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. MUKADIMAH.· 

T':lgas-tugas kenabian dapat disimpulkan dalam tig� pe�ra. 
Pertama, seruan untukbep�ankepadaAIIa,.hdailke:-Esaan-Nya. 
Kedu�; iQlan'kepada harl akhirdan'·.balasan terhadap amal-amal' 

pada harfitu. · · 

J<miga, penjelasan hukum-hukum yang d� d.�aJilnYii terdap.flt 
kebai}(an dan .kebahagiaan manusia di dunia dan akhitat. · · 

Di bawah ini .adalah penjelasari dari perkara-perkara itu. 

Iman �pada Allah 

Jmcm,kepada .Allah ac;lalah fitra� -dalarn jlwa manuSia. 
Maka.setiap mant&ia mendapatkan dirinya dikuasai dleh .suafu 

•kekuatan yang lebih tinggi d�:kek,ua�nya, .akan-tet:.pl banyak 
manusia:Yang berbeda dalam,penentuan.ke�uatan itu�·Di.antaranya 
adaY.�g�ena.fs��b,agaJk�����-al�qan Clda_.y�g._m��r$ir:
kan .sebagai berhala-berhala yang mereka buat dan yang lain 
men�ya sel�Jtu. 

· 

Mak�!d�tanglah t;labi-nabi.membe�kar\ k�esatan�kesesatan11li' 
dan merribimbing akal ke arab iktikad akan .adanya: Allah dan ke:--
�aan�Nya. 

· · 

D�perlcima daripara nabi dan tujuanmereka yang te� 
di Setiapzaman dalam setiap lingkungan adalah pembetulan akidab 
meng�n�l.Allah Ta'�a. (ian P�mbetulan bu9ut:l9�X) an�ra h�mJJa 
dengan Tuhannya. Juga mengajak k�adapengikhlasan agama bagi 
Alla.h semata, bahwa Dialab 'ya{lg m�nd.atangkan. m�nfaat dcu1 
bah�y� •. J{epada-Nya manusia berdoa dan berlindung serm 

- beribadah. 
-

M�ipara nabi dipusatkan dan diarahkan kepada �berantasap 
b.erh.illa di masa-masa mereka, yang tercermin dalam bentuk 
. peny�bahan pattmg-patung, berhala-berhala dan orang-orang su�i, 
baik O.�ng yang .. m.ilSill hidup ·rnatipun sl!da.h mati, · 

Andai�ta akal m�usia berpndak seocliri�ri dalam memaharm 
keb�n��keben� ini, maka. ticlak a.kan,dapat -me.nj�gkauny� 
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. . 

· khususnya dalam perkara-perkara gaib Yang i;idak bisa dijangkau 
oleh aka1 manusia dan pengetahuan tanpa wahyu yang diSampaikan 
Allah kepada·nabi-:-nabi. 

Flisafat-filsafat Yunani dan lain_nya �elah berusalia. m�pelajari · 

ke:fuh�, maka mereka pun mengemukakag pendapat-pendapat 
yang saling bertentangan .. sebagaimana para ulama di zaman ini 
�b.ecla pe11dapatdalam meni:l&irkan ke-Tuhan•an.Semen� para 
nabi datang membawa kepastian dalam penafsiran dan penentuan 
kekuatan Dahi dengan pendapat yang menerttramkan akal. · 
lm.IIJl kepada Had Akhk 

I� juga termasuk ttigas-tugas kenabian, karena ia termasuk Perka
ra-perkara gaib yang kebenarannya tidak bisa.dijangkau oleh akal 
tanpa petuhjuk para nabi. · 

.Setiap manusia mempunyai perasaan mengenai hal itu, bahwa 
kelirdupan ini tidakbel'akhirdengan berakhimya umur, .bahkan di 
sana ada kehidupan laih di mana dia akaJi hidup .di ataS suatu bentuk 
tertentu. 

. ' 

' Perasaan yang umum dan menyertai kebanyakan manusia ini 
tidak mungkin dianggap sebagaisalah.satu ke5esatan aka1 dan sa)ah 
satu. khayalannya sebagairnana anggapan· kaum materialis; 

Kemudian, sesunggu}mya .kekosongan � dari ·iktikad· adanya 
kehidupan lain menyebabkan bencana atas jenis manusia·Qari segi 
kejiwaan dan sosial, . · 

Setiap manusia cenderung·terkena ·mllsibah ben1pa penyakit
penyakit, penindasan dan· penganiayaan. serta kerugiim. besar. 

. Setelah itu akan ada kehidupan yang lebih baik dari·pa�a kehidupan 
ini, di mana manusia akan diberikan balasan dengan adU. Mereka 
·yang .saleh akan mendapatkan hiburan dan ketenangan di dalam 
. jiwa-jiwa yang sedih; · · 

Sebagaimana adanya kehidupan lain di mana manusia dihisab 
atas apa yang diperbuat oleh kedua tangannya, maka akan dapat 
menirnbulkan hati nurani manusia yang hidup mendorong kepada 
kebaikan dan mencegah kejahatim. Oleh karenanya, manusia tidak 
'inampu inemahami· sifat balasan. rnenurut:l:Jentuknya. �g·: tepat 
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tanpa khayalan apabila tidak ada pmmjukyangdib(lwa para nabi. 

·PenJelBsan Hulmm-Hulmm 
Di anfara tugas-tugas kenabian·.cKJaJah membiinbirig man� 

kepada peibuatan-perbuatan utama yang di dalamnya terdapat 
kebahagian di dunia dan akhirat dengan perantaraan hukum•hukum 
yang m� terima dari Allah. 

' 

Man� tidak bisa sampai dengan akal-akaLmeteka kepada 
semua· petbuatan .uta.ma, karena fakk>r-faktor �bawaan.mereka 

. dan m��at-m� serta �wat-syahwat mereka berbeda. 
Kejahatan Jtu adakalanya dalam p�dangan sebagian orang 

merupakan kebaikan apabila dalam'kejahatan itu mereka meridapat 
basil dan keuntungan, dan adakalanya mereka meninggalkan 
kebaikan apabila tidak memuaskan maslahat-maslah.at dan haWa 
nafsu mereka yang khusus. 

.. 

Bukti terbesar mengenai hal ifl:t adalah keadaan yang meliputi 
duniakitasekarangini, berupa penganiayaan dan permusuhan serta 
pelanggaran hak-ha,kmangyang lemah, dunia yangmengaku bahwa· 
ia telah sampai ke derajilt yang tinggi berupa kemajuan dan petada-

-pan. -

Oleh karena � maka risalah nabi-nilbi merupakan penjelasan 
dari m:pal-amal saleh yang menyebabkan manusia patutm,endapat 
keridhaanAllah dan perbaikan bagi masyarakat 

TidBkdiragukanlagibahwa pene:ntuan amal-amal baikdanbuiuk 
dan penjelas(ln manfaat dan bahayanya serta pah�a dan 
hukumannya. bisa menimbulkan manlisia senang untuk belb1,1at 
kebaikan dan menghindari kejahatan. Dan ia adalah sebuah _unsur 
yang ampph pengaruhnya Clalam jiwa manusia 

· 

s��nya peng\ltusan �-Iasul kepada manusia wiiuk 
memutuskal) dalih dari orang-orang yang berbuat aniaya, bahwa 
Allah.tidak menj� kepada inerekajalan kebenaran yangpatut 
mereka tempuh. -

Kebenaran ini diungkapkan oleh Al-Qur'an: 
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( \\0 : ��··> 

"R�ul-rasul yang·membatua kabar gembira dan memberi 
peringaian· agar ·�apaya man usia tldak memp[lnyai alas_qn 
·terhadap AIIQh sesgdah kedatangan TCISUI-rasulib4 dan Allah 
Maha Perkasa lagi.Bijaksana." (Q.S.J\n-Nisa' :165) 

D�iki.anlah s11rmah Allah tebih berlaku pada .. makhluk.:.Ny�, 
bahwida tidal< menghukum SftS�orcmg, k�cl1i!lf��\1d�b-mengu,tus 
SC!O�Ilg ra,sul. 

. 

Allah Swt. berfirman! 
'7idaklah Kami menyiksa seseorang hln� kayli menguttJs 
�rang rasul. n .(Q.S. t\J .. fsra':l5) 

Jwm,.Nabi dan .. Rasul 
N�bi dan rasul banyak jumlahnya 
Ada pup nabi dan msuJ yang· disebut Al-Qur'� dan wajib kita 

imanij\unlahnya .·� 25 orang. . . 
Mereka adalah Ad�, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Luth, 

Ismatl,]shaq, Ya1qub,
· Yusuf, Syuaib, Ayyub, Zulkifli, Mtisa, Harun, 

Dawud, Sulaunan, Jlyas, Jlyasa', Yunus, Zakaria,Yahya, lsa dan 
Mu�mad alaihimus salam. . 

. ,Ada rasul�rasuflain.yang namal1ya udak.disebutg�clin AI�Qur'M,. 
akarttetapi Allah J"Qepunjuk kep�a.inereka dengatdinnan-Nyayang 
ditujulum kepada r�ul·Nya Muhainr�ad Saw.: 
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''Dan rasul .. rasulJiQng tela�. Komi ceritalcan. ;fentang mereka 
�ddmu sebelumnya, · clanC'·ada :rasul..rQs�l yang ti.Cltikl(ami 
ceri�lcan tenfahg�mereka kepadamu." · (Q .. S. Aa-NISa!: 164) · 
Nabi.;rtabi itu tidaklah sama derajatnya dalam keutamaan � 

kedudukannya, akan tetapi Allah telah:me\@.bih� (iebcs�n nabi-
nabl dart sebagianlainnya. · 

· · 

A�Um.Swt. berfirman: 
"Kqmf tela.h mel�bfflkan ��glCIJ'J nabl�n9bi dCiri sebaglan 
lalranya.'' 

· · · 

Allah telah mengangkat derajat-MllhamrnadSaw. di,�tas derajat· 
· para nab� bahwa lame.rtguhisnyakepada manusla; sedangkannabi

nabl yan� terdahulu diulu$ kepada umat-UJ1la� mereka sendiri. 

AIW.t:5\vt. berlmnan kepadarasUI;.Ny�Muhamm� Sijw.;· 

11Trdaklah Komi mengutusmu tnelalnkon kepada selur.uh 
tnanusfa sebagai pembawa' kctbar .gernl11ta. -dan, pember,� 
perlngatari, a�an tetapi k�ba.nyakan man�sia tidak 
mengetuhuinya. n (Q.S. Saba': 28) 

. SeP.apJmana kita ketahw bahwa Rasutullish Muh�aci.saw. 
adalab penutup nab�·nabi, · m.� �all. telah dfakhiri,,olebnya 
dan fa membawa hukum yangsempuma: 

AUah 5wt. berfirman: 

. . , ;,...�· � · 
. . ,, ! . ,."'�,- ,.,_,� -:'lg t' 

11 4111 . '0- . .  ·..., ...b-1 u .J.. L.u. \,jif . , ;;.i' . ,. ·�- \.;T�·, .. . 
: 

• - ' > ' ���- .'i( "!� " '1 • ., ... . 
( t.·: ��!JJ·' . �'�··. "-'� �..., 
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· .  

"Dan tidciklahMuhammadsebagai bapakdari seorangpun ell 
antara orang;orang>'lelald dari kamu,_ qkan· tetapi ia adalah 
fasul (Utuson} Allah dan penutup dari-nObi�L" 

· 

CQ.S. Al-Ahzab: 40) 

Rasui-Rasul tJJulAzmi 
Di_antara rasul-rasulAUah,.ada yang dllukiskan dalam A(-Quran 

sehagai ulul azmi. Mereka adaJah rasul-rasul yang dari.m� Al
lah iDenyuruh �MUhimunadSaW. untukmengan;tbll teladan 
dalam perjuangannya. · Sesuai dengan finncm.Nya: · · · 

"Belsabarlah_ engkau sabagaimana ulul azm1 ell .antora para 
rasul bersabar." . 

Mereka dinamakan ulul azmi karena fekad mereka Ia.tat. cobaan 
yang diberikan kepada memkasangat._keras.� pezjtiartgan yang 
m�Jakukanjuga b�.M� adalah Nub, lbrahim,:Mtisadan 
Jsa. " . 

. . Demildan pula Nabi Muhammad Saw. _feimasuk golongan ulul 
� �G;uena .oona� terrnasUk nabi yang paling banyak �J�elakukan 
jihad sabar 5erta banyakpengmbanannya, sehin�AIIah�nemberi 
pujian dan pm.ghcmnafan._h)ngga.tingkat:yang.tidak pemah Allah 
mengkhUSt.l$kan d� seorang.nabi sebeJ!J11lllya. 

_ Kew.aJibaa lman kepada �abi-Nabl. 
. Islam_ menjadikan bnan kepada nabi-nabisebagai salahsatt;l rukun 

akidah Islam. . 
Allah 5wt. berfirlnan: 



,. • • • • �1-'•<, • ., , /"\ ,., " ,, .j • • . � , , �--� • ...lc> J • . - .... ]/ 
,.. . . ., �J�, ' (.))!� �p) 

( ,,, : �· ). 
"KatQkanlah: Kdmi · beriman kepadg Allah. dan· kitab Y�ng 
d;n.,runkqn kepada kami dan. a� yang ditunmkan kepada 
lbmhfm,_lsm� Ishaq, Ydq�, Qn01c �ya dan ldlab-kitab 

dltururilcim �..� ... Musa dan ,._ serta ldtcJb-kitab yang � . -..., yang dltururilcim -kepada ·para nabf dari Tuhan memlcu. � .tidak 
membedaki:ui _ antara seorang ptln di antara mereka t;fan 

· l:tePada-Nya kami /Jerserah diri" . (Q.SJ\I.Baq�: 136) 

Allah··Swl berfirman dalam menj� akidah orang-orang 
mukmin: 

· · 

, ·." -�n� .. ., • -t:J, 1 .. :·:"-�
-

.,_ � • "'-�-', ..,.,_--. .  ',
�

..J.-..!-'"fl-. . . � , -
.,� · '-4._ -�....)'

� 
. 

. - - - - 'Y v. ., . ., _, - ' , �· 
c:al "··"'-�-... ·��, .I;� � ., �" �.,' l�. 
� ..).., . , ;.. . � , . ., ., to', ;, c.,y- c..r--

"' ., � /I!' "'." ·.I. . "'" .:i ( "fAO :. e;.J\ ) • �J -���.,b.\ I •..u I\ •JU ¥ . ,.,... ....,-"'-' v•• � 
"'Rcmd itu beriman kepada apa yang dibmmkan kepadanya 
oleh Tuhannya .. Demikian pula orang-orang mukmir:a, 

·. sern�ya berim� kepadaAllah, malailaJt.-malaikat-NYG�ldtab
kitab�ya dan rasul-r(JSUl�Nya. (Dan mereka berkata): Kami 
tidak membedakan .seorang pun Jli .� rasul-l'qSUl.J':{ya." 

(Q.S. J\l.Baqarah:. 285) 

Orang-:orang musUm beriman kepada semua nabi � dan 
menghormati serta memuliakan m� . maka barangsiapa ingkar 
kepadasalahseorang nabi dan mencaciseorangpun di anf.aranabi
nabi yang dim\latd.alam Al..Qur'an..berartiia tidak beriman ·kepada 
ldtab yaf&g· diturunkan kepada Muhalnmad Saw. 



Allah Swt berfirman: 

( ,.,, - \0-· : s \A) ' ) 
"Sesungguhnya orang-orang-vangkajitkepada AliPI:r dan r�ul� 
rasui-Nyaserta login mem!Sahkan antaraft/lah dan rasul-rcisul:. 
Nya, kemf.4cllan mengQtakam Kqmiberimtm kepada sebaJl!an 
dan merigihgk.ari sebagian sert4_ tnsJ!J -menC(Jri }alan tengah 
antara hal)tii (iman dan kDfir). Mereka itulah orang-orang kaftr 
yang sebenamya." (Q.S.Aa-N.._': 150-1$1) 

Sesuai clengan ajaran-ajiU'all ini, Islam telah meletakkan � 
persaudaraandan k�an antarab8!lasab�Q5adi burnt Sehinssa 
apabUa in�nusia bf3riman kepada selunih .rasul, maka fuudablah 
pemahaman mereka. terh�dap. p�rl:led�!lrtyang mungkin maSih 
terdapat di_anfaia m��ka. 

lni adat� keistirnewaan yang· hanya dip�yai oleh. Islam, dan 
Islam menjadibn pendekatan ini dengan dan agama-agama.lain. 
Islam juga mewajibkan atas pengikut.,.p:engikUtnya untuk beriirian -

kepada nabi.;nabi dari Urilat-umatyar1g �.diutus ol@ Allah dan· 
mf3ngho@l�ti pte_ •• 
Sifat MaksUm fterpellhara), �'P .. Nabl. 

Hikmah,;Atl�· menghel)cl� qnt\Jk qjepj�q� :n�bl�P:al>i�Nya· 
sebagai·m�usiayang ,�tl)g�e_mp\Unab�tt.lk cian b1,1CU p.eiteitJny�; 
paling banyclk ilmunya, paling. mulici nasab-nya, paling benar 
perkataannya, paling banyak l«!cerdasannya, sebagaimana ADa& 



tnelindungi mereka dari kebu rukan-kebunikan bentuk dan tubuh · 
seperti penyakit.:.�nyakit berbahaya. 

ltu semua karer:ta hikmah pengutusa.n n�bi-JJabi. �dalah hidayal) 
bagi manusia. Sedans hidayah itu tidak �an terwujud,. kecuali 
deng�o_pergaulan oersamamanusia·dan'be!Sama.adanyapenyakit
peny.akit. berbah�ya itu. Nabi•nabi:juga·,dillputi oleh ,pemeltharaan 
dan perhatian ·se,rta hidayah·:tiya. . - . 

.. _Allah :Swt. berfinnan mengenai Na\li Muhammad Saw.: 
"Sabarlcih engkau atas keputusan Tuhanmu, karena 
sesungguhnya,Kqmi selalu mengoW1,J$fmu. n 

· AU�· .$wt .. s��diri yang mendidik dan melind\mgi mereka dad · ·  
pe.,b���iper\?�bm dOSC1. dan m�ia*' !le\lipgg�keJtJq�p�n)n�telta
bukanlcili '�ntuk c:Jln:roereka $endiri, melainkan sebagal teladan bagi. 
manusia untuk mend�pat petunjuk. KE!mudian sunnclh·$Unnahdan 
. kenangan-ken�gan mm-eka seslldah watatnYa, c merupakan pelita-
peUta �ng·.men��_gi: kegelapan hid11p �anusia. dap m�nj¢1�� 

.kepadanya jalan kebeflaraQ, maka · merekalah · �mberi petunjWt 
kepada siapa kita disuruh Allah untuk ·menganibU teladan. 

Allab.Swt .. lmfiJl11ail mengen� �b�omr>Okd�n.nabl-:n�l;»i�:N�� 

�- G::!l� -�trG:t\\,, \$:6.'\ /�·�l:\�··1 ,..._ _ . l>!J-�· ·� �--- �.... .,u. 
l'f.. a. ,., , -:.� --ti�.,. ti:�'.f"'. ,. .,. ,'(-: ... !�l ... __ . • ·  Hl�+i.J4J · . · · �·,w �b :,.. ......, . . ,. .. . ·- . ...... � . 

,.,_ ·- . -· · I! . . 
• 

;."'. �'t .J\.� 1. 1' · \&...;�b �41e; ,, -�(X.� / �- (.)'�;, - �-· ;, . .. t¢' .. ., ,. ,. -�, "'� ' 
( '\• • "\ : ,.,.t.:JlJ,) • � �l �'�-..W�� 

l .�. l- , 
'1J<(#pqda .mereka itu telah Kami .tuttmla;rn Al·Kitab .(lqnhy�m 
ser.ta kenabian, maka apa/:)fla oral)g,.Qrang· inf fngkCI.J'. 
kepqdanya l{ami .tui':unkan suatY kaum yang tidak 
mengingkarinyci. Mereka itulah oranttOrang.yang mendapat 
petun]uk, makcf[Jendaklah f!nglccJu ·;lcuttpetuhjuk mereka." 

(Q.s. �-An'am: .89-90) 

. . 



Nabklabi ini palingiaatdalibanyak��melakukan 
kebaikan. 

.! .lilT.::�.�, � ,:- ,, 
_ _ 

.. ·:' � ,.�. 4�\ '.· " \':l. ,� � \-,.:::, • •  :JIJ�'tW�-�_...� -...hA?"J 
.,·.r-:,�,-�.rt,..:r:·, , __ •_ :."..-;�_{ r;\il ·" .. _. (_ �·y-r i 'l�.:.yo...,!o..., ·�u'� '..!' �9� � 

,. '�'� 
( V'J': ·�.P·) . �:!t\ii'� 

"Kami jadikan mereka sebagaJ pemimpin-pemimpin yang 
�beri pelunjulc dengan.:perintah Kami,d� -� sur:uh 
�·agarmelBlrukan�llafanyangbaik-baik,:meiJclirikan 
salat dim ine�adcan . .zaltat Sedang mtizeka itU ber.ibadah 
kepada kanii." . (Q�S.�b�': 73) 

Apabila_kita selidikfayat-ayat_Al-Qm'an, malm kita lihat ayat-
ayat itu menceritakan sifaf� yang paling semputna dan tinggi · 

yang kami sebutkan pada pembicaraan m� masing-masing 
nabi. 

-

Sendainya nabi-liabiAIIaldtu tidakmemiliki � sel)a
gai mailusia semacam ini, niscaya rendahlah me�ka dalam 
pandangan lnanusiadan tidakseorang pun yangmemenuhi seruan 
mmeka. · Seandain nabi-nabi .itu berdusta daD berkbiimat serta ya__ . . . . . - -

b� -tingkah laktmya, niscaya Iemahlah kepelcayaan terhadap 
mereka dan. niscaya rnere� -itu akan menyesatlmn, \>ukan 
membimbing,_ sehin$98 hnan�ah hikmah pengutusan mereka. 

Oleh --� � maka Allah- menyangkal adanya sifat· khianat 
dari ·semua nabi d.!ngan firman-Nya: "1idaldah mamglcin seorang 
nabiituolamberlchi� . . (Q.S.AU ...... :161) 

AI-Qur'anUl Karim bertentangan dengan Perjanjian Lama dalam 
pandarigannya mengenar nabl-nabi. Perjan,iian Lama inenggam
batkan nabi"flabi itu dengan dusta· ·dan· penipuart serta perbuatan 
dosa b�. Ia menggam\>arkarl Ya'qub seb,agal penipu yang 
menganggap Luth b.erzina. dengan dua orang putrinya; dan 
mengatakan tentang ·J'ianm, bahwiria berseru'ke[Jada orang-orang ' - . . 



Israel:� �enyembah anak lembu; dan m� tentang 
Dawud, bahwa ia berzina dengan iStri panglimanya Auriya; dan · 
mer)yat.alqm fJmtangSulaiman, �ia menyembahpabmg-patung 
untuk me_nyenangkan istri-istrinya. Sedang� AI-Qur'an telah
menceritakaiJ kiscili nabi�abl iDi (ian tidak menguatkari salah sabJ 
dari anggapatHm.ggapan ini dan inilah keistimewaanAi-Qutan yang 
dimilikii1 · -. dibanding den �an"ian. Lama. . . ya - ·  . gan&"!I:"&J � . . 

Sesun� penggm:nbaran nabi-nabi dengan sifat-sifat yang 
jelek, d� 5Emdirinya akan menimb� penganih buruk atas. 
jiwa QI'ilDS·tnulmiin yang bertakwa Pilll menjauhi maksiat,.se� 
Ia betkata dalam -dirinya: Jika demikian ··keadaan nabi-I@bi -Allah 
dan rasul�rasul�NYa, maka tidak ada·halangannyc:t"bagi kami untuk 
berbuat seperli mereka. 

-

lni ac:talah �patan baik yang mungkin dima:nfaatkan ol�h 
· orang..Qrang,yang, sakit jJwanya, untuk rn�ll$kan. diri dalam 
m�iat��td� _dosa-dQSC!:df sainping . � ..inillc¢entang� 
dengan kebenarandan kenyataankesuciannabi•nabiADab dandpsa• 
d� ·besar. 

N�bi-nabimenurutlslam teij�dari pesbuatanmaksiat, Adakala
nya tetjadt kesalahan-kesalahan pada sebagian dari m� yang 
menimbulkan;teguran dan tidakadc! hubungannyadensanmasalah
masalah akidah·atau budi peke.rQ, sehingga. perbuafannya tidak 
di�nggap ·J)mpuatan yang buruk. -

Adalml;.mya ·pcua nabi sendir(menganggap -�-,riereka kurang 
memenuhi hak Allah, karena ia: termasuk orang· yang lebib tabu 

· ten�g kem@aan Allah dan kebesaran-� m• merek,a .pun_ 
.meminta ampun kepada Allah'atas kekurangan m�bukanatas 
-dgsa-<fosa yat}g mereka lakukan. · · 

�ti,il9i�bidalarn ��4� tirlggrlan��� dan 
kejauhan dari h�wa nafsu dan makslc;d, maka Allah menyun,ah .�til 
untuk taa:t kepada mereka dan mengambil suri tauladan dari 
perjalarum hidup mereka. 

. . 

AUabSwt. berfiiman: 
"Merekti itUlon orang-or.ang yang diberi petunjfik:oleh Allah, 
maka iftr.4ilcih:petun}uk metelai" · 
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Allah Swt. menyuruh kaum muslimin untuk mengambd teladan 
dari �-Nya,Mu.hammad Saw.: · 

.,, �.·"'. /, 9 ....• � .!. '· , � ,�.-"'.�· r€J (.� .. :UJ . .t:o_ .c-�\·clU �J . . u� . . ,;.�- 1 . 
.f/1! . "' ' �;-t ., t ;'. 

...... \ � � '." ;' , . l'' .... _ � .... {, .... �\\ � ·. "' /. � ct.»� .u � ��!.-' .!,J?-.,Y-..__.) 
c�n _:·.�!..PlJ•> • � 

"Adalah bagi mmu dalam .diri Rasulullah (Muhammad Saw;) 
terdapat· teladan �g baik bqgi siapa yang meng�(Jrap Allah 
dan hari akhir serta banyak mengingat Allah." 

(Q.S. Al-Abzab: 21) 
Dan surah Al-Fatihah yang diulang-ulang oleh kaum muslimin 

dalam sal�-salat memka telah dijadikan Allah doa di dalamnya 
sebagai berikut 

''Tunjukil�h kami jalan yanglurus, jalan orang-orang yang 
Engmu beri kenikmatan kepada merem." 

Terutama • di antara mereka yang diben kenikmatan oleh Allah 
ialah nabi-nabi. 

. · · · · -

Dalam doa ini terdapat pefnberitahuan · dari ·Allah 
·
kepada kaum 

m\Jkmihinagar mereka:menjadikan riabi-nabi sebagai ik\J,tan memka 
dalam seluruh perbuatan dan petkataan memka. 

Mukjizat Nabi-Nabi 

Wajib atas setiap orang mukmin untuk beriktikad bahwa Allah 
Ta'ala telah memperkuat nabi-nabi-Nya dan menolong mereka 
depgan inayah Ilahlyah berupa hal-hal yapg �dak �� ditepma 



akal sebelumnya, supaya mereka bisa memantapkan kebenaran 
yang merekaserukan. Dan mereka mengetahui bahwa ia.diutus oleh' 
Allah. 

. 

· Hal�hal yang menguatkan ini dinamakan mukjizat atau bayYinah, 
karena ia adalah perbuatan-perbuatan di atas kemampuan manusia 
biasa dan di'.luar :ruang lingkup kemampuan dan pengetahuan 
rnereka, sebagaimana· ia bertentangan dengan sunnah-sunnah 
khusus mengenai materl dan hukum-hulmm alam biasa. 

Lafacl· yang paling banyak digunakan adat� lafad 'mukjizat'! 
Dinamakan demikian karena ia merupakan perbuatan-perbuatan 
yang membuat manusia tidak mampu menerimanya. Para uiama 
mendefinisikan bahwa ia adalah perkara di luar ke\>iasaan yang diber
lakukan Aliah pada. seorang nabi yang diutus. untuk · membuktikan 
kebenaran kemibiannya. Mukjizat-mukjizclt ini mungkin pada �tnya, 
akal tidak menghalanginya dan kenyataan mendukungnya. 

Nabi men�paikan petunjuk kepa,da. umatnya yang disuruh 
Allah menyampaikannya. Di antara orang-orang itu ada yang bersih 
fitrahnya, makaJa pun menerima kebenaran ketika_ tel�Jl nyata 
baginya. Dan di antara mereka ada yang JUSak fifrabnya, sehingga. 
ia pun menjauh dari kebeQaran dan dari cahaya hidayah sebagai 
pembangkangan dan .kesombongan. 

Oleh karena .itu hikmah Allah menghendaki dia menguk.Uhkan 
rasul-rasul-Nya dengan bukti-b� .yang_ tnembungkam mulutpara 
penentang dan penlbangkang, dan memutw;· alasail-alasan mmeka · 

serta mendirikail a1asan terhadap mereka. 
Mukjizat itu tidak datang dengan jalan mempelajari Umu dan 

menjalani sebab�sebab yang mungkin dijalankan, sebagaimana 
halnya dalam sihir yang mempunyai sebab-:sebab dan kaidah-kaidah 
�ng .. bisa, dlpelajari oleh sementara orang, sehingga timbul daJinya 
sihir.yang menyerupai perbuatan-perbuatan yang lu� biasa, sedang 
ia tidak tennasuk hal. itU. 

· 

Macam-macam Mukjlzat 

Mukjizat nabi-nabi ada beberapamacam. · . 
Pi antaranya mukjizat alami, seperti meinancarkan air dari batu 
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ketika M_usa ·memukui dengan .fongkatnya 1atkala kaumnya min�' 
minUIJl�ya. Dan sepertiperlil)durigan awan JJiendtlllg atas �', 
ISrael·ketika memka 'tetsesa.t Dan seperti terbelahn:ya'lautoleh Nabi\ 
M\ls�;,�·· ·d� su�tnY� �i(,,d�rj, ,sit\1, sehirlgga., j� .�isa berJ�� \ 
meJcmkan,diri: dan Fitaun. · . 

. Di antaranya yang:lain adalah yang lain adalah kabar-kabargaib, 
sepertip!lllberitahuanlsakePadakaumnyaientang�yang mereka: 
makari dan·mereka simpan di·�ah-rumah mereka. 

5elain ib.a juga ada mukfaat yang berla�an-dengan h�;. 
hukumalam sepertiapiyang.dipergumikan orang:,orang kaflr untuk 
.membakar Nabi Ibrahim :as;., ternyata nienj�di dingin dan 

· menimbulkan.keselamatan:aias'lbrahim as. 
· 

Ada juga mukjizat-mukjizat' pada waktu-wakfu tertentu yang 
tmjadi menurut kadar kebuh!hannya. 

. 

HikmahAilah menghendakl bahwa mwgizai setiap rasu1 adalah 
menurut keadaari lingkurrgan diinana ia ditururikari; �paya hal itU 
lebih �pub dalam: mentMrung··kerasulannya d.an lebih kuat 
dalam dakwahnya • .SepertnnUkjiZat Isa as. dengan menghidupkan 
orang-orang mati, kareDa orang Yah\ldi'pada.waktu itu mengingkari 
rub; mUk;;iza:t Musa as. yang tongkatnya bisa hidtip dan menelan· 
tongkat tukang-tukang sihir da,n t;,ill-tali mereka, btena· orang-o
rang.Mesirpadawaktu.itu pandai dalam ilmusihir. 

Mukjizatnabi..nabisebelumMuhammad Saw. timbul dengan cara 
ini, kalena akal-akalmaJ1tt$ masih befum matang untuk bisa 
menerimahtqjah dan beriirian:kepada:bukti yangbetdasarkah· aka� 
dan tidaklah ia berimal) did� masa-masa iili,. mC!Jilinkan kepacla 
hal:yangl• biasa.yailgkemum:ulannya bisamcmgalahkan.mereka 
dan memb� mereka.m�erima·�benaran nabi!)ya 

.MukJizat Nabi M..tt ... ild·Saw. 
Muk:J1zat�mukjizattetapdengan macam lnihinggamanuSia menca'" 

pai kedew
.
asaan dan kemata

. 
ngan aka],L,s_ehm!JS� terwujudl�h 

kehendakAIIah yang mendatangkan kerasUian UlllWD m .. W rastil
Nya MuhainmadSaw. MakaJapun menguatkannya.dengan mukjizat 
aqliyaH yang � yaitu Al..Qur'an yang m�b� mukjizat 
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denmm SU5unan ballasa dan balaghoh-nya serta isi!lya yang meliputi 
petunjuk:dan ilmu-Umu pengetahuan. Dan digunakan. oleh Nabi 
Muharnini:id Saw. U.nitJk rnenantang bi:lhasa Arab agar me�ka 
membuat. satu surah seperti Al.;QUtan, maka mereka pun tldak 
mamp�,dcm mereka adalah orang-orang yang ·tersohor dengah 
kefasihan, dan kecakapan,.dalam seni'_sastra. 

·· 

Mukj;iat Nabi Muhammad Saw .. mempunyai keistimewaan 
diban�Qkand�gan tnUk.iizat�ulu, bahwa Ia adalah mtik,j{zat· 
.yang hidup kekal·sepanjang masa c4llam jangkauan setiap peneliti 
dan seUap pencarl k�benaran un4tk menyent\lhnYa.' seme$ra 
mukjizat nahi1-nabi merupakan perlstiwa"!peristiwa.yang'sudah'habis 
dan hanya-dllihat oleh orang.:orangya_ng hidup :�etsama nabi,nal.li 
itu dan tidak dilihat oleh. orang-orang_sesudah mereka. 

Ia hanyasampai meialw pendengaran dan riwayat, hal itu-bisa 
menimbtilJ<an pengaruJ:f ya11g lemah, khus�nya . dizaman: illi, 
dimanabanyak tetdapafkekabwan4u!kaburan datam·agama-agama 
itu. 

' . .  

Oleh_se]>ab itu, sikap Islam terhi:ldap mukjizat"!mukjizat a� 
menghind� inanusia dari pencarian mukjizcit-mukjizat itu dan 
mengernb�ikan mereka kepaqa, ren�pgan d�-p�mlW@n t�pt:tpg 
isi ris81ciliJslam dan petunjuk yang dikandungnya yang terdapat. 
·dalam Al�r'anul KaDm. · · 

Sebagian orang-orang yang ragu terhadap kerasulan Muhamll)ad 
Saw. telah meminta.beberapa mukjizat, .maka jawaban Allah Talala 
kepada. merel<a ialah, agar mereka inelihat isl Al-Qur•.an yang berisi 
petunjukdan dalU-dalil aqliyah.bahwa ia adalah wahyu llahi. · 

Kendati demiklan Allah Swt. telah memberllUmsejumlah mukjizat 
kepada nal;i1.Nya Muhammad· Saw. seperti. mernancarkan air dari· 
jarl�jariilya:ketika beliau.meletakkimnya eli dal.am qirbah (tempat 
air dan kulit), dan mengenyangkan orang banyak dati makanan 
yang .sedikit, dan pemberitahuan beUau tentang 'beberapa peristiwa 
di masa yang akan datang, serta tentang perjalanannya "'ke Baitul 
Maqdis,pada malam Isra', dan lain�lain. 

. 



Allah Swt. berfirman: 

Q,, 't{' .u,. -� �b\.J.·J&, 1 {_�:.��·1,'-'t\i" 
,.,_;- ,.u 01- - , - q ...., ;JI .t-' 
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. "Mereka berkata: Tldakkah diturunkan kepadanya 
(Muha.mmad Saw.) tanda-tanda (rnulc;ilzat) dari Tuhannya. 
Katalcanlah: Sesungguhnya tanda-tanda (mulcjizat) itu dl sfsf 
Allah dan Aku hanyalah pemberi perlngatan yang nyata. 
ndakkah cukup bagi mereka yangKamf turunkan·kepadamu -
Al-:Kltab (Al-Qu,.,anY yang dlbacaka·n kepada mereka. 
Saurigguh�ya· ddl� hal pag Clemilcf(JTI 1tu terrlapat rOhmat 
dan peringalan bcigi .kaum yang beriman." · 

. . (Q.S.AJ.Aalal1Hd: 50-51) 



j· 
KISAH NABI ADAM AS. 

Pencipta Adaun 

Kisah penciptaan Adam dimulai �engan dialog antara Allah· dan 
� m�t · 

. . 

·. Allah Swt. memberitahu para malaikatbahwa. Ia akan mengangkat 
khalifah (wakil) eli bwni, yaitu Adam dan anak cucunya dan akan 
menetapkari mereka eli bumi dan.menjadikan ·mereka berkuasa di 
situ. 

Akah. tetapi � maJaikat merasa .. heran mendengar betita ini, 
karena yang akail menjacli khalifah Allah· di bumi-Nya tidak akan 
mampu mendirikan kerajaan yang menyamai kerajaan langit dalam 
hal rahmat dan ke5uciannya. 

Maka berkatalah � malaikat kepacfa Tuhan mereka: Apakah 
· akan Ei'lgkau jadikan manusia yang berbuat kerusakan dt bumi 

dengan maksiat dan pertumpahan darah, sedangkan Kami 
menyucikanEnglmu dari segala yangtidak layakdengan keagungan
Mu dan. memullakan-Mu sebagai tanda-syukur kepada-Mu? · · 

Para malaikat mengatakan hal itu kej,ada Tuhan memka; karena 
merasa melihatdiri mereka lebih baik daripada makhluk yang akan 
dijadikan kl)alifah di burnt Akan tetapi Allah menjawab dengan 
rahasia yang diseffibunyikan dari mereka dan hikmah yang khusus 
ada pada-Nya dalam ·penciptaan Adam, yaitu Dia mengetahui apa 
yang.·tidak mereka ketahui. 

Allah Swt. berfirman: 

l 



(V• : �,; ·-���y���! 
"KetilcaTuhanniu berkata kepada palJJ_malalkatS�ngguhnya 
Aku di bi.mii akan menjadikan seorong khalifah (wakil). Para 
malaikat berkata: Apakah Engkau akan menjadikan dl 'bumi 
manusia. yaJ1g berbuat ker�akari di dalamnya. dan me
numpahkan·darah. sedangkan·kamibertasbih dengqrj m�muji 
.dan menyucikan;.Mu; Allah menjawab: Sesungguhnya Aku 
mengetqhui apa yang ticJgk l;amu}¢a/lul." · . 

(Q.S.AI-Ba_qarah: 30) 

Ked,..��.Adam 

Se5udab JJlencip�n Adam,.� m�ngajarinya nam� ))enda� 
bendadan.keadaan-k�adaan·sertak�istimewaan�keistimewaanagar 
ia menjadi IIl!IDtclP di btimi dan mengambilm�atsebaik·b�ya. 

KemudianAUab.berrnaksud.ntei'}l.lJlj� kepadapara malaiJmt, 
bahwa makhluk yang baru ini lebih banyak ilmu dan lebih luas 
pengetahuannya .. Maka Allah ininta kepada mereka (lgar 
memberitahukan kepada�Nya tentang nama benqa-bendcl tertentu . 

dan khasiat-khasiatnya, kalau,ment@tdugaan memka.}lenar,.maka 
mere� lebih berh�k ate\$. kedud�.khcillfab.(U bumi. Akan tetapi 
.para matai�t tidcU< sanggtip m�nJawab dan ·.berkata �E!pad� AUi!lll 

· dengan mengemukakan. alascm: · · · · · 
Sesunggu}mya karrilmenyUcikan-Mu, wahai Tuhankami, dengan 

penyucian yang layak dengan·Mu dim lpwi tidak menyanggah 
kehendak�Mu, karena kamitidakmempunyai ilmu, kecualiyangtelah 
J;ngt(au berik�. kcn>�d� �ami, sedans E�gk�ulah Yang Maha 
Mengetahui-.seg�a se5uatu dan Maha Bijaksana dalam segaia hal 
yang Enskau lakukan. · · 

Allah Svit.:.·memanSWJ Adam ·unm.R·mengajari:para mal�t�an 
berkata kepa(ianya: ''Hai Adam, beritahukan kepada .paramataikat 
apa y�g·telah kutan9akan kepa.da lijereka.'' 

M$l- Adiitit tid� menjawah dan �p.enunjukkan kelebibalmya 
atas m�. PisiniAilah berseru �d�para m�t 
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''Tidakkah telah Kukatakan kepada kalian bahwa Aku mengetahui 
segala yang ada di langit d�n segala yang terdapat di bumi yang 
tidak diketahui oleh l)elam Akti ·sedang Aku mengetahui perkataan 
yang kalian ucapkan dan kalian sembunyikan dalam diri kalian. 

(Q.S. AI-Baqarah: 32-33) 

�nghormatan kepada Adam 
Al-Quran memberitahukart kepada kita.tentang y�g digunakan 

untuk menciptakan Adam: 

! ,�::-"" 9 __ ,�·"='.Jl.i:f�J£""J/,\i�\"" �� �- � .... .... ,. , .!J . . . U 

-·� 
"Ketikq Tuhanmu berkata kepada para malaikat: Sesung-
guhnya Aku· clptakgn man usia darJ fQ!!_ah liat." 

-·---,��--..:.._-..:...___ .. , . .  ' � � j\ -:I;, � /. l �.�'I' l-::iz\!..J."'iJ"' , -� S/1 � �'--"' � ; � 
�-' ,, 

· �  '##· 

"Kami telah menciptakan manusia dan tanah keting berupa 
tanah hitam yang sudah t;libentuk." 

Allah membentuk Adam dari tanah liat yang hitam dalam bentuk 
manusia; sehingga ia menjadi kering dan berbunyi bila diketuk . 

. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka ia berubah 
menjadi man usia yang terdiri dari dagmg, darah ·dan urat syaraf. 
yang beigerak dengan _khendak-Nya serta dapat berfikir. 

Kemudian Allah menyunih para malaikat bersujud mengh�rmati 
Adam, tapi bukan sujud ibadah karena Allah tidak menyuruh 
seseorang untuk menyembah kepada selain Allah. 

· 



( �\ •. �A :_,/I ) 
"Tatkala Tuhanmu berkata: kepada para malaikat: 

.Sesunggtihnya Aku jadlkt:m man usia dari tanah kering berupa 
tanah liat yang sudah dibentuk. Maka apabila AkU sudah 
menyempumakannya danrneniup ruh-Kq di dalamnya, maka 
rebahlah kamu. betsujud kepQdanya." (Q.S. Al.flljlr: 28-29) 

_ -.... �ocE��J\tJnkte_re_·:�!�taa-yangdi khususkanAilah. 
�=418§t Mam. . 

1. Pencipta.annya dengan tan�-Nya. 
2.Peniupan ruh:-Nya.di dalamnya. 
3. Perintah.:Nya kep�cia para malaikat unt\lk bersujud kepadaAdam. 

SujudQya Para .M.alaikat danPenolakan lblis 

· Paramalaikatsemuanya bersujudkepada .Adam untu� mematuhi 
perintah Allah, kecuali iblis;y�g-meriolak untuk berstijud lantaran 
sombong dan menibangkang. . 

· 

Allah Ta'�la telah bertanyaJ<epadanya,,.sedang Dia lebih tag� 
ten tang sebab yangrnenghalaiJgi iblis .untukbersujuci:kepada Adam 
sesud� la menyuruhnya untuk·melakukan hal itu. 

Maka iblis berdalih ·bahwa ia tidak lebih balk daripada Adam 
cialam hal kejadiann�,.kareni:l.ia.dicJp� Q�ri �nah-liat, sedang 
api .dalam pendapatDya iebih·baik dari tanah liat dan .menunjukkcln 
kesombongan yang sangat. · 
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Oleh karena itu Allah mengusimya,dari surga dan tnengutuknya 
de�gan· kutub,n yang kekal hingg� hari ki�at )@�na kesombo
ngannya. (Q.S.Shad: 73��8) 

Acl._ dan lblls 
Balasan· terhadap iblis . atas pembangkangan dan . 

kesombongannya untukb.ersuJud k�adaAdarri adalah pen90$ircu) 
darisu� dalam keadaan hina dina. 

Iblis memohon dari Tuhannya agar membiarkannya hiduphingga 
hari kiamat. Maka Allah mengabulkan permohonannya lantaran 
suatu .hikmah yang dikehendaki � Swt. 

Iblis ;mengemuka�n al�il perm()honannya. seraya. berkata� 
· "Dengan sebab keputusani:Mu yang menetapkan kebinasaan atas 
diriku, maka aku bersumpah untuk berdaya upaya sekuat tenagaku 
guna mellyesatkari anak-anak Adam dan menjauhkan mereka dan 
jalan-Muyang lurusdenganmengguilakail segala cara yangmungkin 
untUk tuJuan. itu .. Dan· akt.i· akan; ·mendatatrgft �neteha dari segala 
penjuru yang biSa kulakukan sambU m�n�nggu ke}engahan dan 
kelemahan mereka, hinQga. � .bisa menyesatkan dan merusak 
merekaserta'menjadikansebagian besardari mereka �� 
kepada-Mu.n Akan tempi Allah membentaknya seraya berkata: 
"Keluarlah-dari surga dalam �an tercela dan terusirdari rilhmat•· 
Ku, dan Aku bersumpah akart mem-mwu neraka ·(lenganm� dan 
siapa yang mengikutimu dari anak-anak Adam semUCU)ya. (Q.S. 
AJ.A'nlf: 13-18) 
Penclptaan H�wa 

Allah menyunah Adam·untuk tinggaldi surga bersama Jstrinya. 
Pada ·ulama berbeda peildapat mengehai waktu, kapan istrinya 
diciptakan. Ada yang mengatakan: Ses,.mgguhnya Allah Ta'ala 
mengeluarkan iblis dari surga dan menempatkaD Adam di .situ 
sendirian, tidak mempunyai tenian 'untuk bersenang .. senang 
bersamanya. Maka Allah membuamya:tidur; kemudian.·lllengambU 
salah 5atu rusuknya dari sebelah kiri dan menggantinya dengan 
daging dan fuenciptakan Hawa darinya. 



