب الَيَ ْعَلُمَهَ ِإالَّ ُىَو َويَ ْعَلُم َما ي اْلبَ رَِّواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َورََق ٍ َوعِ 
               يَ ْعَلُمَها َواَلَحبٍَّ   ي ظُُلَماِت ْاأَلْرِض َواَلَرْطٍب َوالَيَاِبٍس ِإالَّ  ي ِكَتاٍب مِِّبنيٍ 

  – 49األنعام :  -
Artinya :  

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya 

kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada 

sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir 

bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melaimkan 

tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS.Al-An’am  6:59) 

 

Dan juga persoalan lima hal yang gha’ib, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam 

firmanNya, surat Luqman : 34 

ِإنَّ اهلَل ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِ  َويُ نَ زُِّل اْلَآْيَث َويَ ْعَلُم َما ي ْاأَلْرَحاِم َوَماَتْدرِي نَ ْفٌس مَّاَذا  
 - 23لقمان :  -*ُت ِإنَّ اهللَ َعِليٌم َخِبٌي َتْكِسُب َغًدا َوَماَتْدرِي نَ ْفٌس بَِميِّ َأْرٍض ََتُو 

Artinya : 

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; 

dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.Dan tiada 

seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.Dan 

tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. ( QS. Luqman :34 ) 
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Kedua :  Sesuatu ( Mutasyabih ) yang dapat dipahami. Yaitu dengan cara mempelajari, serta 

penelitian, seperti Mutasyabihat yang tumbuh dari jalan yang mujmal ( global ), dari yang bashit 

( ringan ), serta tertib urutannya.  

 

Ketiga : Sesuatu yang hanya dapat diketahui oleh Para ulama yang memiliki kebersihan hati serta 

kesempurnaan ijtihad. Contohnya, sebagaimana Allah menganugrahkan kepada Ibnu Abbas, atas 

do’a Rasulullah SAW terhadapnya.  

                                                                                                      

 اللهم فّقهو ىف اّلِديِن وَعلِّمُو التمويَل 
Artinya : “ Ya Allah mudahkan pemahamannya dalam urusan agama, dan ajarkanlah 

ta’wil “  
2
 

 

D. Hikmah Mengetahui Mutasyabih dalam Al-Qur’an. 
3
 

 

Pertama : Bentuk mutasyâbih yang tidak mampu manusia untuk memahaminya. 

1. Kasih sayangnya Allah terhadap hambanya yang dha’if, maka dirahasiakan kapan 

datangnya kiamat, supaya manusia tidak takut dan kaget karena sakin takutnya, 

sebagaimana dirahasiakan datangnya kematian, sehingga dapat melakukan amal 

ibadah dengan tenang, karena Allah Maha Bijaksana. 

2. Sebagai ujian dan cobaan bagi manusia, apakah dengan adanya mutasyabih itu 

mereka beriman atau sebaliknya. Maka jika ia orang yang diberi petunjuk ia akan 

mengatakan : “ Kami beriman, sedangkan yang di dalam hatinya sakit, maka ia akan 

kufur. “     

3. Bukti akan kebenaran dalil ( Al-Qur’an ), atas kelemahan dan kebodohan manusia, 

meskipun betapa hebatnya ia. Dan Allah Maha luas ilmuNya. 

                                                
2 Musnad bin Hanbal, Juz 1, h. 266,  Adul Hamid Mahmud Mutawalli,  Mustanir Fii Ulumil Qur’an, ( 

Kairo : Maktab Musthafa Al-Halabi, 1991 / 1411 H ), cet. Ke-1, h. 61-62, Manna Khalil Al-Qattan,  Studi Ilmu-Ilmu 

Al-Qur’an, (  Bogor : Pustaka Lentera AntarNusa  ), Cet.ke-3 h. 105 

 
3 Ibid, h. 106-107 
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Kedua:  Bentuk Mutasyabih yang bisa dipahami, dengan cara mempelajarinya, dan 

penelitian.  

1. Bukti kebenaran tentang kemukjizatan Al-Qur’an, yaitu dengan terungkapnya yang 

abstrak ( samar ), dan akan jelas yang mutasyabih, demikian itu adalah jalan keluar 

memahami kemukijizatan Al-Qur’an yang membutuhkan pemahaman ilmu-ilmu 

lainnya, seperti ; Ushul Fiqh, Ilmu Kalam, serta dalil-dalil akal.   

2. Dimana sesuatu yang mutasyabih itu ada, maka jalan mencapai  kebenaran ( haq ) itu 

semakin sulit dan berat, maka akan semakin besar ( pahala ) pula balasan yang Allah 

SWT berikan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran : 142 

ا يَ ْعَلِم اهلُل الَِّذيَن َجاَىُدوا مِ  نُكْم َويَ ْعَلَم أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْْلَنََّ  َوَلمَّ

  – 133ال عمران :  -* الصَّاِبرِيَن 
Artinya :  

 “ Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi 

Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar “. (QS. 

Al-Imran :142)** 

 

 

 

 

 

 

 

 