Ketika ia terbangun didapatlnya di dekat kepalanya seorang 
perempuan sedang duduk. 

Adam bertanya kepadanya: "Siapakah engkau?11 
Hawa.menjawab: "Seorang perempuan. n 

Mam bertany�: "Mengapa engkau dicipf:cikap?" 
Haw.a menjawab: "Sup�ya·engkaubersenang':'senang dC:mganku." 
Dalam Al-Qur'anul Karlin terdapat isyarat kepada hal itu. 
Allah Swt. berfinnan: 

"Dan menjadikcm pasanspnnya darinya agai ia (laki-laki) · berse-
nang-senang dengannyd." · 

Penyasatan lblis !erhadaJ) Adam 

Ketika Allah menempatkan Adam dan isbinya di surga, Ia 
membolehkan keduanya untuk bersen�ng-senang dengan segala 
sesuatu di dalamnya. 

Maka keduanya boleh makan buah-buahan yang disukainya, 
Allah tidak melarang keduanya, kecuali meJ11akan buah dClii pohon. 
Allah menyuruij keduanya agar tidak mendekati pohon itu dan tidak 
me�akan buahnya. Kalau 11� itu dUanggar, berarti mereka akan 
menjadi. orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan 
menentang pet:iJltah Allah dan akan mendapatkan hukuman lantaran 
hal itu. . 

.lblis gembira. dalam hatiny�, karena :.ia mendapat jalan. dalam 
larangan itu untuk menjumpai Adam dan isbinya. Maka ia pun mulai 
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berbicara d�ngan mereka dan mernbujuk mereka untuk makan buah 
pohon itu,. sehingga berakibat penyinglmpan aurat-aurat mereka yang 
tadinya. tertutup. . 

lblis telah berUsaha sekuat tenaga untuk terus menipu mereka. 
maka ia menimbulkan dugaan pada diri mereka bahwa ADah· 
mel.arangJnerekaberclua untuk makan d�ri pohon, supaya mereka_ 
tidak menjadi malaikatdan tid.ak k4:!kal di dalam surga yang berisi 
kenikmatan. Dan iblis bersumpah bahwa ia termasuk orang-orang 
yang mernberi nasihat kepada mereka berclua. (Q.S. AI-A'raf: 19-
�1) 
DosaAd� 

Adam dan Hawa lupa bahwa iblis adalah musuh mereka. maka 
tetjerumuslah keduanya dalam jebakan. fitnah dan memakan buah 
dari pohon itu. Ketika k�quanya memakan buah tersebut, 
tersingkaplah auratnya� $ebelumnya masjng-masing belum pemah 
melihat auratnya maupun aurat ternannya_-� .. ,-----------

. Lantarcm sangat malunya, keduanya mengumpulkan bebe@l)a · 

lembar daun pohon itu untuk menutupi a�tnya. Maka.ditegurlah 
mereka oleh Tuhannya atas dosa me)l!ka itu: ''Tidakkah Aku telah 
melarang kalian mernakan 'buah dari pohon itu dan memberitahu 
kalian berdua bahwa setan adalah musuh ·yang nyata bagi kalian 
berdua?" 

. · 

Adam clan Hawa merasakan besamya dosa yans:m�reka perbuat 
dengan melanggar larangan Allah. 

Makamereka pun menyesal dengan penyesalan yang sangatdan 
bercloa kepada Tuhan mereka serayaberkata: 'Wahai Tuhan kami, 
sesungguhnya kami telah meng�niaya diri-.kami dengan 
mendur�i-Mu dan menyalahi perintab-Mu, maka ampunUah kami 
dan kasihanilah kami, sebab jika Erigkau tidak mengampuni dan 
mengasihani �� dengan· keutamaan-Mu, niscaya kami menjadi 
orang-orang yang menigi." (Q.S. AI-A'raf: 22-23) 
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�manf�atag Adam,_clan Pengusk�Yil. d_. Surga 
Allah merierima tobat Adam: 

"Maka Adam- menerima dari Tuhannya beberapa kata, lalu 
Allah menerima tobatny� sesungguhnya Dla Maha Penerima 
tobat dan Penyayang." . 

. 
(Q.S. AI-Baqarah! S'i) 

Akan te�"Pi .Allah -menurunkari Adam dan 1-fawa. dari surga ke 
bumi dan memberitahu me�ka� bahwa akan terjadi permusuhan di 
antara analt �\leu mereka. Mer�ka akan berdiam di bumi, 

_ _ memakmurkannya dan'bersenang-5enang_di.dalamnya untukjangka . wakttftertenru; hingg§:'Clafmtgnya"ajafmere�. Dtm AllahSwt akan 
Il)emberi peh,tnjuk ke Jalan yang benar,· maka siapa yang mengikuti 

.petunjuk� ia pun tidak akan terjerumus ke dalam dosa di dunia 
-�·tidak akan sengsara di dalamnya. 

· 

·8 

. Allah berfirman: 
'!Df bumi itulah kap'iu. hidup dan di situlah kamu mati; dan 
dari situ kamu akan dikeluarkan." {Q.S.AI-A'raf:-25) 



l.,..-':4 �  f � -
.
··-, ,��c· _ ,-(;:. ':��t.�' . -� "' �r ,Ak, . ... ,. . . ,. :;; ... 

-' ,. ,)( , ,.,, ... �_�, ,.,� ·" , _, , . '�:' -;;, .... '.)'� !.\.A �- 1. · � . ...l..A • � u ., ($ rf � ..s  �r � -
- ( \YY : 4k )  . ) ,;�-�, 

'7l.lh.inlah kalian beTdua J:larfsurga bersama-sama dan kqmu 
akan soling bermusuhan satti:SOma lain, maka slapa mendapat 
dan megik¢i petunjuk-Ku trdaklah ia·tersesat.dan tidaklah ia 
sen,gSara." (Q.S. Th-'-8: .123) 

S...-sa Te111pat nnggal Adam 

Para ulaJ11a berbeda pe.ndapat mengenai surga yang disebutkan 
dalam Al�an dimanaAllah menempatkan Adam dan dari mana 
Adam disuruh turun, a� j� berada,di @n$t atau di bumi.-

Pendapat yang ·unggul.adalaq, bahwa sur9a'i�i'i)eii'Q;;"a·'llarii b!t.&nimtt,---
. .karena Allah Swt mencip�n Adam di bwni �bagaiman� :dal�m 

firman-Nya: "Sesungguhny_a Aku ja�ikan khalifah (wakil) di.bumr', 
dan Allah tidak menyebut .bahwa Ia memihdahkannya ke langit. 

Kemudian, 5esungguhnya Allah Ta'ala mengganibarkan surga 
- yang dijanjikan di langit sebagai surga Khuldt Dan anctaikata�surga 

.itu yang menjadi tempat kedlaman Adanj-.. tidaklah iblis berani 
berkata kepada. Adam: 

"Mauk,ah aku tunjukkan kepadamu pohon Khuldi dan. 
kekuasaan va!lg tak pernah pudar:?" 
Sui'ga Khuldi adalah tempat kenikmatan dan bukan tempat 

paksaan, sed�g Allah telah memaksa Adam dan Hawa agar tidak 
makan dari pohon itu. · 

Jadi surga Khuldi yang .berada di langitcid��h..tern.pat k�kekal�n 
bagi slapa yang masuk ke situ� - -
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( .::� > . .-: •  / ! _ ., \�� - · -' t: .... 

. - ' ��:.-�rA � 
''Dan_ tidaklah mereka itu dikeJuarkan cfari situ. 11 (Ayat) 

''Adapun orang-orang yang �rbahagia, maka- tempatnya qi 
surga, mereka kekal_ dl- daJCJJi,nya. 11 

-
(Ayat) 

Sedangkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dimana 
�mka berada; Melka pastilah -surga itu bukan yang dijanjikan di 
dalam Al-Qur'an bagi kaum mukminin yang saleh pada hari kiamat. 

Dan alasan lainnya adalah, bahwa iblis ketika menolak untuk . 
s_ujU.d, ia.pun dikutuk dan dikeluarkan dari surga, maka �ya 
irliadalah surga Khuldi, tentulah ibJis akan menda�tkan kemarahan 
Allab.�g�J>is.a.mencapai_surga Khuldi yang-menggoda-Adam dan 
Hawa- di situ. · - -"- ---------- ,, _ _  __ __ _ 

· - · 

Jelas sudah dari yang telah disebutkan, bahwa surga yang 
.runtukkan Allah bagi Adartl-bukanlah surga khuldi yangberada 
di langit, dan bukan tidak mungkin bahwa surga yang diperuntukkan 

:;! Allah bagi Adam letaknya tinggi di atas tempat-tempat.di bumi dan 
m�mpunyai pohon-pohon, buah-buah� · dan naungan-naungan 
serta kenikmatan, seperti yang digarribarkan Allah dengan firman · 

�: 
- - . 

. . 
...... 

- ��s -v �- , �r� !, :.sY. .... � ... ,.,.::; ff-�" · � .. , . - � <.S_,- � .. .... t� � .... 
' , ..- -.r. �.9 ( \)A : - � )  • � )'J .,... 

- ''Sesungguhnya engkau tidak akan lapar di sitr.l dan tidak akan 
telan}ang dan. engkau tldak akan hau8 eli situ dan tidak cikan 

-te�mp_aJXJ.l}Os m�ta1Jari.'' . . . .  _ (Q.S. Thaha: 118) 

· Di dalam surga ini engkau tidak. akan· lapar dan tidak akan 
telanjang _ tanpa pakaian dan tidak merasa hau5 maupun tertimpa 
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panas.Akan tetapil«nika Adam dan Hawamemakan buah tersebut, 
keduanya turun lw· b�i yang _.Per;tuh kesengsaraan, kepay�an, 

. cobaan dan ujian. Adapun .siapa yang- berdt\lil 'bahwa Adam dan 
Hawa tadinya berada di· suiga 1<huldi yang· terdapat di langit 4all 
Allah menyuruh keduanya turun ke bumLdengan firman-Nya: 

"Kami katakan: Turunlah kiunu dart situ semuanya." ' 
Maka·Qal itu telah dijawab, bahwa turun di situ berarti perpinda

han dari·�tu tempat lain sebagaimanadalam firman Allah Ta'ala: · . . . - - . .., 
"Turunlah (pindahlah) kamu ke Mesir, kar�ma kqmu akan

. 
• mendapatka� apa yang karnu minta." (Ayat) 

Dan sebagaimapa Allah Swt. berfirman tentang nabi Nub ketika 
menytiruhnya meninggalkan kapal. Dikatakan .(oleh Alli;lh): "Hai 
Nuh, turunlah (pinc;(¢ilah) engkau dengan keselaJ1!¢an dari kami." 
(Ayat) . " · . · · 

· ra.h QabU clan Habit' 
·1· gal;>ll dan Habll adalah dua orang anak Adam as. _ 

Al-Qur'an, memuat kisahnya yang dapat diarnbil nasihat dan 
hikriuilinyl;l ol� kaum mukrninin. Qabil adalah:seorangyangjah�t, 
sedan,g saudaranya Habll adalah seorang yang saleh dan bertakwa. 

. . Di antara �uanya timbul perslisihan yang berlangsung lama 
dan mencapai pun�ya dengan terpl.lnuhnya Habitoleh Qabil. 

Mengenaisebab terjadinya perselisihan antara keduanya �apat 
dua pendap�t dua pendapat. 

Yang pertama, bahwa Habil adalah .pemllik kambing, sedang 
Qabil adatah pemilik tanaman. Masing-masing mengl;l:<{akan kwban . .  

Maka Habil memilih kambing terbaik yang dimilildnya dan 
menjadika!tnya sebagai kwban, sedang,Qabil meman�n gandum 
yang �ing jelek dalam tanamannya. dim menjadiltannya sebagai 
kurbart. Ke�udian masing-masing mempetsembahkan kurbannya 
kepada Ailah, lall1_turunlah api dari langifmemakan kurban Habil 
dan membiarkan kurban Qabil. 

Maka'tahulah Qabil bahwa Allah.menerima ktu:9an-.gaudaranya 
dan tidak menerima kurbannya, sehingga ia pun iri hati dcm 
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membunuhnya. 

·Yang kedtia, menurut riwayat_Adam as. setiap kali mendapat 
anak selalu Iahir lakMaw dan perempuan. Kemudian puri me
ngawin�n':pt,ttrinya yang lahir dari satu · w� dengan putranya 
yang lahir -pada .w�fdu yang lain. 

Maka yang perfama lahir adalah QabU bersama dua orang putri 
kembard�sesudahnya lahir HabUbetsama dua orangputri kembar. 
Temyata putri kembaryang lahir-bersama Qabil adalah yang paling 
cantik, maim Adam ingin mengawl,nkaonya denganHabtldim Qabil 

. - menolaknya·seraya berkata: "Aku lebin oerhak 'atasnya dan ia lebih 
berhak atas saudaranya dan int·bu}<an berasal dari Allah Ta'ala, 

- melainkan ·ja adalah pendapatmu." Mak�. berkatalah -Adam as. 
kepad� k�duanya: "Pexsembah�ah kurb�n¥ dim siapa di antara 
kamu diterima kurbannya, maka kukawinkari dia· dengannya." 

Temyata Allah menerima kurban Habil dengan menurunkan api · 
yang .memal<an kurbannya sehingga Qabil membunuh saudaranya 
itu lan"taraii1:t�ngki,Jt�adc,IDy.a . .  '" ' .. 

Perasaan dengki adalah dosa pertama yang meilyebabkan 
pendurhakaan kepada; Allal;l Ta'ala di langit, dan dosa pertama 
dimana manusia durhaka·kepada Allah · di. b��. Adapun di langitj. 
rasa dengki itU dilaku� iblis kepada Adam,. sedangkan di bumi 
dilampiaskan oleh QabR terhadafi Habil. 

Pelajaran dari Burung Gagak 
Setelah Qabil merrJ,bunuh ·sauclaranya, ia pun membiarkan'nya 

ti?� tal)� apa_ycmg harus dilakukannya. Maka Allah mengutus dua 
· �kor btirung gagak yang sating; berkelaJti sehingga . yang satu 
:membunuh yang lain. 

_. 

Kemudian burung �g hidup:menggali tanah dengcm paruhriya 
dan kedua kal<inya, latu memastikkan tubuhtemimnya itu ke dalam 
lubang. Ket;ika. Qabil melihat burung gagak ittrmengubur temannya, 
timbullah rasa iba di h�tinya dan i� #dak mali�alah dengan burung 
gagakitu dalam hal kSih sayang, ma.ka iapun mengubursaudaranya 

_ di da.lam tanah, sedang ia menyesal alas perbuatannya seraya 
---..;,a�er:i.lika......;.;.ta,·dalam"'-dil'inya:. 1'Apakcth aku harus • kalah dengan burung 

gagak 'int ·?f (Q.S. Al,;.Maaidah: '31) 
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2 
KISAH NABI IDRIS AS. 

ldrisas. adalah termasuk nabi-nabi yang disebut dalam Al-Qur'an. 
All�h Swt. b�rlirman: 

. 1� -'�'1 ... �,��'\S _,. _/� .l \ "  \_. _,_.� ,_,. 
� u;l..f'� � �.-J J..J �__.<J. 

( AD :  �-�Yt ) 
"Ismail dan It;lris dan Zulkifli,- mereka. semua adalah orang� 
orang yang sabar. " (Q.S. Al�blya':.85) 

�- ·• .. _::-�i' /•- �' ' ,�GJ\ L·-h�, .... -��cJ . .... �� .... ;,. ; .... � :.J 
( tN- 01 :  A/ , • ,�-\�l��,�-��-'--r�:�-; ----' • . .. "" - J"'wi' -;, 

"Ceritakanlah (cisah Idris di ddlam Al-Qur'an, sesungguhnya 
ia 'seorang yangsangatbenar dan seorang nabi. Kami,nc;dkkcin 
dia ke:tempat yang tfn9gi.11 (Q�S. Maiyam: 5�57) 

Al-Qur'an menggambarkannya dengan sifat-sifat sabar, kebE!Ilaran 
�an ketinggian qerajat. · · 

.Kesjmpulan pendapaf.;.pen�apat para ulama mengenai dia adal� 
bahwa ia adalah nabi pertama yang Jrienerima wahyu darl Jibril 
untuk memberi petunj1.1k kepada keturunan Qabil supaya mereka 
kern bali dari kesesatan dan .kekafiran. mereka serta bertobat kepada 
Allah clan berjalan menurut syariat-Ny_a� 

· 

Al�ur'an tidak menyebut sesuatu secara terperinci mengenai 
kehidupan dan ajaran��jarannya sebagaimana tidak ada sa(ld� 
seJ�hyang.kuat tentang ke_hidupannya dan yang paling menonjol 
memb1carakan dlrinya adalah kitab TarikhuiHukama yang akariJ<ami 
ceritakan beberapa hal ttintcmg dirinya yang terdapat di situ. 

Kami ceritakah.rlwayat ihi bukan berdasarkan kenyatacm.yang· · 
pasti, akan tetapi han�alah untuk sekeciar mengetahui. 

· 
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Para huln,lma berbeda pendapat men genal tempat kelani@n d� . .  
tempat ia dibesarkan. SegolQngan mengatakan di Mesir, di hlermes 
dan di Manaf. Mereka mengatakan bahwa dalarn bahasa Yunani ia 
bemama Aramis, dan diarabkan dengan nama Harmas. Dalam 
bahasalbrani Khunnukh, sedang sebutan.Arabnya adalahAkhnukh. 
Allah AzJ2J. wa JaUa menamakan dalam Kitab-Nya yang berbahasa 
Arab (Al-Qur'an), Idris. · 

Hannas (ldris) keluar dari Mesir dan m�ngelllingi bun'li seluruhnya, 
kemudian fa kembafi ke Mesir ·dan Allah mengangkatnya �bagai 
Nabi sesudah Ia berumur 82 tahun. � 

.:. 

Segolongan lain menga�n, sesungguhnya ldris. dilallirkan di 
Babtl. Di situ ia dibesarkan. • Ia belajar pei1arria kali dari Syiits bin 
Adam, y� kakek dari kakek ayahnya. 

Ketika ldris menginjak dewasaADah inengangkatnyasebagai nabi. 
Maka ia p'4n melarang orang�orang ya11g berbuat kerusakan· dari 
anak-anak Adam, agar fidak·menentang syariat Aqam dan Syiits. 

- -Sebagian.kecildari mereka mentaati larangapnya. Sedang sebagian 
besar tetap membaltgkang; maka pergilah iii dan pengikut:. 
pengikutnya sehingga tiba di Mesir. 

Idris dan pengikut-pengikutn!fa berdiam di ·Mesir menye:rukan 
kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan dan m�arang.berbuat 
kejahatan �erta menye� ketaatan kepada Allah AzJ2J. wa JaUa. 

Sebagaimana telah dikatakan: Sesungguhnya ia menyerukan 
agama Allah dan menyuruh berpegang kepada kalimat Tauhid dan 
penyembahan Al-Khaliq dan membersihkan jiwa dari siksaan di 
akhirat dengan amat· saleh di dunia dan menganjtlrkan agar tidak 
terlalu mementingkan kedunian serta berbuat keadilan; · 

Juga ia menyurul:l mereka rpengerjakan salat yang dijelaskan 
kepada mereka tentang sifat-sifatnya. Menyuruh mereka berpuasa 
pada hari-hari tertentu setiap bulan. Mendorong mereka begihad 
melawan musuh-musuh agama mereka dan menyuruh menge
luarkan-zakat harta mereka· sebaga�· pertolongan bagi orang-orang 
yang lemah. 

Pada cincinnya terlulis: "Iman kepada Allah menyebabkan 
----lkra.OI:::.J...be.S..-I,hasllan." Pada bajU y�ng dipakainya. di wa� sembahy�g 
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jenazah tertulis: "Orang yang berbahagia ialah siapa yang melihat 
amal-amalnya yang · baik bagi dirinya dan syafaatnya di sisi 
T�hannya.•• Di antara ucapan-ucapannya: "Tidaklah seseorang dapat 
ber5y1:1kur kepada Allah �� kenikmjltan.y�ng diberikan oleh Allah 

. kepada makhluk-Nya. Apabila kamu berdoa kepada Allah Swt., 
makaikhlaskanlah niatnya. Begitu pula puasa dart salat, kerjakanlah. 
Janganlah kamu mendengki atas rezeki yang mereka peroleh, karena 
yang mereka nikmati dan padanya sedikil Barangsiapa melampaui 
batas kecukupannya, ia pun tidak akari merasa cukup. Kehidlipan 
jiwa adalah .di dalam. hikmah." . 

. 
.
. --..-·_,.. .. . · .-
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· a 
KISAH NABI NUB AS. 

Penyembahan B,rhala,dan·Tuhan:.Tuhan 

Nuh as. �dalah ·@SUI pertama yang dii.ttus Allah (iengan risalah 
ke�uhanan kepada �urnnya, _ketika inereka berubah menyembah 
berhala-berhala dan terus menerus dalam kesesatan.dan kekafiran. , ,  • t ' ' '  • · .  . - .. . · -· . 

Al-Qw'an telah menyebutkaiutama berhala-berhalayangduiunya 
disembah oleh kaum Nuh dengan perkataan yang cUlonta� oleh 
pemuka-pemuka mereka: · · 

\t ,.. � � �-:. �,, • �, (t 4 � -:; (f • .  ,·-'C(i ... 

� u..J ...G ¥J ra� ·&;. '--.__)..) ..o , · '.JI � 
. \' • ..-: ,; -:: . �� ..... t • �, 9, � ' /., y, 
- �J � ·�� � -� L' 

' 4(·'( : e..; ) . 

"Mereka. berkata: Janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan 
kamu dan jangarilah kamu tinggalkan Wadd, Suwa'� Yaghuts, 
Ya'uq, dan Nasr {nama-nama berhala)." (Q�s. Nub: 23) 

KaumNuh menyembahTuhan yang lain sebagailriana ditunjukan 
oleh ayat tetSebut dan ada yang mengatakan bintang-bintang yang 
berpindah-pindah. Oleh karenabintang-bintang ini nampak di waktu 
malam.daplenyap di waktu siang, maka mereka menjadikan berhala
berhala ihisebagai perantara untuk mend�atkan diri kepada Tuhan-
Tuhan inereka. · 

Nuh .telah hidup bersama kaumnya dalam waktu yang lama. 
mengajak.mereka menyembah. Allah. 

Allah Swt. berfirman: 
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"K.amitelah mengutus Nuh.kepada �aumnya, . mqk(J, tinggal(a� 
lei bersama mereka selama 950 tahuri." 

(Q.S.Al-A.Dkabut: 14) 

Akart tetapi masa ·ini tidaklah mengbasilkan buahnya pada 
mereka, maka tidaklah beriman dengan iisalahny(i kecuali sedikit 
saja di antara mereka, dan pada waktu itu ada bapak yang menarik 
hati anaknya yang mulai berakal agar tidak mengi�ti Nub selama 
hid.upnya. 

OlehJmrena itu mereka saling mewatisi pembangkangan dengan 
terus melakukan syirik dan durhaka. 

Ajakan41ntuk mcmyembah Allah 

Nub:berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya aku.peringatkan 
kamu akan siksaan Allah dan kujelaskan kepadamu jalan 
·keselamatan, maka sembahlah Allah saja dan jangan memper-
5ekutul{an-Nya dengan suatll.·.�pa.p.un,,.��na,�y'l--liDAWijtirA�RqbiJi',...A----
kamumenyembah-selain Dia atau rru!nyekutukan yang lain dengan� 
Nya, �aka Dia akan menyiksa kamu pada ba(i kiamat den� 
siksaan yang peciih." (Q.S. Hud: 25•26) 

Sebagaimana Nuh berkata kepada mereka� "Sesungguhnyajika 
kamu taat kepada Allab:dan menjauhi perbuatan-peibuatan buruk, 
niscaya Allah mengampuni do5a-dosa kamu. yang lampau dan 
rnembe;rokan kesempatan.kepadamu-serta.memberikan kenikrnatan 
di dunia ini, hJngga masa yang lama yang ditetapkan Allah bagi 
berakhimya ajal-ajalmu. Akan tetapi apabila kamu durhaka kepada 
Tuhan. �amu, maka sesunggubnya Dia tidak akan memberikan . 
kelonggaran kepadamu, bahkan Ia akan •Infi!J1impakcin siksaan bagi 
kanu.toan akan datang kepadamu secara .mendadak dari tempat 
yang tidak kamu duga." (Q.S. Nuh:.2-4) 

Pentb�ngkangan yang Membinasakan · 
. 

U�pan-ucapan_Nuh tidakiah menimb�n pengaruh dalarJ:ljiwa
jiwa kaumnya, bahkan mereka menjawab dengan pembangkangan: 
"Hai Nuh, · engkau telah memusuhi kar:ni dan teru.s menerus 
melak�kan hal 1tu. Maka jika engkau berkata benaT�ffi�� - - -
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dakwahmu, berilah apayang engkau ancamkan kepada kami berupa 
siksaan." 

Nuh menjawab tantangan mereka ·seraya berkata:. "Urusan. itu 
teiserah kepada Allah, Dialah Yar!g menimpakan siksaan atas dirimu 
jika d1kehend8ki-Nya, tidak ada yang b� menghah:mgi�Nya. 

w J.'. 

· Sebagaimana nasihat yang kuberikan kepadamu tidak akan 
bermanfaat bagimu, walaupun aku rltenghendaki kebaikan bagi 
kamu dengan nasihat itu -apabila Allah menghendaki kamu tetap 
dalflDl kesesatan dengan sebab kerusakan liWamu yang menolak 
penerimaao .kebenarah-. '· 

Maka Allah Swt. adalah Ttihan karrii.t-.dan kepada-Nya kamu 
ken:tbali pada hari kiamat dan Dia akan membalas kamu atas 
perbuatan-pelbuatanmu... (Q.S, Hud: 32-34) 

Keluhan kepacla Allah 
,S@�h Nuh rnerasa kesal terhadap kaumnya, .ia pun berlindung 

kepada Tuhannya memohon pertolongari atas .pembangkangan 
kaumnya, maka ia ·berkata: 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku 
telah mengajak kaumku unt�k beriman kepada-Mu dan 
meninggalkan penyembahan b�ala. Aku sangat mengharapkan · 

. keimanan, maka tidaklah kulewatkan setiap keseinpatan, melainkan 
· kuajak mereka rnalam dan siang. Temyata h�panku sangat· sia
sia, mereka malah makin membangkang dan durhaka. 

Setiap kali kuajak rpereka itu unwk menyembah.:Mu sup�ya 
Engkau bisa memaafkan kesalahan-kesatahan mereka,maka.mereka . 
pun menutup telinga dengan ujung jarinya karena tidak suka 
inendengarkan aj�. · Mereka sangat berlebih-lebihan dalarp 
membangkang sampai menutup wajahrtya cfengan baju supaya tidak 
melihatku dan_ tidak mendengar dakwah yang kuberikan. 

Demikianlah mereka itu terus menjatihi dakwahku dengan rasa 
sombong, dengan ticlak mC)u mengikuti dan memenuhi ajakanku. 

Wahai.Tuhanku, aku telah mengajak mere�untuk menyembah
Mu berulang kali dengan betbagai c_ara. Kadang-kadang ak4 

---.g;m���!!k· secara terang-terangan dalam kelompok-kelompqk 
mere� dan kadang-b,dang sendirian terhadap seorang <;li antara 
mereka. 
18 



Aku berlmta kepada mereka : ''Mintalah ampun kepada Tuhanmu 
clan bertobatlah dari kekafuan dan melakukan rnaksiat, sesung
guhnya Dia menerima tobat hamba-hamba-Nya dan memaafkan 
kesalahan-kesalahanserla memberi ganjaran atas tobat dan istighfar
mu. Maka Dia akan menurunkan bagi kamu hujan yang deras,.yang 
akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan, mem� rezeki 
kepadamuberupa� benda untukkamu nikmati, dan mengaruniai 
anak-anak yang akan membantu kamu. Kabun-kebun yang lebat 
akan memberi kesejahteraan kepada hidupmu dan sun�gai 
akan menjamin pengairan bagi tanahmu. " ·  (Q.S.Nuh: 5-12) 

Dakwah Nuh tidak1ah membawa pengaruh kepada kaumnya 
kecuali hanya sedikit sebagaimana dijelaskan oleh Al..Quran. 

'Tidaklah beriman belsama Nub kecuali sedikit" 

· Adapun sebagian besar dari mereka telah jemu dengan 
dakWahnya dan mendustakannya serta menganggapnya sebagai 
orang gila, dan mereka menimbulkan berbagai"� ''aart-· --

ancaman terhadap Nuh untuk m�gbalangi dakwahnya. 
AllahSwt. berfirman: · 

; t(" ; ; *" ,.� � &1  ,,. � .� �. \:j '"16. 
"' '"""' �� �V,��._, . .  C!.! 

c '\ =_,.,, ' .�:;J��*t1u " ·  
"Sebelum mereJca kaum Nuh telah men� yaltu mendca 
mendustakan hamba Kami (NUh) seraya.berkata; Ia oranggila, 
dania pun dibentak (supaya menghentikan dakwahnya)." 

(Q.S. AJ.Qamar. 9) 

Seba.gaimana mereka mengancamnya dengan rajam: 

;.�·�·*"t\" �� ·�-1-'·!�� � �-.1 
. • v.-;)..:1!-....J'A (J'!,O'J� l:f· .. "· r-' � 

"Mereka berkata: Apabila engkau tidak berhenti, hai Null, 
niscaya engkau-akan dirajam." 

� ·tetapi .,Nuh tidak peduU dengan ancaman tersebut dan ia 
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/ 
men�·dakwabny�piU\tang mUJ.lctur��.il b�rtawa@!J<epada 
Allah Swt. · 

Kutukan Terhadap Orang-orang yang Mendustakan 
Setelah mencurahkan segala tenaga untuk memberr hidayah 

kepada · kaumnya da.n. setelah Jertutup segala jalail ·untuk 
m�perbaiki m� maka padawaklu itu ia pun berlindung kepada 
Ttihannya dengan merigelUh atas�pnlaku kawnnya. 

Allah Swt. berfirm(lil: 

,( \M, - \W :. J� t ) .  
''Ntth·' ·fierkata: Wahai Tuhanky;; ��$.ungguhnya kaumku 
mendusiakan afru. · M.ilkil lterlTah Oku jalan keluar antara·aku 
dan mereka. .dan selamatJcanlah aku dcin orang-orang yang 
bersamaku, yaitu ·orans-orang yang beriman.• ' (Q.s. A.Syu'ara:117-118) 

• Sebagaiinana ia mendoakan atas kaumnya agar binasa: 
� . 

� ........ ...., . . ��· .... . . ., t,. .... .... ., ,.. .... � ... ;. 
.:.;Y.l ����·�-�-' x ,�....., � ¥ 'fJ. 

ti,T .. _� 9 ... 11.5'� , ,; ;1, �-� 1f ! - ' �- -;- �, X ,..!.,J· ., • . r..J - • , :J-k �- l _J� · (.)..,.. , 
' '  . ·,s:�,!G,. . s' .  ,( ( 'IY - ·�1 f t,.jt )  • U �UJ 

"Wahai Tuhanku, janganlahEngkau membiarkqn di atas bumi 
ini orang-;<>rang kafir mendiomi rt.lmah-rumah. Sesungguhnya 
jika Engkau biarkan� maka tnefeka akan menyesatkan hamba-

-·�·- ., . Ju�mba-Mu dan tidakiQh mereka meninggcilkan keturunan 
·· · keeucili omng yang ftziir dan lmftr.".  (Q.s. Nuh: 26-27) 
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Nuh. berdoa kepada Tuhannya agar tidak membi�r}mn di ·atas 
bumi iniseorang pun dari otang::Orang kafir itu, karena jika Ailah 
Swt. ll)embiarkan orang-orang lalflr itu terus m�nerus dalatn · 

kesesatan men!ka, maKa merekaakan menyesatkan orang lain dari 
k�bepa@tl dan menyebarkan dasa-4� me.reka kepada_�nak cucu 
mereka .dengan warlsan, maka. tidaklah mereka meninggalkan 
keturunan, kecuali orang-orang yangserupa dengan m�kcl dalam 
kekafiran dan perbuatan dosa. 

· 

Pembuatan .KapBl .Keselamatan 
Allah memn_gabulkan doa Nuh dan sebelwnnya membin� 

kaumnya yang mendustakannya. Allah Swt. menyiapkan baginya 
dan kaum yang beriman kepada risalah-Nya alat::�lat untuk. 
menyel�atkan din�· · · . 

M•Allah Swt. mewahyukari kepad�ya, bahwa tidak seorang 
pun akan beriman kecuali siapa-siapa yang mengikutinya dan 
inenyuruhnya. agar·tidak merasa sedih dengan sebatrpendastaan'�.,*t:i£' ...... 2 .. .. .  ?----

orang.;orang kafir teihadapnya, k,arena Allah akan menenggelarrikan 
mereka semua. 

· ... 

Allah menyuruh Nuh mE!mbuat kapal kesela�atan dan 
memheritahukan . kepadanya, bahwa. Allah akan me11ga�e15i dan 
memeliharanya, serta m�larangnya mendoakan orang..;orang · krlfir 
dengan keselamatan setelah mereka tetap berada datam kekafiral) 
mereka, karena Allah telah memutuskart akan menenggelamkan 
mereka. 

· 

Nuh rnulal membuat kapal dan ia pun ikut bekerja sebagaitukang 
kayu; 5ehingga diejek oleh orang-orang kafir lantaran pekerjaannya 
itu. 

. 

Menghadapi ejekan mereka ini Nuh be$lta: "Jika seka�g kaml1 
mengejek 5aya dan orang-orang beriman yang bersamaku, maka 
sebentar lagi kami akan mengejek kalian, karena aku tahu siksacui 
dan kebinasaan yang bakal menimpa .kaliail, sehingga kalian tabu 
siapa yang akan ditimpa siksaan yang m�nghinakann�a di dunia, 
sebag��na siksaan yang kekal akan menimpanya di akhirat" 

(Q.S. Hud: 36-39) 
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/ 

Perinulaan Air. Bah 
Nabi Nuh as� menyelesaikan pembuatan kapalnya dan tampak 

.tanda-tanda pennulaan siksaan, yaitu,memancamya air dari bumi. 
MakaAilah menyunih Nabi Ntih mengumpulkansetiap jenis hewan 
yang hidup sepasang-sepasang, jantan dan betina untuk dlbawa 
bersarrianya eli dalarii kapal $UJ2ya tetap hid up �lab musnahnya 
maKhluk hidup dan bisa·berkembang biak kembali eli bw:ni: 

Demikian Allah menyuruh Nuh membawanya eli dalam kapal 
keluarga dan para kerabatnya dengan perkecuaJian dua orang eli 
antara mereka, lantaran kafir �da Allah • .  M� adalah sa)ah 
seorang ishi dan analmya. 

Nuh menyiapkan kapalnyadan beikata kepada oran!fQrangyang 
beriman: �aildah didalamnya dengan menyebutnamaAUab Ta'ala 
di waktu berlayar.dan berlabuh, karena kapal itu bukanlah sebab 
terjadinya keselamatan, akan tetapi wajiblah atas mereka. menuju 
kepada Allah, karena· DiaJah yang menjalankan dan menghentikan kapalHu.: 

Juga Nabi NUh as. mengingatkan mereka, bahwa Allah Maha 
was ampunan-NyadanMahaPenyayang� hamba-:hamba
Nya yang beriman, sehingga meieka diSelamatkan.dari kebinasaan. 
Kemudiai):berjalanlah kapal ifu setelah airmeluap· di.tengah-tengah 
gelombang besar yang tinggmya bagaikan gunung. 

Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwa Nuh berdoa kepada 
Tuhannya agar Jllembalas kaumnya, sehingga Allah menjawab 
doanya lalu menurunkan hujan yang deras dad langit yang tidak 
� dialami oleh_bumi seiMdumnya, dan menyuruh bumi-supaya 

. .  m�antarkan air dari segenap penjurunya. 
Maka ·berkumpullah air qari langit dan bumi, sehingga timbul air 

bah yang hebatyang elitakdirkan Allah dengan doa nabi-Nya untuk 
membiriasakan orang-orang kafir, sambU menyiapka11 jalan 
keselamatan bagi N� dan orang-orang yang beriman bersamanya 
di atas kapal yang berjalan dengan perlinduriga_n Allah dan 
pemelihataan-Nya. . 

��-.. , .... .. , ... , . .. . , 
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Tenggelamnya Putra Nabi Nuh As. 

Nuh termgat akan putranya. Sebagai seorang bapakyang sayang 
kepada anaknya, Nub meinanggilnya 'untuk. naik ke atas kapal 
bersama keluarganya yang lain, �gkan putra.nya itu tetap dalam 
kekafirari. 

. . . . 

Maka Nuh berkata: "Hai � naildah engkau beJSama kami 
supaya engkau selamat dari kehanyutan dan janganlah engkau 
inasuk ke .dalam. golongan orang-orang �r yang mengingkari 
agama AUah." 

Akan .letapi putranya tidak menjawab_.seruan Allah dan tetap 
durhaka-· dan menduga bahwa apa yang terjadi itu- merupakan 
peristiwa-peristiwa alam bi� dan berharap akan bisa selamattanpa 
naik ke atas kapal. 

Maka'ia pun berkata kepada ayahnya: "Aku akan beJiin4ung ke 
St,tnung .yang. ticlak. bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak 
tenggelam." 

-
· ·  · , . ... ... ,�---

Ayahnya menjawab: 'Tidakadasatu kekuatan pun yangsanggup 
mencegah tenggelamnya seseorang yang telah ditakdirkan AllaJl 
bahwa ·ia bakal tenggelam sebagai balasan bagi Orarl!fORUl9 kafir." 

_.Putranya tetap menolakdan.menyangka bahwa tisahanya untuk 
mencapai puncak gUnung bisa.menyelamatkannya dari ten9gelam, 
_akan tetapi kekuatan air dan tingginya gelombang telah 
menghanyutkan putra yang sesat dan kaftr itu. 

Nabi _Nuh Memohon Keselam.atan-Pubauya 
. , 

Thnbul rasa kasihan dalam hati Nub terhadap·putranya, maka ia 
pun memohon. kepada Tuhannya dengan khusyuk_ agar sudi 
menyelamatkan putranya. Bukankah Tuhannya telah berjanji 
sebelumnya akan menyelarnatkannya bersama kelwuganya? 

Sedangkan putranya adalah tennasuk keluarganya dan .ADah 
selalu menepati janji-Nya dan. bia adalali hakim Yang Maha Adil. 

�aka Allah menjawab permohonan Nub, bahwa putranya yang 
kafir itU bukanlah termasuk keluarganya yang dijanjikan 
tliselamatkan. Karena ia tidak beriman dan tefap dalam kekafiran .. 
Dan ia_telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Allah 
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melara�g N� untuk �emohort �esuatu, kecuc:tli bilamana ia�merasa 
yakin bahwa hal itu.benar dan tepat, .sebagaimana Allah melarang 
agar tidak masUk daliml golongap �rang-Oiang yang be�uat cmiaya 
dan memohon keringanan bagi hukuman Allah, sekalipun yang 
berbuat itu putranya <fan beranggap(Ul bahwil kasih sayang bapak · 

dapat mengalahkail hukum Allah. · 

Nuh menyesal atas perkataann,ya dan mengakui kesalciliannya 
seraya b�ta: "S.eSj.ingguhnya aku berlindung kepada-Mu wahai 
Tuhanku agartidak memohon kepacia-Mu sejakseka�ng apa yang 
tidak Engkau t:Idai, danJika .eftglm.u tidak mengaruniai at<u dengan 
ampunan-Mu dan menyayangt aku dengan ke_tdamaan-Mu, niscaya 
aku tennaStJk OraJ,lg-or_ang yang Dl�gi. n 

Berhentmya Air Bah 
Ketika orang-orang kafir itti binasa Iantaran air bah, Allah 

m@nY1JIQhJ�WJ�i.l1Jln.kmenghisap:aimya danmenyuruh langituntuk 
.herhenti menurunkan hujan: Maka surutlah air dari bumi setelah 
Allah menit,ltuskan, kel\)inasaan baste orang-9rang yang berbuat 
aniaya, dan· kapalnya terdampar di gunung Juudy� 

· · ·  

Kejika i4t diserukan kepada orang-orang kafiryang bin� dengan 
kekuasaan Ilahi: 11Jauhlah or(lng-orang·yqng berbuat aniaya ini dari 
rahmat Allah dan ampuna�Nya:" (Q.s. Hud: ·44) 

Turun dari Kapal 
Setelah kapal terdampar dan bumi menelan air bah, Allah 

menyuruh Nuh turun darr kapal ke oumi. Mal<a turunlah ia ke bumi 
MaushU dengan diliputi oleh berkah dari Allah bersama orang-or-

. ang yang beriman dan · anak cucunya yang bakal menjadi orang
orang beriman. 

· Sebagian trtereka.akan.menjadi umatyang akan menikmati dunia 
dan kebaikan-kebaikannya, akan tetapi mere!<a tidak akan mendapat 
berkah Allah, karena mereka akan:menyeleweng dari jalan kebenaran. 
ct.�n disesatl<an oleh setan, hingga _menyebabkan mereka ditimpa 
siksaan.Allah dunia d� akhir.at · 

· 
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Allah Swt •. berlirman: . 

· ••ofkatakan kepada Nuh: Hai Nuh, turr,inlah dengan . 
keselamcitan dari Komi dan beikah atasmu dan uma"t-umat 
yang bersamamu · dan umat-umat yang akan Kariii beri 
kenikmcjtan kepada· mereka, kemudian '!lereka itu akan 
ditfinpa-siksa yang pedi.h dari Kami;" (Q�s�Hud: 48) 
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4 
KISAH NABI BUD AS. 

Huq mengajak kaumriya {kaum Aad) un� menyembab Allah 
sajadan meninggalkanpenyembahan berbala, karena hal it:u adal(lili 
jalan untuk menghindar}gm siksa pada hari kiamat 

, . . 
�" �.�. ' , -:: , j\i l� '-' " ., � �d'" :.J �1:1'J-�L� �_,.. F -3 . � 

(10 : ".,.,.�'' . ��,��JUr�� 
"Dan kepada kaum Aad Kami utus saudcira mereka,. Hud •. fa 
berkata: Hal kaumkri, sembahlah Allah, tidaklah. kamu 
mempunyai Tuhan selain Dia, .tidakkah kamu·takut (kepada 
Allah)? (Q.S. Al-A 'rat: 65) 

Kaurn.Aad beran�pan bahwa berhala-berhala ifu merupakan 
sekutu Allah dan bahwa mereka dapat memberi syafaat di sisiAllah, 
maka berkatalah Hud kepada mereka: KaliaD berdusta dalam 
anggapan � karena tidaklah patut_disembah keaJali Allah �ndiri. 

( 0 • : �� > 
"Dan kepada kaum Aad Kami ritus sauda'Jl merekci Hu_d. Ia 
berkata: ·Hal kaumku, sembahlah Allah, tidakkah kamu 
mempunyQi Tuhan selainDici, kamu initidak lain adalahorang
orang yang berdusta. (Q.S. Had: 50) 

Akan · tetapi, apakah pengaruh dakwah ini terhadap kautn Aad?. 

Mereka menghina dan metemehkan Hud dan menganggapnya 
Sinting, dungu dan berdusta, akan tetapi Hud menyangkal sifat-sifat 
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ini pada dirinyaserayamenegaskan kepadammeka, bahwaiaadalah 
u� dari Tuhan sekalian alain�an tidakmenghendaki bagi meteka 
kecuati nasihat 

M,_.gtngajkan Kenikmatan-keoikmatan AU&h 

Hud meneruskan seruan kepada kaumnya dengan berusaha 
memuaskan mereka dengan kemb�i ke jalan kebe�aran dan 
mengingaikan mereka akan kenikmatah-kenikmatan atas merekao . 

Maka berkatalah Hud: "Apakah kamu merasa heran pada 
seseorang yang menyampaikan petunjuk dari Tuhanmu untuk 
memberi Perlngatan kepadamu akan aln1>at buruk, dengan sebab 
kesesatan yang kamu jalani? 0 

"Tidakkah kalian ingat, Allah telah menjadikan kamu mewarisi 
bumi sesudah lenyapnya kaum Nuh yang chbinasakanADah lantaran 
dosa-dosam� dan menambahlkamu dengan kekuatan.di badan 

· dan kekuasaan? 0 

• 

�ikmatan itu menghendaki kamu beriinan· kepadaJ\tlal1ct'an 
bersyt,1kur kepada-Nya, .bukan untuk mengingkariNya, maka 
nasihatku bagi kalian adalah agar kaJian mengingat keutainaan Al
lah at.aslnu, mudah-inudahan kamu beruntung dengan kebahagian 
di dunia dan di akhirat" 

· 

Akan Jetapi kaum Hud tidak menunjukkan rasa _syukur atas 
kenikmatan�kenikmatan Allah pada .mereka, bahkan mereka 
tepggelam dalam syahwat-sya�t dan �mbongan ·di bumi. · 

Maka berkatalah Hud kepada mereka: "Mengapa kamu 
mendirilam bangunan-bangunan yang tinggi untuk membanggakan 
din, dan,membangun istana�istana yang megah untuk menurijukkan 
orang-orarig yang mengh�pkan k�kalan di 'bumi, dan berbuat 
aniaya seperti pengua.Sa;.penguasa yanglalim dan tidakmenyayangi 
ketika kam\1 marah, dan kamu lakukan hal itu dengan kekejaman . 

orang-orang yang sombong? 
Maka takutlah kamu kepada Alla_h dalam perkara yang 

diperinfahkan Allah kepadamu dan takutlah kamu kepadakli .untuk 
m�menuhi petunjuk yang kuserukan kepadamu. 
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.. 
Hai kaumku�ah kamu.kepada Allah yangtelah memberikan 

kebaikan-kebaikan yang muU� 'be·rupa putra. putri dan binamng 
te.li'l:ak, kebun-kelmn, dan mata·air, maka janganlah kamu membala5 
kenikmatan-kenikma� All� dimgan k�ran dan keC()ngkakan' 
serta kekuatan, sehiilgga siksaan-Nya akan m·enimpa dan 
membinasakan kam�. (Q.S. A&SyU'ara: 128-135) 
Ser11an Bertobat 

Hujan pun tertahan dari kaum Hud selama tiga mhun, setelah ia 
mengajak mereka untuk men�ti petunjuk dan sesudah mereka 
menjauhinya, dan ifu merupakan peringatan .bahwa siksa Allah bakal 
diturunkan atas mereka. 

Dalam. ma�a-m�a .ini Hud. selalu menasihati kaumnya c)an 
berkata kepada mereka: "Berdoalah kepada. penclptamu agar 
mengampuni dosa-dosa kalian yang lampau, kemudian kembalilah 
bertobat k�ada-Nya. Sesungguhnya jlka kamu lakukan -itu, maka 
� a.�n rnenurulikan hujan bagimu terus menerus; sehingga harta 
be.nCt.a.mu menja.di banyak,,, sebagaimana lct .rite.nambahi kamu 
kekliatan di ·sainping �ekuatam1lU sendirl, dailjanganlah kamu 
bE!Ipaling dari ajakanku dengan. tetap berada dalam kekafiran dan 
kejahatan." · 

...;.�_ · -. � ,(."'_ ·_ ! _ '�r_ t-z�., · .? . !"" . , . � \. .......... � � .J 6.J a:J n.J I t I 4 t.fZ•l ;,c_d � A4 U A 
, .. ,...,;;r;� ,, - . •  ...., ......,....; , . . . - - ,;,..;- . � 

!'! ·� ..... .... ,� ' .... . .�.,� . ..... �� f l  l . .. '" 
, � .lJ!J U:J�-� ·�'�...X 

� � . . . 
. ·- ...... •-'-- \ ;,...-�.,...�"" :_.:'�, � J I .c or : �� J • ��!_,J� ur-�.J'�J. 

'.'Hai kaumku, rnintalqh ampun.kepada:Tuhanmu, kernudian 
bertobat/ah kepada-Nya, mcika Ia akan menurunkan. hujan 
yang deras dari langit dan menambahi .  kamu kekuatan di 
samping kekuatanmu, dan )angSJ.nlah kamu berpaling.dengan 
berbuat kejqhQ(Qn. (Q.S • .  Hud: 52)_ 
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Keselama.tan: Kaum Mukminin dan Kebinasaan Oran�rang 
Kafir 

· 

Setelall-tertahannya hujan selama 3 tahun, datang.perintah Al
lah untuk menurunkan siksaan atas kaum Hud .setelah mereka 
mengingkari risalah nabi mereka dan terus menerus dalam kekafiran 
dan kesombongan .. Kemudian Allah menyelamatkan Hud: dan .o
rang:-orang yang beriman dati siksaan itu dan m�mbimisakan kaum 
yang berbuat kejahatan. 

· 

Adapun keselamatan Ht.�d dan pengikutnya yang beriman, dalam 
AI -Qui' anti� dijelaskan. Sebagian ahli sejanm berpendapat, bahwa 
keselamatan Hud adalah dengan menjauhi kaumnya setelah ia putus 
asa karena ·dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. · f5emudi"n· ia; 
pergi bersama orang-orang yang beriman menuju. Makkah dan 
�nggal di sana sampai ia wafat dan dimakamkan di situ. 

Adapun b.encana yang ·diturunkan kepada kaum Aad, berupa 
angin kencang yang . terus meneru� seJ�a �jlih mal�m, :delap��a.J�o .... - ---

hari, sehingga binasalah mereka dan: berlebaranlah mayat-mayat 
mereka di bumi seperti batang kurma yang tercabut dari 'akamya 
dan binasalah mereka semua, tidak: ada satu pun yang hidup di 
antara mereka kecuali rumah-rumah. mereka. 

Allah .Swt. berfirmao:. 

U._,'"f" . :(:,� /. , ,  t �t6'����,. 
. � � -; -�J.'Ple� / :J 

,.�-: . � . ,, . .� b \1 ,. J d �· / fa-i;l¢,; � �� - .. , J , . -� , ... 
• � � l � -ra-1 ·' -'�f? J , 

/ \.&�;_;·�·,, 
·" ... � r._) . r-r l.T....rP .. , � 

( " ."! '\ : A; \)t ' • :(A� . '·\A fi'.J. �' 5 ·\-:� 
, .. ;' • "--""' / ·� (.J""//r" 

11Adapur] kaum Aad, merekci itu dibinasakan oleh angin 
limbubu yang sangat dingfn dan kencang; Dikirimkan kepa�a 
mereka selama tujuh rnalam delapan hari bertun.it-turu� .,c;du 
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kamu lihat kaum itu bergelimpangan seolah-olah mereko 1tu · 

batang pohon Jcurma ·yang tum bang dan kosong dalamnya. 
Apakah engkau . mellhat. ada yang masih hid up di an tara 
mereka?" (Q.S. Al.lfaqqah: 6-8) 
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5 
KISAH NABI SHALER AS. 

Tempat Kediaman dB:J1 Tuhan-Tullan Kaum Tsamud 

Al-Qur'an 'tidak menentukan tet:npat-tempat kediainan kaum 
Tsamud, ia hanya diketahui dari finnan Allah Swt: 

. _, r"'tL "'��" ' "'b. �· _u, :;·-''! .... .,. :y  . •  �'r :Y. . «J..,.. . �_, i' . 

· 11Dan kamu Tsamud yang menggafi bcdu-batu gunung untuk 
mendirikan rumah-rumah di lembah11 

· 

Yaitu bahwa tempat-tempat tinggal memka di kawasan yang _ 

bergunung-gunung atau di dataran yang berbafu-batu, dan lembim 
yang ·t�but dalam ayat diatas adalahu Wqgil Qura;. .makac.kaumm---
Tsamud tinggal · di tempat-tempat ini. Sebagian besar ahli riwaYat 
menetapkan_desa Al-Hljir sebagai tempat di mana terdapat rumah-
rumah kaum T5amud. Memka meriyebutkan bahwa di situ terdapat 
sebuah sumur yang bemarna �ur Tsamud dan Rasulullah Saw. 
bersama-parasahabatnya pemah singgah disitu pada waktu ileranS 
Tabuk, dan melarang sahabat-sahabatnya minum aimya dan 
memasukfrumah-rwnahnya. 

· 

Seman Menyembaban Allah 

Allah rnengutus Nabi Shaleh �. kepada kaum Tsamud untuk 
mengajakmenyembah-Nya dan meningQalkan penyembahan berha
la-berhala seraya berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah saja dan 
jangan menyekutukan-Nya dengan seamng pun, Dialah yang teJah 
menciptakan kamu dari tanah dan Dialah yang telab memudahkan 
kamu memalam.irkannya, · sebagaimana Dia menyediakan bagimu 
sebab-sebab kemalanuran.11 

• 

Maka apabila Allah telah memberikan karunia yang besar ini 
kepada kamu, patutlah dan wajiblah kamu memintaampun kepada-. 
Nya atas kesalahan�kesatahanmu dan bertobatlah kepada-Nya. 
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Sesungguhnya Dia dekat darimu dan mengabulkan doa hatnba
Nya; serta n:ie11galnpllni:4�a o�ng·y�g bertob�t.Jika ia beriman 
kepada-Nya dan · ikhtas dalatn doanya._ir- (Q;,S. Hud: 61) 
Sifat Berleb�lebm.n ya��g MendustakaD 

Tsamud·melldustakan nabinya yang:diutus oleh Allah Ta'ala dan 
menolak untuk menyenibiih Allah d,an bertakwa .kepada-Nya. 
Sedangkan Shaleh adalah utusa{l yang bisa dipercaya, tidak 
menghendaki upah dan _balasan atas dakwahnya. 

· A4alah sti.c:lah menjadi kebiasilan kaqm Tsatnud untuk berlebih
lebihan dalam kenikritatan fubuh, berupa makan dan minum 5erta 
rumah-rumah.yang megab. maka riabi_ mereka mencela apa yang 
mereka lakukan,dan berkata kepada mereka: 

"Apakah kamu niengira. bahwa Allah akan membiarkan kamu 
dalam kenilanatan, dan kc3ml.l· clkan merasa aman dan siksa�Nya? 
Sehingga, kan:lu-<bisa bersenang.,senang sekehendakmu dengan . 
kebun-kebun, mata air - mata air, tanaJ:nan-tanaman dan pohon
P9hQn kurma yang· m�• dan menggali gunung-gunung untuk 
membuat rumcih-rumah, ·Jmmudian kamu -tidak ber.;yuktir .kepada 
Allah atas kenikmatan yang besar fui? · 

Maka takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku dalain 
petunjuk yang kuberikan bpadamu. Oapjanganlah bmu mentaati 
perintah orang7orang yang berlebih-lebihan d,alam menjialani 
kekafiran dan mciksiat, beibuatken.lsal@n di bumi, se� tidakberbuat 
kebaikan. 

Kaum Tsamud'Memin .. Mukjizat 
Orang-orang: Tsamud Ud.ak bedman kepada ·nasihat yang 

di�erikan Shaleh dan ti�beljalan diatas kebenaran sebagaimana 
iamembimbingmereka, akantetapi m� menuduhnya mengigau 
dfm kena sihii:al<alnya •. � mengaku sebagai rasul Allah dan 
minfa darinya supaya inendatangkan ·mukji.iat yang:,m�nUJ1jUkkarl 
bahwa benar-benar ia adalah rasul Allah. · 

- . .. . . - ·  ...... . . . . ,-

Mal<a ia pun tnemb�wa unta yang dic::iptakan Allah secara khllsus, . 
menyuruh mereka supaya ti� mengganggunya, tiaak boleh me-
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· ·.·.-·.:=�=-,:--:��::.<·.�· 

nyiksa maupun mengusimya dan tidak boleh mengendarainyaserta 
tidak boleh menyembelihnya. 

Allah memberi minum baginya dalam satu hari . .tertentu dan 
.memberi.mereka pada hari lainnya dan menganc:am m�adengan 
siksaan jika mereka mengg�ngguoya, dan keselamatan mereka 
dikaitki)n dengan ke-selamatanny� (Q.S. As-SYQ'� -153-156) 

Allah Swt. berfirman: 

• . c�� r' �� � -� , � !:�'f� ·� \£J n-"' . �· '"· .�' 
�� �._) 1---: ,. ;'. �� ;' 

'-', :. -'t.f- �-'<'"'·� .-::: ��- .... , u ·"-'•-� , . i� ·V'- � �� �J 
. � , , ,.,..,,. < �" - �v : _,.,.... ' > • _AA·s 

"Sesungguhnya Kami turunkan unta betina sebagai ujian bagi 
mereka, maka ·nantikanlah mereka dan SQParJaiJ..-S.eerRt;aa----
berltdhulah · mereka bahwa air itu.dibagi antara mereka.,setiap 
mintiman,menunit giliran masiTJg-masing. n 

(Q.S. Al-Qam.ar: 27-28) · 

Penyembelihan Unta 
Para p.einukci Tsamud tidak tahall menghadapi orang-orang 

mukrnin dart tid�k. pula menyenangi ada�ya unta di antara 111e.reka. 
Mungkin ka�ria unta itu besar tubuhnya, sehingga'menakutkan 

temak-teniakmereka. Mungkinjugadapatmenghalangi.mere� dari 
air ketka mereka sangat memerlukannya, dan mereka Jakut orang
orang yang beriman akan bertambah banyak dengan sebab unta 
itu. 

Senir:t99amendorong meieka untuk membunuhnya, }(eJ:ldati ada 
ancaman dari n�bimer�ka berup�ilurunnyci s�an dantimbwnya 
kebina5aan ataS IJlet'eKa jika unfa itu diganggu. 

Akan tet�pi lllei'eka berani menyembelih unta itu tanpa 
• mempedulikan. ancaman, dan minta kepada Nabi Shaleh untuk 

.�enyegerakan siksaan bagi niereka, serta untuk memastikan· bahw� .. 
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___.,----

ia adalah utusan ADah. 
Di hadapkan tantangan seperti � Shaleh memberitahu memka 

bahwa siksaan ABah.pasti datang kepada mereka·sesudal:l tiga.hari. 
Allah 5wt. berfinnan: · 

: �ti;, F&t;�' �!#-j u\ij '�;r;; ;';' ..... 

.,.. "";;t" i � . ,-::·.:r:! '� :LJ. �-�;, t-'�\ �' • .-� 0;' ,. ;, ;' ;' -;' . '-F;' 

C vv : c::::),_p, ) 
"Mereka plin terus.men�belih unta fbi cJengan mendurhakai 
perintah Tuhan mereka seraya berkata: "Hal Shaleh, 
datangkanlah apa yang engkau janjikan kepada k(lmi jika 
engkau benc;rr..:benar utusan All�." (Q.S. AI-A'raf: .77) 

if,�.:_-'� . ,_; � :  J�� -,-� , 
. 

• ,. • "" " 7/. 9 • ;' �' t l  :' (1D : �� ) '! Y.J�.....t'W�J�.l c .;:�� 
� . 

"Mereka pun menyembelih untd itU, maka berkatalah Shaleh: 
Bersenan�rsenanglah kamu .�i rumahmu selama tiga . bari, 
sibaan itu adcilcJh jim}i yang tidtlk biSa didustakan lagi." · 

. . 
. (Q.S.HUd: 65) 

PersebngkOiaa untuk Membunuh Sba1eh 

Di antara kaum Tsamud terdapat seinbilan orang laki-laki Yang 
palingmenunjukkan kekafiran dan berbuatkerusakan di bumi, maka 
bersekongkolah mereka Wituk membunuh Shaleh dan bersumpah 
akan ·meniblinuh Shaleh dari kel�ya � diam-diam. 

Maka apaplla p� pendukung. Nabi Shaleh dan kerabatnya 
datang �ntuk mencari pembunuh,;.pembunuhnya dan menun�t 
balas, mereka pun akan menyangk.al tuduhan itu dengan 

.· 



. 

menegaskan kepada memka, bahwa m�ka tidak menyaksikan
pembunuhannya dan. fidak ikut serta d� petbuatan itu. 

Orang-orang ini merencanakan per�ekongkolan un�� 
.membin�an Shaleh dan keluarganya. Sementara Allah di 
belakang mereka menghendaki keselamatan nabi:"'Nya dan 
kelua.rgartya serta kebinasaan bagi orang�g yang bersekongkOI 
· ini dan t:eplpat yang tidak mereka ditga dan· tidak memka rasakan. 
(QJS. �: �2) . 

Keblnasam·Tsamud 
Adapun kebinasaail Tsainud, dilakukan d.engan petit, 

sebagaiman� Allah ·swt berfirman:· 

®":-:;.I"' ! " \ �� .li : .-:"-:'"� . rAJ � .��lt 
"Maki£merekopt.m disambar petirsedang m�ka' itU mellhat" 

of,. ., .J :;J • • • �"'it�' <• :. � .  l..i . , • ., ., , � �� \ ... ... _ �\9 � · � �� - . � . 
( VA : c::J !F-,S.h ) 

"Maka fiba.;.flba mereka merasakan goncangan yang hebat 
hingga matilah mereka di dalcim rumah mereka." . 

(Q.S. AI-A'raf: 78) . .  

. . - � :;-' 
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.6 
KISAH NABl mRAalfyl AS .. 

Nabi Ibrahim as. adal�h salah seorang nabi yang fermasuk ulul 
azmi. 
. Ibrahim mempunyai keduciukan besar di_ �angaf.l p�ra pemeluk 

agama-agama Yahucli, M�hi.dan Islani J3ell�u dUi;iliirkan dan di 
besarkan di negeri BabUon (baq). Nabi Ibrahim as. mempunyai ayah 
bemama Azaryang kafir, sedang ibunya adalah orang yang beriman 
sec�ra diam-diam. ,(Menurut riwayat lain ·Azar b.ukanlah _ ayah 
Ibrahim, melairikan seorang:ya,ng.dianggap'ayah oleh Ibrahim). 

Ibrahim cfdahirkan dalammasapemerintahan Raja Namrud yang 
perkasa. Ia seorang penyembah berhala dan mengaku Tuhan, maka 
orang yang menyembahnya]antaran talrut kepadanya. 

Ketika Ibrahiin menginjakdewasa ia pJJn mengeju�l)_bapaknya 
dengan perkatcmnya: · · · · · · 

� � � . :- ,. jj(1� ' :l�l\ �\�;,1�1 0 . �J :..; �,.. ·" . ,. 

. .. . "J� . . � '!'  
"Apakah engkau menjadikan berhala-b�rhala itu sebagai 
Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu. dan kaummu dalam 
kesesatan yang nyata." 

Kemudian Ibrahim berka:ta: ·"Hai kaumku, sembahlah Allah 
Tuhanmu.'' 

Ketika Namrud mendengar hal itu, ia punmenghadirkan Ibrahim 
dan berkata kepadanya: ·�15-ulah yang menciptakanmu danmemberi 
rezeki kep�damu."' · · 

Ibrahim menjawab: "Engkau berdusta, Tuhankulah yang 
menciptakan aku lalu m�m1Jeri perunjuk kepadaku dan memberi 
makan serta memberi minum aku, dan apabila aku sakit Dialah yang 
�menyembu�n dan merriati�ah aku; kei11udianmenghidupkanaku 
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da� Yilngkuharapkan untuk mengampuni dosakupada hari ]damat." 
Ketika itu Namrud dan_ . orang-:erang· Yilng_bersamanya terce11gang 
lantarankagumatas kefasihan Udahnya; kemudianNa.mrud·menoleh 
ke�da Azar dan berkata: '�b,illah anakmu dan peringatkanlah· 
dia denmm kekuatanku." · 

Kem�dian bapakrtya mengambilnya dart· memperingatkant)ya. 
Maka :berkatalah Ibrahim kepadanya: 

''Hai Bapakku, mepga� en�u mtmyembah sesuatu yang 
tidak. bisa mendcmgar dan tidak bisa melih�t serta tidak 
bermanfaatsedikitpun bagim.u?" 

Maka bapaknya memarahi dan rriencelanya. 
Kemudian.Ibrahim mendatangi b�rhala-berhala;yang sem1,1anya 

berju�h 73 berhala, Jalu memecahkannya dengan.kapak daiftidak 
me.ngganggu berhala yang paling besar; a:kan tetapi l� 
menggaritungkan kapak itu di k�palanya lalu ia pergi. 

Tatkala ·_orang-orang datang ke situ, mereka puri mendapatinya 
dalam keadaan porakporanda� Me.re�a menduga bahwa pelakunya 
tidak lain adalah: Ibrahim. 

Mereka memberital:ui Namrud yangsebelurnnya mengakU Tuhari 
dan gemar menyembah berhala.Maka ia PU!l rrienyuruh meng
hadirkan Ibrahim. Ketika ia hadir di hadapan.Namrud, berka:talah 
Namrud dan kaumnya kepadariya: ·":engkaukah- yang ·tG!lah 
melakuka:ri hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hailbrahim?''·lbrahim . 
menjawab: ''Bukan, akan tetapi berhala yang terbesar di ailtara 
mereka inilah yang melakukannya, rnaka tanyakanl�h kepada 
mere}<a,jika· mereka bisa berbica�. it . • 

Tatkala ia memperhatikan bahwa mer��a telah diliputi 
kebodohan, Ibrahim berkata: "Celakalah kalian dan berhala-berhala 
yang kainu sembah selain Allah; tidakkah kalian berpikir?" 
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_ Ketika mereka.mendengar itu, tahulahmereka bahwa-pelakun_ya 
acialah Ibrahim. Merekaberkata: "Baka,rlall diadan toldnglah Tuhan· 
Tuhan kamu, jika kamu betul-betul menolong' Tuhanmu." Maka 
me�ka pun mengumpulkan kayu selama·,3 btilan 5ehingga' menum
puk seperti gunung, lal�· mereka nyalahkan api di situ dan berl«r 
barlah. apinya, sehingga panasnya meme�uhi udara dan meliputi 
segenap penjuru. 

Mereka membuat Manjaniq (sema� meriam) dan meletakan 
Ibrahim di dalamnya lalu melontarkannya ke dalam api. Temyata 

· apiitu.menjadJ.dingind� mei)lmbulkan �amatan atas Ibrahim. 
Kemudian memancarlah di dekatnya sebuah mata air dan tumbuh 
di sampingnya whon delima. . . 

Jibril datang _kepada Ibrahim memberikan kenikmatan dan api 
itu tidak_menimbulkan bekasapa-apa di tubuhnya . .  

Maka banyak orarig yang berunan kepadanya. 
· Ketika Namrud mengetahui hal itu, iapun berkata: "Hai Ibrahim, 

· keluarlah dari negeri karni." 
Hijrah lbrahim�ke Mes.b" 

Ibrahim menetap untuk sementara waktu di kota Harran dengan 
putri pamannya Sarah, akan tetapi.ia tidak merasa .senang di kota 
ini, karena penduduknya tidak memenuhi ajaka.I)nya dengan 
perkecualian Luth dan beberapci gelintir pet:tgikutnya. 

· 

Maka ia:pun memutuskan untuk meriinggalkan kota ifu, Al-Qur'an 
mengisyaratkan kepada peristiwa itu dengan flrman Allah Swt: 

�(:'- . ,.  ,. , 9. ��''ljti � J!lt� ...-: "� 
,.G..) ��-· q,. !.-' U! - � 

� 9 • ' 

�. "'��' �� . "::(\"''" r:o , 'J!�� 
"Maka oerimanlah kepada Luth dania berkata: Sesunggtihnya 

_ aku akan berhijrah kepada Tuhanku,.sesungguhnya Dia Maha 
Perkasa iagi BUaksana.'' 

· 
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Sebab dari hijrah ini terjadi permusuhan yang hebat antara 
Ibrahim dan orang�rang·.yang benman dengan para,penyembah 
berhala yang meriolak untukmengiku� ajarannya supaya beriman 
kepada Allah. 

Ibrahim dan para pengikutnya berangkat menuju ke�Syam yang · 
dulunya bernama Kana'an. Maka tingg�ah ia di situ sele$1a waktu 
yang singkat. 

KemU:dian negeri Syam ·ditimpa bencana hebat ya·ng 
mensancamnya berupakelaparan, maka peilghuninya banyak yang 
pind8h 1;11encari tezeki atau mencc;ui:ke tempatlain, termasuklbrahim 
pergi menuju Mesir. 
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7 :� .  
KISAH'NABI ISMAIL AS .. 

Kenabian lsmaU 
- . 

Allahmenyebutkan.tentang kenabian Ismail dengan firm�-Nya: 

-�-g--�, '1�,'-�''-'t!=i\.L'-��,� ..........__;) ... � ., .;, , ,-;.,;--- :..J . 
. �:�j6��Jil$�\� 

"Dan ceritakanlah di dalam Al-Kitab, bahwa _Ismail, adalah 
seorang ygng menepati janJ� seor¢1g rasul dan_ nabi." 

KelahiranlsmaU 

Setelah Ibrahim kern bali dari Mesit.ke Palestina bersama istri dan 
bal11ba sahaya istrinya·yang bemama HaJaJ? Ibrahirn.menginginkan 
seorang anak. Kemudian ia berdoa.kepada Allah agar dikaruniai 
anak yang saleh: 'Wahin Tuhanku, berilah aku anak yarig saleh." 

Nampaknya Sarah metasakan apa yang terlint.as eli hati (9rahim, 
maka ia berkata: "S�gguhnya Tub�mengharamkan anak dariku, 

· m·aka aku berpendapat supaya engkau kawin · dengan sahay� 
Hajar, barangkali �ah-memberimu anak darinya." 

Karena Sarah sudah lanjut usia dan tidak bisa diharapkan untuk 
menghasilkan anak; ·matsa Ibrahim kawin dengan Hajar yang 
·kemudian menurunkanlsmail sebagaimana Y81l9Qiceritakan dc:ila� 
Kitab Kejadiari. 

Adapun Ismail, aku telah mendengarperkataanmu mengenai dia, 
dan ini"Iah .Aku memberkatinya, �engembangkan .serta 
memperbartyak denganjumlah yang banyak sekatr, yaitumelaJ:rlrkan 
4ua betas peinimpin �·Aku menjadikannya suatti umatyangbesar. 

· (� 17 ayat.20) . 
Ini adalah benta gembira m�genai umat Muhammad, karena 

. sesungguhnya Muhammad ��ah �keturunan Isrn�U. Begibi pula 
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bangsa Arab Hijaz dan janji Y,ang iidak t�jj.td dalan)-keluJunan 
lsmaU_; kecuali m�alui-Muhammad Saw. dan,umatnya.-. 

Hljrah ke Wadi Makkah 
Setelab Ibrahim mendapat an ... bemam� Ismail dari-�nya 

HaJi!rt Jtt� $arah ro�minta ibrah� agar me1Jlggalkannya l@Iena 
· kecem6uruannya membuat ia tidak · bisa hidup bersama. Fiajar. 
Ibrahim mengabuikan keinginannya karena suatu haf yang 
dikehe�daki Allah, maka Allah mewahyukan kepada Ibrahim agar 
mernbawa Hajar dan Ismail yang ma.sih menyusu pergi bersama-
sama ke 1Makkah. 

· · 

Dengan bimoingan Allah mereka tiba eli suaru·tempatya11g kering 
dan tandus, yaib.l tempatdi mana akan dibangun Ka'bah� · 

Ibrahim �enurunkan Hajar dan anaknya di tempat yang tand� 
dan tida,lt a4a air, kemudian meninggalkan keduanya. 
. MakaHajarmengikutinya dengansedih danberkata: "Kemanakah 
engkau pergi? ApakahAllah yangmenyuruhmu melakukan hal ini?" 

Ibrahim menjawab: 'Ya�" 
Hajar berkata: "Kalau bgib.l Allah tidak akan menyia-�yiakan 

karrii." 

MemaJ1c:amya Air_�mqm 

H.aJatiilemab.lhLperintah Allah denga�. sabar.� Ia makari dari 
bekalnyadan minilin dan air Yang ditinQgalkan 1\lrahim sampaihabis . . 

Makahauslah ia dan putranya Hajarterus memandang_putranya 
·yang kebausan, sehingga ia tidak tahan menyakslkan pemandangan 
yang mel)yedihkan ilii. 

Hajar· bangkit-dan k�bingungan, ia berlari-lari kecll.dan hampir 
kehilangil!l kesadarannya. 

Ia naik ke suab.l tempat yang :�ggi bemam(l Shafa, b�glcali 
melihat ail; ternya� iii tak mEm��i.apa-apa. 

Kemuc;lian -ia pun-b.lrun dan·berlari�lari kepayahan sampai.tiba di 
suatu tempat lain yang;tinggi berriama. Marwah. 

Ia memandang dari tempat itti barangkali melihat sesuab.l, 
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ketnudian kembali lagi ke Shafa, lalu memartdailg lagi barangkali ia · 
��ihat sesuatu� · 

· Halitu dilalwkan hingga tujuh kali. 
Kemudian pada terakhir �ketika tibadiMa!wah, iamenden

gar Suara, lalu � menol�h dan tiba-b"ba berdiri seorang malaikat  di 
t�pat sumur Zamzam yng 111e11�i deli� sayaphya-hingga 
tampakair. 

· 

- J- ., • ' 

Hajar menyaksikan pemandangan yang mengesankan ini, maka 
ia pun dUiputi rasa gembira, kemudia mul8ilah iii 10engamb� ·air itu 
dan memberi minum anaknya � mengeriyangkan dirinya. 

� air itu. meman�, W,$rik1.ah l:J�rung.,.burung ke situ dan 
serombongan sukuJurhumsedang beljalan di dekatternpat ini, inaka 
m� melihat burung beiputar-putar � sekitainya. 

Mereka saling �ya: "$esungguh_nya � ini tmbang di 
dekat air apakah kamu . kem.hui bahwa di seki� lembah . ini ada · 

" 9" cur. 

Mereka menjawab: "Tic:lak." 
J<emudian mereka mengirim saJah seorang dari . mereka untuk 

menyelidiki kabar itu. � 

Orang.itu segera kembali kepada rombongan dengan membawa 
kabargembira tentang adanYc1air, lalu mereka datang kepadaHajar 
seraya berkata: "Bila engkau �endaki, kami-� tinggal bersa-
mamu untuk menghiburmu dan air itu adalah airmu." · 

. .. Maka Hajm p1,1n·menyambut merekadan memka pun tinggal di 
dekatnya hingga ·Ismail menjadi dewasa dan . kawirf deng�n 
petelnpuan Jurhum serta belajar bahasa Arab. 

Pengorbanan Ismail 
· ·Ibrahim meninggalkan .anaknya Ismail di Makkah, akan telapi ia 

sering menjengti)mya. Padasalah satu kurtjungannya·lbrahimm� 
dalam tidumya, bahwa Allah �enyuruhnyameriyembelih puftartya 
·Ismail. Mimpi nabi-nabi adalah benar,.kalencriasama dehganwahyu 
darfAilah. 

· 
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O�eh � Jtu Ibrahim bertekad. untuk melaksanakan perintah 
AUah'itu. . 

Ibrahim menceritakan haJ itu kepadaanaknya Ismail yang hanya 
satu-satunya pada saat itu. 

Maka Ismail menjawab: 'Wahai ayahku. lakukanlah apa yang 
diperintahkan Allah kepadamu dan erigkau akan rilendapati aJm 
sebagai:orang .yang sabar. dan rela dengan .kehendak Allah itu," 

Setelah ked\.tanya sepakat dan bertekad mel8ksanakan periritah 
itu, maka Ibrahim membaringkan putranya. dengan wajah 
tertelungkup agar ia bisa menyebelih dari belakang. dan tidak 
memandang wajcm anaknya ketika menyembelih. 

• Ibrahim mulai . menyembelih,. namun pisaunya tidak mempan1 
dan kef.ka itu -Allah berseiu ... danya: "Hal Ibrahim�-berhentilah 
menyembelih anakmu, telah aikup ujian dan Kaml telah mendapati . 

pada dirimu ketaatan dan kesegaran dalam melaksanakan perintah 
Tuhanmu. 

' 

lni adalah ujian ·besaryang nyata yang telah·Kami uj1a11 terhadap 
irnanmtr·dengannya, sehingga kamu f!mnasuk orang-orarig yang 
beruntung, maka arnbillah kibas ini dan sembelihlah sebagai tebusan 
bagi ptitramu." -

· Siapakah Anak yang D�belih itu? 
Al�an memuat bahwa anakyang disembellh itu adalah Ismail, 

kanma ·ia menyebut kisah anak yang disembelih, kemudian Aliah 
menga\lalkan kepada lb� akan kedatangan ls�q. 

uoan Kamf kabarkan lcepadanya.lcedatangan Ishaq sebagai nabi 
da� ia termasuk orang-orang yang scileh:'' · (AI·Ayat)". 

Pemberitaan kedatangan Ishaq sestidah kisah penyembelihan� 
jelas menunjllkkan bahwa lshaq bukanlah anak yang diujikan kepada 
Ibrahim untuk menyembelihny�. 

Adapuri orang Yahudi mengaku, bahwa yang dJsembelih adalah 
lshaq. . 

- . · 

Kitab Kejadian menyebutkan, bahwa anak·yang disembelih itu 
dan memulai penyebutannya dengan menyebut kecintaannya 
dengan perkataan Tuhan kepada Ibrahim: uAmbdlah putramu satu-
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safunya yang'iertgkau ciri@ IShaq, dan per9ilah ke negeri Mauriya." 

(Fasal 22, ayat 2) 
lm:am lbnji, Kafsir·menjawab pe:ngatwan· � bahwa lafad Jshaq 

disini adalahkafa yangdisisipkan, karena ia b�ah satu•sahmya, 
akan te�pid� ;adal� Ismail bapak,_bangsa Arab .yang, mendiami 
Hijaz dimana�Rasulullah1Saw. ditU�. Sedangkan lshaq adalah 
bapak Ya'qtib yang bemain� lsraildimana nasab.Yahudi berasal. 

Mereka ingin mengalihkart kemuliaan ini � mereka, maka 
rrtereka pun,menyelewengkan kalam Allah· dan·menambah.sesuatu 
di dalam�ya. 

· 

Ibrahim dan lsmaU �embangua: Ka'bah 
Ibrahim tinggal di tempat yang,jauh dari puttanya dan lama tak 

berjumpa,.kemudian:ia·datangkepadaputranya.unb.iksuatu·wUsan 
_yang besar, yaitu Allah. telab menyuruhnya membangun Ka'bah di 
Makkah, agar di ja� ·nunah pertama yang di . bangun untuk 
·berihadah kepada Allah.. · 

lbrahimdatang meneinui putranya danmenceritakari �aksUdnya 
tmtuk ine.mbangun KaiJ>ah, sebagaimana diperitahkan Allah 
kepadanya. Ismail menjawab: "Laksanakanlah apa yang 
diperinta� Tuhan kepa�u, danctkt.t akan mEm}bantumu datam 
utusan besar ini." Maka mulailaltkeduanya · membangun Ka'bah 
@gga selesai, dan tempatlbrahbnbeidiri ketika jtu di kenai d.eJlQan 
nama Maqain lbrahim. 
· KemudianAllah Swt rnemberi wasia�kepadalbrahim dan.Ismail 

·tmtUk membE!l'$ihkan.NJil�:.tersebut (}{a1>ah) dari kQto� dan �irik 
serta.,penyembahan berhala,. supaya1a suci: bagl.orang-orang.yang 
b�waf dan beriktikaf di ·�n�.untuk.benbadah, serta <)rcmg, 
Q�ng �,dan suj�d. �da AU.ah. · 

SebagimanaAl�Qur'an mengisyaratkan.kepada�oalbrahintyang 
berd� kepada Tuhann� agar menj51dikan negeri d_i man� iumah 
itu di bangun, sebag8l negeri yang arnan dan memberi rezeki kepada 
penghurunyayang b�� kepadaAIJabdan hari akhir berupabuah-
buahan di bt,imi.d�o�lteb�-keb� yang I�bi. � · 



Allah telah mengabulkan doanya dim memberitahukan 
kepadanya, bahwa AD�-tidak kildr'4alC11Xl . .  m�ml>� .rezeki Repada 
orang-orang ·kafir dr dunia, akan tetapi pada � kiamat Ia akan 
mcmimpabn siksa mereka kepadanya, dim. itulah seburuk-bJ,UUk . 
tempatkemhali. . 

.Allah tel�.menjadikan ����eri yang am�, baran�, . 

yang ·mengganggunya maka AUah; akaJl . . membinasakan, SC!bagai�. 
manai\UClh. telah mencdrahkan mze]d atasnya, maka terdapatseSata 
macambuah-buahan di situ dari negeri-negeri·lain. 

Akhimya All�h mengisyaratkan pembangunari Ka'bah oieh 
lbrahim'.dan Ismail .d.an peninggiilll pondamen"'pondamennya, 
sedattg.;keduaJ)ya berd.oa dengan:'lmllsyu' kepada Allah supaya .. 
berkemm··menerima kerajaan besarciili .dari mereka. 



8 
KISAH NABJ LUTH .AS. 

Telah disebutkaD sebelumnya bahwa Ibrahim as. hijrah dari kota 
Hanan rnenuju Palestina dengan ditemani isbinya .dan pengikut
penStkutnya, di antaranyaadalah anak saudaranyal.uth ·bin Harun. 

Kemudian Ibrahim be�a luth rnenuju Mesir eli �t kelaparciD 
merajalela di Palestina, dan setelah redakeduanya kemb8Ji darl Mesir 
bersama ternak.yang diberikan raja Mesir kepada niereka. 

· 

. Berhubung padansfrl:imput yang �pit tidak mencukupi bagi 
temak mereka yang banyak, dan sering timbul pertikaian antara 
gembala-gembala lb!'a�W,n dan .Luth, maka IQrahim belpendapat 
untuk sating membagi tanah dengan Luth guna menghentikan 
pei'selisihan·. 

· Kernudian Ibrahim menawarkan tempat yang coc;ok baginya, · 

maka ia pun memilih Yordania di mana terdapat dua kota Sodom 
dan Gpmonah, d�n ia menetap di kota Sodom. 

Penduduk kota Sodom adalah orang-orang yang suka berbuat 
inaksiat, sepetti melakukan perampokan dan pel2inahan paling keji, 
yang belum pemah dilakukan oleh seorang pun di antara anak
anak Adam pada waktu itu yaitu perbuatan liwaath (homoseks). 
· Maka Allah. mengutus .. riabi-Nya Luth dengan tugas llahi · UJ)tuk 
memberi petunjuk kepada inereka dan memperingatkan mereka 
� kebunikan perbtia� mereka._ 

1\agas Luth Sebagal Rasul 
Luth mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan 

mengancam perbuatan tneieka dengan siksa-;Nya, dan mendesak 
mereka untuk meningg� perbuatm-perbuatan maksiat dan 
munkat. · 

luth berkata kepad� mereka: ''Sesungguhnya ala,1 adalah titusan · 

Allah, maka takutlah �\l atas kepada Allah dan patuhlah kamu 
atas perintah dan ajakanku kepadamu. 

Aku tidak meminta upah darimu atas petunjuk dan kebenaran 
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yang kuserukan ·. kepadamu, akan tetapi Allah 5endiri yarig ak8n 
roelllbertbalasan .daku. . 

· . · Ttdaklah pantas kafianberbuatkem1,Ulgkaransepe� mengadakan 
hubungan seksud antara sesama lelaki, sesungguhnya kamu telah 
melampaui batas d�gan melakukari perbuatan itu." 

· 

Namun demikian, kaum. Luth bukannya mentaati seruan ·nabi 
mem� melainkan mereka justru !flellgartcamnya seraya betkata: 
"J'lka engkau tidak berheilti menjelek-jelekan kam� maka �iabn 
mengusiimu dari negeri inl." 

Luth. menjawab: "Sungguh aku tidak menyetujut dan · aku 
· membenci perbuatafimu itu." 

· 

Di samping kejahatan · hompseks, mereka juga melakukan 
kejahatan lain, yaitu melakukan ·petbuatan-perbuatan keji secara 
terang"-terangan di rumah-tulllah .mereka dan melakukan 
perampokanterhadap paramusafi�'kemudian memperkosa.memka. 

Perbuatan-perbuatan keji ini dikecam oleh l.Uth dan ia memperin
gatkan kaumnya akan siksa Allah, .akan tetapi mereka juga ;temp 
membangkang dan sombong-dan·berkata kepada Luth:· 

"Jika engkau benaf dalam ancamanmu itu, m.aka segerakanlah 
dan datangkanlah siksaap itu.11 (Q.S. Al-AnkabUt: ��$9) 

Beberajta Malaikat Menuju So�m 
Telah kami sebutkan sebeluriuiya dalam·.kisah Ibrahim baJl� 

malaikat-malaikat datang sebagai : tamu yang ,;m!nyamar dala111 
bentuk pemuda-pemuda, dan di antara misi yang mereka bawa 
adalah, . mereka datang untuk membinasakari kaum Lutll dengan 
sebab pembangkangan dan perbuatan keji mereka. 

lb� terkejut ketika mengetahui malaikiit-malaikat itu akan 
membinasakan penghuni kota Sodo]Il, karenadi dalamnya adaputra 
saudaranya Luth, maka ia berkata kepada malaikat-malaikat itu: 
"S�hnya di situ terdapat i..uth." 

Malaikat-malaikat itu menjawab: 11Kami tabu bahwa di .. situ 
terdapatluth, kebinasaan hanyaot�Ijadi atas orang-orang kafaryaQg 
tidak .beriman kepada All� Adapun Luth.dan.keluarganya semi 
para pengikutnya, mereka pasti selamat, kecuali. istrinya yang .akan 
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ditimpa siksaan seperti ·o�g-oran�·-kaflr� .Kedtidu)mn s�bam" iStri 
41th-tidak b� menyelainatkannya, karena jetas ·perbuatannya di 
samplng ia mengkhiaiiati suaminya serta tert.is 111embangkang dan · 

_ berclda dalarn kekaftran.. · . _ _  � .(Q.S. Al•Ankabut 30-31) - . 

Mal�t�u:DJ RUm� l.ufll 

'Malaikat�malaikat itu menlnggal!(an .Ibrahim dan pergi ke kota 
Sodom. Mereka datang-kenunahl.uth yang tidakmengetahui siapa 
sebenafuya lllereka Hit� · 

Luth m�rasa SU$ah,._· ka.,ena_ ia khawatir tamu.:.tamunya yang 
berwajah tampan itu akan diperkosa oleh kaumnya. 

Tersebar QE!rita di-arnara kaum J-uth tentang ked(ltangan tamu
�u yang tampan dirumah tutb, maka,segeralah mereka-datang 
ke situ dengan makSt;td yangjahat _ 

Untuk mengawasi lta1 Jni Luth mencoba membujuknya dengan 
mena� putri-putrin� untuk dikawini, dengan syarat mereka 
tidak .men�gg'u tzun���PilYa,. ,, . 

Namun_ orang-QraQg ltu tetap .bersikeras untuk melaksanakan 
keir}ginan_ meteka. 

Hukuman All� Terhadap Kaunt"l:.uth 
· Ketika mereka tetap pada penditiannya,.makiunalaikat-"Irialaikat 
itu -membutakan mata mereka, sehingga ga� upaya mereka 
dalam keatl� terhina. . 

.Allah Swt; berlhman: 

"Sesungguhnya merekamembujuk Luth supciyamenytmlhkart 
·tamu•tainunya (supaya beib!Jat:j@qt dengan -mereka), maka 
:Kami butakan matq 'mereka -setaya J{ami katakan: Ra$ailah 
olehmu Ohm sikscicm•Ku. dan cmc:OmanKu." -

. 

· 

(Q.s •. �-Qamar: 37) 



· . Malaikat pun mengungkapkan kepada Luth tentang diri mereka , 
yapgsebe�ya,.dan. memberitah��rlbaJlwa m��ka.c\a�guntuk 
membirtasakan katimnya dengan membumkan mata mereka,. 
sehingga mereka tidak dapat. rrtenyelamatkan diri, kemudian 
menyelamatkan nabi Luth dari kejahatan·mereka� 

Mal�cfpara mal�at.itu berkat:l .kepadanya: .  i'Mereka tidak akan 
dapat mErogganggumu dan m�cet:n�mu .dengan rnengganggJJ 
kami, oleh karena itupergilah engkau bersamakeluargamudi waldu 
malam d�· d� ini, dan jangan menoleh seorang pun 4i antara 
kamu ke:belakang ·supaya tidak riielihat kengeria_n siksaan� · 

Adapun istrimu yang telah mepgkhianatimu1 tidaklah ia k'!!luar 
bersamamulantatan iaakan ditimpasiksaan bersama kaumm� dan 
waktu ke�inasaan mereka adalah subuh yang segera akart tiba .. �tika 
datang $lksaan Allah,.maka All�.m�njaqikan.tana)l. desii:YCIDQ:tinggi 
dim didiami Qleh kaUill 4.Ith menjacUrendah. Kemucllan menghujani 
dengc1n l>atu-batu dart tanah ke@S yang betjatuhan eli atas mereka 
secaia l:lerturut-tutut. Demikian hebatnya siksaan Allah yang 
ditimpakan dengan segera kepada orang-ora�g Y.ang lalirn d� fasiq. -

Daerah yang·ditimpa siksaan itu sekarang dikenal dengc1n nama 
Lout Matt atau Danau Luth. 

· · 

Se\)agian ulama berpendapat, bahwa LaufMati seJ,lelumperistiwa 
• itu tidakada, ia timbul dari gempabumi yang menyebabkan datar�n 

tinggi dtdaerah itu menjadi renc\t.lh 400 m dfbawah permdkaan 
I aut 

Pada tahun-tahun lampau · ditemukan peninggalan-peninggalan 
dari ko�_Luth di �iLatit Mati. 

· ·· 

•. 
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. 9  
KISABNABIISHAQ_J)ANYA.•�tmAS. 

Kenabian lshaq _dan Ya'qub 

lshaq as. _adalah -putra Ibrahim as. dari iStrinya Sarah. Dari 
keturunanny_a itu muncul nabi-na}?iBani lsiael, di antaranya adalah 
putranya Ya'qub as. ' 

Kenabian ilu terdapat' dalam ketUrunan Ibrahim dari.kedua Putra- .· 

nya Ismail dan lshaq sebagairriana firman Allah Swt.: 
"Kami tiilah menjadikan dala� keturunannya {Ibrahim) · 

kenabian dan Al-Kiiab.;, · 

Al-Qur'an telah memuat kenabian lshaq. la termasuk orang yang 
scdeh dan Allah meng�hususka.rinya derigan berkah-Nya, 
sebagaimalia � telah. mengkhususkan bapaknya dan malaikat · 

memberitahu bapaknya Ibrahim irie�genai .hal ifu. 
Allah Swt. betfll'rilan": 

t:b/\;'/ _ . -:-�-�'_ .L. • \1_Al\ � -�.!� � '  � �,_;U ��, :,.} .!J �' • -� c- , .0*" �;.. v--!J 
9 .... ���: _.,. • ; .......: , , ,-,l� .... ·�" U .

.... ""� .� .l � ·�..J ,. �,cr<J � .. 
. / , ,. v- �  � · ·  .... . . 
C .\\Y .. \\V � c:,Ua.ptt ) • -��- -' cl ,  J(J� (�� . "-"•> , .... .... � _, 

'Kami berikan kabargembira kepadanya denganseoranganak · yang bemama Ishac/sebaga! nabi dan ia termasuk golongan 
. orang-orang yangsaleh. Kami berk,atllbnmim dan lshaq itu. 
Dan eli antara ketrimnan meieka ada yang berbua.t baik clan 
ada yang berbuat aniaya kepada dirinya sendiri dengan ferarl!r 
terangan." . (Q.s. As-Shatfat: 112-113) 

Sebagairna�a Allah menyebutkan kenabian Ya'qub dEmgan 
firman-Nya:kepada rasui-NYa Muhammad Saw.: 

. 
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-

"$estingguhnya Kami telah menUnmkan wahyu kepadamu 
sebagalmanaKami t,el� t:n�urunkon wahyu kspadaNuh dan 
nabi.f¢isesudahnya. clan Kami tela!J turunkan uiahyu kepada 
Ibrahim, Ismail, lshaq dan Ya'q� serta cucu-a.«:UJ1ya." 

Allah SWt. menyuriili nabi-Nya· Muhammad untuk mengingat 
hambcHmmba-Nyalbrahim, lshaq dan Ya'qub sertak2kuatan mereka 
daJam ketaatan dan kenilanatan-kenikmatan . diberikan Allah . ' ' ' . yang 
Ta'ala kepada mereka berupa �bian; dan ADah tel8h menillih 
memkadengan sebab sifat-sifatmulia benlpa keadaan mereJca.yang. 
selalu in t akan akbirat . ga 

.• 

· · Oleh karepa itu memka ·termasuk orang-orang yang terpilih di 
sisi Allah di·antara pt.dra-putra bangsa mereka. (Q:S. Shad: 4547) 

Dalam riash Al-Qutan.ini �t.pelajaran bagi orangmuklnin, 
babwa akliliat adalah tujuan utamanya, . maka ia pun.mengerjakari 
amal-amalsaleh untukmemperOleh'perlindunganAllahdan � 
tungan ·m�dapatkan keridhaan-Nya. 

Sekelumit tentang Kehidupan Ishaq dan Ya'qllb 

Al�an tidak·menyebutkan sesuatu tentang.kehidupan .lshaq 
yang khusus dan tidak pula tentang kehidupan pUtranya Ya'qub, 
kecuali !rclllS disebut�Nya tentang kehUangan putranya \\asuf dan 
perisfiwa-peristiwa yarig teljadi meng(mai hal itU yang akan kami 
sebuikan semuanya dalam kisah Yusuf as. 

Di sini akan kami sebutkan secara ringkas -tiwayat ahli .Kitab 
menSenai lshaq dan yaiqub. 

Talkala Ibrahim merasa ajalnya.hampir tiba, Jshaq belum kaWin 
dan bapaknya tidak ingin mengawinkannya dengan pexempuan 
�·an �g tidak inengenalAll� dan a.�g di dalam keluarganya. 
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Oleb karena itulbli,lhim menugaskan� seorangpelayanyang 
mengun:isi rumahnya agar petgl � lfamm· di Iraq dim �rrier:nb�wa 
seofci!)s:-pe�mpuan_d.ari keluar:ganya; Pelayan .itu pergi dengan 
pemeliharaan Ailahclan'.tibalah la di Hat@pd�jatuhliili.;pili.banl'lya 
atas_ ·Rafqah binti Ba.tuwael biri Nahur.saudara Ibiahim as. Jadl 
Rafqah adalah putrt kep_onakan lb�hirp, kemudian pelayan itu 
membawanya ke tempat Ibrahim dan mengawinkannya dengan 
Ishaq� · 

Setelah lewat 20 �nith·daJjperkaWinannya, 'IShaq dikarunial dua 
. anakkernbar, yang pertama bernmnaAisu-(orangArab menamakan

nya Ai-AiSh), keduanya keluar dariJ)enltipimya dengan m�egangi 
kaki�udaranya, sehingga yang keduadinamakan Vaiqubyangjuga 
bemama I5rael. 

- - -

lshaq lebih menqir)taJ,4f�Aish karen.CiJa lahir duluan,.dan ibunya 
Ra{qeth.Jebih rnencinta.lYa'qub karena ia lebib kecil. 

Pada suatu hari Ishaq mengingin� SUah:t makan� dan minta 
kepada Aish untuk mengambilkannya, maka Va'qub lebih dulu 
meng(lmbilkan untuk bapaknya d�nga� persetujuan. ibunya, 
kemudi�ri lshaq: metJl_.nya dan mendoakannya. · 

K� 1\isb men.geta,h1,1ibal itu, ia pun·marabkepada saudaranya 
dan mehgancamnya. Tatkala·ibunya inengc$hui, ia ppn mEmt�eri 
isyarcitkepada Va'qub agarpergt mengunjungi saudara ibunya Laban 
di ·1\ota- Haran Iraq dan tetap tingmll di sana hingga �araban 
saudaranya menjacll reda, dan supaya iakawindengan pUtri paman
nya. 

lbunya minta kepada lsbaq ag� .meriY:iJI1Jhnya mel� hal 
itt\,. p-ienasihati sert:l n;tendo�ya. 

Maka. {>ergi)ah Va'qub ke- ternpat tinggal pamannya Laban dan 
tinggatdi situ mengabdi k�danya�· Sebagai imbalann� Ya'qub 
menginginkan kawin dengart pubinya ya.Qg bernamci Rachel, akan 
tetapi:pamannya.men�winkan dengan pMf:rinyaya.ngbesarbemama 
Uyah. 

· 

Ketika tiba waktu pagi, Va'qub berkata· kepada pamahnya: 
"Sebenamya aku memiilta putrimu Rachel dan ia adalah YClllS ten::antik_.d.i-an� keQuanya}r 

· 
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Maka berkatalah pamannya kepadanya: "Bukanlah kebiasaail 
k.amtro�g(lwinkanyangol<ecU sebeli.un_yang l>esar g�.jika englUtu. 
menyukaisaudaranya, maka bekeJjalah tujuh tahurt�lagi supaya aku 
kawinkan. -engkau deng�ya." 

Ya'qubbekerja7 tahun lagi agardapatdikawinkan�dengan Rachel, ·hal if.\1 5\lda.h-m�njadi �biasaan·dalam aJ!WO agillllilnt�· Lab�. 
telah memberikan kepada masing-ma5ing putrinya seorang sahaya 
perempuan. Kepada·putrinya yang.bemama Uyah itl memberikan 
sahayapemmpuan bernamaZulfa danltepadaRacheliamemberikan 
sahaya b-emama Balhah, ·kemudiart masih�masing memberikari 
sahayanya.kepada Ya'qub. Dengan demikian Ya'qub mempunyai 4 
is� dandari mereka ia-dikaruniai 12 oialig anak.· 

Dari istrinya Uyah ia d�niai:. Ruben, Syam'� Levi, Yahuda, 
Y�r, dim Zabulon. 

Dan jStiinya Rachel ia dJkaruniai: Yusuf· dan Beriyamin. 
D�ri �erinya Balhabia dikaru.Uai: Qaan dan Naftali. 
Dari. istrinya Zulfa ia dikarunial: J�ad dan �. 
Setelah 20 tahun tinggalbemama pamannya Laban, Ya'qub pun 

minta izin dannya untukkembali kepadakeluarganyadan pam8nn:ya· 
mengiZinkannya. · 

Tatkala Ya'qub hampir tiba di negeri Kana'an (Palestina), tahulah 
· ia bahwa5audaranyasiap menemub)yadengan 400 orang, sehingga 
Ya'qub merasa takut dan mendoakannya serta menyiapkan hadiah 
besar bagi.saudaranya yang_ di kirimkan bersarna o�g-orangnya. 

Mak:a bmaklah hati Aish ketikamelihiat hadfah pemberian saud�
nya clanditinggalkanlah·tempat itu bagisaudaranya,-lalu pergilah ia· 
ke gunung Sa'ir. 

Adapun Ya'qub, maka ia pergi kepada ayahnya Ishaq dan �n� · 
bersama di kota Hebron yang di kenai dengan nama Al-Khalil. 

Ishaq hidup selama 180 tahun dan eli makamkan di gua tempat 
bapaknya (Ibrahim) dimakamkan .di kqta Al-KhalU. 
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Cucu-c:ucu (AI-Asbadl) 
· Merekaadalah anak-anak Ya'�bycmg beljumiah 12 orang atau 
cucu-cucu dari putranya. 

As-Sibith dari bangsa Yahudi adalah seperti suku d8ri bangsa 
�b. Meteka ada1ah oiang-orangyang berasa1 dari satu ba� dan 

· -masing-masing·anakYa'qub menjadi bapak bagi Sibith � Israel. 
Makaseluruh bani�berasaldarianak� Y�'qub yang ber

jum)ah 12 orang. 
·_ Dalam suku-Suku �telah tampakkenabian dalam bentukseperti 

berikut . 

Suku (Sibith) levi, di kalangan memka terdapat nabi-nabi Musa, 
Hanan, l1yas dan Dyasa'. . . 

· Suku (Sibith) Yahuda, di kahmgan mereka .terdapat nabi-nabi 
Dawud, Sulaiman, Zakariya. Yahya, dan lsa. 

Suku (Sibith) BenyaJDin, di kalangan memka terdapatnabi "runus. 
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. 10 
· � NABI yPSUF.·AS. 

Kena�i• Yusuf 
Di antara anak-anak Ya'qub Allah mengkhu:suskan 'ruslddengan 

kenabian. · 

Telah di sebutkan ·dalam Al-Qutan melalui lisan seorang yang 
beriman:yang menasihati kat.tmnya: 

., , � '� \":LJ� 
.

. �� . ,.:  , "'- " .,�� ..:r� :ri1" 
"' ' U'� .• u . ·� � at . ·� � ·  � �· > • """""" � _, 

• _, ·l -:6� .,� .-� ..... . F" "-�'�- ,l� . � ,.l t . � .U • .  '-C � ··· - �  . ,....,- ':, . . .., , � . \ . Sf� ":o� .�e.A-:u,\(': ;;;; •.1 �...., -l 6fl' • '-""""" " ·-'.........,Y 
. . 

''Telah datang kepadamu Yusuf sebelumnyadengan membawa 
bukti.;bukti, namun kmnu tetaP saja rami-rasu terhadap apa 
yang dibawanya kepadamu, sehingga apabfla ia sudah 
meninggal kamukatakan: "AHQh tidak akan mengutuSSec>rang 
rasut sesudahnya." 

-

Allah telah menamakan dalam Al-Qutan. sebuah surah dengan 
nama Yusuf yang menerangkan kehidupannya d�n cobaannya 
bersama· sau�-sauclaranya, isbi .  pembeSaJ: serta masukriya ke 
dalam penjara dan ajakannya kepada Allah. Juga kelu,amya dari 

. . . .. 

· penjara � penjelasan minlP-i raja dan pengangkatannya.sebagai 
menleri ekonomi. Kemudian kedafangan saudara-sau�ya ke. 
Mesii dengan �bab musim. pacek1ik, setelah itu· memperkenalkan 
dirl kepada saudara-saudimmya dan lain-lain .yang akail,·dicerita- · 
kan·secara terperinci. 
Yusuf Bermlmpl 
· Ya'qub as. melebihkan .kedua .putranya Yusuf dan Benyam� 
dalam hal kasih sayang dibandingkkan terhadap saudara-saudaranya 

55 



yang Jain • .  Al-Qur'anuJ KQrim me.n�enlakan .bahwa Yusuf benniglpi 
melihat 12 .bintang, m�tab�ri ·.dan, bulan ·semuanya bersujud 
kepadanya� 

Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan pahamlah 
ayahnya bahwa YusUf akan memdapat kedudukail' yang . tinggi di 
sisi Allah delQ manusJa• 

· · 

Tetapl ia khawatir. akan timbuJ rasa. dengki pada saudara
saudaranya, sehinggl\ ia_ � kepadariya agarjangan sampai 
menceJitakan hal itu kepada mereka, supaya mereka tidak tergoda 
oleh setan untuk menee��nnya. 

Kemudian ia m�Jelask.an kepadanya bah.wa di kemudian hari 
ia akan menjadi pemimpih yang ditaati. Allah .akan memUihnya 
sebagai nabi dan men�Jarlwl tafsir n1unpi kepadanya. 

Merencanakan PersekOngkolan Terhadap_\'.uf 

Saudara-saudara· Yusuf-merasa iri hati dan dengki atas keJebihan 
kasih say�g yang di4tnjukkan ayah .mereka .kepada Yusuf dan 
Benyamin, saudara YusuJ $_8kandurig. . 

Mereika rrienyembW,l�.d�n renccm� jahat kepada Yusuf ·dan 
�ongkol di Cllltara mereka untuk lllembebaskan diP dariiJya, 
baikdengan'caramembunul)nya atau membuangnyadi tempatyang 
jauh, sehingga ia tidak kembali kepada ayahnya. -

Mereka menyangka, deiigan perbuatan irii mereka bisa 
memonop�i kecini:acm ayah inereka tanpa ada persaingan dari 
Yusuf,·kemudian merekaakan�batsetelahmelakukanperbuatan 
ini. 

Sal� �orang saudaracV:usuf menasibati.aga-.;jangan-membunuh 
Yusuf,oakan·tetapi membwmgnyajatih,-jiuih di dal� sluril,lr, barcmS:
kali ada kafilab yang l�wat yang akan membawanya bersama 
mereka, sehingga dengati demikian mereka _pun . telah · mencapai 0 

sasaran .dengan ° menjauhkannya dari _ bapaknya ,dan -selamat dari 
d9sa pembunuhan. · 0 

.Mereka pun berusaha membujuk ayah me�ka untuk:memba\va 
Yusuf bersama inC!feka. -

· · 
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Akhin.,Ya Ya'qub yailg .mengkhawatirkan keselamatan Yusuf 
. mengJzinkan juga mereka pergi·bersama YuSuf. 

Yusuf Oi·Datam Sumur 

Mere� pun pergi bersama Yusuf, lalu mereka tnembawanya ke. 
· suatu 5umurdan membuangnya di'situ, ses\.1& dengan.ten�ayang 

telah diatur dan disepakati beisama. 
�a itu Allah mengilhamkan kepadanya, bahw.a Ia akan 

menyelamatkan dari penderitaannya . .  Dan akari. datang-�atu hari 
di.man_a'ia �•mengabarkan kepada sau�.;.saudaranyatentang 

· apa yang. 11\ereka lakUkan terhadap diriny� sedang me.reka itu 
memb�nya dan tldak tabU; bahwa dirinya adalah �. 

S.al1da@-saudara )'usuf pultms di waktu. �re m�nampakkan 
kesec;lihah dan meratap. · · · 

Mereka berkata: 'Wahai ayah, kamisedang bennain kejar-kejaran 
dan berlomba memanah dan kami-tinggalkanYusUfsendirian untuk 
rrienjaga barang k�tni, temyata datang srigala memakannya, 
sedangkan kami berada jauh dari�y_a. . 

· ·- · 

Engkat.i tidak akan-percaya pad� omongan kami karena engkau 
menuduli kami tidaksenang'terhadap Yusuf, walaupun kami berkata 
benar." · · 

Mereka menunjukkan baju.Yusufyang berJ.uml1ran dimfu, akan 
tetapi ketika ia melihatnya, _maka-tahulah bahwa mereka berdusta 
dan darahitu bukan berasal dart darah analmya, karena pakaiannya 
ti�,f()pek�·atau·bara.ngkali firasatterhadap mereka mengungkapkan 
dusta mereka kepadanya. 

Kemudian ia berkata kepada mereka: "Kalian telah 
menggampangkan bagi diri kalian suatu. perkara besar, sehingga 
k;:tlian. melakukannya dan aku .akan bersabar atas perpisahan 
denganilya dan ttdak putus·. asa. Hanya Allah yang . ku�i.ntai 

. pertolol)ganuntuk mengungkapkan hakikatapa yangkamu katakan." 
(Q.S. YUsuf: 15-18) 
Penyetam�tan Yusuf 

Tidaklama kemudu.m l�at di ttadapan st.lmur itu sebUah kalifah 
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yangmenujuMeSir. Kemudian memkamengi[imseseorangdi antara 
merekauntuk meQ�bil air dari.situ. Ketikifia men�Q.timba

. nya, YUsuf belpegangan pada timba itu hingga ia keluar dari sumur 
itu. .  

Orang itu �gat gembira dan membawanya kepada teman
temanya scu:nbll menunjukkan kegembiraannya dengan berkata: 
"Kabar gembira, ini ada seorang anak/' 

· 

.Kem\ldian merekameletakkannya di-antara barang-barangyang 
akan dijual. . 

. Kafilah itu menjual Yusuf dengan harga m�supaya Yusufdibeli 
olehseorang menteri kerajaan Mem;kemudian memesankan kepada 
istrinya Zulaika ··agar· memperlakukannya ·dengan balk. 

Allah memberi YUsuf suatu kedudukan dan kemuliaan· di .rumah 
menteri raja. Allah juga menjadikannya bebas berlindak terbadap 
haJta benda fflenterl itu, dan memberinya kedudukan yang tinggi·di 
Mesir, serta memberi ilhani tafsir mimpi. 

· 

TatkalaYusuf sudah besar dan menjadi pemuda yang kuat, Allah 
m�mberikan kepadanya hukum yang tepat dan ilmu· yang 
bennanfaat lniJah balasan yang diberikan Allah kepada orang-o
rang yang berbuat kebaikan. 

• I 
lstri Menteri Merayu Yuslif 

. KaruniaAUah kepada Yusufberupa ketampanan yang hiar biasa 
t�yata menimbulkan ujian baginya. Masalahnya Zulaika istri 
menteri sangat terpesona melihat ketampanan YusUf dan berusaha 
mendekatinya. 

Pacta suatu hari ketika mendapati Yusuf sendirian di rumahnya, 
mulailah ia merayu Yusuf dengan segala cara yang diusahakannya, 
namun Yusuf menolaknya. 

TatkalaZulaikasudah tidak-tahan lagi, ia punberusaha memegang 
Yusuf yang lari : keluar melaltti pintu dan .terpegahglah baju Yusuf 
hingga robek, lmndati ia berhasil.lolos. Ketika itulah datang suami 
Zulaika yang tepat beidiri di depan pintu. 

Zulaika balik menuduh Yusuf hendak berbuat kejahat�n 
kepadanya dan mendesak suaminya agar memasukkan Yusuf ke 
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penjara. Namun. � menotak tuduhan terhadap _dirinya ·seraya 
�rka�. 'hilhwa Zulaika yang berusa.ha mengkhianati suaminya 
sedang ]a inenolaknya. 

Tatakala kedua orang itu salingmenuduh, adaseseorang didekat 
memka yang memberfkeputusan seraya·berkafa: "Apabila bajunya 
robek di deJ,an, perempuan ini benar omongannya, karena berarti 
Y�yang mendekatinya dan ia  Il)elll� diri,_seballk
nya baju �g robek dari belakang, ·maka :'rusuf yangbenar, kmena 
ia berusaha melarikan diri dan pet1mlpuan itu berdusta dalam 
omongannya." 

· 

Ketika'suami z�. melihat baju "-asuf robekdari belakt.mg,ia 
berkata: "Sesungguhnya ini.adalah s@sat dari tipudaya.pemmJ)uan 
dim tipu:c4lya perempuan itu � besar." . 

AkaJt hrtapi suami ·Zulai� ingin ·menutupi keJ�ekan itu 'dan 
berkata kepada.Yusuf: "Lupakanlah apa yang'teijadi padamu.dan 
rah�:" . . 

_ Kemudian ia berkata kepada istrin9a: ."Mintalah ainpUn kepada . 
Allahatasd9SB-dosamu·dan bertobaffah kepada-Nyadari dosa yang 
telah engkau lakukan, sesungguhnya engkau termasuk orang.orang 
yan� betdosa dalam perbuatan ini. n 

Yusaf clan Onmg-orang Peremp� 
· TersicUlah kabar � antara Yusuf dan. istri menteri dan 
ramailah orang-orang peielllpuan menggunjingkannya di kota itu 
dengan berkata: "Sesungguhnya istri inenteri. -merayu peiayannya 
agar memenuhi keinginan hawa nafsunya C:Ian·.�ya ia telah 
berbuaflwsesatant . 

lshi -mcmteri mendengar pergunjingan orang-oiang pemmpuan 
dan kejeiekan omongan memka itu . .  

Makapadasuatu hari ia ingin menunjukkan )Usufket)adameteka,, 
supaya memka tabu sampai di mana pengaruh ketampanan � 
yang hampir menjerumuskannya itu. 

• Di 1Jildan9nya orang-orang perempuan untukmenghadirijamuan 
makan dan pada wakfu itu juga menghadirkanYusUf. 
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Ke.tika· �. datang, tercenganglab _ perempuan-perempuan Uu 
m�hat.rupa yang·san�ttampan,:hingga:t;�ripa.t¢rasain�mengi
ris fangan mereka sendirfdengan plsau yang;akan digunakan unfuk. 
mengupas buah .. buahart. 

· · 

Mereka pun meilganggap Yusuf bukanlah orang biasa dengan 
berkata: 

''Bukanlah ini seorang·manusift, melamkan ia seorang malaikat 
yang inulia dengan ketampanan rupanya dan kesempumaan sifat-
sifatnya."· 

· 
· 

Ketika Zulaika melibat pengaruh yang ditimbulkan· oleh 
ketampanan Yusuf kepada. orang.:orangperempuan itu berkatalah 
ia kepada mereka: "lnilah peinticJayang�an salahkan aku lantaran 
menyen�ginya, kalian telah-tmpesona melihat kebagusannya dan 
tercengang.tanpamenyadandiri kaliansehil'1ggaterjadilah apa yang 
menimpa kalian. Inilah pemuda yang kurayu namun dia menolak; 
dan aku bersumpahjika iatidak tneiakukan apa yang kuswuh, maka 
Ia akan di penjara sebagai orang yang hina�" 

Kemudian dia berdoa kepada Tuhannya agar mellyingkirkan 
�ejahatan tipu daya m� sehingga ia tidak -cenderung dengan 
kemginan mereka dan menjadi orang :yang::tololdan ceroboh: 

Maka Allah mengabulkan doanya dan. menjauhkan maksiat 
darinya, sesungguhnya Dia sendiri maha mendengar doa orang
orang yang berlindung kepada-Nya. 

Yusuf di dalam,PenJ�a. 

Tatkala beriftfmengenai:Yusuf derigan istri menteri tersiaf iuas di 
selunih. kota, para pejabat dan keluarganya berpendapat supaya 
mereka terlepas dari kecemaran, lebih baik Yusuf dilnasukkan ke 
daJam penjaia dengan tuduhan tersebut. kendati mereka.tahu bahwa 
ialebih .bersih,dan tidakbersalah •. 

Keadaan Yusufketika·m�penjara merupakan antara.sukadan 
duka. 

Ia cberduka karena dimasukkan ke dalam penjara sebagai orang 
yang teraniayaj dan bSl'SUlul;.karen� i� �erbasil keluar dari -rumah 
h,tan(lya pembesar.kerajaan dan ·menjauhi tipu .daya dan fitnah. 
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Akan tetapi temyata penjara ib.l membawa kebaikan baginya. 
Secara kebetulan di dalam'.penjara ib.l:terdapatdua orang pelayan 
raja, yang,pertama kepalapembuatminuman Nabudanyaltg ke_(4la 
kepata tukang roti Malhab · dengan b.lduhan bersekongkol terhadap 
raja. 

Setelahlewat suab.l malam, mastng;.masing dari kedua orang ib.1 
berrnlmpt4an mericeri�. tnimpinya kepada Yusuf. · 

Yang pertama berkata: "Aku melihafdalam tidurlru. bahwa aiw
memeras-anggur unb.lk membuat arak�" 

YangJu!(fua berkata: "AkU berrniinpibahwa aku memikul roti di 
atas K¢paiaku.yang dimakan oleh burung;'' 

Kedua pemuda itu minta kepada ·vusuf agar menafsir�n 
mimpinya,, karena IJlereka mengetahui kep�ndaian Yusuf 
menafsiikan mimpi danketakwaanserta·kebaJkan yangdimUikinya. 

· Yusufberkata kepada: m�reka, \)ah.wa mepegaskan keqikmatan 
mertafsirkan mimpi yang dikhususkan Allah padariya dan mengaktii 
kenikmaiail lain, yaitu }lengetahuan akan hal-hal yang gaib der1san 
wahyu Allahyang diturunkan �- . 

M�ya ia dapat memberitahu kepc:t.da.m� tentang macmn 
makanan yang akan di bawa· ke dalam penjara untuk ·makanan 
mereka. 

Kenikmatan-kenikmatan .ini dikhususkan Allah padanya kamna 
ict, ikhlas_ dalam beribadah kepada-Nya, menolak untuk 
mem��tukan-Nya, , menjauhi agcnna oran�o:rcmg yang tid� 
berlman �da aciim,ya Allah d�n_fl1engblgkari han kemudian. 

Di dalam penjaia Yusuf tidak l�pa menasihati mereka dan 
mellgaj�·orang-orang_tahanan supaya menyembah Allah semata
IJlata, · sesuai dengan .aj� bapak-!>.apaknya Ibrahim, Ishaq dan 
Ya'qub :dan jang�n �enyembah·selain Allah. 

Yustlf Menafsirkan Mimpi Keel� Temannya 
Ketika 'rusuf selesai'menasihati ltedua temarmya, mulailah ia 

menjawab .pertanyaan. tentang tafsir mimpi m� 
Maka Yusuf berkata: "Adapun engkau kepala tukang pemby.at 

minuman, makci bergembiralah, kareDa engkau akan dibebaskan 
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lanfarcul·tidaktedibat�ngkolanmela�·raja." Adapun engkau 
kepala ·tukang roti, m� aku bda tafsiranku ku@ng.berkenan di 
batimu bahwa engkau akan dihukurn mati. dengan chsalib, dan bu� 
rung-burung akan memakanmu dari bagimrkepala, kanma engkau 
terlibat dalam persekongkolan melawan raja: Demikianlah ycing 
diputuskanAliahsebagimanasaya� dan llal'itu� �adi, 
karena saya tidak �icara sembarangan, melainkan :berdasarkan 
apa yang telah diUhamkan Tuhanku kepadaku dalarn penafsfran 
mimpi kalian betdua." · 

· 
_ . 

Ketika kepala tukang pembuat minuman hampir ·keJu�r dari 
penjara; YusUf berpe8an agar ia menceritakan klsahnya kepac:la· raja 
mengenai ·keadaan Yusufyang sebenamya sebagai oiangyangtera-
niaya. 

. . 
-.. . 

Kanma trialu �biranyct - tukangpembuatminuman·itu 
meJalaikan pesan Yusuf,. sehiOgga met1gakibatkan �. tingg� .di 
sifu beberapa tahun lagi. (Q.S.Yilsuf: 41-42) 

Mimpi Raja 

Meski beberapa t�htin Yusuf · tinggal ·di penjara� Allah 
mentakdi.rkan ia keluar dari situ dengan ganti memperoleh 
kedudukan yang tinggi. _ 

· · 

_Pada suatu hari raja bermimpi yang menimbulkan ia gelisah dan 
ketakutan. . 

· Maka ia pun mengumpulkan dukun-dtikin:l dan orang-orang 
pandai, keniucliall beikata kepada mereka: "Sesunggu}u)ya aku telah 
bennimpi melihat 7 ekot sapi yang gemuk di makan 7 ekor sapi 
YaiJg kurus . . AkU bermimpi_}ltila melihat7 b�tang gandum hijau dan 
7 batang gandum kering, maka terangkanlah takWil dathniinpi.itu · 

jika kalian mampu menafsirkannya." 
Orang-orang� terkejuttentang mimpi raja dan bingUilg. Mereka 

sating bermusyawarah dan mf!mberikaJ! j�wabe:Dt yang ·tidak 
memuaskan, bciliy.ra mimpi itu tidak bisaditafs�. �a itu hanya 
merupakan rninlpfbiasa dan tidak berarti apa-apa. 

, •  
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Kepala Tukang Pembuat Mlnamau dan Yusof 
· Kepala ·tukang pembuat miriulnan mendengar pertanyaan 'raja 
dart jawaban dukun-dukun serta pemb.esar-pembesamya 

. menunjukkan kebodohan mereka. 
Maka.ia pun teringat akan "tUsuf temannya di penjara yang te1ah 

mena&irlran mfmpihyct. dan miinpi'temannyadan tel8h tetbUkti kebe:. 
narannya. 

Ia .pun tampU di .badapan oran!i-orang itu dan memberitaml 
meieka �ya berkata: �ya scnmuP mm,nbe,rita}\u �-tentang 
arti dari ptimpi ini, karena di dalam penjara ada seorang pemuda 
yang bemama Yusuf. . 

· Kami_.pemah-ditahan dl dalam penjarcl �ya, saya daD 
kepa1a �g roti, masing-masing darl.kami pemah bennimpi dan 
telah diterangkan oleh 'fusuf dar\ terbukti kebenarannya. 

ApabUapaduka rajasetuju mengirlmkansayakepada'\usu� maka . 
saya � membawakan pena&iran dari mimpi ini. 

Rajadan·orang-orangnyasetuju atas pennintaannyadanmemka -
mengutUsnya kepada \bsuf� . 

Kepala tukang minuman petgi menemui 'Nsuf di penjala dan 
berbincang�bincang sebentar derigannya m�g masa lalu, 
ken1udian.menceritakan sebab-sebab kelupaannya terhadap.pesan 
YUsuf. 

Setelah itu muiauah ia menerangkan tujuan'kedatangannyaseraya 
berkata: "Hai 'rusuf yang berkata benar, · terangkarilah arti mimpi · 

berikut Tujuh ekot sapi gemukdimakan tujUh ekor sapi 1a,mis dan 
fujuh batanggandum hijau beldekatan dengaritujuh batanggandum 
kering. . 

Berilah fatwa kepadaku hai YUsuf ten�g hakikat-mirnpi ini, 
supaya saya beritahukan kepada orang"'orang raja, .barangkali 
mereka mengetahui keutamaan dan �edudubn ilrnumu." (Q.S. 
Yusuf: .f5:4') 
Yusuf-MeneranJI)mn Mimpi Raja 

. . .·_ . . . 
Yusufinulai menerangkan' mimpi raja dan ia tidak hanya 
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meneranglmn .. arti mimpi saja, namun ia pun menerangkan ·pula 
pemecahan kesulitan yang tiinbul dari .� �impiny�. 

· Vus.uf beritata: ''Mesir �, 111engalami·tujuh tahllfl ·yang subu� 
maka pacla tahun:-tahun itu kamu hendaklah menanNill tanahmu 
dengan ganduni dan sya�ir. �udian hasilpanennya kamu simpan 
dalam batang-batang.ganc;lumnya (fidak digiling), danjangan boro� 
dcilam pemakaiannya �cualisekedaryang dibU:tuhkan saja. Ka�na 
setelah itu akan datang tujuh tahun yang kering, di mana kamu 
akan memakan-persediaaJl�gandum yangkamu simpan, .danjangan 
pula dihabiskan · untuk digunakan sebagai bibit bagi tanaman 
.berikutnya. 

· 

Setelah lewat tahun-tahun yang kering.ilii akan datang satu tahun · 
yang subur dl mana·turun hujan dan tanah. akan menghasilkan biji
bijian yang banyak d.an � buah-buahan seperti anggur dan zai.,. 
tun: (Q.S. Yusaf: 47-48-49). 
Pembuktian Kejahatan Orang�rang Perempuan 

Kepala tukang minuman menceritakan mimpi yangditerangkan 
oleh Yusuf, dan. tahulah raja bahwa penafsirannya. sesuai dengan 
miinpinya Yang· mcmunjukkan :kepandaiail aka! penafsirnya. 

· 

M� raja pun menyuruh memanggil Yusuf untuk menjelaskan 
secara terperihcL Pergilah ittusan raja. untuk menyampaikan 
keinginan raja. Namun Yusuf tidak bergaitah untuk kelua� dan ia 
pun .tetap mendesak untuk tetap tinggal .df penjara sampai ia 
dib�basl<an dan tuduhan:sebag�i orang .teianiaya: Ia mirtta. kepada 
ufusan itu agar kembali k�pa�a raja dill! minta darinya untuk 
111enyelidiki �kongkolan yang telah dilakukan terhaclap· dirinya. 
Juga menanyai perempuan-perempuan yang menghadiri jamuan 
makim c;li ruJ:Ilil� istri pembesar clan melukaljari�jari.mereka dalam 
jCll11uan itu, serta ten tang sebab-sebab panahariannyci�paya mereka 
menjadi saksi dal� perkaranya. · . · · 

Utusan raja menyampaikan surat Yusuf kepada raja. Kemudian 
raja mengirim·utusannya kepada perempum.rperempU:an itu dan. 
mengumpul�an . .  mereka �rta n:teminta. ·penjelasan hakikat yang 
rnereka ketahuf.tentang Yusuf.di hadap� istri pembesadtu. 



Makacraja bertanya: "Apa kepentinganmu ketika kamu merayu 
Yusuf?" · · 

Apakah kamu menda�ti bahlA@ ia senang kepadamu? 
Apakah ia tersenyum dan apakah ia bercanda dengan kalian, 

sehingga � berani merayunya dan menuntul sesu(lhi da,ppya 
yang tid.akpafutba� kalian?" 

·Pererppuan-pere�pu� itu menjawab: "Kami perli�dung kepada 
Allah, kami tidak mengetahui adanya keburukan sedikit pun. pada 
dirinya�" 
. Ketika itu Zuiaika melihat b�hwa sebaikny(l di.a me�ga�ui 

kenyataan yang terjadi, karena biarpun dia menyangkal, namun 
perempUCiJl·perempuan itu akan menjadi . saksi yang mQJtiberat
kannya d� membuktikan kesalaha�ya.lerhadap Yusuf. · 

· · 

.Olen. \(arena itu.Zulaika mengakufkesalahannya, dan. beratasan 
bahwa dcmgan pengakuan itu ia ingin memberitahu Yu5uf, bahwa 
ia tidak ingin memanfaatkan lamanyaYusuftinggal di dalam penjara 
untukmeneruskan tud�hannya dan·mengkhian�ya, karelia.Allah 
tidak akan mensukseskan mncana orang-orang.:yang berkhianat · 
KemudjaJl. iapun beral�n pUla b(lhwa na� ihi �enderung kepada 
kejahatan, kecuali siapa yang dllindungi Allah dan di peliharanya 
danADah-itu mahaper1gampun �ClP orang-:orangyang bettobat - . . - . 
Raja.Men�juk Yusuf Sebagai Meaterl· Ekonoml 

Kebenaran Yusuf�lah meliambah kepercayaari raja kepadanya. 
Kemudian raja me.nyuruh utusannya mell)anSgn '\\tsuf dan setelah 
Yusuf tiba, maka raja berkata: "Sesungguhnya kamu akan menjadi 
orang.yang mempunyai'kedudukan mulia di Sisikami, dan dipercaya 
mengut:USi segala · sesuatu." Maka mulanah Yusuf me.nje!di menteri 
yangdiSe.rabi· tugas merigurusi masalah-rnasalah ekonomiMesir dan 
memillkfkekuasaan be:sar. 

Inilah. balasan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang saleh 
dengan·. membetikari kenikrilataniNya kepada ·siapa yang· dipilih
Nya drantat:a mereka;·dan memberlkan ganjaran kepada mfi!feka di 
dunia·atas·kebaikan ya11g mereka perbuat. Kemudian sesungguhnya 
pahalil ·Ailah di aldti@t lebih bail� dari pahala dunia bagi orang-
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orang. yang· beriman dan bertakwa kepada Tuhait mereka. (Q.S. 
Yusuf: 54-57) . 

Saudara-saudara Yusuf di  Mesir 

Terwujudlah takwiiYustifterhadapmimpi raja dengan kedatangan 
tujuh tahun subur. mcika Yusuf memperhatikannya dengan 
mengurusnya dan menyimpan kelebihan biji-bijian. Kemudian 
datanglah 1ujuh tahun lain yang kering, !iehingga timbul ke1aparan 
d.ankekerlngan, terutania dinegeri-negeri telangga sepertiPaleStina, 
lantaran tidak adanya.p�iapan pendudukriya menghadapi �un 
seperti.ini. 

Ya'qUb dan anak--artaknya juga tnengalami kesulitan hidup yang 
sangat seperti yang dialami lainnya. Ia mendengar adanya 
pasediaan makanan di Mesi!; maka ia· pun minta kepada anak
analmya kecuali Benyamin supaya ke Mesii- dengan membawa 
-� .... t--.1 ..... . berupa balan ·ba:ran _.......,. .. serta 1ainn untuk ditukar !A"•�• g- g.,...u;on ya . . . . . 
dengan gandum-dan sya'ir. 

· 

Saudara-saudara Yusufsampaidi Mesirdan mereka diawasi oleh 
� kerajaan yanginembawainereka menghadap}Usuf di 
lstana. 

Tcihu1ah Yusuf dari raUtmuka dan omor1gan serta pakaian meteka 
yang menimjukkan ora.Dg Palestma, bahwa'memka adalah saudara
saudaranya. Adai>un mereka Hu, malah.·sebaliknya tidakmengenali 
Yusuf yang ·teJab lama �isah dan banyak berubah, di. samping 
keberadaimnya .di kenlenterian ekonomi dan pakaiannya. yang 
khusus.dan bicaranya a� bahasa Mesir lamo. . · 

Yusuf menerima :sau�ara-saudarai)Y� se�agai tamu. dan . 
meJliinbanggandum dansya'ir bagi'memkadengan timbanganyang 
dilebihkan dan mell;\berikan bekal kepada me�ka l.mtuk di. 
perjalanail. . -
· Ketika rnereka siap-siap un1uk peigi ia berkata kepada memb: 
"Bawaaabkepadakuseorallg�uyangada belsamaa�u. 
Jikcl kalian tidak berhasU mendatangkan saudara .kalian, maka saya 

. akan lliemJ*SUllt � -�� qan .kaUart tidak akan m�-:tdapat 
� dariku biliunana.killian kemban· ke Mem untukkedua kali-
nya." 
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Ketika Yusuf mengajukan retanyaan itu kepada saudara-
• 

saud�Y.8::dan memperingatk�m mereka akan ·aklbat .kegagalan 
·mendatangkan saudaranya itu, mereka pun berkata kepadanya: 
"Kami akan tnembujuk ayah kami supaya beliau mengizinkan kami 
membawanya ke Mesir dan kami tegaskan kepadamu bahwa kam� 
akan m�akan permintaanmu." 

. . 

Ketika mereka . hendak berangkat pulang, Yusuf menyuruh 
pelayannya menyisipkan uang di dalam barang-barangmereka�pa 
setahu .me9. 

Yusuf · me�endaki perbuatan ini supaya saud�:.saudaranya 
berbaik sangka kepadanya bilamana mere)m.kembali ke Palestina, 
dan m�ui kebaikan perbuatannya. 

D�gan demikian ia bi� mendorong mereka untuk kern bali ke 
Mesir, karena mereka berharap akan mendapatkan· banyaknya 
kebaikan clarinya. 

Saudara.;.saudara Yusuf Kembali Kepada Ayah Mereka 
(Ya'qub) 

· · · 

Saudara-saudara Yusuf kembali ke ayah mereka deng�n 
membawa b� makanan. Mereka menceritakan kepadanya apa 
yang feUadi pada mereka bersaJ1!�.menteri ekono�i, jugci.kebaikan 
sambutan dan penghormatan _yan_g tnereka terima. 

Jugamereka menceritakan bahwa mereka-diharuskan membawa 
Benyamin bila mereka kembali untuk �ll<l kalinya. ata1,1 mereka 
tidak akan diberi bahan makanan .. 

Makamereka minta kepada ayahnya supaya mengizii:lkan �ereka 
r:nembWa Benyamiri dan menege1skan bahwa mereka akan 
memelihara dan menjaganya. 

Ya'qub teringat peristiwa masa lal�.:� yang menimpa_ Yusuf, maka 
_ia pun ��rtanya kepada mere�, .apa rnereka. sanggup menjaga 
Benyamin da� menjamin tidak ·akan terulang lagi penstiwa yang 
merumpa \\asuf. 

Setel� mereka berjanji akan mer:tjaga Be11yamin baik-baik .dan · 

ti4ak akari menyia-nyiakannya, maka bar.ulcih Ya'qub merelakan 
keperglan Benyamin bersama mereka. 

· 
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Ya•qub merasatenterarn setelah mendengarjanji putra-putranya 
dan memaharni k�asan triete�;, Ia bl!�n kepada · mereka 
slipaya masuk kota melaltii. beberapa pihtu, 'agar tidak menarik 
perhatian. 

YUsuf Menahan Saudcu:aoya Jlenyamin 

Saudara-saudara Yusuftibadi.mesirdan menemui Yusuf di kantor· 
n!la dengan di temani saudara·mereka-Benyamm . . 

Kemudian YUStif menyendirideng�u'l saudat'allya dan menjelaskan 
bahwa dirinya adalah Yusuf saudaranya sekandimg. 

Kemudian ia mengungkapkan maksudnya urituk menahannya, 
sehingga bisa tinggal lebih 'lagta·bersamanya.Sekaligus ·tindakan ini 
sebagai. balasan.darinya terhadap saudara-saudaranya yang pernah 
menyusahkarinya� 

· · 

Yusuf' memperlengkapi . saudara-saudarariya seperti yang 
dilakukan pertama kali. Ia pun· menambahi. beban Benyamin, dan 
mimgambil takaran resminya y(ing mereka ·pergunaka�_ ·ut;ttu� 
.menimbang dan:meletakannya cUdalam barang�barang·saudaranya 
Bel)yamin. 

Pembimtu-pe�banfu Yusuf meilcari timbangan namuri tidak . 
in.enemukannya, sedangk�n pada waktuAtu ·mereka . hanya 
menimbang bagi saudara-saud�yajni, makamereka ticlakragu
ragu lagi bahwa. 5auciara�saudata ·Yusuf yang·mencuri 'takaran itu. 

Salah seorai1g pembantu Yusuf ·berseru: "H�i rombongan, 
berhentilah sesungguhnya kalicm mencuri." 

Saudara-saudara � .-nerlal1Yakan barangyang .hilang itu dan 
·pegawai Yusuf menjawa�, yang hilang adalahJakaran �mfdan 

. �ar�g· siapa ' yang menemutmnnya akan di1)eri balasail bahan 
makanan sebanyak muatan seekor·unta. 

Saudara..-saudara Vusul hersumpah bahwa mereka · tidak 
11Jencurinya. Pegawai Yusuf berkata! "Apa balasan orang yang 
rriencun'?" 

'M�reka mertjij.Wa\>: · "J3alasan orang yang ·mencuri tirribangan 
adalah dijadikan budak, dan itu:. adalah · balasan yang adil baSi o
rang yang mencuri." 

68: 



lni:�dillah balasan bagi pencuri.menurut syari'at Ya'qub. , 
Mulaiiah Yusuf dan . pegawai-pQgawainya m·emeriksa barang 

saudara-saudaranya. Kemudian me� memeriksa batang�barang 
Benyamin dan mengeluarkan takaran itudari situ. Sa1,1dara-sau.dara 
Yusuf terkejut menyaksikan .haL itu, dengan demikian berhasillah 

. $l8$8t �yf dan dapatlah.ia.menahan Benyamin. 
Demikianlah Allah mengatur hal itu bagt Yusuf, karena bila·bala• , 

san pemuatan itu bukan menjadikan pencurinya,sebagai btidak, 
niScaya .ia tidak .dapa� ,menahan saudaranya. Dan hikmah.:Nya· 
kepada Yusuf dapat mengangkat .derajat�Nya. 

· 

. . 
Memoli�� Belas Kasihan �cia Vusuf 

Sementara pen.emuan talmran resmt di antata barang-batang 
&nyamm telah memalukan saudara-sau:daranya, inereka .berdalih 
bahwa· saudaranya itu dan saudara lainnya pemah mencuri 
(mak.slldnya Yusuf). 

Yust.lf memahami apa YanS dunaksudk£u1 saud�-saudaranya 
dan timbul �kecewaan di dalam hatinya menyaksikan keburukan 
perangai saudara-saudaranya itu. . 

· 

Meriiliut riwayat: Tatkala Rachel ibu Yus�f pergL�.ersama.Yusuf 
·dari negerl yang terletak di ·antara dua sungai meriuju Pal�; ia 
pun metnbawa sebuah paturtg kecU dari emas yang dimiliki oleh 
ayahnya Laban. 

Kemudian ayah Rachel yang benama Laban merasa kel:iUarig� 
patt.lilgtersebut, namun tid� ?erhasU roenemukannya pada Rachel 
maupun orang lain, karena Rachel menyembunyikannya di ·seta.: 
seta. pedengkapan unta yang dinaikirtya. ; 

Ke� Ya'ql.lb 'bersama keluarsanya tiba di Palestina, patung.itu 
beradapada Vusufdan di buatmainan lantaranmenyerupai bo(ieka 
yang bitssa dijadikan mainan oleh anak-anak kecU� ltulab seba\'»nya 
Yusuf dliuduh mEmcuri dari rumah kakelmya (bapak dari ibunya), 
padahal kenyataannya tidak begitu. 

· 

Pert�an.Antara Ya'qub dan Yusuf 
. Saudara�saudara Yusuf kembali kepada :ayah meteka Ya'qub 
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tanpa membawa Benyamin. Mereka mengabarkan-kepadanya apa · 

yang telah terjadi dengan Benyamin di Meslr. Ya'qub bertambah 
Sedih mendengar keja�ian �g menimpa Benyamin dan ia tidak 
lagi p�rcaya akan omongan .mereka, karena ia,m�ih belum 
�el1,1pakan peristiwa Yusl!f. 

Maka ia pun menuduh mereka seraya· berkata� 11Sesungguhnya 
kalian telah merencanakan untuk membebaskan diri kalian dari 
Benyamin, sebagaimana kalian membebaskan diri kalian dari 
saudaranya :sebelum· itu, kalau tidak maka dari. mana menteri itu 
mengetahui bahwa pencuJinyp. adalah saudaramuBenyamin, kalau 
bukan lanijltan persekong}t()lan kalian terhadap · saudaramu. Aku 
tidak berdaya dalam hal f�i, kecuali bersabar clengan kesabarah 
yang baiksambllberharap kepa,daAUah, agarmengembalikan anak
anakku.semuanya kepadaku. D.ialah yang mensetahui segala sestlabl 
dan dalarit segalanya itu �pat hikniah. · 

KendatiYa'qub mengalami kesusahan yang bertunrt-turut, namun 
ia te�p berharap kepada Allah dan peryaca bahwa Allah akan 
111ewujq.� �arapannya (Q.S • .  Yusuf: 83) 

Saudara-saudaranya Menyelidlki Yusuf 
. . -

Saudara-saudara Yusufmematuhi perintah ayahnya dalam men
carl Yusuf. Maka kemballlah mereka ke'Mesir untuk mencari ked.ua 
saudara· mereka · guna ritendapatkan makanan yang mereka 
butuhkan. 

· ·  

Mereka menemui Yusuf 4i kantomy� untuk mem()hon .belas 
·. kasihan. dalain usaha melepasakan Benyaniin. Mereka. pun 

menceritakan keadaan mereka yang miskin dan tnembutuhkan 
bahan makanan, dengan harapan supaya Yusuf mau memberi 
mereka bahan makanan yang cukup. · 

Tunbul rasa iba di hati Y�ketika mendengar-keluhan saudara
saudjll"illlya! Lant.asterpikir olehnya untuk mengungkapkan keadaan 
diiinya yang sebenamya supaya- merelul bisa tinmml bersamanya 
dalam k�adaan sejahtera. 

.. . · · 

· Kemudian ia memanggil Behyamln, lalu beikata Ytisuf kepada 
mereka: "Tahukah kalian akan besamya. kejahatan dan buruknya 
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pemuatan yang kaUan lakukan terhadap Yusuf dan -saudaranya? 
Ingatkah kalian akan pe�uatan kaUan yang memisahJ.mn Yusuf dari 
ayahnya dan membuangnya ke dalam sumur? Adapun Benyarilin, 
� kalian telah menyedikan hatinya afas kehilangan saudaranya 
sekandung, sehingga ia pun ikut menderita." 

Timbul kebimba�!Fln di hati saudiua-sau�ara Yusuf k�tika 
mendengar omongan texsebut mengenai diti pembicara, jansan-
jangan iriilahYusuf. 

· 

Maka mereka pun berkata dengan perasaan berdebar: "Apakah 
engkau Yusuf?" 

Yusufmenjawab: "Benar, aku Yu.Siifdan ini saudaraku Ben�min;" 
Mereka pun mengal«li kesalah�nnya dan minta dikasihani serta 

di maafkan atas dosa.:dosa mereka. 
YuSuf menjawab: ''KaUan tidak akan dihukum dan dipersalahkan 

dan aky. �ohon kepada Allal;l ampunan dan �hrn$1fbagi kaliari, 
dan .Ia adalah maha pen�yang· di- antara para pehYciy!Jng." 

· 

Tatkala Yusuf menaQ�n tentang ayahn�- dan mengetahui 
bahwcfla telah kehilangan penglihatannya lantaran kesedihan yang 
sangat; ia puri memberikan bajunya-kepada mere}{a dan meny\Jruh 
mereka supaya mendekatkannya .ke wajah ayahnya, · sehingga 
penglihatamiya bisa puUh kembali dan mengajaknya ke Mesir 
bersama keluarga semuanya. (Q.S. Yasuf: 88-93) 

Ya'qub Menerima Kabar Keselamatan .Yusuf 

Ketika'saudara�udara Yusuf tibakembaU di negeri mereka, r.naka 
di dekatkanlah baju Yusuf ke. wajah merek�. Maka timbul 
kegembiraan di hati ayah meteka sehi�gga kembalita·h 
penglihatannya dengan izin Allah. 

·Kemqdhm diceritakan kepadan�,- bahwa Yusuf menghendaki 
kedatan�n ayahnya bexsama keltiarganya ke ·Mesir. 

· 

Ketika itu Ya'qub mengingatkan kepada mereka akan kebenaicm 
perkat.aannya dan perasaannya, bahwa ia memahami dari rahmat 
Allah dan keutamaan-Nya, sedangkan inereka tidak memahami. 
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Maka m�·pun . mengem� .alasan dan meminta,maaf 
atas perbuafa,Il -mereka yal)g l�paq, � berharap agar Ya'qub 
memohonkan kepada Allah a� dosa�osa. m�, karena hanya 
All,ah �g hany.a_�apat memberi am.punaridan rahmatwmg �. 
Pertemuall Meng�ankan dan ·terwuj�dnya ftlimpi Yusm 

Yaiqub inenyU.nih·anak-anclknyamell)liapkan.$e98la sesua� �g 
perlu untuk berangkat menuju Mesir berSatna keluarga11ya yang 
berjumlah 70 orang. 

Ketika Yl1SUf mengetahui kedatangan mereka, ia pun menyambut · 

meteka beisama pembantu-pe�\lantunya di perbatasan Mesir. 
Tibatah keluarga Ya'qub di Mesir� PertemuClll mereka yangSClllgat 

mengesanl<aii,.sei)ertinya tid�.b.rsa dilukiskah, mengingat keduanya 
telah lama tidak. berjumpa. 

Yusuf menempatkan kedua orangtuanya padakedudukim nuilia, 
dan minta kep(lda keluarganya agar-�ereka mau berdi� ell' Mesir 
dalam keadaan aman dan selamatdenaan izin Allah. -

Keniudian rombongan itu meinasuki gedung pemerintahan dan 
Yusuf memdudukkan kedua orang tu�ya di dekatnya. 

Ya'qub dan anak-anakQya.teiahdiJiPuti.rasa hc:nmat kepada Yusuf 
yang : tel�h- d.1b.erikan kemuJ.iaall. ol�l;l Allah, malm, mereka pun 
memberikan penghormatan kepadanya dengan·.cara men1,mc;l� 
kepala kepadanya, sesuai dengan adat orang-orang pad� masa itu 
dalam menghormati pembesar-pernbesar yang berkuasa. ·_ 
. Yusuf �gatakan mimpinya yang.dulu di waktu -ia m�:)mcil, 

- maka ia berkata kepada ayahnya: "lnilah �ir· mimpi yang dulu 
ku�ritakan kepadamu,.ketika aku:melihat dalam mimpill bi.ntang 
da.n mataharl sert� . bulan bersuju(i k�pad�-. Allah- Tuhanku 
mewujud�trsebagaimana Dia. telah m�muliakan aku,. d� .beJbuat 
kebaikan.��adak�. deoga(\ men4n.J�.}{ebenaran, dan membe
baskan aku dan penjara serta merripertenn.ikan kita kembalt ... (Q�s. 
YU&uf: 99.;t()Ol 

.. 
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11 
KISAH NABI SYUAIB AS� . - .. '"' '  . . . . . 

Syuaib ad'alah· salah satu dari empat nabi ·bangsa Arab, �tu 
· Hud, Shaleh, Syuaib dan M�arnmac;i Saw. 

Telahdiriwayatkan-mengenaiSyuaib, bahwa.ia dijulukijwu pidato 
nabi-nabi dalam kefasihan_ dart kebolehannya dalam berdakwah 
kepada kaumnya supaya memka beriman kepaqa risalahnya. 

Kaum Sytiaib adalah pendudUkMadyan, yaitu sebuah desa yang 
terletak di daerah Ma'an di pelo5ok Syain y�g berbatasan dengan 
Hijaz dan. dekat dari danau Luth. 

Memka adalah Arab yarig bema5ab dariMadyan bin Ibrahim Al-
Khalil as. 

· 

M�reka ke.hanyakan para padagang, karena .kota mereka. 
mentpaka:n: !empat persin9SaQC1Il kefilah�kafshili d�gang. 

Kesesatan Penduduk Madyan 

Pendudtik Madyan tidak beriman kepada Allah, mereka 
menyembah kepada selain-Dia dan berlaku.bu,rokdalam muamalat, 
mengt.lrang• �aran dan timbangan _jika mereka -menjual barang 
yangdltimbang. MakaAllah mer:@.itusseoranglaki4aki dari �aosan 
merelai kepada �urn Madyan,. y_aitu rasul-Nya Syuaib as. yang 
menyeru untuk menyembah Allah saja dan Allah menguatkannya 
dengan .mukjizat.;mukjizat 

Syuaib melarang mereka_melakukan perbua�perbuatan yang 
buruk� menyuruh mereka berbuatkeadilan dan men'lperingatkan 
mere� akaJ1 akibat perbuatan aniaya dengan.rn�negaskan, bahwa. 
harta yang mereka peroleh secara halal dari mzeki � lebih bailt 
sisanya b�gi meieka, daripada harta yang mereka kumpul�. 

Allah Swt berfirman: 
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( 1\0 f (:,),.,11, ;. 
Dan kepada kaumMadyan Kami utussaudara mereka Syualb. 
Ia berkata: "Hal kaumku, sembahlah Allah, tidciklah kamu 
mempuny_al Tuhart 8elain Diq, ia telah datang kepada kamu 
dengan membawa keterangan: (mukjizat) dari Tuhan kamu, 
maka sempumakanlah takaran dan timba,ogan, janganlah 
kamu mengwailgi hale manusia danjanganlah kamu berbuat 
�lean di'buml $e8Udah Ia menjadi balk, hal itu lebih baik 
bagi kamu jlka kamu orang-orang yang beriman." . 

(Q.$. Al-Araf: 85) 

Di antara kesesatan mereka adalah; mereka seringduduk dijalan
jalan mengawasl orang-orang yang datang kepada Syuaib untuk 
menghalangi mereka · dari jalan Allah, dan mereka mencela 
dakwahnya serta mengancam orang-orang yang beriman. 

Maka Syuaib m�ngecam perbuatan mere� dan mengirigatkan 
akan. keriikmatan.;.kenikmatan atas mereka. Seperti jumlah mereka 
yang banyak, padahal.·sebelurrinya ·hanya sedikit, dan kekayaan 
mereka sebelumnya berada dalam kemiskinan �bll menyuruh 
niereka merenungkan hukuman yang telah ditimpakan kepada o
rang-orang sebelum ·mereka yang berbuat kerusakan. 

Kemudian Syuaib mengemukakan. pendapat m�reka seraya · 
berkata: •isesungguhnya kalian terbagi atas orang;.orang yang 
beriman kepada Allah dan membenarkan ajakank�, dan orang-o
rang yang kafir kepada Allah dan �endustakan ajakanku. Dan 
Se$ungguhnya aku merigadu kepada Allah Swt agar. memutuskan 
antara.kita dalam hal yang kita perseliSihkan sedangkanDici adalah 
sebaik;.baik. yang meinutuskan. (Q�s. Al-A'raf: 86-87) · 
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Namun kaum Syuaib tetap enggan mengikuti ajakannya, bahkan 
memka mengeJek, sehingga habislah kesabaran Syuato. Kemudian . 
pemuka-pemUka memkii itu mengancam Syuaib ddengan berkata: 
IIJ<ami akan mengeluarkan dan m�n9usir .kamu dan siapa yang 
berinian. be�amu dari desa kamt l:ial itu pasti kami ���kan, 
kecuali jlka -�u kembali kepada · agama kami yang telah ·kamu 
tinggalkan." 

Syuaib menjawa\;l perkataan qtereka searaya berkata: "Apakah 
kami harus kembali kepada agamamti, sedangkan. kami tidak 
menyukain� laniaran kerusakanny�? 

Sesungguhnya hal itu tidak bakal terjadi ·selamanva, karena jika 
kami kembati kepada agama kaiian berarti kami telah �engarang 
dusta terhadap Allah dalam ·hal yang-tidak disuruh-Nya unttik mela
kukannya, setelah.Dia rilenurijuki kami ke jalan yang lurus. 

Tidaklah patut kami kembali kepada agama kalian dengan 
semata-mata pilihan kami dan kemauan kami, kecuali jika AllaH 
menghendaki kami. �em bali kepada agama kalian �an sungguh 
mustahU hal itu, karena Tuhan kami yang maha mengetahui diri 
kami tidak rela la:tmi kern bali kepada. kebatilan ·kat ian. 

· 

Dia.Yang Maha Suci, ilmu-Nya ineljputi segala sesuatu _dan kami 
memohon kepada-Nya agar memutuskan antara kami dan kamu· 
dengan keputusan yang adU, dan Diaadalah h. yang adU." (Q.S. 
AI-A'raf: 88-89) 

Disebutkan pula dalam Al-Qur'an ancaman kaum Madyan 
terhadap Syuaib ·dalam ·surah lairi sebagai ben"kut: 

.� ,._, .14 .f.�\'f·At;.;}:il•� i 'il\t/ .  ,I • ,..-!, t;[;t•Jil t� � .. .  __, �  � \.A· < , ,. ,;;.e u  w A:...�' . � "" . ..., . • .. . .. . 

... f &( � ""t;J� ""1 b"; _, ��A -" (i! • � \� :.t � t£13""/<_• 
.:.J �> • ·�-!!!u )' J A �,t" .:J I  · 

· · - � 'it...i' - tJII' .. (Ill' 
. _, 

� ,�, .� ,,., .  j'� .. .... \�·": -:: ·:'-\'"" , !.J ;,!I .. 8 \:!. • . w • �� .• a.zw � \.A J 
� ,� � � .... . 

� �-..... r, .... �.,,_ �"':f:,, A,, .... , t:....·'l' l"l �·-�- :JJ "� ...\.$.!_9? �r�..Y' 

75 



• 

Mere lea ftu bericaia: '"Hal Syualb, tidaklah kami merigertf keba-
nyakqn apd yang �ngkau katakari, dan. se8utlggUhl1ya k�rni 
llhat engkau adalah orang yang lemah di antara kaml. Dan 
kalau bukaiJ kgrenafarnllimu·niSciJy(j telcih komi lempar engkau 
dengan batu dan · bukarilah engkau seorang yang perkasa 
.terhadaj:J lcami." Syualb berkata: "Hai'lcp,wiilai, cipakahfamillku 
lebih perkasa terhadapmu daripada Allah dan kamu jadlkan 
Dia (p�rin_tah-Nya) sla-sia di belalcang punggung_mu, 
sesurigguhnya. Tuhanku mengetahui segala yang kamu 
lakukan." (Q.S� Hua: 91-92) 

Keblm�saan,Ka� .l\ladyan 

pafcmg perin�h Dahl untuk mer1sltanc�r�n kaum Madyan 
sebagai balasan pendurhakaan mexeka,.maka·Ailah menyelarriatkan· 
Syuaib dan orang-orangyangberiman b�anya, 5ebagaj rahmat 
dari-Nya. MakaAUah m.embin� orang-orang kafirdan mereka 
pun· disambar petir yang keras disert:cii gempa yang kuat, yang 
menjadikan mereka mati tertelungkup. Maka selesailah Ul'\l�n 
mereka dan lenyaplah bekas-bekas mexeka .sehingga seakan-akan 
mere� pdak:-�mah b�iam dJ. rumall-rll�� ll)ereka. 

Ketahuilahbahwa.kaumMadyan dibina$$111 dan dijauhkan darl� 
rahmat Allah, seb�gaimana Tsamud dijauhkan sebelumya. (Q.S. 

· Hud: 94-95) · 
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1 2  
KISAH NABI AYYUB AS. 

Cobaan Ayyub 

Ayyub adalah salah se"orang nabi yang telah disebut dalam Al-
Qur'an. Allah Swt. berbicara kepada rasut:Nya Muhammad Saw�: 

(_� .. .:,,,. ·�.�r�.'·1.t� a1,�·1i, �r.-;t;:�}.;J k:!. . . .; .. =., . � .  "' - :J. , 
·1' �d �,., , , ,. �  , ..... r,,,r(�. -�1" .,� �-� - · .� �!.,.>J.,L:f.... - � !-' , ""  -� 

' ., " · .. f \ �..:, 1_•, ·,.� ., . ;' .  •"- .,.,;,._ . .......::: . . , • , _ ..... 
1. C. � J' I A·� .;.�,.j _ � J.  �-;;:J .,... . ..., . . .• �..,J '--""' ' :.u . 

L "  
( \"\Y.· : s\.Ml.h ) " ' •  \ ""'  · Y� !..' 

i�ggtihnyaKamh.uahg�kan kepadamusebagaimanaKami 
�yulam.kepadQ Nuh·dan. nabi-nabisesudahnya, dan Kaml 
Wdhyulam kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq beserta cucu-cucunya, 
_JSa. serta Ayyub. (Q.s. A.n-Nisa�:· 163) 

J\yyub a,s. adalah seorang .yang besar ketakwaannya. _Ia 
menyayangi orang�orangmisiOn, JllemeUhara'janda-jancla c:lan:"Jl�
anak Vatim serta menghormati �u. Ia Juga menyerukan �ada 
kaumnya untuk menyembah AUah.saja. · 

· -

OI�a tafsir dan tarikh meriwayatkanbahwa AYYllb-adalahq�g 
_yang banyak hartanya,. berupa, \mta-un�; hamba sahaya,. temak 
darttanah-� yang luas di daelilb Batsinah dari Negeri Hauran. . . 

la.mempunyai banyak anak. "{api �l1dian semua. bartanya itu 
musnah ditilllpa musibah. Ia ·sendiri terkena bermacam-macam 
·penyakit, sampal tidak ·ada anggota tubuhnya yang utuh, kecualf 
jantunglhati dan Udahnya yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa 
Jail�.· . . - . 

Namun demikian dia tetap bersabar dan Jlerzjkir kepada .Allah 
malam dan siang, pagi dan sore. 

· 
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Penyakitnya ·berlangsung lames,; sehingga ia dijauhl oleh teman
telnannya dan .diaslngkal) dari negerinya. 

Tidakadaseorang punyangmenjenguknya, kecuali istrinya yang 
menungguinya dengan setia dan penuh ·kasih sayang, karena tidak 
bisa melupakan kebaikan Ayyub kepadanya. 

Ia mondar-mandir ke .·temp,at Ayyub untuk memenuhi segala 
keinginann� 

· 

Pada suatu harl lemahlah ke�daan istrinya dan berkurangtah 
hartanya, sehingga ia terpaksa bekeJja pada · orang lain dengan 
mendapat upah, untuk·memberi makan Ayyub dan menolongnya. 

lstrinya t$p bersabar bersamanya, kendati· mereka kehilangan 
harta dan ·anak, di tam bah lagi dengCJ.Il mU5ibah yang · menimpa 
suaminya dan ketiadaan uang, sehlngga ia harus bekerj� sesudah 
merasakan kebahagiaari dan kenikmatan. 

Sernua ini bagi Ayyub ha11ya menyebabkan semakin 
.bertambahnya kesab�an. Harapan, pujian dan rasa syukur Ayyub 
kepada Allah,,akhlmya di��atpe�pamaan bagi orang-orang yang 
sabar seperti ltesabaran Nabi Ayyub as. Juga dibuat perumpamaan . 
orang yang m.engalami .macam-macam cobaan sepe�. cobaan 
Ayyub. 

Para ulama b(!!rbeda pendapat mengeriai masa cobaarinya, ada 
yang mengatakan 3 tahun dan ada yang mengatakan 7 tahun 
beberapa bulan dan ada�yang mangatakan 18 tahun. 

· 

�iriwayatkan bahwa iStrinya · be[kata: "Hal AyYt.b, seandainya 
e�gkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan 
membebaskanmu." Ayyub menjawab: "Aku telah hidup 10· tahun 
dalam kead�!!n. seha� sE!C:fang itu �g�t sedikit bagi. Ailah ji� aku 
bersabar untuknya 70 tahun." 

· · 

Dlriwayatkan pula bahwa S"etiap ditiinpa musibah fa 
mengucapkan: "YaAIIah,.Engkau yang mengambil dan Engkau yang 
memberi.11 

Ahli�ahli sejarah telah meriwayatkatl banyak cEiri� tentang Ayyub 
yang bahannya diambil .dari kitab. Ayyub. Juga dari tafsir Yahudi 
terhadap Taurat yang bemama Hajadah. Bahan tersebut'tidak 
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'dipakai oleh ulama Islam yang bisadipercaya; lantaran banyaknya 
.campuian eli dalamnya dan banyak riwayat sell1ndupan. Sebagian 
ahii tafSir telah mengritik rna� bencana yang menimpa Ayyub, 
hingga menyebabkania dihindari orang, diusir dari rumahnya ke 
luar kota di dekat fempat sarnpah, dan tidak ada yang berhubungan 
dengannya kecuali istrinya yang membawakan bekiil dan makanan. 
Maka seinualtu berasal dari Isra'Uiyat yang waj�b diyakirii kedilstaan
nya, karena ia bukan sandaran yang benar dan mendukung riwayat 
tersebut. 

' · 

Di sainping itu, Jwena di antara�arat-syarat ke�abian·ialal_l tidak 
adanya penyakit•penyakit yang membu�t orang iari dari na�i · itu, 
sebao apabila nabi it1.1 demikian, maka ia pun tidak dapat 
berhublingan dengan masyarakat dan tidak dapat menyampaikan 
syariat a.tau hukum-hpkumnya. 

Ayyub.dalam Al-QUr'an 
AI-Qw'an· menjelaskan gailgguan yang met:Umpa tubuh _Ayyub. 

Ia berdoa kepada Tuhannya yang membebaskatlnya dari bencana 
datfmefigembalikan }(eluaiganya :keapdanya. 

Allah Swt. 'berfinnan: 

; "."'\ ; �.;._,\ '"' � "' *-:",�,:, , 
.
� ! ' ; .. �"', .,

. � �� ·� � �_, c_S.J\; .l_!.'-:t�:., - - ' 

�(""!::: !J(:;�,:.,-r , ..  �' , , ........ �"' -' ·�· ' ' :.. Cll. ' � � �""' I  � '4 t'1 ....o..-v . • . ...., 
, ;, ' . . _.,, 
! ., ,, , � ,, �  ..... �, ., .,,�, ..... " .  
� �  o\� � 0 ·· - .!J�� 

,. �·�·· . .  
, ,:' . . -(M;· AY : ,�j)\ ) .  , •v.,» . . .l a u� ·'-'! 

.. '-'• ..... ;, .,. ;"-"' , � tl' 
Ingatlah kis�h Ayyub ketika ia berdoa kepada Tuhannya: 

· "Wahai.T1,1hanku, aku ditlmp.a kesusahan (penyakit) sedangkan 
Engkau adalah maha penyayang di antara penyayang . .. . Lalu 
Komi kabulkan permintaannya dan Kami hilangkan bencana 
yang menimpa dirinya. dan.Kami 90,ntfkan keluarganva dengan 
berlipat ganda sebagal rahmat dari Kami, supaya_ menjadi 
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perlngQt.on Q!:rgl orcmg-ol'(lrig.yQ1lg:m�yembah ,Kami. • 
· · · · ·· ,(Q.s. Al.oAD.bJ:ya': ss""> 

"" / � .. _ . .  �, � , , , ,:' t 1 "" • {{l \( ... • ,;.. � - 1::- 1! \ , 
•. � • • ! �  .0 , . L� .) U .l  u AJ. u�� .l.!.J 
� .... - �-

. ....,
�

.

-
� - . � 

. .
. . 

� 1' f .v�·1 \..J � � ,  ;:.&J :'..u;� 1.h �·-� �...) . . . . ""-"' . . . ·'-' . . , """!.� 
. 

i' , iii' . 
9 '"'! , 9 ,..., 9. '<''" \� , 

( i.V • t\ : oP·) • '-! �J .3-t � � .l.A 
"Ceritakcm nwayat harriQa Kami Ayyub ketlka ia. berseru 
JcepadaTuhcinnya: "Akudiiitnpa kepayahan dan penyakit yang 
disebakan setan. "  Mflka Allah berfirman kepadanya: 
"Hentakkarilah kalcimu eli buml, niscaya timbul air Jiang 'sejuk 
untuk mandi dan mlnum." (Q.S. Shad: 41-42) 

Cara penyembuhannya dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala: 
"i--entakkanlah kalcimu Ice bum� hal Ayyub." 

_ 

M� Allah ineman�-.air din� dan menyuruhnya mandf 
dcm ·minum dari situ, sehingga Aitah meriyingkirkan.peny�t yang 
menimpa tubuhnyalahir dan batin. 

· · · 

Pembatalan SUJQpah 

Ayyub bersumpah dalam sakitnya, baJtwa ia akah memukul 
istrirlya dengcm 100 kali d��JU<a ia �mbllh1.kanma istrinya pergi 
unhik scilah sa:tu tOgas. dan''lambat menjalankan tugas itu . 

. Berhubung,isf:rirlya itu baik pelayanann:Ya terhadapAyyub, maka 
Allah menghaJ�.sumpahnya dengan sesuatu·_yarig reineh; yaitu 
dengan menyuruh Ayyubmengambd Seikattalijeramiatau�macani 
itu dijn·memJ,t�tilkannyas�fl(e.pad_a JstPnya, dan ini sama dengan 
pllkulan sera�- kali dera, seh_ingga terlaksanalah swnpahnya. lni 
inerupakanjalan](eluar bagi �payang b� kepad!=tAIIah dan 
ta_at)<epada-Nya, terutama daiam hak istiinya yang saleh dan sabar. - -

Allah Swt berfirman: 
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''Ambillah seikatjerami dan pukullah dengannya, .maka tidaklah 
enpkau berdosa (dalam melaksonakan sumpahmu)." 
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13 
KisAH ·NABl DZULKIFLI �-

Allah Swt berfirman: 

""· , · !t�J:�-�.Ht.S" "' .. .  ·� , ... ,, ·-�'f.:. ,� �� � ,.. ... . lJ �� � �  � 
, , .,� , �,, .,  . , -' �'"'"I "'  ... , \ ���-• � • - . � � . • .l • • tt_ &.J � ' --c-,• .;,- ::J '-:r , - !-' �,.. 

f •  --:_•_J t  -::: c 1  ( A"\ � 1\0 : s �..vl ) • �� 
"Dan Ismail, ldris serta Zulkifli, masiil!rmasing termasuk o
rang-orang yang sabar. Kami masukkan mereka dQJam rahmat 
Kami, sesungguhnya mereka· ada_lah termasuk oran!rOrang 
yang saleh. 11 • (Q.S. -AI-Anblya': 85-86) . 

Allah Swt. berfirman: 

": � l tLtir:' �E-\'Ii� ·h. • . �\ ���\"' 
�� .3J - �.� ·� � ' 

/• � '  _( v. -: o- > • -.J ��I 
"Cerita�nlah Ismail, llyasa' dan Zulkifli dan masing-masing 
termasuk orang-orang yang baik." 

Ibnu Katsir berkata: "Yang jelas dalam i>enyebutan eli dalam Al
Qufan' yang memujinya bersama dengan nabi-nabi yang mulia, 
berarti ia adalah seorang nabi yang masyhur. 'Adapun � dan  
risalahnya serta kepada kaum · apa ia diutus,. maka Al-Qur'an tidak 
�enyebu�an secara ringkas maupun terperinci . 

. Ahli sejarah menyebutkan, bahwa ia adalah anakAyyub as:. nama 
aslinya ada,!ah Basy�r. Allah me;11gutusnya sesudah . Ayyub dan 
menamakannya Zulkifli, karena ia selalu melaksanakan beberapa 
pefou�tan baik yang dibebankan kepadanya. 
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14 
0 K1SAH NABI MUSA DAN ·HAR.UN AS. 

0- 0 �hmengutus Musa dan saudaranyaHaruit kepada Ar'aun dan 
pembesar-pembesamya, karena ia. seOrang �g SOIJ!bong dan 
mengaku Tuhan, serta disembah oleh oiang�rang Iantarim takut 
kepadanya. 

· 

Kemudian Fu'aun mendensar adanyaseorarigpemmpuan cantik 
bemama Asiyah,. maka ia pun -mengawinin� .sedang ia sebrang 

0 yahg beriirtan kepada ADah.dengan sembunyi sembunyi�_ 
Tatkala Fir'aun hendak menggaulinYa, seluruh tubuhnya menjadi 

kaku, sehingga ia tidak bisa mendekatinya dan hanya 
meman.c:Jangnya. 

-

Pada suatu .hari �ttaun benniinpi, lalu ia. bettanya kepada ahJi
ahli sihir tentang tafsimya, maka mereka berkata kepadanya: 
Sesungguhnya akan dilahirkan dalam kerajaanmu seorang�laki
laki · yang menjadi �ebab l>agi }<ebinasaanmu dan kebinasaan 
kaumrilu. 0 

MakaFu'aun mem�ta.hkan untukmembunuhsetiap anaklelaki 
yang.dilahirkan. Iinran adalah salah seorang men�ya. 

Ketika isfrinya melahirkan Musa,-tidakseorang pun yang menya
dari bahwa -ia hamil hingga mel$itkan� 

� Allah meWahyukan kepadanya agar. ia membuaitgnya ke 
sungai Nil. lbu Musa membuatsebuah peti dan meletakkari Musa d.i 
dalamnya sambil menangis, terutama karena ayahnya telah 
meninggal pada waktu itu. 

lbu Musa berkata kepada. saudara perempuannya: "Uhatlah 
kepadanya dari jauh." · 

· 

lbu Musa membuangnya ke sungai, sehingga ia teromban!r 
ambing dipermainkan ombak dan teroampar di ·istima ru'aun. 

Putri Fu'aun· menemukan peti tetsebut dan ia adalah seorang 
yang berpenyatatbeJang. Ketika ia menyentuh � penyakitnya 
pun sembuh. Kemudian ia membawanya kepada Asiyah dan 
memberitahu dia apa yang tetjadi. Asiyah berkata kepada Fu'aun: 
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. /  ,. ,. 
"Jang�n bunuh dia, biarkan dia kita 'clidJIL" Fir'aun . setuju d�n 
m,enyuruh, rnenc4ltangkan .�mpuan-:pereropuan yang .menyusui. 
Setelah· mereka (latang, temyam.Musa;tid� mau nienyusu kepac;la 
seorang pun di antara mereka. . 

_: Maka.l;»e�talah saudara.perempuan ibu Mi.sa �da inereka: 
"Maukah kUtunji.tkkan kepa� kalian suaili keluarga yang .sanggup 
memeliharanya))agimti?" . - · · -

Mereka me"njawab: "Baiklah�" 
Kemu-datang,kepadaib�yadanmen�sam�sempuma 

masa penyusuannya� Mereka pun. memberi imb�an yang cukup 
�epadanya, l�l1 pergilahlbWjya meni�Sgalkannya. 

Ketika umur Musa menc:cgU 40 'tabub, ia pun mulai menyuruh 
orang-orang untuk menyembah Allah. · 

Ta1kala ia sedang bercda di jalancm, tipa-tiba ia �eJihat dua o
rang laki�laki sedang b_ei'iq!labi, YCU1g satu. seorang Qibti dan yang 
kedua seorang �el dari �ri.man Ya'qub. · 

Orang Israel meminta tolong kepada__Musa. keinudian Musa 
datang dan menin)u dl dadanya,:makajatuhlah orang itu dan mati. 

Musa menyesal dan memohon ampun·,kepada AUah. 4an Allaf:t 
pt.ln mengampl1ninya. · · ·· 

· Pad� hari-kedua orang ]srael berkelahi dengan orang Qibti lain,. 
maka orang Israel· itu meminta tolong kepada'MUSCi, .n�un M� 
ticlak-mau lllenolongnya� 

Ketika· .Fir'aun mengetahui: apa yang teJjac;li ·pada diri M':L5ai ia 
pun berl<ata: ''Barangsiapa mellhatnya, h� ia membun�ya." 

Maka kelumla\1 Musa dari Mesir lantaran takut, hingga ia tiba di 
n�eri Madyan. 

Oi situ ia mendapati sebuah sumur dan rrianusia penuh sesak di 
sekitarnya menunggu air untu.k.memberi minum kambirlg:-kambing 
memka. Musa�mendapati ell antara mereka dua orang perempuan 
yah� terhalang untuk merc;li,lpatkan ai� b(lgi kambiflg-:kambing 
m . . . e.-aka, · sa.ropai man�ia-manusia itu bubar . . - - ·· ' . -

Musa berkata kepada dua perempuan itu:. •!Jangan kuatir.'' 
Kemudian.cli�bUnya kambingm�·dan dib�ya lllin�. Ketika 



kedu�nya. pulang kepada ayah .mereka· Syuaib, mereka ·rnembe
ritabt.ikan._kepadanya-tentang apa yang dU� Mi.lsa. 

Berkata ayah meteka kepada salah satu di antara .keduanya: 
"PergU�ll·dan bawalah dia kepaqaku." Kemudian pergilah putrinya 
kepada Musa, dengan malu-malu ia berkata ;kepada Musa z 
"S�ngguhnya·ay_ahku memanggilmu untuk memberimu#pah atas 
perbuatanmu meQgan:tbUkan air:bagi kami." 

KetikifMusa masilk menemui Syuaib daii menceritakan_ Wsah 
kepadaqya, berkatalah Syuaib kepadanya: "Jangan.takut)' 

Kernudian Syuaib mengawinkannya dengan salah seorang 
putpnya dengan·syarat ia mengembaiakaJ:l kambing baginyasepub.ih 
tahun. 

Maka.Musa pun menerimanya _ dan mwailah ia menggembala 
kambing hingga berakhir masanya. Musa pun minta izit'l kepada 
Syuaib untuk kembali keMesirdan Syuaib ptinmengizinkankannya. 
Ia pun per9i membawa isbi dan analqtya serla �bing-kambingnya 
hingga'U�a.di gun�ngJ"bur;_Maka berbicaralahTuhannyakepadanya 
.denganfiiman-Nya: iiS�ungguhnYii.Aku.adaiilh TuhanmU;. PergUah 
kepadapraun, sesungguhnya. ia adalah ·seorang yang berbuat 
aniaya.� 

Musamemohon kepadaTuhanny:a supay�uneQgutus�udaranya 
Harun: .J:>�amany�� Allah mengabulkan· p�rrnohpnannya • .  .Pada 
waktu itu Harun adalah seorang menteri di kerajaan FII"aitn. Maka 

. Allah m�ahyukail.�ad;,mya: "Sambutlah saudaramu, ia sedang 
· bertc:>lakmenuju M�r." 

Ia pun pergi menyambutM�. M�.mel}gabarkan·ltep�danya 
bahwaia ikut bersamanya melaksanakan tugas dati Allah. Keduanya 
pergi -�da ibu mereka dan sesu:dah itu per@ menjumpai FII'aun 
dan berkata kepadanya: "Katankanlah: Ttada Tuhan selain Allah 
.dan qe@batlah dari per\)uatanmu yang se�ng." . , 

Fir'aun berkata: ''Jika engkau s.eorang nabi� berilah suatu tanda." 
Maka Musa pun mefemparkan tongkatnya dan berubahlah tongkat 
itu menjadi ular. Kemudian mengeluarkan tangannya dari sakunya; 
maka timbullah cahay.a seperti sinat matahari.cian mukjizat-mukjizat 
lain seperti air bah, beialang, kutu, katak, dan darah sehtngga mereka 
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; 

melihatsemua ini dalam makanan dan min\lman.memka. 

/ 
, 

- Fu'auil dan kaumnya berkata: asestmgguhnya ini adalah seorang 
tukang·sihir.11 Maka F'u'aun -mendatangkan tukang-tukang sihir dan 
berkata'kepada meteka: "Keluadmnlah kepandaian sihir kalian untuk 
-menghad,api Musa,n Mereka pun melakukannya, lalu Musa 

- melemparkan tongkatnya dan belubahlah tongkat itu menjadi ular 
besar dan menelan semua yang mereka buat Oleh kanma itu 
berimanlah semua tukang: � itu,dan reb� me• b�jud 
kepada.AUah� 

-

,.,aka Fir'auit memerintahkan llntuk memotong tangan-tangan 
dan kaki-kaki merelm dan menya1ib mereka di batangpohon kunna 

Mereka pun menerima dengan sabar dan tetap berim-an, 
jumlahnya ida 10 orang. · 

�udian pergilah_ Musa belsama pengikut.;.pengikutnya, maka 
dikejarlah mereka olahAr'aun dan tentaranyauntukmembinasakart � 

mereka.hingga tiba dflaut 
Maka Musa memukulkan tongkabiya ke lam dan terbelahlah laut 

itu menjdi 12 jalan sehingga keringlah aimya, lalu masuklah Musa 
dan kauninya, kemudian men� di · belakangnya Ftr'aun dan 
pasukannya.- · 

AUah menyelamatakan Musa dan para pengikutnya, sedangkan 
laut tertutup·di. atas Fir'aun dan pasukannya sehingga teibenamlah 
mereka semuanya. 

Temyatamayatru'aun tetaputuhSebagaimana diSebutkan dalam 
AI..Qw'an..lni telahdibuktikan dengan di ternukannya mummi Fitaun 
(Pharaoh) di Mesir pada abad ke -� sesudahmasehi. 

Allah Swt. berflnnan: 
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"Hari inl Kaml jadikan tubuhmu tetap utuh sebagai tanda bagi 
orang-orang yang dibelaJcangmu dan sesunggt(hnya ·ban yak 
orang me-lalaikan ayat-ayat komi. . (Q.S. Yanas:. 92). 

Karunia Allah atas Bani Israel 
Bani Isiael mengikUti perjalanan mereka dan tibalah mereka di 

tepLse� timur, temyata mereka tidak mendapatkan air untuk 
· minum mereka dan hewan-hewan temak mereka. 

Maka mereka pun mengadukan urusan memka kepada Musa 
sambil menggerutu dan ·minta. air darinya, sehingga Allah 
menyuruhnya memukul batu dengan tongka� 

Ketika musa memukulnYa, memancarlah dari situ 12 �ta air, 
masing-masing suku ·dad mereka· memiliki mata air yang bisa 
mengenyangkan mereka. 

· · Tatkala memka tiba di dataran semenanjung Sinai, matahari -
sangat terik; tidak ada rumah urttuk dihuni dan tidak· ada pohon 
untUk berb!duh di bawahnya. Mereka mengeluh kepada Musa atas 
kepayahan yang memka alami, maka Musa berdoa l(epada Tuhan
nya, sehingga Allah menggiring �wan yang m�dungi m� dari 
panas matahari. 

Ta�a bekal mere� hampi� habis, M1lsa .  memohon kepada 
Tuhanpya sekali lagi untuk meniberi mereka makanan, maka Allah 
menurunkan kepada memka Manna <f:an Salwa. 

Manna,�dalah mc$.anan yang tuJ:un dari. udara seperti turunnya 
embun, turua:t di atas batu dan daun pohon, rasanya manis sep� 
madu. SedangkanSalwa adalahsejenis burungyang datang kepada 
memka .het\>ondong-bondong, susul menyusul, hampir menutupi 
bumi lantaran banyaknya. , 
· Setelah Allah mengaruniai mereka dengan' kenikmatan

kenikrmitan ini, Musa menyuruh makan dari makanan yang balk
balk ini. Akan tetapi me.reka m�ngingkari kenikmatan-kenilonatan 
itu dan meminta lainnya, sehingga mereka dengan. demikian 
termasuk orang-orang yang berbuat aniaya kepada memka·sendiri. 
(Q.S. Al-A'raf: 160) 

' 
. 
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Janji .Atlah,k�pacta·Musa 
Musamengab;;Ukan kepadaka.umnyaBani Israel di'Mesir; bahwa 

Allah akart membinasakan Firaun dan akan menurunkan sebuah 
Kitab kepatta mereka dart sisi;Nya, yans beriSI peri�tab-pej!rintah 
dan laraiigari�larangan yang patUt mereka taati. . 

· 

Ketika Allah membinasakan Fii'aun, Musa menariyakan Kitab 
tersebutkepada Tuhannya, makaAIIah mm.yuruhnyamenuju lereng 
gunung _Thur Al�Aim� dan tinggal dtsitu·selama30 hari, betpuasa 
dan berib� kepada.Allah. · · · • 

Setelah Musa menyelesaikan 30 hari, Allah menyuruh memulai 
·puasa sepuluh hari lagi unttik·tnelengkapi'ibadahnya. Dan sebelum 
Musa pergi untuk b�rbicata dengan T�ya, ia �h betpesan 
kepada Harun seraya berkata• "Jadilah .engkau sebagai wakiiku 
dalam kaumku da_ri baikka.nlah urusan IDereka serla janganla.h 
mengikutijalan oraQgrarang yang berbuatkerusakan�. 

Setelah genap 40 hari, T�nnya berbicara' kepadanya dengan 
Kalam-Nya yang ozali, sehinmg:l"ia-puil·memiliki keistimewaan yang 
tidak c::Uiniliki · oleh manusia. · 

Pada waktu itu icl" me�akar\. kerinduan -yang .sangat kepada 
Tuhannya dan !Jl�gharapkan bisa melihat-Nya. 

Maka Allah berkata kepadanya: "Eng}mu tidak akan dapat 
melihat-Ku. n 

. . . 

Kemudian A.Qah ingin Jl)emberitahukan kepadanya, bahwa 
sesungguhnya ia telab meminta sesuatu yang besar dan tidak bisa 
ditangguilg oleh gunung-gunung. 

Keniudic:ur All� berfirman kc:!padanya: "Engkau tidak bisa tahan 
inefa:kukan hal itu, iikarl'tef:api Alfu akatunenjelma 'kepada gUnUfig 
yang le}jih kuat dati lebih hebat darimu, jikala temp (ian.bisa bersabar 

· untuk melihat-Ku dart"kehebatan-Ku, 'maka-bisalah engkau melihat-
Ku." . . 

'Ketik.a,.Allah mcmjelma k�ada gunung ifu, maka glinung itu pun 
menjadi rata dengan tamm,.dartpingsanlah Musa lantaran kengerian 
yang dilihamya. · · .· · · · 

Ketika ia sadar dari pingsannya, .iaberkata: "Aku sudkan Engkau, 
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wahai Tuhanku, dengan penyudan yang layak dengan kernuliaan
Mu clan aku bertobatkepada�Mu. Akulah· orang pertama benman 
di zamanku kepada kebesaran-Mu.'' 

· · 

. -Maka Allah berflrman kepadanya; ·bahwa Ia .telah memilihnya 
untuk menyampaikan · risalah-Nya (kitab-kitab Taurat) ·kepada: 
manusJa,.yctng·meUputj ll�ihat-nasihatdari hukum.;;hulwm bagi'Bani 

· Israel. · 

Maka kembalilah Musa kepada mereka datam keadaan sangat 
marah clan. bersedih. 'ia berkata kepada. rnereka: "Tidakkah Tuhan 
kaliari telahberjai)ji kepadanya, agar membimbing kaumnya kepada 
tuntunan y.tlng paling'utama.'' 

Apabila. ada 2 pilihan yang salah satunya biscl_ mepdatangkan 
. pahata·yanglebih besar, maka hendaklah mereka mengambil yang 
lebih utarna. Kemudian Allah memperingatkan Bani Israel agadi®k 
durhaka :kepadan-Nya;, supayala tidak menimp� siksaait-Nya 
kepada mereka, sebagaim.ana telah · ditimpakall kepada: orang
orang tam: yang fasiq. (Q.S. AI-A'nm, 14�145) 

Ban.l Israel Menyem�m Anak ·Sapl 

Telah.kimti sebutkan sebelumriya, ·bahwa penyembahanberhala 
telah berakar pengaruh-pengaruhnya di hati ·Bani Israel, �na 
pergaulan -mereka deng� orang-orang Mesir. . 

Di antara perbuatan mereka adalah menyembah anak �pi.. 
Sebelum itu anak�Maksapi dijadikan·Tuhan. Jika:ada·orang ritati 

di Mesit, ·mereka membalsam dan mengubumya di kuburan khusus 
di daerah SaqarBh yang bemama Serabium. · · . 

Pelbuatan ini dimanfaatkan· oleb �orang lelaki dari Bani Israel 
yang·diriJim�n Samiriy oleh AI-Qur'an. 

· 

Maka ,datanglah ia �da mereka:membawa seekor anaksapi 
dan berkata kepada mereka: "'ni adalah Tuhan kamu dan ·Ttihan 
Musa �telahdilupakart�ya, sedangkan � telah pergi untuk mene
muinya dalam kepergiannya.yang lama ini." 

· Sebelitm kepergiannya untukhetbicara dengan Tuh.annya, :M(:(sa 
telah beljanji kepadal�umnya bahwa ia akart meninggalkall memka 
tidak lebih dari tiga puluh hari. 
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-� AJlah ro�yqrubnya, J11eqiilll)Qab puasanya :St!p�uh. hari 
sehinggaberianlbail'lama kepergiannya dari kawitnya, ma)(amereka 
mengailggapnya tedambat 

Meq!ka berkata: "Sesungguhnya Musa telah mengingkari 
janjinya." 

· 

� itu timbul pikiran jahat dalam jiwa Samiriy, lalu ia pun 
memanfaatkannya sebagai kesempatan dengan mengambil 
perhiasan dari &ri.i Israel yang telah di. bawa; oleh perempuan
pemmpuan mereka dari Mesir.. Perhiasan berupa emasJtu kemudian · 

- diol� dengan tebnik khusus-yang membuat angin b� masuk 
dengan menimbuJkan suara-suara dari mulutnya, 5eperti .suara sapi, 

- · kemudian Samiriy menyurul) mereka meny�babnya. · -
Hanm berbica@ dan memahamkan mereka, bahwa mereka itu 

difitnah 4an ia berusaha mengembalikan memka. dari penyemba
han anak sapi, namun· tif;lak berhasil . dan teruslab mereka itu 
menyeinb�ya, sampai Musa-keinball kepada mereka. 

Ketika Musa betbicara dengan Tuhannya, ia diberitahu bahwa 
Samiijy �ab menCelakakan dan.menyesatkanmeteka dalamagama 
mereka. M� berkata: "AUah telab lllemberikan Taura� yang berisi 
petunjukdan caha� (kebenaran), dania telah menepatijanji-Nya? 
Ataukah kalian hendak melakukan perbuatan buruk yang 
menirnbulkail kemarahap Tuhanmu� _sehingga kalian mengingkari 
apa yangtelah kall�janjikan kepadakami berupaketetapan irnan?1' 

Merekamenjawab: "Kami tidakm�gingkarijanji kami kepadamu 
dengan.pilihan d� kema�a.Q kami, aJmn, tetapi Samiriy telah menye- . 
satkan dan mengungguli pendapat kami." 

Samiriy berkata kepada kami: "Sesungguhn� emas yang kami · 
miliki daii kami ambU dari oratlg-orang r.1esir telah menibuat marah 
Tuhan kita, dan ibJ merupakan dosa-ciosa ·yang kita pikpl karena 
menunda kepulanganmti kepada kiuni. Jalan keluamya adalah 
dengan melempamya ke dalarn api untuk menyenangkan Tuhan 
kita, supaya engkau_ kembali kepada �i. 

-
Maka kami percaya kepadanya, _kemudian 

_ 
melemparkan 

perhiasan-perhiyangadadanmengclumkanperlliasan itU dalam 
benbJk patung anak lembti. Selanjufnya Samiriy berkata kepada 
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· karni: '�lnLadalab Tuhan kamu yang patut k:aJ-Qu sembah. dan ia 
adalahTuhan Musa yang dilalaikannya dan dicarinya di. Thu&" 

Alangkah dungunya akal kaum ini, tidakkah mereka lihat bahwa 
patung inl tidak bisa memberl manfaatdan bahaya, serta ticlak dapat 
menja\Nab omongan mereka, karena ia adalah benda. mati yang 
bisu? 

Musa menemui saudatanya Harun dan menegumya dengan keras 
seraya menarik janggut dan rambut kepalanya: "Ap� yang 
menghalangimu ketika engkau melihat kaummu dalam keadaan 
terfitnah dan �enyembah a11ak sapi untuk mengilwti aku dan pergi 
kepadaku. mengaharkan keadaan merekii?" 

Ha,run menjawab: "Aku kuatir engkau menyangkakumencera!!;an 
antara ses(lma Bani Israel� sehingga aku biarkan segolor.gan 
mengilfutimu dan segolongan mengikuti · Samiriy, dan aku kuatir 
engkau akan berkata kepadaku: . 'Sesungguhnya aku telah 
meninggalkan mereka sedang engkau telah menywuhku tingga! 
bersama mereka', maka c$u tUnggu ._sampai engkau kembali." 

· Kemudian Musamendatangi Samiriy dan mengetamllya dengan 
kera5, -�na dialah yang menyebabkan kesesatan mereka. 

Makii'Samiriy menjawab: "aku menge�ahui apa yang tidak 
diketanui seorang pun, bahwa engkau tidak berada dalam 
kebenaran, sedangkan aku telah mengikuti dan menganut sedikit 
·ajaraninu, kemudian aku kembali menyembah _anak sapi. 

Demikian kata -hatikti dan . itulah • yang baik baginya; maka aku 
pun melakukminya. n 

·Kefika,itu b��talah Musa kepadanya: "Pergilah! sesungguhnya 
Allah.akan menghukummu dengan perkataanmu selama hidupinu: 
'Tiada sen�." . 

Ia selalu me� sakit hati bila disentuh oleh siapa pun. 
. . 

Makabila.ia meriemui seseorang dan. takutdiSentuh, ia pun b•-
ta: "Tiada senfuhan." Kemudian pergilah Musa mengarnbil ·anak 
lembuitu dan membakamya, kemudian membuang abunya ke laul 

Bant Israel menyesal atas dosa. mereka dan meminta amp\lil 
kepada Tuhan mereka, makci Allati ·mewahyukan. kepadan Musa 
bahwa tpbat mereka adalah dengan membunuh diri mereka;. 
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Tatkala Musa berkatakepada kaf:lmnya: "S�ungguhnya kamu 
telah menganiaya diri·kainu·dengan menjadikan anak lembu 
seb�gai Tuhan, ma.lca ,berto�atlah kepCida penciptamu dan 
bunuhlim dirimu (kendallkanlah hawa nafsumu, hal itu lebih 
baik bagi kamu di sisi penciptamu� sehingga Ia menenma 
tobatmu. Sesungguhnya Dla Maha Penerlma Tobat dan 
Penyayang." · .(Q.S. Al.U.qarala: 54) 

Hukuman dan Ma� S..si.Bani Israel 
Bani Israel melihat bahwa mereka telah .berbuat .aniaya kepada 

diri mereka. dan berbuat dosa besar dengan menyembah anak sapl. 
Maka M� memilih 70 orang l(!(aki untuk pergi ke gunung Thut 

-�tempatdimana ia biasanya menerima wahyu-untuk menyatakan . 

ketaatan kepada Alliih dan penyesalan atas dosa. yang telah mereka 
perbuat. 

· Dl situ Ailah berbi� kepad� .Ml..ISa, akan tetapi se�o,mpok 
dari merelm ticlakpeJ.'Ciiya, bahwaAJiah yang berbicara kepadaMusa. 
Mereka tetap membapgkang c\�n durh�ki:l ·k�mudi�. perk�ta 
k�adanya;·�·�i ti��rcaya_kepadamu sampai kami bisa.melihat 
Allah secara langsung dengan 'mata· kamli� tanpa tabir yang 
nienutupinya. '! 
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. . 

Lantaran permintaan itu, ·mereka ditimpa petir, sehingga mereka 
pun .berguguran_c# b�i. _Kemudian Allah membangkitkan mere\(a 
dari kematian setelah Musa berdoa dan . meminta am pun .alas 
perb���· or;ang-orang yi:in.g bodo_h tli. antarcl-mereka, jt,�ga mahan 
supaya jangan menghukum · semua o�ng lantaran j)erbua�n 
seb� · dari mereka. · 

Ma� Allah · rnengaqtpu_ni dQsa m�reka ·dan mengh,idup\mn 
·mereka kernbali, ke'inudian.Musa memohon rahmat dan.ampunan 
bagi kaumnya. Tuhannya memberitahukan, bahwa hal ifu kembali 
kepada_kehendak-Nya, sebagairrianaAllah memberitahukanbahwa 
Dia' menetapkan rahmat-Nya bagi orang•orang yang bertakWa, 
me�geluarkan zakat dan berinian kepada ayat-ayat Allah. 
Penolakan Bani Israel untuk MemasuktTanah Suci 

Allah menyuruh . Musa membawa Bani Jsra�l ke tanah $UCi 
Palestina, guna menetap di situ. 

M� berserulah Musa kep�da kaumnya, menginga� mer:eka 
akan kenikmatan-kenikrnatan yang·diberikan ·Allah kepada mereka, 
den9ml rnenjadikan nabi-na}Ji yarlg·banyak·dari golongan memka 
untuk memberipetunjuk kepada mereka yang sesat, Di.sampingltu 
Juga metl)bebaslmn me�� dari ped>udakafi:dan meriiberrlneieka 
keikmatan-kenikmatan yang banyakycing dikh�kan �� mereka 
di imn.� itu. _Oleh karen� itu wajiblah m�ka bersyuku.r kepada 
Allah dan menerima perintah Allah'ciengan penerima� ya11g b�. 

Sebelum Musa minta kepada kaumnya untuk memasuki tanah 
suci,' iamengirim perintis jalan untukmenyeliclild dan memberi kabar 
tentan!l!penghuninya. 

Ke_tika mereka kembal� merekamengabarkan kepadanya bahwa 
penghuninya kuat-kuat dan kota-kotanya berbenteng, sehingga 
mereka .takut ke sana dan. tidak m�matuhi perintah M�!!!a ur:dttk 
menyerang. 

Sebaliknya mereka berkata: ·"Sesllngguhnya di pegeiHni teJdapat 
o�g:.q@ng yat:lg gagah berani, lum'li tidak saJ:lggupmelawan mereka, 
dan.kami tidak akan memasukinya_selama mereka ada di·situ� 
· · Jika mereka telah keluar, barulah k�i akan memertuhi 
petmi�taanmu dan memasu�ya. "· 

93 



Ke&esataD BaDi .._. 
Dramara·BanifSiilel� duaoian!tYansbertakwa:dail m��ti 

memkauntuk � dari pintu kota, supaya memka bisa menang . 
.Aimn tefapi Bani �el m�olak � Jtu, dan mengat,akan 

kepada Musa dengan kalimat yang menunjukkan kehinaan, 
pembanglsangan dan sifat peilgecul . 

'Pergilahengkau bersania r�udaQ betperanglah, sem� 
kami ditduk di sini!' 

. . 

Habislah st.idah upaya M� .Akhirrtya ia pun memohon kepada 
Tuhannya untuk memberikan kepu�Nya. sehirlgga diputuSkan 
bahwa tanah sud itu diharamkan atas Bani Israel dan mereka akan 
b� di padang pasir Sin� selarria 40 tahun. ·. 

. 

.Pertemuan Mlisa dengan Orang Saleh 
Musa berkhutb_ahkepada kaumnya untuk mengingatkan m�reka 

agar taatkepada Allah. 
_ 

Setelah selesai belkhutbah, seorang_la,ki�laki bertanya: "Siapalmh 
di antara orang-orang ini yang, paling pandcli?� 

Musa menjawab: "Saya." 
Maka .Ailah meru::elanya, katena ia tidak mengatakan ilmu ltu 

dari Allah semata-mata · dan mewahyukan kepadanya: 
· "Sesungguhnya Aku mempurtym seorang -hamba di tepi laut yang 
Iebih pandai danmu." 

Maka berkatalah Musa: "Wahai Tuhanku, bagaimana harus 
· _ kuperbuat dengannya? " 

· 

Allah rilenjaw�b:_ "Er\gkau ambit seekor ikan kecil dan 1$-kan di 
dalam keranjang, maka di mana pun engkau kehilangan ikan -itu, 
maka di situlah ia berada. n 

Kemudian Musa mengambil seekor _ikan·, lalu pergi dengan 
ditemani scihayanya. 

Ketika ·Musa dah sahayanya· tiba di tempat pertemuan antara 
dua iautdan dudult �tuk beristirah"t, maka ia pun terfidur sebentar 
dan pada saat itulah turun hujan, sehingga ikan itu menjadi basah 
melompatSerta meluncurke laut · . · 
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. Bangunlah_Musa dari tidumya dan menyuruh sahayanya imtuk 
terus·berjalan mencari tujuan m:ereka. · · 

Ternyata sahaya itu lupa memberitahukari hilangnya ikan itu. 
Ketika keduanya merasa lapar, Musamenyuruhnya menyediakan 

makanan . .  Pacfa· Waktu itu sahaya terfngat akan ikan yang hilang, 
maka ia pun meniberitahukan Musa tentang kehilimganriya · 

MuSa.merasagembbadengan apa yangdidengamya daribelkata 
kepadaSahayanya: ntnUahyang kila carl; m• maniah·kita kembali 
untuk mengikuti jejak ·hingga tiba di tempat ikan·itu hilang." 

Beltun sampai di tempat ·yang dituju, l1lemka pun mendapati 
orang saleh yang dijanjikail ADah kepada Musa. · 
Musa Menuntut ihnu 

Musa minta dari·orang saleh untuk mengizinkan menemaninya, 
agar ia bisa mendapat taJ:nbahan ilmu· darinya. 

Orang saleh itu menjawab, bahwa ia tidak akan dapat bersabar 
atas keikt.ttsertaannya, � bagaim� ia bisa betsabar atas 
sesuatu yang lahirnya bertentangan dengan'syariatnya. · 

. . 

· Maka Musa menjawabnya seraya berkata: "lnsya Allah ·engkau 
akan mendapati aku bisa bersabar·atas.tindakan-tindakanmu dan 

· aku tidakmenentang urusanmu." 

Orang saleh itu rilenja\Vab: "Jika engkau mengikuti aku, maka · 

aku syaratkan engkau tidak bertanya kepadaku tentang tindakan 
dariku, karena pada akhimya aku akan. menerarigkan rahasia dan 
sebabnya." 

Musa.Menyanggah Orang Sal� 
Pergi1ah Musa dan orang saleh itu· menyusuri tepi laut. 
Ttba�tiba lewat di dekat.'mereka·sebuah.kapal, maka.keduanya 

mintakepada penumpang-penumpangnyasupayamau mengangkut 
mereka, ber.;ama penumpan�penumpang itu. 

Kedu�ya naik kapal itu dan ·ketika penumpangnya lengab, 
orang saleh itu melubangi dinding kapal yang terbuat dari kayu itu 
dengan cara sedemikian rupa, sehingga mudah d.ipetb�. 
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Mu5a .. lllerasa ngeri��tperb�tan ini claillupa akari perjanjian 
yang telah dlsetujuinya, untuktidak menyanggab pebuatan o�g 
salehJtu.. 

. . . 

M� ia berkab:l; !�Apakah engkau m�� kapal q(CUlg-orang 
yang·.telah menghon:ti�ti �tan9an kita? Engkau telah melakukan 
sesuatu.·�� .te��." . 

Akan tetapi orang saleh itu mengingatkannya akan,syarat yang 
berlaku antara. keduar1Y.at sehb)gga Musa p� menyadannya_ d� 
minta suPa.ya ia jan� dihukum;atas kelupaannyaitu�. 

· · 

Keducuwa men� perjalanan dan.bertemu dengan seorang · 
anak yang sedang Qem:t�mam bersama kawan-kawam1ya. 

Orang saleh itu memperdaya anak itu, sehinggajauh d� kawan-
kawannya, · lalu membunuhnya. 

· 

Panas h,ati Musa melihatperbuatan yangkeji itu dan menyanggah 
dengan marah: "Apakah engka�membunuh.jiwa yang suci bersih 

_ bmpa d�? Engkau.� mel� perb\latan munka.r." 
Orangsaleh itu hanya menegurdengan berkata: ''Bukankah.telah 

kukatakan kepadamu, ·bi)hwa engkau ticlak· :akan bisa bexsabar .atas 
apa yang.engkau Uhatdalam m�n.m:nani alru?" 

· 

Musa inenjawab denganmenyesal: "Jika aku bertanya kepadamu 
ten tang sesuatu sesudah:tni, mal$jari9anlah menemarii aku, �rena 
sudah cukup alasan bagiku untukberpisah denganma� · . 

Kemudian keduanya meneruskan perjalanannya, hingga 
keduanya. merasa p(lyah' dan · JC\par, m� 'm.asuklah keduanya ke 
suatu desa dan minta·makanan dari penghuninya, dan minta supaya . 
meiljadikan kedtianya sebagai Jamu, nanilin mereka menolak, 
dengan kasar. 

Datam perjaianart 'pulang,. keduanya mendapati sebuah dinding. 
yang hampir roboh, tdaka orang saleh itu memperbaikinya dan 
:mendirikan.bangunannya. 

Musa tidak tahan Ialu bertariya: !IApakah ertgkau matfillembala5 
orang-orang yang·telahmengusir.kita dengan··memperb(liki dinding 

· mereka? 
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Andaikata eng�u kehendaki,:_erigkaubisaininta upah atas peker
jaanmu ini guna .metribeli makanan�" 

Sesudah adanya sanggahan ini terjadUah perpisahan antaraMusa 
d� orang saleh itu. 

RBhasia Tindakan yang·DUakukan oran!J Sal� 
S.ebelum .betp_�cih den9an .. M�;. orang .�eh l� inen�gkan 

rahas!a �uatannya seraya berkata: "Adaptm kapal ctersebut: itu 
adalahJ(epuriyaan beberapa orang.miskin yang tidak punya haria 
selain_ ifu, da11 � telah mengetahui .bahw� (lda seorclilg raja -ya.ng 
suka merampa.s· setiap bpal yang baik dari pemUiknya. 

· · 

Maka aku ingin merusaknya ;sedikit supaya mmtinya : bis� 
diperbaikt bUamana raja: merusaknya. Ia pun mendumt, kapal. -itu 
adalah:'kapal jelek, sehingga ia memblark;m.pada perlillikny� �ap. 
selamatlah kapal itu pada m�. · 

· 

Mengenai- anak kecil itu, ia adalah, seorang anak yang 
menampakkan tanda-tanda . kerusakan sejak keen. Kedua orang 
tuariya adalah orang�rang yang-beriman- dan saleh, maka aku 
khawatir kesayangan - orang tua terhadap anak akan membuat 
mereka- menyc!leweng dari kesalehan. mereka, serta 
menjerumuskannya dalain kekafitan dan kesombongan. Sebiilgga 
aku.punmembunuhnyauntuk memmangkan kedua Qrang tua ycing 
beririlan ini dari anak yangjahat SernOmt diberikarl ganti oleh Al
lah b�pa anak yang lebih baik d(1l1'lebih beJt,akti se�Jeblh �Yan9 
kept;id_a kedua:orang tuanya. 

Adapun dinding yang)rudirika:n, maka iaadalah kepunyaandua 
ancmya\im diko� jtu, di]:Jawahny�.t�apatharta terpencfapll«mu
nyaan.mereka, dan ayah inereka adalah orang yang saleh. 

Maka Tuhanmu Yang Maha Pemurah ingin menjaga balta -itu 
bagi m�ka sampai me�ka dewasci d� mf:!ngel�nya. 

Apayang kuperbuat itu bukanlah termasuk usahaku, akan tetapi 
ia adalah wahyu dari Allah, dan. inllah keterangan dari kejadian 
dimana..,eng)sa.u ctid� bis.ci ·bersabar. 
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15 . 
KISAH NABI DAWUD AS. 

Dawud dim Pemblllllllum Jalut (Goliath) 

Al-Qm'an tidak rnerneM.ui cam pembunuhal'l Jalutoleh Dawud, 
akan. tempi kitah Perjanjian Lama telah men�kan hal itu. Orang
orang Palestina tc:dah meiighimpun pasukan _ meteka untuk 
memerangi Bani Israel di bawah pimpinan s:Yaut. Masing-masing 
pihakberkedudukan diguntirtgdan di anfara � terdapatsebuab 
lembah. 

· 

Beberapa hari telah lewat. tapi masing-masing pasukan tidak 
beraru saling menyerang . .  Ketika itu tampillah seorang raksasa yang 
menakutkan �Goliath (Jalut) dari pasukan Palestina� Dengan 
memegangsenjata berupa lembing besar. Goliath keluardan berdiri 
di tengahlembahdan bement kepada barisanBanilsraelagarmereka 
memilih seorang leJaki di antara memJm untpk berduel dengannya 
seraya berkata: '�Jika salah seorang di antara kamu, sanggup 
mengalahkan aJm._lmmi akan menjadi budak-budak kalian· danjika 
aku menangdan me111bun�ya, maka kalian akan menjadi.budak 
karrii." 

Syaul dan ·pasukannya rnendengar perkataan Goliath, -maka 
taktitlah-Jileleka dan menolak bertempur de�ya. 

Deniikianlah ia terus _ menanfang mereka selama 40 hari. 
KemudianSyaul beljanji akan memberlkan harla kepada siapa yang 
dapatmembunuh Goliath, seitamengawinkan dengan pufrinya. Ada 
-seorang -1aki•laki. dari Baitul Laban {Bethlehern) b� Yesaya, 
. dengan figa anak yang menyertai pasukan Syaul untuk berperang 
betsamanya. 
. Di sai_JlpiJig itu · ia mer:npunyai an� keempat yang bemama _ 

_ Dawud yang disuruhnya menyelidikilmadaan;me._ 
Maka ia pun melihat Goliath ·menaniang due]. sedimg orang-. 

orang menjauhin:Yi;l karena takut kepadanya. Akhimya timbul 
keberanian di hati Dawud, dan ia minta iziJ'l Syaul untuk bertarung 
dengannya. Sebehunnya Sya1,11 khawafir akan keselamatannya dan-
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memperingatkan agar jan�.nekad.. Tapi-akhimya. ia mengizinkan 
Dawuduntuk berdueldengan GoUath. Kemudian Syaul memakaikan 
baju besi kepadanya. Dawud tidak dapat memakainya . karena ia_ 
tidak lerbiasa untuk mi. · 

l{emudian ia mengumpulkan lima batu dan lembah itu dan 
meletakkannya di dalam kan�ng kulit, sedang ketapelnya ada eli 

· tangan. 
Setelah lama berdebat dengan Goliath; akhirnya Goliath 

medahwui Dawud dengan hantaritan lembingnya; akan ·tetapi 
Dawudlebih cepat darinya. Maka ia pun melemparkannya dengan 
batu dari katapehiya ke ariih. dahinya, sehingga robohlah raksasa 
itu ke bumi menggeliat dan secepat kilat Dawud n1E!lompat 
kepadanya dan menghunus pedangnya lalu menebas kepa)anya. 

Qrm:lg-orang Palestina merasa takut melihat. panglima · mereka 
tewas, maka timbullah kekacauan dalarn barisanmereka, kemudian 
mundudah mereb mela.rikiin diri, tapi berhasU dikejar oleh Syaul 
dan orang;orangnya, akhimya banyak terbunuh.di antara mereka. 

Kematian 1balud . . dan Pen�gkatan Dand.Sebagai._Raja. 
· KetikaDawud membunnuh GoUath ia pUn mendapat kedudukan 

baik di sisi Syaul {Thalud), yang diutamakan di antara panglima
papgliina perang.Bani Israel. 

Akan- tstapi rasa dengki--menjalar di hati. Syaul,. karena melihat 
Dawud sebagai saingan berb_ahaya, terutama karena ia dicintai oleh 
selurub bangsa Israel. Rasil. dengki itu segera meningkat hingga 
berubah menjadi dendam, .sehingga beberapa · �i ia bet'llsaha 
membun�ya;-tapi selalu gagal. 

Kemu,dian terjadi perang Jal�u'· di mana orang-orang·Jsrael 
banyak yang mengundurkan diri. Tiga puba Syaul:tetbunuh dalarn 
perang itu. Ahli-ahli panah Palestina mendapati Syaul� lalu 
mencedfmlioya sehingga luka parah. · 

Maka Syaui menyuruh pembawa senjatanya untuk menghunus 
pedangnya dan menghantclninyad.engan pedang itu, supaya ml,ISUh.: 
musuhnya tidak ,dapat membunub dan memotong-motong 
tubuhnya. 



Tapi;p�juritit�:rmenol� maka;SyaulmengambU pedangri.yadan 
membunub dirinya. 

Dawud Bertolak Menuju Hebron (Kota AI�KhaW sekarang) 

· DlsitU.pemuka-pemuka Yabudi mengangkatbawudsebagai raja 
Bait Yahuda. Adapqn Bani Israel yanglain men� taatkepada 
Asybusyit bin Syaul. Kemudian terjadi peperangan antara orang
orangDawud dail:orang-orang Asybusyit, hing�putra.Sy�ul tewas. 
Ket:ika �. Dawud menjadi rajil dari cucu-cueu israel semuanya. 

Pada waktu menjadi raja .atas Balli Israel, Dawud berumur 30 
tahun . .  Sedang, masa penierintahannya bedangsung 40 . tahun, . 
sebagai :raja di·Hebron a� bangsa Yahuda 7 tahun 6 bulan dan 
raja di lhsyalim (Yerusalem) 33tahun dari seluruh:lsrael clan Yahuda. 

Kem\ldfan.Dawud;mengangkatputranyaSulaiinan sebagai calon 
penggantinya, ·sebelum ia mf!Dlnggal. 

· 

KetikaSul� diangkatmenjadi raja, iapun menyempurnakan 
peketjaan bapalmyadan·melanjutkan.penaklukan negeri-negeriserta 
mengatur kerajaan d�ngcm. pengatu.tcm yangJ>aru· KeiJludian ia 
menc:lirikan candi serta �endapafhlkmah. · · 

· 

Dawud. Sebaiai .Hakim.: 
Pada suatu malam sekelompok kambirig ·memasuki kebun 

se5eorang tanpa ·setahu: penggembalanya, sehingga rusaklah . 
tanaman. di situ. 

· · 

Maka para pemUik kebun itu mengadu kejlada· Dawud seraya 
-berkata: "Wahai nabi Allah, sesungguhnya karni te1ah mm:nbajak 
tanah kami dan menanaminya serta rnemeliharanya. Sehiilgga 
i,lpabUa iiba waktu panen :datanglah: kambing�kambing orang ini 
menyebar di atas tanaman" kami serta memaJmnn!.Ui, sehingga 
habislah semuaJ)ya." 

· 

Dawud ber)mta :kepada pemilik kambiilg: "Benarkah apa yang 
dikatakan oleh mereka ini?" Mereka menjawab: ''Ya." 

. . . 

Kemudian berkatalah ia kepada penillikSawah: "Berapakah harga 
dari tallamanmu?" Maka mereka pun menyebutkan harganya 
kepadanya. 
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Tatkala . Dawud .melihat kedua� ·hmga i� hampir sama, ia pun 
berkata.kepada pemUik kambing: "Berikanlah kambingtnu kepada . 
. pemiljl( tanaman sebagai ganti rugi bagi .mereka atas blnasanya 
tanaman mereka." 

· 

�amun putranya Sulaiman yang hadir menyakSikan pengaadan 
ini berkata: "Saya mempunyai pendapat dalam perkara ini, yaitu 
pemilik kambing memberi�an kambing mereka kepada pemilik 
tanarnan.dan mereka mengambil manfaatnya·berupa bulu wo� susu 
dan anak-anaknya, sedangkan pemllikkambingmengambiltanamap 
itu lalu menanaminya dm1inengairinya serfil:memeliharanya hlngga 
tumbub'tanamannya. Apabila telah:tiba'waktu panen, mereka puh 
menyerahkan tanainan itu. kepadapemiliknya dan menerima kembali . 
kambing. mereka." Maka semua pih� menerima balk kepufusan ini 
dan.berkatalah Dawud: "Engkau tel� Q1em�kan bukum.den9an 
mpat, hai anakku,"·dan iapun berfatwa sepeiti apa yang,diputtiskan 
oleh Sulaiman. (Q.S. AI-Anblya': 78- 79) 

Dawua.�s..q Beribadah 

Al�anmeoceritakanibadah Dawud dengan flnnanAJiah Swt: · 
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"Cetltakanlah riwayat· hamba Kami Dawud yang-'memlliki 
kekuatan, sesungguhnya ia bany,ak bertobat (beribadah) . 
kep�Allah. Kaml mudahkan baginya.gunung-gunung seraya 
berlasblh bersaman.va, petang dan pagi. Demikian pula 
bUJ1.i�g-bunmg yang berkumpul kepadanya, mcising-masing 
mengulang-ulang tosbih Dawud.? (Q.S. ,Shad : 17-19) 

Dalam ayat-ayat iniAIJah menyuruh Nabi Muhammad Saw. untuk 
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memperhatikan·hm;nbadan Nabi�Nya�Day.rudoagar menjadi Ud.adan 
yang baikbaginya d�am masalah ifu, karena'ia. memiliki sifatyang 
mempunyai kekuatan dalam agarilanya, tidak lemah dalatt) mengha:
dapi k�ulitan dan peninciasan. 

DanAilah·menggambarkannyasebagaiAwwaab, YaHu o�yang 
sering kembali kepada Allah -dan. berlindung kepada-Nya di saat . 
kesulitan . maupun kesenangan dalain keadaan senclirlan maupun 
terang•terangan. Allah telah memudahkan gununS1JU11UDg baginya 
yang ikut bertasbih. beisamanya di waktu malam dan pagi dengan 
lidah 'khusus yang tidak bisa dimengedi .oleh manusia biasa, akan 
teh\pi Dawud dapatmemaharilinyadengan peinberianADah berupa 
indra-indra dan ilmu serta keistimewaan khusus. Begitu pula bUIUlig
burung berbimpun di seke}ilingnya, ketika ia bertasbih kepada ADah 
dan ikut serta bertasbih bersamanya. 

Allah Swt. berfinn�: 

. , -rJ��� . ..  � � -r � < , ,�1�\.u1� , .l 6 
• .... • � �.U . • t.J. � - -

( ) -"• · . .... :ftt�'f'·-:1, .... ! f;,,� � ...... � \• : s � • � � J 4U \!J!, ._x:.AI.!J ........ 
11Sesungguhnya kami fe/ah berikara karunia kepad(J Dawrid, 
lal� Kaml katakan: Hai gunung-gunung ikutlah bertasbih 
berscima Dawud, bagitu _pulq bur:ung-burung. Dan· Kami 
lunakkan besi bagi Dawiid. •• · 

(Q.s. Saba': tO). 
Kerajaan Dawud dan Hikmahnya 

Allah Swt. berlirman: 

�j'i::�\ � t:.!st; � u.is ;;� 
· ( �· t �) • w�i-

;.. � 

''Kami perkuat kerajaannya dan Kami anugerahkan kepadanya 
ilmu pengetahuan (hikmah) dan ketepatan dalam 
menghukum." (Q.S. Shad: 20) 
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Maksudnya ialah, Kami perkuat kerajaannya dengan 
kewibawaan, pertolongan dan banyaknya pasukan serta tambahan 

. kenikmatan. Kami b� hikm�h kepadanya, ·yaitu kenabian dan 
- kesempumaan ilmu serta syariat danfashlul khitob, yaitu ketepatan 

dalam memuhlskan pe� yang terj�di antara dua pihak yang 
berse1isih dengan memisahkan yang hak dari yang batil. 

Mukjizat-MUkjizat Dawud As. 
ADah Ta'ala telah mengisyaratkan kepada keistimewaan-keistin:le

waan yang diberikan kepadanya dan tidak dapat dilakukan oleh 
manusia biasc), seperti melunakkail besi. (Q.S. Saba': 10-11) 

Maksudnya adalah, Allah melunakkan besi pada kedua tangan 
Dawud dan menjadikannya seperti lilin yang bisa digunakan 
sebag� dikehendakinya tanpa api dan palu,_ sehingga Ia bisa 
m�buat baju besi dari bagian-bagian yang sam bung menyambung 
dalam ·kecermatan dan ukuran-ukuran yang sama. Dan baju bc!si 
semacam ini tidak menghalangi pemakainya untuk bergerak, 
seba�a baju besi yang hanya terbuat dari satu lempengan. 

Allah Swt. berfirman: 

. , K • � �  �� . tP...,;t� "': , "t::.u"' · .· ....A n ::=:a.! o"='' · -' A • ·f13 D , • 
4..r' _., I 1"" "' . "-"""' • . ...._, 

, .,.  t., ,.., 
' A• : • '-r.- ,1J_, ) ·• F '1 � . . . 

"Kaml ajarkan. kepadanya (Dawud) pembuatan baju besi bagi 
kamu untuk melindungiinu dari ·peperanganinu." . . 

(Q.S. AI-Anbiya': 80) 

Maksudnya, Kami ajari Dawud pembuatan baju besi unb,lk 
melindungi kamu dari hantaman-hantaman pedang d_an lembing 
dalain peperangan menghadapi musuh-musuhmu. 

Kitab Nabi Dawud As. 
Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah memberikan-sebuah Kitab 

kepada Dawud yang bemama Zabur. Ahlil Kitab menamakannya 
Mazmur, yaitu kitab yang berisi sYair-syair ke�gamaan bersifat 
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nyanyian. Dl:anfaranya lagu�lagudan nyCl[lyiCln�yanyianyang berisi 
pengangungan.Ailah· mengE!Jlai keajaiban-�aiban makhluk-Nya, 
dan.cJoa-doasertapengajarcm wastat-waslatTuhan:dan.penyebutan 
�hala·dan.huktimcm-Nya. 

Sebagian besar. isl Mazmur berasal dart Da\Wd, dan sebagian 
lagi dikarang sesudahnya. · 

. •  
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16 
K1SAH NABI SULAIMAN AS. 

Sulal.IP,.aJrl\l��gerti Omonpan Semut_ 

Allah mengaruniai Dawud danSulaiman Umu Syariatdan hukum
huktim. 'Kedua nabi ini menyadari ka(.lar kenikmatan yang dlberi
kan Allah kepada mereka, maka keduanya berkata: ·"Segala ptiji 
bagi Allah yang telah melebihkan.kami dari banyakhamba-Nya yang 
beriman yangtidakdiberi ilmu, sebagaimana telah diberikan kepada 
kami. 

Ketika. Dawud meninggal, Sulaiman· mewarisinya sebagai sa:tu
saturiya putra yang mewarisi kenabian dan kerajaan. 

Kemudian iamemanggil pejabat-pejabattian orang.otangpandai 
di situ, dan rnengingatkan mereka akan besarnya kenikmatan
kenikmatan Allah atasnya se� mengaku.i karunia-N-ya. 

"Allah telah memberikan keutamaan kepadaku, maka Ia 
meng(ljilrj aku bahasa hewan dan burung, dan melljadikan. aku 
mengerli pembicaraan mereka. lni di sainping:.pemberian Allah 
k�padaku berupa kerajaan dan kenabiari. _ Sesungguhnya 
kenikmatan�kenikmatan yang besar .inf betasaldari keutamaan dan 
kebaikap-Nya. Hal itu jelas dan tida k samar bagi setiap· orang;'' 

Pada suatu hari Sulaiman memanggil pastikannya, maka 
berlrumpullah- tentaranya berupa jin, manusia dan biuuns-.burung 
yang berlrumpul dengan taatkepadanya. 

�r:at,;tgkatlah Su1aiman dengan pasukanny�, hingga tiba di SU:a� 
lembah tii mana banyak terda}>at 5em�t · · ·· · · 

Makasulaimari mendengar seekor semut berkata kepada teman
temannya: "Hai semut-semut, ini Stilaiman dan pasukannya: berjalan 

· menuju kalian, maka cepatlah�bunYi di lubang.:lubang, sehing
ga.merekatidak menghancil� dan membinasakan kalian dengan 
injakan mereka, sedangkan kalian tidakmerasakan kehadiran kali-
an." 

Sulaiman 'mendengar apa yang dikcltakan semut maka ia pun, 
gembi� atas hal itu-dan ia.pun merasa bersyukur atas pemberian 
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Allah kepadanya berupa kena�iim, keadiJan dan. rahmal 
Maka ia pun berkata kepada Tuhannya: 'Wahai Tuhanku, 

jadikanlah aku selalu · bersyukur atas kt:mikmatan�Mu dan 
masukkanlah aku dengan keutam�an . dan rahinat-Mu dalam 
golongan orang-orang saleh yang mendapatkan keridaari-MtL." 
Kenimatan-kenikmatan yang Dikhususkan Allah Bagi 
Sulaiinan 

Sebagaimana Sulaiman berdoa kepada Tuhannya agar 
meQgampuninya, ia pun berdoa kepada-Nya agar memberikan 
kekUasaan yang �dak pernah diberikan kepada orang lain. 

Maka Allah mengabulkan doanya. dan memberinya ·sebagai 
berikut 

Pertama, memberi �ke� atas �giri untuk bertiup sesuai 
dengan perintahnya ke tempat yang dikehendakinya. 

Kedua, Allah ·menundukkan setan-setan untuk melayani 
Sul�an, di antara m� ada _yang bisa membangun islana-islana 
dan benteng.;.benteng, juga ada yang .bertugas menyelain di laut 
untuk . mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu· inulia, 
sebagaimana Allah rnemberikan kepada Sulaiman kekuasaan ·atas 
setan•setan yang kafir; maka : ia pun- mengikat mereka untuk 
mencegah kejahatan mereka. 

· 

Kekuasaan ini semua disediakan Allah bi)lgi. Sulaiman, serta 
membolehkan . Sulaiman untuk bertindak men unit cara yang 
dikehendakinya. Maka ia bisa memberi siapa saja yang 
dikehendakinya dan tidak memberi siapapun yang dikehendakinya. 
Di samping itU la juga ·mendi!pe\t kedudukan mW,ia di s�i Tuhimnya 
dan tempat yang baikdi akhirat; yaitu swga. 

Sulaiman dan Ratu.Saba' 

·KerajaanSaba' terletak di Yaman, _kotanya �ama ��rib yang 
jarak perjalanannya ti�'hari dari San'a. 

· 

. ... � .'.. , 

Negeri ini dinamakan Saba', katena d�itu tinggal anak Saba' bin 
Yasyjub bin Ya'iib bin Qathan. Ia dinamakan Saba', � dialah 
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raja �a� pertama. yang menawan tawanan dan memasukan 
tawanmrtawanan keYaman. 

· 

�- seolaPg ahli sejarah me�gatc;lkan; bahw:a ia mendirikcin 
kota Saba' danSadd (bendungan� M�rib. Ketika teljadi banjjr .besar 
di Ma'rib� bercerai-berailah penducluk daerah ini dariYaman; masing

. masing ada. yang pergi ke tiap-tiap arab, sehingga orang.Arab sering 
memb\latperumpamaan dengan merek,a dalam hal bercerai�berai: 

Da1an) kitabPer.janjianLama, nama Saba' disebutsebagaiSyaba'. 
Ia adalah pusat perdagangan penting Yang P.edagangnya banyak 

. dari kaiangan orang�orang ibrani. Kota · ini terkenal. kekayaannya 
berupa emas. 

. 

Daiam kitab Perjanjian. Lama, disebutkan kisah· kunjungan . yang 
dilakukan oleh Ratu Saba' kepada Sulaiman di Ursyalim (Yetusalem), 
dengan rombongan yang besar sekali. berupa unta-unta yang 
mengangkut.minyak�minyak wangi ·dan emas yang banyak sert.a 
batu-batu mulia. 

Penduduk Habasyah berpendapat, bahwa keluarga yang 
mem@i'intafi di sill\ berasal dati ketUrunan Sulaiman dan· istrlnya 
Ratu-Saba\ yang mereka namakan Maqadah. 

· Al-Qur'anul Karim telah menceritakan kisah kunjungan Ratu Saba' 
kepada Sulaiman tanpa menyebut nama ratu itu; hanya ahU .. ahli 
tafsir menyebutkan bahwa ia bemama Balqis. 

Dialog antara. B�g Hudbutl dan Slllaiman 
Telah diceritakan sebel\.unnya, bahwa Sulaiman paham bahasa 

burung, dan di 'antara burung-burung piaraannya terdapat seekor 
burung Hudhud. 

Pada suatu hari S�an mencan·· Hudhud, namun ia tidak 
menjumpainya. Maka Sulaiman berkata: '!Kemanagerangan burung 
Hudhud .ini? Apakah · dia telah IllenghUang? Bagilimana dia bisa 
menshnang:tanpa sepengetahuanku?" · 

Ttinbul kemarahan Sulaiman, ia berniat menghukum burung 
Hudhud, mungkin · dengan mencabut bwunya, mengurungnya di 
dalam kurungan atau · dengan inenyembelihnya. Hal itu akan· 
dilakukan menurut kadar dosanya. Mungkin juga ia bisa 
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memaafkannya, bUamana ia datang .dengan,bukti daJ1 alasan· yang 
jelas. 

Tidak lamakemud.i�·Hit�udkembali&erayaberkata: "Akutelah 
mengetahui apa yang tidclk engkau ketaltui, aku baru sa)a kembali 
dari Jterajaart Saba' c!engan membawa beritayang benard� nyata. 

Aku telah menda�tkan seorang perempilifu yang memerintah 
kerajaan ini dan memilikt l(ekuasaan serta berbagai macam 
kenikmatan.:Ia mempunyai mnggasana besar yang dihiasi dengan 

· peniiata-permata dan matiara-mutiara, akan tetapi me�� 'tidak 
mengakui · kenikmatan•kenikmatan Allah .yang dicurahkan �tas 
·mereka dan tidak beriman kepada-Nyaserta.tidakmenyembah.:I'Jya,. 
melainkan mereka menyernbah matahari dan bersujud.kepadanya, 
b� kepada Allah. · 

Setan telah menyesatkan Jl)ereka, .maka ia .telah mengubah hati 
mermm dari jalan kebenaran. sehingga mereka tidak mendapat 
petunjuk untuk menyembah A.Hah semata-mata. 

Setan telah meny:esatkan inereka qan menjauhkan mereka dari 
sujud kepada Allah yang berhak untuk disembah, kimma Dialah 
yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dika.ndungcbumi 
dan Dialah ·yang: menurunkan bujim dari Iangit,: Dialah yang 
mengetahui isi hati dan petb�atan-perbuatan man usia, Dialah Allah 
yang tiada Tuhan selain Dia yang m�miliki singgasana yang .agung." 

Ketika Hudhud selesai berbicara, Sulaiman menjawab: 11Kami 
akai1 menyelidiki dan niemastikan perka:taaiunu apakah engkau 
berkata benar atau·:berdusta)'· 

SUl"ilt dari Sulaiman_ Kepe)da Balqis 
-

U�tuk m�mbuktikaP !kebenaran omongaf1 Hudhud, Sulaiinan. 
memberinya, sepuctik surat ,dan menyun,lh menya.rnpaikannya 
kepa�a Bal_qis� Sulamtan· berpesan silpaya Hudhua m:�rigawasinya 
dan:.mendengarkan jawaban,mereka, �rbaqap su�t itu .. 

Terbanglah Hudhud dengan surat Sulaiman menuju .kerajaan 
Sat:u�' •. dan tnell)betil�atl�fitu. k�adaJ3�qiS-yang menerirmidan 
membacanya .. 

15einudian ia mengumpulkan pemuka•pemuka kaumnya ·dan 
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pejabat-pejabat kerajaannya dan berkata kepada mereka: 'Hai 
kaumku, ·akutelah mendapat surat ini dari ·rajaSulaimanyang isinya 
sebagai berikut: 'Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penya; 
yang. Janganlah kaliah sombong �rhadap aku. dan . taatlah kalian 
kepadgla., dan tunduklah kepada Allah saja.'' · · · · · 

Setelah mell}baca surat itu, Balqis memirita nasihat orang-orang 
yang hadir mengenai isi surat .itu. Maka berkata}ah ·Balgi!; kepada 
mereka• 11Hai kaumku, kemubkanlah pendapat �. mengenai 
�:Yang penting ini, karena aku tid� a1m.n memberi.keputusan 
dan melaksanakan urusan, kecuali eli hadapan ka-lian· dan· setelelh 
berrnusyawarah den�-�ian�" 

l>ara hadirin menja�b: "Kita memiliki kektlatan yang hebat dan 
jumlahyang besar. Kitajuga memlliki persiapan yang paling sempur
_na�untuk_bE!fP�g dan kami serabkan urusannya kepad�u, mak.a 
berilah perintah·dan kami akan taat �adamu." 

Jawa1Jan �qis atas Smat Sulaiman 

· Salqis merasa bahwa kaumnya cenqerung untuk berperang,Ja 
memikirkan serta memperhitungkan akibat segala urusan. Maka ia 
ingin mei)jelaskan kepadamereka bal)aya-bciliaya perang,.kllusu"snya 
terhadap orang yang ·blah. 

M� Ia berkata: !'�gguhn� raja-raja itu apabila.memasuki 
dusun clalam .keadaan perang, mereka pun merusak bangunannya 
dane. 111embina�akan isiny� serta,.meJ1ghiJ1a){an . peqgh�niny(l. 
DemiJ<ian pula yang akan mereka 1akukan jika merek,a menang atas 
kita." 

Kemudian Batqis menyatakan pendapatnyaseraya.berkata: "Aku 
telah .memutuskan untuk mengiriln utusan-utusan dengan h�diah · 

besar dan akan kita lihat pengaruhnya dalam jiwa m� karena 
kebiasaan �ja-raja adalah jika menenma hadiah-hadiah·yangbaik, 
mereka membalasnya. 

Maka apabila Sulaunan menerimanya, tahulah aku bahwa ia 
adalah raja yangsenang menerima hadiah danjika ia seorang nabi, 
maka ia hanya m:engharapkan :kita mengikuti agamanya, 
sebagairnana utusan-utus.an ini akan ltembali kepadakU mem\)awa 
berita yang meyaidnkan tet:atang besarnya kekuatan mereka." 
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Utusan Balq� tibadi Palestina dengan membawa hadiah-hadiah 
bagi Sulaiman, maka utusan itu meUhat kerajaan besar dan iStana
istana serta pasukan yang bukan rnerupakm:l tandingan. kerajaail 
Saba'. 

Tatkala delegasi Balqis · tainpil . di hadapcm Sulaiman dan 
mEmyerahkan :hadiah, Sulaimar\ menol�knya, karena ia ·tidak 
mengharapkan .hadiah. · 

Sebaliknya ia hanya mengharapkan supaya Balqis beriman 
kepada Allah dan . mengikuti . syari'at-Nya s_erta m.eninggalkan 
penyembahan matahari. 

"Apakah kalian memberi hadiah kepadaltu berupa harta, 
sedangkan Allah telah memberikari karunia kepadaku benipa 
kerajaan, menundukkan jin, manusia, angin, serta burung 
sebagaimana Allah telah memb.erikan kenabian kepadaku. Maka 
aku tidak mempunyai ketamakan dalam harta, akan tetapi aku 
men�p� petunjuk bagi kalian. 

Kalian tentu merasa gerribira . dengan hadi� yang diberikan 
kepada kalian, karena·kalii:m mencintai keduniaan, tetapi aku tidak 
membutuhkan semua itu," tandas Sulaiman 

· Kemudian iabei'bia,u-a dengan pimpin� delegasi Serilya berkata: 
"Pulanglah kepada kaummu dan kembalikanlah hadiah ini, 
beritahukan kepada mereka apa yang engkau saksikan ·pada diri · 
kami mengenai kerajaan dan kekuatan ·serta penyembahan _karni 
kepada Allah, jika mereka beriman maka mexeka selamat, dan jika 
mereka tetap dalam kekafiran, maka demiAllah kami akan klrimkan 
kepada mereka pasukan yang tidak mampu mereka melawannya:. 
Karnl akan mengeluarkan mereka dari kota Saba' sebagcli tawanan 
yang hina.dan sebagai budak-budak. · 

Singgas�a Balqls _D�.._.,an Sulaiman 
Delegasi Balqis kembali dan · memberitahu ratunya tentang 

kekuatan Sulaiman dan penolakannya atas hadiah itu. Bahkan ia 
menegaskan sumpah Sulaiman berupa ancaman untuk menyerbu, 
jika Balqis menolak datang kepadanya. 

Ketika Balqis memahami bahwa·Sutaiman adalah seorang Nabi 
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yang dtutus, 01aka ancaman itu benar adanya dan B�qis tidak akan 
sanggup menentang perintahnya. 

MaJm beJsiap-siaplahBalqis bersama pemuka-pemuka kaumnya, 
untuk:pergi kepadanya. 

SuJaiman mengetahui perjalanan Balqis ke negerlnya, maka ia · 
pun beimaksud menunjukkan kepad�ya salah satu mukjizat yang 
dikhususkan Allah baginya; agar h�l itu menjadi bukti atas. 
kenabi�ya. 

. 

Sulaiman berkata kepadajin yang berada disekitamya: "Siapakah 
di antara l<alian yang s�ggup nien�tangkan singgasana Balqis· 
kepadaku, untuk melihat ke� Allah berlangsung dihadaP.an 
mereka?" Jin lfrit bedca.ta: "Saya sanggup membawanya kepadamu, 
sebelum. engkau berdiri dari tempat dud\,ll;unu dim�na .engkau . 
mengac:lili dan.menghukum." · · 

· . 

Konon Sulaiman duduk dari pagi hingga siang �p hari, .untuk 
. memutuskan hukuman di an tara ()rang-orang; Kemudianjin lfrit ini 
menambahkan, bahwa ii:lSanggup membawanya dan bisa dipertaya 
� pennata-permata yang terdapat di situ. 

. 

Akan tetapi salah seorang malaikat yang memdiki ilmu dati kitab
kitab samawi.berkata: "� akan mendatangkiumya le�ih cepatdari 
kejapan mata." Ia pun mendatangkan singgasana itu di ,hadapan 
swa.man." 

Tatkala Sulaiman melihat singgasanaitu.berada di hadapannya, 
ia berkata: "Pertolongan dan dukungan Allah. dengan kehadiran 
singgasana, itu, adalah karunia Allah atas diriku untuk mengujiku 
apakah akll, bersyukur. atas kenikmatan-Nya atau mengingkarinya." 

Sesungguhnya aku bersyukur kepada Ttihanku atas kenikmatan
kenikmatan�Nya dan manfaatsyukur itu kembali kepada orang yang 
�kur, karena syukur itu menimbulkan tambahan kenikm_atan· 
dan kekekalan. Barangsiapa tidak bE!rsyukur, maka sesungguhnya 
Tuhan tidak membutuhkan hamba-hamba-Nya dan Dia Maha 
Pem� yang memberikankeutamaan kepac.ia makhluk-Nya semua. 

Kemudian Sulaiman menyuruh orang-orangnya mengubah 
bentuk sinssasana itu sedikit, untuk mengetahui kalau-kalau · Balqis 
bisa mengenalinya setelah menyelidiki dan mengamatinya, atau 
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barangkali ia tidak tabu bahwa. ini adalah ·siiiggasana dan kun;i 
keraj�riya. 

Tatka}a Balqis -tiba ditt,mjukkanlah singgasananya k�adanya, 
maka ia pun berdiri:kebihguri�n di depannya, kareria di situ ferdapat 
tanda-�da,· yai)g menyebabkan dia bisa memutuskan bahwa itu 
adalah si�ggasananya. 

· Ditanyakan kep�da BalqiS: �·Apakah singgasana yang engkau lihat 
itu menyerupai singgasana ·yang engkau tinggalkan di negerimu?' · 

Balqis menjawab: "Barangkali benar." 
Setelah ia meriyelidiki, ya)9nlah ia bahwa singgasana itu adatah 

kepunyaannya sendiri. Dan kedatangan singgasana sebelum· 
kehadirannya itu.merup• mukjizat Sulaiman,.khususnya bahwa 
.singgasana itu terkuncl di' datam ' istananya. 

· 

Oleh karena itu berkataiah ia kepada Suliilirian: "Kami telah 
mengetahui derigan keku� Allah dan keb.enaran kenabianmti 
dap mukjizat · ini, dengari penyaksian kami terhadap perbuatan 
Hudhud. Dan apa yang kami dengar dari utusan-utusan kami 
kepadamu berupa ayat-ayat-yang·mehunjukkan hal itU, kami pun 
beriman sejak itu. · · · 

Adapun yang menghalangikami untukmenampakkan iirtan katni · 

ialah, karena kami berada ditengah:tengclh kauniyang kokoh dal� 
kekafiran, dan inilahyangmet�yebabkan kami menyembunyikannya 
hlng�;�a �t datang kepadamu� 

· 

·Balqis eli l�a-Sidaim� 
Sulaiman mem��ju)<kan kepada Balqistentang tenaga teknik yarlg 

khus� di milikinya. KemudianJa pun menyuruh tenaga�tenaga ahli 
bangunan untuk membuat bangunan yang lantainya terbuat dari 
kaca tipis, rata dan r:nulus cJengan, mengalirkan -air· di betwahnya; 
sehlngga �ntaf itu nampak sepertl kolam air. 

· 

Kemudian Sulaiman duduk di tengah lantai di atas tempat tidur 
raja dan iamenyuruhmeinangg9Balciisuntukmenemuinya·di isfaha. 

Balqis dipanggil, lalu masuklah ia ·menemui Sulaimari, tercen
ganglah ia ketika melihat ·Jantai yang nampak seakan-akan penuh 
densan. air: 

112 



Maka ia pun menyingkapkan betisnyasupaya tidakbasah bajunya 
menurut dugaannyat dan berjalanlah .ia � atas lantai. 

Pacta w� itu Sulaiman membeiitahukan kepadanya,. bahwa 
lantai ltu terbuat dat:i kaca yang tlpis dan mulus dan ini adalah 
pemandangan yang beb,1m �mah c}isaks� Balq�.:$E!belumnya. 

Kemudian tatkala Balqis melihat p�ghonnatan.S� yang 
�gatkepadanya dan meli�at keb�Clrall yal\a tefaila yang,tadinya 
tertutup darinyBt ia pun menuju kepada Tuhannya seraya b.,ta: 
'Wahai Tuba$!, �gguhnya aku te1ah berbu�t aniaya terhadap 
diriku dengan menyembah.matah�.�karang aku:iunduk betsama 
S�an kepada�:M� wahai. T� pemilik sekaiian alam.11 

. (Q.S. AJI'.Naml: +J). 

Kematlan Sulaimim. 
Al-Qur'anmenyebutkan kematiari��. dengan firman'Ailah 

Swt.: - . 

"Tatkala sampai ajal Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan 
kematiannya dari binatang rayafi yang memakan tongkatnya. 
Ttltkala ia roboh, tahulah jin-jin itu bahwa seandainya mereka 
mengetahui hal-hal yang.gaib, tidaklah mereka tinggal dalam 
siksaan yang hina . itU. (Q.S. Saba': i4) 
Ahli��hll tafsir memiliki banyak pendapat inengenai tafsir dari 

nash· Al-Qur'� ini. .Sebagian dl an�nya ada yang tidak masuk 
akal dan yang paling mendekati d¢pgan logika ialah yang diriway
a�. oleh.Abdul Wahhal:l An-Najjar, bahwa Sulaiman tel2lh wafat 
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dan keinatianhya tidak diketahui oleh jin, kecuali man. usia dan ia . . 

pun dikubur. 
KetnUdian · putranya :menggantikanny� sebag�i·· raja, dan jm.jin 

di teinpat-tempat yangjauh tidak berhenti" bekelja karena takut 
dihukum oleh SWairnan. 

· 

Sesu<iah iewat suatu ma5a, tahulah salah seorang jiit . bahwa 
Sulai�an telah wafat ketika ia melihat �ngkatnya telgelefak di atas 
tanah� 

· Jil) itu mengangkatnya, temyata tongkat itu telah dimakart.rayap. 
Maka ia mendapat petunjuk dari bekas gigitan rayap pada tongkat 
itu, bah,waSulairnan telcih membiarkannya tergeletak di �tas tanah 
untUk masa yang lama. Ia tidak akan membiarkannya, kecuali bila 
terjadi peristiwa kematian. Maka jin itu menyelidikinya, dan tahulah 
memka bahwa andai�ta mereka mengetahui hal�hal gaib, tidaklah 
mereka terus menjalani siksaan yang menghinakan itu. . . . . . 
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17. 
KISAH NABI ILYAS  AS. 

· Kaum llyasadaJah salahsatusuku dariBani Israel yangmendiami 
kota yang �g dikenal dengan nama Ba'albek. Kaum ini 
menyem.bah.berhaJa bemama Ba'al 

Allah meng\ltus Nabi llyas unfuk mengajak mereka menyeQlbah 
Allah -semata-mala. 

Oyas berlmfa kepada kai.mmya: 'Ttdaldah ka1ian takut kepada 
siksaan Allah dan �.,.,.,_, __ Nw,.,.? Maka .......... . 1..:1 .... 1.. • tah- ...  fah-. UUIUO>Uir"l. 'YU. �IIKIU penn penn 
Nya danjauhi larangan-larangNya. a . . 

Akan _.tetapi mereka ini mendustakan dakWahDya dan .tidak 
memenuhi seruannya, sehingga balasan terhadap memka a<lalah 
siksaan yangdi timpakanADah kepadamemka di dunia dan akhirat, 
atas pendurbakaan mmeka ifu kepadanya. 

Allah telah menjadikan Ilyas � teladan yang baik dalam 
sebufan orang-orang yang daJang sesudahnya, kanma ia tennasuk 
orang-orang yang beriman. dan ikblas dalam ped:niatan-perbuatan 
mereka;. (Q.S. � 123-132) · 

·. 
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111 
KISAB NABI ILYASA' AS. 

IISay�' termasu.k,11abi�nabi Bani Israei. .Al-Qur'an tid� menyebtit 
sesuatu tentang kehidupannya, kecuaU penyebutannya dalarn 
golongan · nabi-nabi yang kepada meteka kita wajib beriinan. 

�· 
- ��, ��if. _, .t-:tn , i ·.i'"��� ,�: ,,  &..? J '-' ,., OJ • !-' � .v--�!.-' . , . . 

. . /! 1:i' � ( i.A : � )  • .J�;r�� 

"Ceiiti:Jkaplah lsm.ail clan O�a� d�p ZulkJIIi,.�emuanya·ada/aiJ 
ori!ng-orangyang balk." 

· 

(Q.S. Shad: 48) 

�, U:·1. , . .-;� . , , E-Oi:� 1-\L"-�,, - .:.J �J ��J . :  .. -� v-::-;, . � 
. . . . (�.1· "f' _, "'  ,., L, , ""' t r_�l" , . �'--''��l ,;,; 

'1smaH, llyasa' dan Yunus serta Luth, masing-masing Kami 
Jebibkan dari seluruh a/am." 

-
(Q.S. AI-An'am: 86) 

Ada yang rn�ngatakan ia adalah anak paman Ilyas yang 
melakukan dakwah sesudah perpindahan flyag ke sisi Tuhannya, 
maka ia rnenyeru �pada �n_yemhan Allah dengan berpegang pada 
a�ran nabi AJiah llyas as. dan �riatnya, serla mengatakim bahwa · 

telah ban yak terjadi bencal}.a dan dosa� · 

Al-Qur'an juga tidak menyebut banyak tentang llyas dengan 
isyaraf-kenabian. kepacla Ilyasa'. Ada pun kitab-kifab .sejarah, maka 
merelat menyebtit-banyak.t�ntang Ily� ddengan keterangan yang. 
berasaldari cerita-cerifa Bani Israel (Israiliyat). Akan tetapi terdapat 
riwayat ihabari dan lainn�. yang lqUni· piUh dan kami sebutkan 

. rin�mwa di �ini un,tuksekedar-diketahtit 
Sesungguhnya'llyas as; ketika �enyeru Bani Israel uritUk 
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meninggalkan.penyembahan berhaladan hanya menyembah Allah 
saja, .mereka pun menob1k ajakannya .dan tidak menurutinya. 

MakaJa bemoa kepada Tuhannya seraya berkata: ''Ya Allah, 
Sesungguhnya Bani lsraeftelah·mEmolak:ajakanku dan tetap datam 
kekafiran serta menyembah selain Engkau, oleh karena itu rubahlah 
kenikmatan-Mu atas rriereka." 

Kemudian Allah'mewahyt.tkan kepadanya: "Sesunggtihnya Kami 
jadikan rezekl mereka berada di tanganmu, maka engkaulah yang 
menyuruh hal itu." 

llyas b.erkata: ''Xa Allah, tahanlah hujan di atas mereka. •t 
Maka hujan pun tidak turun selama tiga tahun, hingga binasalah 

temak dan . tanaman, dan orang-:-orang pun merasakan kelaparan 
yang sangat. 

Ketika llyas mengutuk niereka, ia bersembunyi dari mereka dan 
ia mm.dapatkan teZekinya di mana ia berada. 

· 

Adalah Bani Israel setiap mendapatkan bau rotidalam' satu rum.ah, 
• mereka berkata: "Di sini ada Ilyas", lalu mereka mencarinya ·dan 

mengganggu penghuni rumah itu. 
Pada suatu kali ia masuk ke rumah �c>tang perempuan Bani. 

Israel yang mempupyai putra bemama Ilyasa' bin Akhtub . yang. 
sedang sakit Maka ia menerima llyas dan merahasiakannya. 

Kemudian Ilyas berdoa kepadaTuhan bagi putranya, sehingga 
sembuhlah llyasa'. Kemudian ia mengikuti Ilyas dan beriman, 
membenarkannya serta menemaninya. · 

la· pergi bersama llyas kernana .saja, padahal Ilyas telah lanjut 
usianya sedangkan Ilyasa' seorang anak yang masih m�da. 

Kemudian ilyas berkata kepada Bani Israel: "Apabila kalian 
meninggalkan penyembahan bethala, aku doakan kepada Alllah 
untuk membebaskan bencana itu · darl kamu, maka meteka pun 
mengeluarkan berhala-berhala dan benda-benda sembahan mereka, 
sehingga Ilyas mendo�n bagi mereka dan bebaslah mereka darl 
bencana ·dan kesulitan, maka .hiduplah negeri mereka. 

Namun mereka tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka 
semula dan tidak berbuat kebenaran. 
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Ketika itu llyasmelihat perb� itu dmj�ereka,.ia pun berdoa 
kepada Tuhanya agar mencabufnyawanya dan membebaskannya 
dari SClllSguan mereka, sehingga Allah .  mematika�ny� dan 
ineQgangkatnya.: Kemudian ADab mengutus llyasa' kepada meteka · 

sesudah Dyas. . 

· · 
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19 
KISAH NABl YUNUS AS. 

Yunu5 Menyem kepada.AIIah 
. .. 

Niniva ac;lalah �b\lkota kerajaan Asyur di.negeri Maushil. 
Kerajaim itu tel� mengembangkan kekuasaannya ke $ebagian 

besar Asia, termasuk kota terkaya dim terbesar bagian timur bumi 
pada zaman itu. 

Kelapangan rezeki dan kekayaannya yang luar biasa, telah 
menyebabkan kesesatannya dengan melakukan perbuatan
perbuatan jahat dan · maksial Di samping_·itu penduduk Ninive 
menyenibah berhala dan tidak. beriman kepada Allah Ta'ala.. 

Ham,pit saja 1.11er$i binasa, kalau sajaAJiahTa'ala tidakmenyela
matkan mereka dengan menurunkan rahmat-� dan mengutus 
Yun� as. kepada mereka untuk mengajak memka beriman kepada 
Allah c:lan bertobat.dari J>erbuatan-perbua� dosa mereka. 
. Akan tetapi mereka tetap saja berbuat keburukan .dan_ tidak 
mengbiraukan ajakannyasehlngga 't\musmengancam memka untuk 
menimpakan siksacln atas memka sesudah lewat suatu masa. . 

· 

. . 

Yunus menduga bahwa telah .melaksanakan risalah dan 
menunaikan tugas yang diperirltahkan Allah kepadanyct_ ®It ia pun 
keluar dari kota mereka dalam keadaan marah terhadap memka, 
sebab pendurhakaan dan �  memka. 

Adapun perbuatannya meninggalkan kota tanpii -izin Tuhannya, 
karena ia beranggapan babwa Allah tidak akan meriyalahkannya 
atas perbuatan itu.. · 

I� pun .terus pmgi hingga tiba di tepi laut Di situ ia beljumpa 
dengan perahu yang sedans berjalan, rnaka ia pun minta kepada 
penumpang-penumpangnyauntuknalk�mezekadanniemka 
pun menerimanya. 

Yunus Di dalam Perot lkan 
Perahu berlayar � berjalan menyusuri laut, akan tetapi Allah 
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menurun.kan angil} kencang yang m�nyebabkan gelombang 
bergoncangderigan �atdanm�nimbulkan�anCil;l1larttenggelam 
bagi perah� i�. 

Para kelasi dan penumpang merasa cemas dan berkata: 
"Sesungguhllya di anta�a kita ada .. �rang' yang berdosa." 

Kemudian mereka bennusyawarah untuk mengadakan undian, 
barangsiapa yang terkerta undian, ia akan dib\lang ke taut, supaya 
jauh dan.m�ka. · · · 
· Ketika mereka meilgadakan undian,jatuhlah undiannya atas Nabi 

Yunus yang telah menceritakali �nya terhadap mereka� 
Maka mereka berkata: "lni adalah seorang laki-lald yang saleh 

dan tidak masuk akal,. bahwa ia �dalah seorang. yang berdosa. 
Haruskah undian itu mengenainya secara kebetulan?" · 

Kemudian ia mengulanginya sekali lagi dan tindian itujatuh lagi 
padanya. · 

· 

Maka . ia pun bersiap�siap melepaskan bajuqya untuk 
menceburkannya ke Iaut, akan tetapi mei'eka menolak hat itu. 

Kemudian men!ka mengulangi undian itu ketiga kalinya danjatuh 
pUla undian itu pad�, Ian� Allah menghendaki suatu perkara 
besar terhadap dfrinya. 

· . 
· 

Ia pun dilempar ke laut, lalu Allah mengutus seeker ikan raksasa 
untuk menelannya� (Q.S. As-shaftat: i41) 

· 

Kesudahan Kaum.Yqnus 
Tatkala· Yunus menjilggalkan kaumnya, . mereka yakin bahwa · 

siksaan.akanmenimpamerekakiuenatelah tampak tanda-tandanya • .  

Maka Alfah menimbulkan rasa tobat ke . dalam han mereka 
sehingga mereka rriellyesal atas perbuatan yang telah lampau. 
Kemudian mereka mengenakan pakaian kasar dan berdoa dengan 
khusyukkepadaAllah.Sebelumnya mereka mf.mgembalikan barang
�arang rarnpasan kepada pemiliknya, maka Allah melenyapkan 
siksaan darl mereka dellgan rahrllat dan kasill sayang-Nya. 
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Alhili swt. berfirman: 

"''� L.�'. ,·r"t l  �.!• ' r(:0:-:0: !. .f'"'. 't �.-�.-,.� . '.�\b.. �  !l!: 
.. � �;;.r'fs' \G...,...�4cf � ·� <.;.I ,  . ¥...,:y-

· �" •
.
. �� II' .,.(, '"!� (!'�·.<-L .\•.-!"''1�1 .·"'� ,, 

e;.. • "-' � � , ·4"�� «· � 1/U  II' ,.  !" • . , - ... �.....,.-.. .. 
- .. J' ' • ., \:;::,. ,":{,,- �'·' ( '\A :  � ·�) • •  ·� r.A • • � .JJ o · 

�.. .. v.-, ., 'J • ��' • " 

"Mengapakah tiadajuga beriman penducjuk n��ri· itu, �bab · 
iman itu akan bermaniaat baginya, kecuali· kaum Yunus, 
TQtlmla mereka berima11, Kami.lenyapkan_slkSaan darinya di 
dr,m(a don l{(lmi senangkan mereka sampai matinya." _ 

, (Q�s. Yunus: '98) 
Maksud ayat itu adalah, andaikata setiap desa dari desa-dasa itu 

.beriman, niscaya imannya �Jl bennanfaat bagtnya, akan tetapi ia 
tidak beiiman, kecuali kalirrt Yunus. Karena ketika mereka beriinan, . 
rnaka Allah melenyapkan siksaa_n yang renclab dan birta itu dari 
mereka dalam kehidupan dunia dan memberi kesen�gan. kepada 
me�� hingga·akhir hidup mereka. 
Keselamatan Yunus dan Petunjuk kepada Kaumnya 

Ketika ikan raksasa men elan Yunus, Allah meilgilhami hewan itu 
agar tidak menganggunya. 

Yunus tetap tenang di dalam perut ikan dan mengira bahwa ia 
telah:mati, maka ia pun menggerakkan badannya dan tahulab Y�nus 
bahwa ia masih hidup, sehingga iapun bQISujud kepadaAIIah seraya 
berkata: 'Wahai Tuhanku, aku telah bersujud kepada-Mu di tempat 
yang ti<:lak seorang pun pemah melakukannya di situ." 

Kemudic�.n ia pun tinggal di perut ikari selama beberapa: hart, 
sedang ia tetap bertasbih dan benoadah kepada Allah, . lalu.berdaa 
kepa� Tuhannya dan mengakui ke-Tuhanan-Nya, bahwaia adalah 
·seorang ·yang suka berbuat aniaya dalam rnelaksanakan penntah
Nya. 
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Maka Allah mengabulkan doan� dan merierima·tobatnya; lalu 
membep d.ham kepada ikan itu·asar-meiemparkan '\\trtus di tanah 
yang tandus. 

Yunus· keluar dari perutikan �alam keadaan sakit-dan payah, 
maka Allah menumbuhkan di atasnya sebuah pohon yang h!bat 
dan rindang, yaitu pohon yaqthin yang menaunginya dari panas 
matahari. Sehingga ia ·pulih kembali kesehatannya dan hUang 
ketakutannya serta tenang.)�ya. 

Kemudiah Allah menyuruhnya kembali kepada kaumnya yang 
di tingga]kan yang berjumlali seratus n"bu lebih,'lalu mer)yerumereka 
untuk beriman. ' 

Ia melaksanakan tugas yang cb"bebankan Allah kepadanya dan 
mereka itu pun menjadi o�g-orang yang mengikuti petunjult AI-. 
lab memberi kenikmatan kepada orang-orang m�kmin yang 
mengikuti petunjuk ini dengan kebahagiaan selama hidup mereka. 
(Q.S. � 143-148) 

. 
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20 
KISAH NABI ZAKAiUA DAN YAHYA AS. 

Zakaria Meminta Anak kepada �ah 
Zakariis as. adalah salah seorang nabi Allah yang menghabiskan 

umumya dalam berd� dan beribadah kepada Allah di masjid 
sud di-Al-Quds. 

Zaka.ria ·mengingirOOm agar Allah mengciruniainya seorang anak 
yang akan meneruskan dakwahnya. kepada .Allah sesudahnya, 
lantarap takutkaumnya akan leljerumusdalam kesesatan, sedangkan 
tanda-tanda kesesatan. telah iampak pada memka,. 

Akan. telapi karena usianya yang sudah lanjut dan ·istrinya yang 
mandul, senlUa itu telah melemabkan harapannya untuk 
mendapatkan anak. 

Sebagai orailg beriman zakaria tabu, bahwa kekuasaan Allah 
tidak bisa dihalangi. Pada suatu hari ia inasuk llienemui Maryam 
yang sedang beri�adah di daiam mihrab (tempat sembayang)� 
temyata ia mcmdapati makanan, minuman dan-buah-buahan yai1g 
belum waktunya ada. 

Zakaria bertanya: "Dari mana engkau mendapat "mzeki ini?'_ 
Maryam menjawab: "Ia ·berasal dari Allah yang memberi· � 

kepada.siapa yang· di kehendakinya tanpa perhitungan�" . 
Tatkala zakana melihat tanda.tanda Allah yang qmterlang dan 

p·enghormatan-Nya kepada Maryam yang beriman dan · �at 
beiibaclah, ia pun mendorong untUk memohon � Tuhannya. · 

Allah Swt. berfirman: 

Di sana Zakarfa memohon kepada Tuhannya seraya berkata: 
"Wahai Tuhanku, berilah aku anak yangsaleh, sesurigguhnya 

123 



Engkau mendengar.(mengabulkan) doa.11 
(Q.S. AU lmran� 38) 

Kabar Geinblra tell�B Kel ...... ADak. Bemam.-Yahya 
Allah·.·mengabul�an doa Za1taria d�n merigutu� malaikat 

kepadanya untuk memberitahukan, bahwa Allah Ta'ala akan 
menganmiainya seorang anak bemama Yahya. 

. Nama ini khusus baginya, �na belwn pemah ada.orang yang 
memakai nama int Ia mendapat'berkah darl Allah dan menjadi 
·orang yang beriman kepada Allah.serta pemiiDpin dalam.kaumnya 
yang menjauhi hawa nafsu. 

Zakaria· hera!" mendengar. lmbar ini ... karena ia sudah tua: dan 
islrinya seorang yal)g rnandul, tidak pemah . melahirkan di masa 
mudanya. Maka m�t berkata -kepadanya: "Dernikianlah kalau 
Allah menghendaki,. c;lan hal itu adalah remeh bagi-Nya, sebab Ia 
teJah ·menj�dikan engkau·padahat 5ebeJumnya engkaU tichlk ada II 

Ketika -itu Zakaria memohon kepada Tuhannya agar memberl 
tanda bagihya, sehingga bisa diketahui dari tmda itu, bahwa istrinya 
sedang hamll. · 

Maka Allah niemberitahukan- kepadanya, bahwa ·tandanya ia 
tidak akan dapat berbicara dan bertukar.pikitan dengan manusia, 
·kecuali dengan isyarat .tan�n, mata ,menggqyangkaO kepala atau 
yang semacam itu,. dan,Jlal itu berlangsung.$elama tiga harl. Ia juga 
diperlnfah untuk dan meinperbanyak tasbih di .waktu pagi dan sore, 
karena mesldpun tidak blsa berbicara dengan orang lain, -namun ia 

· dapat beribadah dan be�ih. (Q.S. M!HYillll: 7 -11) 
-

. 

Kenabian.Yahya dan Sifat-sHatnya 
Kehendak Allah teibukti, maka hamlllah isbi Zakaria as., dan 

Iahirlah Yahya. · 

Maka Allah mengkhususkannya dengan_ karunia-kcuunia yang 
besat berupa� kecerdasan yang tinggi dan · pemahaman yang baik. 
.Kemudian Allah menyuiuhnya meinbaca Taurat dan mengamalkan 
.i:ljarannyadengan sungguh-sungsuh, penuh.kemauan. 
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Allah mengaruniainya sejak kecll akal yang mampu memahami 
Umu agama dan hukum-hukum syariat. Allah· memberinya rahmat 
yang .luas, jiwa yang penuh kasih sayang dan hati yang pengasih 
serta Jl1embersihkannya d�ri kotoran dosa. Allah menjadikannya 
seorang :yang pertakWa dan taat._I�epada kedua or(lrig ;tuany�. 
sehingga ia tidak melakukan dosa . dalam kehidupannya. Yahya 
bukanlah seorang ·yang bet'�ati keras dan angkuh, akan tetapi ia 
adalahseorang yang rendah hati, ramah tamah dan mendapatkan 
penghormatan yang baik dart Allah. Juga keselamatan dan 
keamanan, sehingga ia tidak ditimpa bahaya atau.ganngguan pada 
hari. k.elahirannya, hari ltematiannya dan · h�ri kiamat, ketika ia 
dibangkitkan dalam keadaan hidup untuk <lihtsab 'di ·hadapan 
Tuhannya. (Q.S. Maryam:l2-15) 
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. . 21 
KISAH NABI ISA AS. 

Di.m;ttara kelwasaan Allah ialah menciptakanAd� tanpa bapak 
dan ibu, menciptakan Hawa tanpa ibu dan menciptakan Isa tanpa 
bapak, _serta menciptakan manusia ya11g lain dari bapak dan ibu. 

Ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabilsa as.,Ja mengu
tus mataikat Jibril dalam bet1tuk manusia kepacla MaJYal1l. Pada 
waktu itu Maryam sedang menyendiri di suatu tempat cii sebelah 
timor rumahnya. . 

Tatkala 111elihatJibril,. ia punmemohon perlindungan kepada Allah 
SUJ'ClYil Jibril menjauh darinya. · · 

Jibril menjawab, bah� ia adalah utusan Allah yang datang 
kepadan� untuk mengaruniainya seorang anak Ielaki yang akan 
menjadi nabi. "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk 
·mengaruniaimu seorang anak yang suci;" kata Jibril. 

Maryam menjawab: �Bagaimana aku bisa mempunya.i anak, 
sedang mantisia tidak pernah menyer:ttuhlru dan bukanlah aku 
seorang yang berbuat keji." 

· 

Jibril menjawab: ·"Jni adalahsuatu perkarct yang remeh bagi Tuhan
mu. Dia m� hal itu agar men]�di tanda bagi manusia atas 
kekuasaan-:Nya dan sebagai rahmatbagi. · • · beriman kepada-sapayang . . .  
Nya dan Ia telah memutuskan untuk menjadikannya dan itu pasti 
teJjadi." 

Akhimya Maryam pun hamil, hingga tiba wakb.l bersalin . . Ia pun 
mendafangi .sebuah pohon kurma dan melahirkan di bawahnya. 

· 

Kemudian ia pergi .membawa bayi lsa kepada kaumnya, maka 
meteka menyangka bahwa bayi itu adalah hasil _hubungan g.p. 

�rang ingin menghukum_Maryam dengan merajamnya. 
Maka Maryam pun mem.,eri isy�t kepada mereka untuk 

bertanya kepada bayinya. 
Orang-orang itu betkata: "Bagaimana kami bisa beroicara dengan · 

seorang_:bayi?' Temyata bayi lsa menjawab: "Sesungguhnya aku 
adalah hamba Allah, Dia memberikan kepadaku Al•Kitab (lnjil),-
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menjadikan aku s@agai nabi dan memberkati aku di manapun � 
berada:. · Serta berwasiat kepadaku agar aku mengerjakan salat, 
mengeluarkan zakat selama aku hidup, berbakti kepada ibuku dan 
tidak menjadikan aku sebagai orang sombong yang sengsara. Dan 
selamatfah atasku pada hari aku.dilahirlmn dan hari ketika akU mati 
serfa hari aku dl"bangimkan daJam Jceadaal). hidup.11 

Setelah itu barulah orang-omng menyadari kesucian Matyam. 
Kenabian ls8 as • 

.ADah mengutus lsa sebagai nabi ketika ia menc8pai mnur 30 
tahun, sesudah menerima wahyu dari Tuhanya dan ·menpjarinya 
Taurat .dan lnjU. 

Allali Swt. berfirman: 
_, ". , ..... � /.::J\" t' "

.
· � !r,, , t·�J'\ " �  .,l-':',. J a !.J. - !...' • -�� Y� -A..A;o� 

( U1 t:JY.Ji) •· ""i • !:\""'• -r- • ""' 'tl � • -' ,, 1• �'If v:..!..!r-"�cs ..... �....u �., , ,, , 

11Dan Allah mengajarinya Al-Kitab, ilmu pengetahuan dan 
Taurat serta bjil, dan mengangktnya sebQgai rosul kepoda 
Bani Ismel.11 (Q.S. Ab lmran: 48) 
Mulailah lsa menyampaikan aj� sebagai rasul, mengajak 

memka tmtuk mengikutinya, dan berusaha mengembalikan bangsa 
Yahudi dari peityelewen� mencegah mereka dari kesesa� 
meneranglean kepada mereka apa-apa yang mereka .� 
berupa pemuatan haJal dan haram, serfainertghalalkan bagi memka 
sebagian yang telah diharamkan • memka. (Q.S. Az.oZaldaaf: 
63-64) . . 

. 

Pemberitahuaa Teatang Kedatangan Mllhamm.ad Saw. 

· Di antara tugas lsa adalah memberitahukan � kedat.anga;D 
utusan Allah yang datang sesudahnya bemama Ahmad, yakrii 
Muhammad Saw. . 

Allah.Swt.·berfinnan, menceritakan·apa yang diucapkan lsa: 
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Tatka/a /sa anak Ma�yam berkata: ''/-Jai. Bani Js��el, 
sesunggr,ihnya iJku a.cl.alah utuscmc Allah kepadamu · untuk 
membenarkan Taurat yang ada di haclapanmu, dan ·  
memberitahukan kedatangan seorang rasulyang akan datang 
sesudah aku. bernama Ahmad. " (Q�S. As.Shaf: 6) 

Isa menyebutkan.nama Muhammad dengan perkataan nabi dan 
Mesiya serla dengan kata Paradet. 

· · 

Parac/et l_>erasal dari.kata Yunani Pire�tus yang terdapat �mam 
lnjil terjemahan Yunanf. Ma1ma Piredatus dalam bahasa Yunani 
:adalah Muhammad d�n Ahmad� 

Al-AilamahAbdul Wahhab An-Najjarberlanyakepada pengarang 
kitab Ki$ah JVabi-Nab� Dr. Carloni Uno, seorangorientalis lfali ten tang 
arti kata Piredatus. 

Maka ia menjawab: "S!'!sungguhriya para pe11deta mengatakan 
kta itu artinya Penghibui� 

Abdul Wabhab .kembali bertanya: · "Saya bertanya kepada Dr. 
C8rloni Uno yang te�h n_lE�milikUitel cf.oktot dalam. ibn� sastra; dan 
bp�n �er�llya. �Ci!pada seorang pendeta." 

Ia menjawab: "Artinya ialah, yang memiliki banyak pujian." 
· Abdul Wahhab bertanya lagi: "AP'\kah kata ittt sesuai d�11gan 

kata ketja Ahinacll" Dr. Carloni menjawab: ''Ya." 

l'embantu•pembantu ·Isa 

Tatkala lsa menda.pati bahwa kaum�ya masih tetap 
memban�ng dan b.fir terhadap aja{annya, kecuali sedikit,saja, · 
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maka'ia punberseru kepada kaumnya: ''Siapakah yang maumenjadi 
pembant(la,pembantuku untuk m�mbela ajaran Allah?" 

Makil·11iurid-mUridnya yang beritnan men:Yambutseruanilya dan 
mengumurnkarikeimanan merekadengan berani,sedangkan mm!ka itu 
SE}dikit� 

Pemb�tu-pembantu dekat Nc:tbi ISa as. dinamakanAI�Hawariyin. 
dan mereka berjumlah dua betas orang laki-laki 

Allah Swt. beifirman: 

. , . ., J ,� ... � � Jl )·"' ' , ; . ,. ,"/.,r� . • ..0 : \:». 4 �- ' n..1:..A ., � � .!..> .. .  ""'--"' ....,i I - - , "-='� v- -. , . " \  ��'<". : -:' '-' \ �2\j\l .US:1JI� . l� ...) us �� ""' ,lS.J . . . 

tt'. '�'�,. ::'.':'A �-�l!:\, j"-',(\'�\i�tj_,, 
c . !U �� ;, & �, > , 

• '-''�\':¥Jt""""'� 1 '  -'.� c ,r-::1.\ ""'��1� u.,.... � . �....)" . !J' . {)-' ;. 
( ov - ov = · oY.c:.h > 

Jatka/;,J _Isa merasakan adanya kekatiran di an tara memka ia 
berkata: ''Siapa yang mau menolongku untuk membe/aajaran 
AHah?11Al�Hawariyjlun. berkata: "Kamllah �lzlb�nfu.-p$jibantu 
Allah; dan kamiberiman kepada Allah dan $ilksikanlah bahwa 
kami aclalah orang-orang muslim; Wahai Tuhan ka.rili, kami 
�n.kepada apa yangengkau turunkan"dan kami mengikuti 
_rasUl'(isa}, inaka tr1lislah kami dalamgolongan orang-orarigyang 
bersaksl (beriman)." 

· (Q:s Ali I� 52-53) 

Mukjiz�·mukjlzat Isa 

Pemuka�pemuka agama merasa adanya bahaya yang mengancam 
memka, maka Isa mencela perbu(ltan mereka·yang menje�uskan 
diri dali.Pftsyahwat dan kesenangan-kesQnangan duniawi,Jtemudian 
ia pun.�rumyingkap rahasia memka dan menyebarlmn kerendahan
kerendah�Jl budi mereka di antara manusia .. 
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Maka. mereka pun sepakat untuk menentang dan mendusta
kann� Serta m�ekan untuk menuntut I5a agar menunjukkan 
sesuatu yang menguatkan risalahnya, sehingga .Allah 

-·'"·"'�....... �... ukjizat . ukjiiclf ..:... .... - . .... u. •• m-a�UMUuaya �-�OWl m . :iJ1 yang cem���t ,YUA� 
1. Membuat burung dari tanah kemudian meniupnya, sehingga . 

menjacHbUrung.yang sebenamya dengan seizin ADab." 
2. Mengusap orang hu1a -yaitu orang yang dilahirkan dalam kea

daan buta-, sehingga orang buta dapat m�t kembali dengan 
izin AUah. 

· 

3. Mengusap orang yang men�erita penyakit belang, sehingga 
sembuh dengan izin ADah. · 

4. Menghidupkan Orang mati dengan izin Allah (denganseruan atau 
· sentuhan}. 

· 

5. Peroberllahuan kepada oraiJ.g-Orcmgtentang apa-apayang memka 
makan dan memka simpan di rumah-rumah memka. (Q.S. Ali · 

Jmmn: 40-50) 

· Peamusuhao Onmg-oraag Yahadi Terhadap lsii . 
Kendati adanya mukjizat-mukjizat Jsa yang luar biasa itu, namun 

orang-orang Yahudi yang hidup pada �an itu � )(eras, se
hlngga m� memUSlihinya dan mulai bekerja mencegah orang.;
orang untuk mendengarkan dakwalinya s,rta mengadakan 
pmsekongkolan melawan Jsa. 

. Ketika mereka � ��Aalam mengiJalangi dakwah .lsa, 
karena banyak orang-orang yang.lermih dan fakir nlisldn mengikuti 
ajarannya, mulailah memka menghasut orang-orang Romawi dan 
membuat �ereka curiga. bahwa dakwah Jsa .dapat melenyapkan 
kekuasaan kaisar. 

Demikianlah mereka berbasil membuat hakim Romawi 
mengfduarkan perintab untuk menangkapnya dan. memutuskan 
hukuman.mati denga11 cara �"b. -

Tentara Romawi mulai mencarinya. Di cm1ara para sababatnya 
terdapat seorang munafik yang mengkhianatinya. 

Maka Allah menyerupakan dia dengan lsa, sehingga tentara
tentara itu menangkapnyasedanglmn Jsa sendiri telah diselamatkan 
Allah. · 
130 



AJiah .Swt. berfirnym: 

1 !·-�-.... ....... , ... � .  ' � • . � ,-;'( i t:1fj �, • ..: ' ( �� ..... �...) (va- � - .... . ... ,�._, 
..... { �· , 

..... _, .,,l. -.;' . ...... .... "Q.�'�.� . . .! ' ·. ·4..,.. , •• • J . OJ.4L ,c:> .... Cll 0 .. VIJ .i(.U 
� . ..... � � .  .... 

r -"Jr:. �= J!1, :r .u ,  ·�{.:'�, � ·  j,_.� , ... 

� "' . l.f," .... - .... � c.:.r.... (JJ:.j 
, ow .... .... ..... ' . . , ( \OV : S L.\J I ) • .�- • \ tl:] \. \f \ - L:, , • t.A � 

.... • " ""\ p \ .. r .... , ;,. 

Dan perkataan mereko: ,;Sesungguhnya kcimi telah membunuh 
Isa anak Maryam tttusan Allah; sedangkan mereka tidak 
membunuhnya .dan tidak -menyalibnya� akan .tetapi 
diserupakan (seseorang) bqgi mereka, dan · sesungguhnya 
mereka yang berselislh mengenai dia dalam keraguan dari 
hal i1u, tidaklah mereka itu mengetahui kec:Uc;rlihanya m�ngikuti 
sangkaan." (Q.S. An;.Nf&a': 157) 

� Kehidupail lsa 
Apabila Isa tidak disalib, bagaimanakah akhir dari kehidupannya 

setelah itu? Jawab atas hal itu ialah firman Allah Ta'ala: "Tidaklah 
mereka membunuhnya dengan keyakinan, akan tetapi Allah 
mengangkatnya kepada-Nya." 

. -::1,, �\ ..-:?� ..... �-' ._t: ,_,,�'�'J· · \i :b\' 
t.:J..,... 

. 

., :..;.J ��-� .... �- .... - , . � . 
...t llD :  oY.J' > ·��t:: ·c;...;\H¢11�� 

"Tatkala Allah berfirman:. "Hql Isa, s�sungguhny,q Aku 
mematikanmu.  dan mengangkati!JU kepada-Ku dan 
menyucikanmu dari orang-orang yang Kciftr." 

(Q;S. All lmran: 55) 
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Arti mellljltikanmu ialah Aku menetapkan ajalmu dan tidak 
menjadikan. ses_eorang _yang aki,m tnembunuhmu, maka di sini 
�\lnj� te�llharannya.Ai-Ma.Sih dari m�h�muStmnya. 

Kebanyakan ahli ta{sii menyebutkan bahwa Aiiah mengangkat 
isa dengan iubuh dan Uibn� k�pada,.t-fya� 

Dalam: h�dis.-hadis .. sahih ·disebutkan, bal\wa· � •n tu111n. ke 
burnt sebagai salah sab.l �nc;la hari kiainat Turunnya lsa di tcmgah
tengah umat.lslam, akan menghukum dengan syariat IsJarn·yang 

· bersumber darfKitab Allah (Al .. Qur'an), -�tu membersihkan· bumi 
dan memenuhinya. dengan keadiian sebdah dlpenuhi dengan 
k�zaliman. 

Pendapatkedua dari para ahli tafsir ialah;bahwa lscl hid up hingga 
Allah memat;lkan dia, sebaga�a Allah mematikan nabi-nabi-Nya. 
Yang jelas . .  _aalam hal peqgc3ngka�n-���dah kematian, ada Aalam 
lmpan�h.Ta1ala (.'Wian tiitapJAJlah mengangkainyakepada�NYa'', 
ialah pel)gcmgkatan derajatdisisi�b$C!bagaimarul Allah berfmnan 
kepada ldris: ''Daa Kami angkat dia ke tempat yang tinggi." (Q.S. 
Maryam: 67) ' 

Kalau begifu kemana perginya Isa dan. apa yang diperbt.iatnya? 
Jawabnya ialah, bahwa Allah merahas.iakan . halnya cJan ti� 

menjelaskannya kepada }{,ita, maka kita serahkan ilglunya kepada 
Allah. 

· 

KeesaiUl Allah dalam Dakwah lsa u. 
ApabUa kita ikuti ayat-aYat Al-Qur'anul �rim yang menyebut 

isa dan agamanya, ·maka kib;l daPati ·bahwa Al•Qur'an memuat 
bahwa lsii· adalah utu.san· Allah untuk · memberi: hidayah kepada 
makhluk-;Nya serta . me.ngajak kep�da pengecsa.an Allah dan · 

,pengesaan datam ibadah. · · 

Maka ibadah itu·ha�_bagi Allah semata-mata; tauhid itu datam 
· zatAllah . dan sifat-si@f·:NY.a. 'Zat-Nya tidak �rsusun dan sifat�sifat
Ny'a tidak ada yang biSa;disamai dan· la'suci ·dari mempunyai'anak. 
·(Q.S. An-Nisa':: 170) 

. 
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22 
KISAHNABIMUiiAMMADSAW. 

AglliDa B�gs� f\rab Sebe·�� lsl�m 

Bangsa Arab ·terbagi atas :tiga bagian, Arab Baidah,.Aaribah dan 
· Musta'zjbah. 

· 

Arab Baidah. adalah suku bangsa Arab yang telah punah. 
Yang lermasuk golongan ini adalah ·kaum Aad, Tsamud, JadiiS -

dan Thasm, �qah, Amiim, Jurhum dan Jaasim. · 

Mereka ini adalah suku-suku·bangsa yang sudah tidak ada lagl. 
Arab-Aaribah adalahpendu(:!UkYamanJ]an sekitamya, yaitu·suku 

Qahtan. 
· 

Arab Musta'ribah adalah penduduk i-lijaz, Najd�dan sekitarn.ya. 
Mereka ini adalah anak-ana� �mail .pu�_Nabi Ibnthim as., yaitu 

bapakyang menur:unkan NabLMuhammad Saw. 
· 

Me• initerdiri darisuku-suku yang banyak, dibagilagi daJamanak
anaksUkuyangdisebtit:BathndanFakhaclz,yartgterl:JesaradalahRabiah 
danMiu:(/p.rdiiilana:suku Quraisy.berasal: 

· 

Suku Quraisy adalah· suku tertinggi di antara Arab Musfa'ribah. 
M�yangmerawatKa'bahdan tugasinimenimbulkankepemim

pinan �ereka atas�. 
Mere}@ pun memiliki keistimewa�-keistimewaanyang_'ijct� dimi� 

liki suku;.suku lain di sekitamya .. 
Pecahan-pecahan

. 
Quraisy adalah Bani Hasyjm, Umayyah, 

Naufal, Abdud Daar, Asad, Taim,_ Makhzum, Adly, Jan;ili, Salim. 
Masipg�masingsuku lni mempunyai satu jabatan ata\l_tebih.d�am-

pemerintahan di M�kkah. 
· · . 

Ja�atan-jabatan dari suku Quraisy dan pecafian-pecahannya adalah: 
l .As�ada�na,h, yaitu pekerjaan m�nutup Ka'bah dan membukanya 

bagl orapg.;orang yang datang � siip; . cliSeb\ltjuga AI-Hijaabah. 
2. As-Siqaayah, yaiiu pekerjaan memberi rinum orang-orang haji 

lantaran sedikitnya air di Makkah. 
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Maka yang mengurusi pekerja�nini mem�uatwadah-wadah air 
dari kulit·i1ang dU�takkan di.halaman Ka'bah. 
Di situ ditempatkan air-air tawar darisumur-sumuryang di artgkut 
.dengan unta-�ta. 
Demikianlah keadaan mereka hingga digali su�ur Zamzam �n 
tugas memberi min urn dilakukan oleh Bani Hasyim. 

3. Ar-Rifaadah, yaitu dana yang dikeluarkan oleh Quraisy dalam 
setiap mausim {pekan raya) dari ·harta meteka. untuk dibuat · 

makanan bagi orang-orang faqir dan tugas ini dilaksanakan.oleh 
Bani Naufal, kemuc:Uan_Bani Hasyim. 

· 

4. Al-Tqaab, yaitu nama bendera �iSy. 
. .. 

Bilamana mereka hendak J>el"C'ng, dikeluarkanlah bendera itu dan 
diserahkan kepada �orang di anta_ra.mereka yang sudah mereka 
sep� betsaina, .a tau �u tidak mclka diserahkan kepada peme-· 
. gangnya, yaitu dari Bani Umayyah. 

5. An-Nadwah, yaitu se1Juah bangunan yang didirikan oleh.Quraisy 
disamping Ka'bah untuk bermusyawarah. 

·Disitu Qerlrumpul pemwm-pemuka Quraisy untukbermusyawarah 
dan tidak bc;>leh seorang pun � ke Situ, kecuali orang yang 
sudah berumur 40 1ahun. Setiap perkawinan dilakukan di situ, 
demikian pula bendera perang, juga pemakaian: cadar oleh 
seorang gadis Quraisy yang sudah baliq dilakukan di situ. 
Darun Nadwah ini diurusi oleh Bani Abdid Daar. 

6. AI-Qiyaadah.dan Al-i-Masyurah. 
AI-Qiyaadah ialah 1;ugas memimpin rombongan,· pelakunya 
berjalan di depan -rombongan dalam peijalanan-perjalanan 
mereka, baik untukberperang a1au bei'dagartg. 
Tugas ini dijalankan oleh Bani Umayyah dan peiakunya di an1ara 
inereka pada pernlUlaan Islam . adalah Abu Sufyan bapak 
Muawtyah. . 
AdapunAI-Masyurah ialah tugas memberi nasihatdalam urusan
urusan penting. Tugas ini dijalankan. oleh Bani Asad. Kaum 
Qumisy selalu me11gemukakan uru5annya kepada Bani Asad 

· untuk beimusyawarah.· 
· 
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7. Al-Qubbah dan t4J�Hukumah. 
Al-Qubbah adalah tempat di mana mereka mengumpulkan cian 
mempersiapkan pasukan, sedangkari . -Al-Hukumah ialah 
pemutusan perkara anfara manusia· hila terjadi sengketa anfara 
�esama·mereka atau dengan kata lain•Af·:Tahkim. 

. 

8. As.:Safaarah, yaitu 'tugas sebagai duta t,�ntuk melakukan perun
dingan perdamaian hila terjadi perang antara suku-suku. 
Duta. terakhir ban gsa Quraisy di jaman Jahlliyah adalah Umar 
bin. Khattab. 

· · 

Pasar Ukkaclh 

·Pasar Ukkadh terletak di dekat Th�if. 
'la<adalah sebuah pasar di mana orang-orang berdatangan dari 

segenap penjuru dalam bulan-bulan Haram. Di.situ merekC) 
memasang kemah-kemah dan berjual beli serta bertukar barang. 

Maka pasar ini menjadi tempat' pertemuan. musiman dari para 
ahli pidato dan penya�yang masing-rilasing,memperlihatkan kebolehan
nya. 
Tahun Gajah 

Pada fahun ini datang pasukan gajah yang dipirhpin ol�h Abrahah 
darinege�HabasyahunhlkmerobohkanKa'bah. 

· 

MaiGudjahatmereka ini berhasildigagalkim dengan pertolqnganJ\1-
.Iahyangmengirimkalll burung-burung!\baQil, yapg manja� batu
bl:ltu �g,mengandung wabah penyakit dan menimpabnnya,atas 
pasulmnAbrahah. 

Peristiwa ini terjadi pada pertengahan abad ke 6 rnasehi. 
Pada tahun .ini pula dilahirkan nabi besar Muhammad Saw 

sebagai nabi terakhir bagi umat manusia. 

Kelahiran Nabi Muhammad Saw. · 

Beliau adalah keturunan· dari Ismail as. 

Nasabnya dari pihak bapak: MUhamma&bin Abdullah bin Abdul 
Mutthalib . .  bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin 
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Murroh bin-Ka'ab bin Lu�ay bin Gll�.ib bin Filjr,pin·M:alikbin Nudlor 
bjn Kinanab"bin Kh�l)lah b�� -MUdrikah btn·ltyas binMudlor bin · 
Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 

Nasabnya dari pihakibu: Muhammad bin.Aminah binti Wahab 
bin Abdu Mana£ bin .Zuhrah bin KUab. · 

Bapak dan ibunya-bertemu nasabnya pad�. kakeknya'Kilab�· . 

Muhammad Saw:dilahirkan di Makkah pada hari �in12 Rabi'ul 
Awwal tahunGajah yangbertepatandengall,tanggal 20 Nisaan tahun -

571 Masehi. 
· · · · 

Makajarak antara kelahiran beliau dengan kelahiran baas. adalah 
571 tahun, antara Isa ·hingga wafatnya Musa as. �dalah 1716 tahun, 
antara M�a dan lbl'Clhim as. �dalah-545 tahun1 . antat� l�rahlm dan 
air bah yang fetjadi pada masa Na.bi Nuh as, adalah 1080 tahun, 
antara air bah Nabi Nuh as. dan-Adam as. ·2242 tahun, sehingga 
jarak antara kelahiranMuharruriadSaw. dan Adam as. 6155 tahtin; 
_berdasarkan riwayat yan��cmasyhl1r dari para :ahli sejaral). 

· 

MuhammadSaw .. dibesarkandi:Makkahsebagaianakyafunt kmena 
ayahnyaAbdullah wafatdiMadinah dua bulan sebeluni beliau lahir. 

Pada waktu itu ayahnyasedangberdagang diSyam.dcm singgah di 
�adinah dalam keadc:tan sakt� -hingga wafatdi rumah pamannya dari 
Bani Najjar. 

h 

Ayaln:l� tidakmeninggalkan apa-apakecualiS"ekorunfa dansahaya 
penmpuan. 
· Pada waktu itu .bangsa Arab . mempunyai kebias(ian, untuk 
menyerahkan penyusuan anak-anaktnereka·kepada perempuail lain 
di. dusun clengan harapan agar .anak tersebut di kemudian hari 
triempunyai tubub yang' kuat dan omongan .yang .fasih. 

Berdas�rkan k$biii:Saan inilah kakeknya Abdul Mutthalib 
menyerclhkan cucunya Muhammad Saw. kepada Halimah binti 
Dzuaib As-Sa'diyah salah seorang perempu,an dari Bani.$a'ad ujttuk 
m�nyusui beliau. · · ·. · 

· · 

Setelali MUhamm�cl Saw . .  beru_5ia 4 tab�, Halfmah mengem
balikannya kepada iburtya. Menurut riwayat. se1ama ia menyusui 
Nabi Saw� •sering terjadi .hal::-hal b.i� 'biasa pada diri Nabi Saw. 
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Wafatnya lbu Nabi MuhammaatSaw. 

K� Nabi Saw. mencapai_ ·usi� 6 tahun, _pergUah ibunya ke 
temp&t.paman.pamannya dari Bani :Najjar, kemudian kem_bali 
bersarna-beliau. Dalam perjalanan pulang, wafatli:m ibunya di �� 
tempat ber.nama Abwa', yaitu sebl1ah desa _ya9g·_terletak at1tara 
Makkah Pm1.Madinah. 

Setelah ltu Nabi Saw. diasuh oleh Uinmu Aiman dan dipelihara 
oleh kakekJ1ya Abdul Mutthalib y�g merilpakan salah seorang 
terkemu� d� Makkah pada waktu itu. Abdul MutthaUb s«mgat 
mencintai cueunya. - . 

. 

Setel!ih2 tahun dipelihara kakeJmya, kemudian Abdul Mutthalib 
wafat ciatam . usia 14Q tahun dan Nabi Saw. dipelihara oleh Abu 
Thalib pamannya, ayah dari Imam Ali ra. 

-

Perjalanan Pertama 
TatkalaNabi Saw. rnC:mcapai usia �3 tahun, b�liau pergt bersama 

pamannya Abu Thalib ke Syam. 
Disuatu tempat beliau berjumpa dengan seorangpendeta Yahudi 

bemama_ Buhairah dan ada pula ya_ng mengatakan pendeta Nasrani. , 
Pendeta itu memahami,adanyakeistimewaanpadadiriNabi-Saw .. 

dan berkatakepada Abu Thalib: "Sesungguhnya anaitsaudara ini akan 
menda_p9tkan kedud� yarig tinggl, inakajagcllah dia baik-baik." 
Kemudian. pulanglah Ab� Thalib beisama Naoi Saw. ke Makkah. 

PerjalanBn. Kedua 

Ketika- Nabi Saw. mencapai usia 25 tahun, beliau pun pergi ke -

Syam untuk kedua kalinya dengan membawa b�g oagangan rniliK 
Khadijah·bmti KhuwaUid, �orang- wanita temama .dan kaya yang 
dipereayakan ·k�ada beliau. 

Dcilamperjalanan ihi.Nabi Saw. disertai seorarig'sahaya l<hadijah 
bemama Maisaroh. Datam perjalanan itu beliau bertemu· dengan 
rahib bernama Nasthur,_ dan ia pun memahami adanya 
keistim�an�keistimewaan pada dmNablSaw. sebagaimana yang 
pemah dillhat oleh Buhairah... 

· 

Setelah selesai berdagang kembalilah mereka ke Makkah. 
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Perkawinan Muhammad Saw. 

Setibanya-di Makkah •dari -perjalanan dagang ini, beliau kawin 
dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu dua bulan sesudah 

. . kedatangannya. 
Setelah itu Nabi·Saw . .  pindah ke rumah Khadijah untuk memulai 

. lembaran baru dari kehidupannya, umur Khadijah pada .watdu itu 
40 tahun. 

Dari ·perkawinan ifu lahir 3 orang putra yaitu Al-Qasim, Abdullah 
ciim Thayyib, yang semuanya meninggal di waktti kecil, serta 4 orang 
P':Jtri, y�fu Zain�b, Ruqayyah, Ummu Kaltsum dan Fatimah. 

Keempat putri itu hid�p Sartlpai rrtereka besar. Yang tertua dari 
· . mereka kawin · dengan.Abil A�sh 1bnu Rabi' bin Abdus Syam. 

Ruqayyah kawin deng�m Utbah bin Abi Lahab, sedimg Ummu . 
Kaltsum kawin densan Utaibah bin Abi Lahab. 

Ruqayyah dan Ummu Kaltsum kemudian kawin lagi dengan Usman 
binAffan. 

Adapun yang termuda yaitu Fatimah Az-Zahrci ta. _kawin dengan 
Ali bin Abi Tbalib ·_ra. 

A!nyeleiaianPedcaraolehMUhammadScua 
Ketika Rasulullah Saw:·mencapai.usia.35 tahur;, ·kebetUlan·orang 

Quraisy sedailg membangun Ka'bah dan hendakmeletakka1)Hajarul 
Aswad di tempatnya di sebelah timur. 

" -
Mereka beiSelisih mengenai siapa yang akan meletakkan Hajarul_ 

As�t;�d, sampai h�pir saja mereka berkelahi, kar�na pekerjaan ini 
.adalah sua:tu.pekerjaan yang inull_a. 

· · 

Kemudian· diputuskan bahwa siapa yang lebjh dulu mcwkdan 
pintu Shafa dialah yang akan memutuskan -perkara ini. 

TernyataMuhammad$aw. y�ng m.�k pertarna kali, maka bellau 
mernu.tuskan �tuk meletakkannya di atas-surbanriya .clan masing
masing suku memdih seqi'ang wakil yang memegang ujung sorban 
.dan mengangkatnya bersama-sama, hingga tiba di tempatnya lalu 
Nabi Saw. mEmgambUHajaruf Aswad clan menaruhnya ditempatnya, 
maka bereslcili. persoalaQnya. 

· 



Bangsa Arab Sebelum Pengangkatan Muhammad Saw. 
Sebagai. Rasul · · 

Di antara.mereka ada yang mengingkari penyembahan berhala 
dan membenci perbuatan-perbuatan Jahiliyyah. 

Mereka itu antaia lain adalah Qais bin Sa'idah Al-Ayadi orang 
bij�a dan ahli pidato mer$1, yangwafatsebelum pengangkatan 
Muhammad Saw. sebagai nabi: 

Kemudian Abu Said bin Za�d · pam� Umar bin . Khattab yang 
wafatdj Damsyik sebelum pengangkatan Muhammad Saw. sebagai 
nagi. Kemudian Waraqah bin Naufal anak paman Khadijah yang 
bertemu dengan Nabi Saw. sebelum pengangkatan, dan menguatkan 
serta memberitakan akan· keberhasilan dakwahnya. 

Di.antara.mereka ada yang tidak memel� �atu agama apa p\1.11. 
NabiSaw. mempunyai kebiasaan sukamenyendiri dan merenungkan 
keadaanalam ini. Beliau berdiam mengasingkan cliri di gua Hira' �g 
terletak3 mil dari Makkah, jauh dari kesibukan-kesibukan.hidup. 

�Mubammad�SebagaiNabi 
TatkalaMuhanimad Saw. mencapai usia 40 tahun turunlah Wa)lyu 

pertama yang dibawa oleh Jibril di � Hira'. 
Wahyu iiu ialah firman Ailcih · Swt.: "Bacalah dengan· nama · 

Tuhanmu yang telah mendptakan. Diq menciptakan manUSia darl 
&e!PJmpal darah. n 

Adatah Waraqah bin Naufal anak paman Khadijah binti Khuwailid, 
seorang· yang masyhur di Makkah kafena keluasan ilmtinya dalam 
hal ihwal agama-agama samawi. 

TatakalJibrilturun membawa wahyu kepada Nabi Saw. Khadijah' 
pergi menemuinya dan memberitahukan kepadanya tentang 
peristiwa tersebut. Waraqah berkata: 11Demi Tuhan yang nyawa 
Waraqah berada di tangan-Nya, jika engkau �ya hai Kh�dijah, 
lfdah datang malaikat agung yang pemah datang kepacla Musa dan 
sesungguhnya ia (Muhammad) adalah riab� dari umat mi.u 
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PenYiarall' Dakwalt 

Mulailah Rasulullab.Saw. menYiarkan dakwah kepada kaumnya 
secara khtiSus dan umat.;umat:yang lain secara umum, 'yaitu seruan 
Qntuk ·meJileluk. ag(ltyia Islam yang merllberi .petu�juk kepada 
manusia, w.ffia menca13ai -kebahaglaan di dunia dan �irat. 

Pertama'kali beliau menyiarkan agama ISlam secara diam-diam, 
. kemudian berubah m�rijadi terang-tel'al'lgan. 

· · 

Orang .pertama yang memefima ajakan RaSuluUah Saw. Oialah 
Abu BakM bin Abi Qtihafah yangtermasuk pem� ·Qliraisy yang 
disegani. · 

Dari kaum wanita: 'c¢alah �adijah binti Khuwailid istrinya dan 
dari anak-an8k adalj!}l AU bin Abi Thalib dan dari sahaya adalafi 
Zaid bin Haritsah. Keniudicu1rnakin lama makinbanyakpengikutnya. 

Dalam Irienyiarkan agama.Islam Nabi Saw. inengalaini gangguan 
·besar dart" kaumoya. 

· · · · · ·  

Mereka melempari beliau dengan batu dan kotoran, namun beliau 
tetap sabai dari tabah: dalam ·menyiarkan dakwah Islam, sehil}gga 
mereka melancarkansegala u&ahauntukmengbentikan.dakwalmya. 

Bel;au tetap tekun dalam pekerjaannya yang mulia, hingga 
fampaklah�arandan lenyap��: 

·. Dakwahsecaradiam-diarn dilakukanselarna3 tab� kemudian turun 
wahyu y�g menyerukatl tintukbetdakwahsetara terang-terangan. . . . 

Kaum Quraisy bermusyawa@h untuk meinutuskan cara guna 
menghentikan dakwah Muhammad Saw. 

· 

Makadiputuskan untuk.mengifunutusan.kepadaNab.i:Saw. untuk 
:membt,�j�ya. 

Namun,.usaha IDereka·· sia-sia belaka, :karena dakwah Nabi"5aw. 
bukanlah untuk kepentingan pribadi, .melainkan buat kemaslahatan 
selutuh t.imat manilsia.se.bagcWnj:lna diperiri.fc1f_lkan ol�h Allah Sv,fu. 
ltifrah Pertama ke Neseri HB,basyah 

Tatkala gangguan kaum kafir· Quraisy makin bertambah sengit 
·denganmE!Jakukanperi9iksaan,;;penyiksaari terhadap kaQJ:n musliinih; 
rnaka Nabi Saw. memutuskan untuk bijrah ke Habasyall. 
'1:40 



-

�ucUan berangkatlah ll:orang laki�l� dan 4orangperempuan 
ke �egeri Habasyah (Ethiopia) di bawah pimpinan Ja'far ·bin Abi 
Th�1). 

S'etelah itu nienyusulyang lain, sehingga seluruh kaurn Mujahirin · 

� 83 1aki-laki dan 18pemmpuan. 
t�tkala. kaurn Quraisy mendengar kabar itu, i(lereka .men9\ltus 

delagasi kepada Najasyi raja Habasyah yang ·di antara mereka 
terdapat Abdullah bin AQi Rabi'� dan Amiu bin Aash. 

$etibanya mereka di hadapan Najasyi berkatalah Amru bin Aash 
sebagai juru bicara kautn Mtisyrlldn kepada raja: 

"Telah datang ke negerimu anak-anak bodoh dari neg�. kami 
yang telah metiinggalkan agama.kaum mereka dan tidak memeluk· 
� ·, 

f4ereka da�g membawa againa yangmereka buatdan �dakkita. 
kenai; Sedangkarikami dltitus kepadamu mengertal urusar1m� 9leh . 

pemuka-pemukakawn merekadan bapak-bapak, paman-pamandan. 
kelucuga..keluaiga mereka untukmengerrtbalikan orang,oranginlkepada 
n,t�." . . � 

. 

�gantibertanyakepadakaumMuslimin, yangkemudiandijaWab 
oleh'Ja'far bin Abi Thalib sebagaijuru bicaranya: 'Waha,i raja, kanii 
seb�Jumnya adalah orang-orang Jahiliya\t�yangmeJ)yembah:berhala, 
me:rriakan bangkai, meJakUkan perbuatml'Kej� rneml;liuskan hubungan 
�danbed)l�atburukterhadap� yangkuatdiantara 
kamimengariiyayanglemahhirlm@ADahmengutuskepada kaniiseorang: 
� $rlgolonganyang kamikenatnasabn� �eronan�ke.J�juran 
dkesuciannya. 

;Maka ta menyurub�i mensesakan Allah, tidak menyekutukaii.: 
�dengan �tu apa pun, meninggalkan berhala-beihala·yang· 
kairll.sembah,,menyutuhberkata benar, menyambung tali:kekeluar
sacUt� berbuat baik terhadap ·tetangga,- tjdak menumpahkan darah, 
melclrang kami berbuat zina dan berkatcl dusta, ·melarang- makalt -

haria anak yatim, menyuruh kami mengerjakan salat, puasa,. dan 
mengeluarkan zakaf. Maka kami bfl!riman .kepadanya dan 
merplJenarkannya." 
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Tatkala Ja'f�r bin· Abi Thalib. membacakan sebagian surah 
Maryam, menangislah Najasyi, lalu berkata:,'1Sesungguhnya agama 
ini dan agama yang dibawa lsa .berasal dari satu suinber.11 

'Keqtudian ia menoleh.kepada: Abdullah. bin Rabi'ah .dan· Arnru 
bin Aash seraya berkata: i'Pergilah. kamu berdua, demi Allah aku 
tidak akan menyerahkan mereka kepada kaliCll1.'' 

Hijrah Kedua ke Habasyah 
Sesudah kembalinya kaum Muhajirin, Hamzah bin Abi Tbalib 

paman Nabi Saw. dan Umar bin Khattab yang terkenai kekerasannya 
masuk Islam. -

Pada waktu· kaum Muslimin beij_utnl� 40 orc1ng IE!Iaki d� 11 
orang ·perempuan. Kaum Muslirriirrsemakin · kuat ·dengan Islarnnya 
Umar bin Khattab, kernudian terustelsebardi�gansuku-sukuArab. 

· Maka takutlah kaum Quraisy akan akibatnya, sehingga mer.eka 
bermaksud membunuh· Nabi Saw . .  �dengan memboikotnya clan 
keluarganycl Bani Hasyirn di Syi'ib Makkah, �pal mereka ·mau 

. menyerahkan Nabi Saw. untuk dibunuh. 
-

Kaum Quraisy men� isi boikOt� lembaian·]ruJityang digantung-
kan di Ka'bah. . . . . . . . 

. 

Maka Nabi Saw. menyuruh sahabat-sahabatnya berhijrah ke 
Habasyah, yaitu hijiah kedua. Jumlah kauin Muhaj�n saat itu 83 
orang lelaki dan·18 orang perempuan, dan ikutpula kaum Muslimin 
Yaman, yaitu Ab� M1:15a At-Asy'an dan kaumnya. 

Penghentian Boikot 
Nabi Saw. dan kaumnya terkUrung di dalam syi'ib selama 3 tahun 

tidak menerima rm�kanan· kecua}i secara. se.mbunyi-s']!mbunyi, 
sehingga mereka makan dedaunan. Kemudian orang-orang Quraisy 
menghentikan pemboikotan, seclang lemQ.aran kulit yang berisi 
pengu�numan boikpt itu te{ah dimakan .rayap. 

Maka keluarlah Nabi Saw. dari tempat yang terkurung itu, 
peristiwa ·itu terjadi _pada 10 tahun kenabian. 
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Berdakwah DlThaif 

Abu Thalib paman Nabi Saw. adalah .. seqrang yang membela 
Nabi Saw. mati-niatian dan seorang yang bll!riman, hanya saja tidak 
menampakkan imanny� secara terang-terangan . di hadapan 
kaurrinya karena sutu hal. 

· 

Pada. tahun iO dari kenabian Muhammad Saw. wafatta:h Abu 
Thalib, sehingga · bertambah hebatlah -gangguan Quraisy terhadap 
Nabi Saw. Oleh k�rena itu beliau mencoba berdakwah di Thaif 
dengan ditemani�sahayanya Zaid bin Haritsah. 

[)I Thaif beliau tinggal selama sel:iulan menyeru Bani Tsaqif, agar 
menol�ngp.ya dalam menghadapi kaum Q�raisy, namun meteka 
tidakmemenuhi ajakannya, bahkan mereka banyakmengganggunya 
hingga menyebabkan kaki beliau berdarah karena dilempaii batu; 

Adapun Zaid bin Haritsah, dialah . yang mengl)alangi gangguan 
memkahingga tibalah keduanya di sebuah pohon anggur, lalu duduk 
berleduhdi bawahnya. . 

Pohon anggur itu· kepunyaan dua. orang be{saudara Utbah dan 
Syaibah anak Rabi'ah. Tatkala kedua orang itu melihat beliau, �balah 
hati mereka dan menyuruh sahaya mereka yang.bernama Addaas 
seorang Nasrimi, untuk mengambUkan anggur dari pohonnyci dan 
memberikannya kepada Nabi Saw. · 

Ta&ala be&umenerimanyadan hendakmemakannya. maka beliau 
mengucapkanb�. 

Addaas berkata: "Perkataan ini belum pernah diu�apkan oleh 
penduduk negeri ini." 

Maka Nabi Saw. berkata: "Dari negeri manakah engkau dan 
apakah' �gaman;tu?'� 

Addaas menjawab: "Aku adalah seorang Nasrani dari Ninive." 
Nabi Saw. berkata:"Dari desa orang saleh Yunus bin Mata?" 
Addaas berkata: "Dari mana engkau me�genal Yunus?" 
Maka Nabi Saw. membaeakan ayat AI-Qutan yang berisi kisah . 

Yunus. 
· 

� 

Tatkala Addaas menaengar itu ia _pun masuk Islam dan berkata 
kepada kedua ahak Rabi'ah: ''11dak ada di b';'mi i�i yang lebih baik 
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dari orang ini, ia . telah men'iberitahukanJtep�aku· suatu perkara 
yang hanya.diketablli oleh seorang nabi." 

.NaQi .Saw. tenis berdakwah �da !@urn QU@isy, Cigar rnereka 
memeluk agama ·Jslam, sedangkan ·kaum Quraisy tetap 
menaritangnya hingga_ pada.�tin ll kefi.a}lian, bc;!ll,au be.rdaltwah 
di tempatpertemt.ian suku-suku ·Arab, sehingga sebagian dari mereka 
ada �ng �rfl:nan. 

Tersebamya Islam ·�l.;Madi.Dah 
Di antara orang-orang yang · beriman ada 6 orang. Arab Yasrib 

(Madinah), sehingga tersel,>arl�h Islam cli.Madinah." 
Keinucfian datang lagi · 12 orang dari mereka · dalam tahun 12 

kenabian dan tnereka pun b�an dan ptembaiat Nabi Saw., lalu 
kembali ke Madinah dan menyebarkan Islam di sana, sehingga 
banyaklah otangyan�n;nembicarakapbeliau� 

· · 

Dalam tahuri 13 dari kenabian, �tang dan Madiruili 70 orang l�aki 
dan2 orangperempuanyang beriinankepadalslam danmernbaiatNabi 
s,aw., sehingga bertaffibah �yt3kpengiktdnyadiMadmah. 

Hijrah Ke Madinah 
Sesudah nierasakan hebafuya gangguan.Qura1syterhadap kaum 

muslimindan tersiarn� Islam, m.akaNabi Saw. memt,duskari untuk hijrah 
bersamakaum Musliminsemuanya keMadinahdan menyUn.lh mereka 
melakukannyadengan�bunyi�unyi. 

Tatkala -kaum Qutaisy m�ngetahui hal itu, mereka pun sepakat 
untuk membunuhnya. 

Maka keluarlah Nabi Saw.· dengan ditemani Abu Bakar, memka 
bersembunyi di gua Tsur. Kejadian ini berlang5ung.pada hari Kamis 
sore tanggal l Rabi!ui.Aw\val. Orang QuraiSy berusaha menemukan 
Nabi Saw. namun usah� ril� tidakb�rl}asil. 

Kemudian lewat 3. hari keluarlah mell!ka berdua dari gua dan 
berjalan dengtm disertai periulljukjalari Abdullah bin .Uraiqith -AI- -

l..aitsi, hmgga tibala]lJt�duanya· di Qubb�'· pada harl senin 12 Ra
bi'ul Awwal. · · 



Di. antara Pant pengejar ada seorang pemu�a Quraisy bemarna 
Surciqah bin Malik bin Ja'.syam yang diberi�hu seseorang yang 
melihat rombongan Nabi OSaw. 

· 

TatkalaAbu Bakar melihatseorangpenungg�g kudayang datang 
mtmghampirtm�reka dengan membawa senj(lta,· ia._pun' m� 
takuL 

. 

'Adapun Rasululah Saw., maka beliau te1:1ang-teriang saja clan· 
tidak henti-hen�ya berdoa. 

Ketika Suraqah bertambah deka�:tiba-tibajatuhlah kudanya dan 
ia terlerripar ke �nah. 

Suraqah bangkit kembali dan meneruskan pengejmannya dan 
ketika ia hampir ttba jatuh lagi · kudanya, hingga kaki kudanya 
terjerembab ke bumi, sedang ia ter.lemparjauh darL�njata .,d� 
kudanya. 

DisiniSuraqah mendapatfirasatjelekdan m�yadari bahwa usaha-
nya gagal. . 

. 
Pada waktu·itu Rasulullah Saw. mengatakan kepadanya, bahwa 

di kerrtuqian hari ia akan tnemakai.mab�ota Raja Kisra, Raja.Persia� · 

.Akhimya hal itu.menjadi kenyataan. 
Nabi .Saw. berdiam beberapa harl di Qubba' dan ,mendirikan 

masjicl eli 5ana. Kemudian beiiau singgah dl Wadi Salin) untuk 
mengirtlami�fpara sahabatnya daniberlrutbah di sfult seb�gai �ah 
pertamaselama Islam masukMadimihdan dit�a del)ganpaikoleh 
pendudukMadinah, dan mereka menolongb�au dalam menyiarkan 
as!l�Jla,l$lam� . 

Pasukan �Pertama y�g Diplmpiil oleh N�bi Saw. 
Pasukan pertama yang dipimpin.Nabi &aw. ialah pasukan yang 

berangkat bersama beliau pada tahun .2 Hi}rlah, untukmenyerang 
Waddan dan memerangi &ni Dhomroh, karena mere}(a�me.langgar 
janjLclamai yang telah diadakan di·antara kedua belah pihak. 

J�tpl�h Pi)Sukan Nabi· Saw. pada waktu �� · 60 orang prajurit,; 
akan tetapi tidak teijadi perang, bahkan dia.dakan perjajian imtuk 
kedua: kalinya. 

· 



Setelahitu terjadi'27 kalighazwat.(peperangan} yang·kesemuanya 
dimenangkan oleh kaum muslimin, kecualighazwatUhud dan awal 
pep�ganHunain. 

· · 

Peperangan-peperangan di mana Rasuluilah Saw. ikutberperang, 
sernuanya betjumlah 9- peperangcin, yaitu perang Badar (2 kali}, 

· Uhlid, Khandap, Bani-Quraidhah, Bani Mustrhaliq, Khaibar, Hunain 
�an Thaif. · · 

Peperangan Badar Besar 
Peperangan Badar besar terjadi pa:da tahun 2 Hijriah, an tara 313 

prajurit muslimin dengan ·1.000 prajurit Quraisy. 
Peitempuran ini·merupal<an penentuan antara yang hak dan yang 

batil, karena di situ kaum muslimin menciapat kemenarigan: dan 
berhasil . menawan 70 orang Quraisy, serta membunuh 70 orang 
dari mereka. . . 

'Adapun kaum muslimil), hanya kehilangan 12 orang yang tewas 
sebagai syuhada; 

· -

Badar adalah nama desa ya.ng terletak antara Makkah dan 
Maclinah. · 

Tebusaii Tawanan dengan· Meilgajar 
Tawanan-tawanan Quraisy pada waklu· itu terbaw 2 bagian. 
Satu bagian temiri dari orang-orang ka� dansatu belgian terdiri dari 

orang-orang miskin. 
Adapun orang-orang kaya, mereka itu ditebus · oleh keluarga 

mereka dengan harta sedangkan orang-orang miskin tebusannya 
ialah tiap•tiap orang harus mengajar menibaca dan.menulis kepada 
sepuluh orang anak di-Madinah. 
Perang Ghathafan 

. . 
Perang Ghath�an terjadi tah� 3 Hijriah. Peperangan.inisebenar

nya tidak begitu_ penting, akan tetapi dalam perang ini terjadi suatu 
peristiwa besar.: 
� Pacla waktu.itu�keluar 450 orang.dari Bani Tsa1al;>ah dan. Muh�1> 

di bawah pimpinan Duttsur bin Harits AI-Muharibi yang ingin 
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menyerbu Madinah. Maka keluadahNabiSaw� dengan pasukannya_ 
dan lilruah musuh ke glUlUilg-gunurig. 

Tatkala Nabi Saw. sedang beristirahat dan menjemur bajunya 
yangbasah sambil dudukdi bawah P9hon, tiba-tiba muncul Du'tsur 
secara diam-diam hendak membunuh bebau seraya berkata: 

"Siapakah yang akan meHndungim� hai MUhammad?" 
Be.Jiau menj�wab: "Allah Ta'ala." 
Maka orang itu p� merasa takut dan pedangnya .tmjatuh dari 

tangannya, lalu Nabi Saw. mengambilnya serayaberkata: "Siapakah 
yang dapat IJlelindungimu darilru?" 

Du'fsur menjawab: "Ttdak ada." 
Maka Nabi Saw. memaafkannya dan ia pun masuk Islam serla 

mengajakkaumnyamemelukagamals1am. 
· 

Paangtlbud 
Kaum ·musyrikin Quraisy ingin membalasdendam ataskekalahan 

_ meteka dalam perang Ba4ar Kubra_ (besar), karena bariyak tokoh 
memka yang terbunuh dalam perang itu. 

Tiga ribu praj1,1rit Quraisy ·yang Iengkap persenjataannya, 
berhadapan dengan prajurit-prajuritmuslimin yang berjUmlah 1.000 

· ·  orang dikurangi 300 orang munafik di bawah pimpinan Abdullah 
binUbay. 

Ketika kedua pasukan bertemu,.NabiSaw. menyuruh pemanah
pemanah muslimin yang berjumlah 50 orang agar r.nenjaga·tempat 
strategis, baik kaum muslimin menang atau �. . . 

Kemudian terjadi pertempuran dan kemenangan berada di pihak 
musliinin. Nainun pemanah:.pemanah yangseharusnya tetap berada 
di tempatnya turun dari tempatnya dan ikut mengambil barang 
rampasan, kecuali pimpinan mereka AlJ9ullah bin Jubair. 

Ketika kaum Musyrikin melihat kesempatan, meteka pun bah"k 
· menyerang kaum muslimin dan mencerai beraikan m:ereka. 

Namun Nabi$aw. dansahabat-sahabat besamya tetap bertahim, 
semcmfara wajah beliau teduka dan giginya patah, deinikian pula 
beberapa sahabat besamya. . · . 
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Korbmttewas di!pihak muslilnin betjutnlah-70.orang di antarariya 
Hamzah paman Nabi Saw. dan dl pih�' Quraisy 33 orang tewas. 
Uhud. adatah naml\ �nung di dekat Ma"dinah. 

Perang l(bandaq ·a1au AIJz•lf (Perse� ... an.l\Jusuh) 
Perang Khandaq .litclU �b terjadi pada tahun 5 Hijriah. lni 

adalah perangyangpentingdi mana kawn Quraisybelsekutu dengan 
orang:-orang Yahudi unttik memerang(-kaum .muslimin, sehingga 
jumlah 'mereka 10.000 orang· C:li bawah pimpinan-Abu Sufyan .bin 
Harb; Katim muslirriin ti4ak l�gsung menghadapi memka, tetapi 
m�nggcili paritpertahanan (khandaq) berdasarkan·petunjuk Salman 
Al-Farisi. . . 

Mereka terkepung .Selama 15 hari hingga merasakan kesulitan 
yang sangat, di f.anlbah lagi :c:lengan sifat pura-pura dari kaum 
munafiqin. · 

Dalam ke5empatan ini' ·kautn.Yahudi Bani Quraidah melanggar 
perjanjian d�ai dengan kaum muslimili. 

A.kll.lmyaAUah Swt. mengiriiJlkan angirlkencang dan memporak
porandakan kaum 'mUSyrikin. maka beba!lah kaum-muslim in dari 
kepungan. 

- -

Setelah itu kaum muslimin .menyerang Bani Quraidah-. dan 
membunuh orang,-orang. lelaki dari rriereka, kemudian Sa'ad bin 
Mu'adz menyuruh menggali sebuah lubang besar urituk mengubur 
memka -�g berj1,11ll]ah 600 .()rang. 

Perang Khatbar 
Perang: Khaibar �erjadi pac:la 7 ·Hljqc$. Khaip"'r ac;l�ah. n�� 

sebuah 1<9ta yang pen.duduknycl ()rang-orang Yahudi dari golongan 
yang pemah bersekutu dengan kaum m�kin Quraisy dalam 
perang �andaq. 

· 

Maka_t�abi Saw�_menyE!l'allg memka d�gan 1.600 orang prajurit 
dim me_ngepi.mg - �ereka selama 6. hati, bingga berllasil 
mengalahKannya p�a hari ke ttijuh. 

Dalan)'perang· iillAU bin Abl. T�alib $ebaga:i · p�oglima perang 
. tel� menunjukkan keberanfanyang luarbiaSa, sebagalmanadatiim 

perang-peJ:ang sebelumnya. 
· 
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Perlllig Mu'tah 

Perartg Mu'tah berlansung pada tah.,ut 8 Hijriah. Sebet)anlya itu 
bukarilah ghazwat, tetapi. sarlyyah (perang .yang tidak diikuti 
Rasul�llah Saw.), namu.n· kami 'rneiJl.asukkan dalam gplongan 
ghazwat karena·di ·dalamnya Rasulullah Saw, memberikan wasiat
wasiafuya kepada kaum mUslimin; 

Nabi Saw. meJ�Yiapkan 3.000 prajupt.di'b�wah pimpinan .Zaid 
bin Haritsah unfult memerangi tentara Roma� di ·dekat'Palestiha, 
karena mereka·niembunuh utusan Nabi Saw. · -

· 

Beli�u.memberikan wasiat-wasiatl1ya yangpatut menjadi teladan 
bagi p�n yang be��g. .  

· · 

Wasiat-wasiattersebutantara kUn: "Janganlah kamumengganggu 
pendeta-pendetayang sedangberibadah di biara-biara, danjanganlah 
kalia11)ne,mbun1JQ�umwani@dan���orangtyc,:,dailjangan 
pulclkalianmemotongpohon-pohonan." 

-

Ketika pasukan muslirnin boa di Mu'ta_h.niereka menqapati kira:. 
kira ,200.000 prajurit Romawi. 

Kemudiin terjadnah peperangan hebat antarakedua belah pihak, 
hingga :gugurlah panglima kaum muslirnin Zaid bin Haritsah, lalu 
pirilpinandipegangolehJa'farbinAbiThalibyangterus bertelnpur hingga 
pu�qmgannyayang kanah,•maka dipeganglahbendelariyadengan · f..:.......,. ... kirin J..:.__.. tus' lalu··.n.: ....... ..,_ ... dengan· t...l.:-.... • 

,_,�.. . 9ila111�pu JUga �IHI'Y� .nmwayasampal 
ia teibunUh. 

· 

Akhir_r:1ya pimpinan .dipegang oleh· Khalid bin Walid · dan 
kemenangan berada-di pihak kaum muslimin. 

Pel.-llamalan Hudaibiyab 
Pada tahwy'S Hijriah Nabi Saw; keluar menuju Maklmlt untuk 

melakukan umroh dengan 1500 orang tanpa. membawa senjata, 
kecuali pedang dalam sarun911ya. 

Ke� mereka di Hudaibiyah sebuah ·sumur yapg letaknya:satu 
marhaiah dari Makkah, keluarlah kaum Quraisy untuk menghalangi 
meteka masuk, akan tetapi tidak terjadi pert�puran. ·sebaliknya 
diada�n perdamaian antara kedua J;JelC\h pihak. 
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Setalah .tinggal beberapa hari di situ kaum musliniin pwcu:ts ke 
Moo�. 

· 

Pengiriinan Surat-surat Kepacla Raj8-mja . 
Sesudah perjanfaan Nab! Saw. membuatsebuah cincinperaltyang 

bertuliskan 'Muhammad rasuiAIIah' kemUdian beliaum · · · · . surat . . . engmm 
kepada raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk agama lslm.n. 
Surat itu diba� oleh utusan-utusanJiya yang pandai. 

· Beliau memilih Dih� �in Kh.alifah Al-Kalbi sebagai utusan 
kepada Kaisar Rum, mengutus Syuja' bitt Walid kepada AI-Mundzir 
bin Harits bin Abi 5Yam Al-Ghassani peilguasa pamsyik, mengutus 

. .  Hathib bin Hudzaifah As-sahrni.kepada Raja Kisra Persia, mengu
his Umarbiii UmayyahAd•Dhimyari kepadaNajasyiRaja,Hab&yah, 
mengutusAl-Alzibin 1-fadmmikepadaAI-MUndzirbinSawiRi:t.;aBabrain, 
Ja'fafdanAbdunanakAI-JalandikepadaRajaOmmandanHauzahbiJ1 

· Ali Raja Yamamah. Meteka yang masuk ISlam ini adaJab Raja Bahrain 
·dan kedua Raja �an. 

· 

Jawaban Baja-naja 
... . 

Raja·Persia merobek-robek. surat dan ·menghina utusan, sedang 
� Rum  menyambut utu.scm dengan sambutan. baik .  

Adapun MuqilUqis Raja Mesir,. ia· mengirimkan hadiah kepada 
Nabi Saw. dan seorang sahaya pell!fflpuan yang bemama Mariyah 
ibu dari putra Ibrahim. · 

Adapun .AJ-Mundzir Al-Ghassani penguasa Damsyik, ia malah 
membunuh utusan. · 

Penakloklcan Makkah 
QuraiSy melan�perjanjian padatahun·s Hijriah, yaitu dengan 

memban� Bani ·Bakt dalam menghadapi Bani �uza'ah yang 
merupakan sekutu �urn m�. 

Maka Nabi Saw. mengerahkan 10.000 prajurit dan berangkat 
menujU: Makkah. 

Beliati mengirim Khalid bin Walid dengan sebagian pasukan untuk 
memasuki Makkah dariatas bukit-btikit, dan meilyuruhnya agartidak · 

memeranginya, kecuali siapa yang memeranginya. 
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Temyataada sekelompoksukuyangmemerangi mereka, sehingga 
berlangsung petempuran dan meminglah pasukanmuslimindengan 
membun� 38 orang inusuh. 

Adapun Nabi Saw. beliau memasuki Makkah dari bawah dan 
menyuruhseseorang untuk menyerukan, bahwa penduduknya akan 
dilind�ngi, kecuali beber.apa orang yang banyak .melcikukan 
kejahatari, dim mereka itu berjumlah 11 orang laki-laki dan 6 orang 
perempuan, sehingga bersembunyilah mereka. · 

·Kemudian sebagian besar dari orang-orang iludatang ke Madinah 
dan ma$tik lsi�. PEmaklukan Makkah itu tetjadi pada 20 Ramadhan 
tahun 8 Hijriah. 

Pen9han.curan Berhala 
Nabi Saw. tidak membiarkan berhala di Ka'bah, beliau menyuruh 

menurunkan dan menghancurkannya. Jumlah berhala � situ  ada 
sekitar 360. Kemudian beliau mengirim pasukan untuk 
menghanCurkan berhala-berhala dan suku-suku. · 

Makapergilah Khalid bin Walidmenghanq.ukc\nAl-� berhala 
ter1Jesar dari kaum Quraisy di Nakhlah. Amru bin Aash men� 
eurkan Suwa' sebuah berhala besar dari suku Hudzailyangterletak 
3-mn dariMakkah. SedangSa'adZaidmenghan�Manafa, sebuah 
berhala c1ari suku Kalb dan Khuza'ah di-gunung M.usyallal. 

Hari �ngampunan 
Patut diceritakan mengenai penaklukan Makkah, bahwa -Abu 

Sufyan seorang pemimpin Quraisy keluar untuk m�ata-matai 
keadaan pasukim muslimin, sehingga ia tertawan oleh kaum 
muslimin, sedangkan ia adalah 'seorang yang p�ing keras 
permusuhannya terhadap kaum muslimin. 

Ternyata Nabi Saw. Memaafkannya 
Kemudii:m tatkala Nabi Saw. hendak memasuki kota Makkah, 

beliau berkata kepada Abbas: "Tahanlah Abu 'Sufyan di hadapan 
pasukan muslimin yang sedang lewat, supaya ia menyaksikan 
kekuatan kaum muslimin." Kemudian lewatlah pasukan muslimin 
dengan membawa bendera-bendera, Abu Sufyan menyaksikannya 
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hjngga lewat ro�bongan Anshor yang b�nderanya dibawa oleh· · 

·pemtmphi m�kaSa'ad bin Ubadah. 

Berkata Sa'adkepada Abtf$ufyan: ''HarUni aaalah hart perang, 
hcl.ri inl Ka'bah menjadi halal." 

Maka Sufyan menjawab: "Alangkah bailmya hari kehormatan." 
Tatkala ·Rasul� Saw. lewaf Abu Sufyan berkata.kepacianya: 

�pakah engkau menyuruh meinbunuh katimmu?". 
Rasulullah Saw. menjawab: 'tiacik.'' 
.Abu Sufyan mencentakan·.911lOngan Sa'ad kepada beliau . . . 

Maka Nabi Saw. bersabda: "Hari iili · adalah hari kasih sayang, 
· hari ini Ka'bah diberi pakaian, hari ini Allah memuliakan Quraisy/' 

. · Betiau men9ambU bendE!Jq clariSa'ad dan menyerahkannyakepada 
anaknyaQaisbinSa'adserlamenyuruhpasukannyaagartidakmenyer
illl9• kec:uali untukmembela diri. 

Pada w� itu ada seorang'laki-laki yang .datang kepada Nabi 
. Saw. dengan ,gemetar lantaran iaktlt. 

Maka Nabi Saw.· berkata kepadanya: "Jangan takut aku, bukan 
raja; aku hanya· seorang pufia. dari perempuan Quraisy yang · 
memakan denden�.11 

Orang-orangpentingyangmasllklslam padaWaktu itu �Abu 
Sufyan bin Hatbd� anaknyaMuawiyah,jugaAbu Quhafah ayah Abu 
� danAbuSufyan bin Hants. .. 

. 

. Perang Hunain 
Perapg Hunain tegadi pada tahun 8 Hijriah. Pada permulaan 

· perang kaum mtislimin menderita kekalahan, namun a�hitny� 
merekct berhasq:mengalahl¢n lllusuhnya. 

' ' ' 

Sebab-sebabnyaialah suku TsaqifdanHawaZin mengajakbangsa 
Arab yang lain untuk memerartgi·Nabi Saw., sehirtgga pergilahNabi 
��- bersarna 1��000 orang ·� untuk menghadapi mereka. 

��m- IJ)usl.irilm tidak waspada.'te.-hadap tipu daya musuh,dan 
terperdaya .dengan bcmyaknyajurnlah. mereka. 

Tatkala kedua pasukan bertemu kaum muslimin· terpemgkap di 
ceJah yang sempit dati lembahHun�, sehingga mereka diserang 
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dengan. Panah yang tidak terhitung banyaknya • dan terkejut serta 
· tercerai berai. 

· 

Hanyatinggal sahabat .. sahabat b�yang beradadi sekitarNqbi 
Saw.,. mClki:l berteriaklall Abbas, supaya orang.,orang yang ·tetcercli 
berai itu kembali dan tetap bertah� .. 

Akhimya inereka -kemball. dan·.berhasU mengalahkan musuh, 
sehingga berhasU membunuh 70 orang dari mereka dan b�yak 
pula yang tertawan, sedang di pihak musliniin . gugur 4 orang 
syuhada. 

· · 

E1tspe�si Tabuk 

Ekspedisi Tc:tbuk terjadi pada tahun 9Hijriah. Datam ekpedisi itu 
tidak terjadi.perang, akan tetapi kamisebutkan disini karena periSttwa 
itu menunjti.kkan kegotongrc)yongan dan pembelanjaan harta disaat 
masyarakat dal.am keadaan sulit, ·tanah dalam kecida.an tandus:dan 
ait dalam keadaan surut 

KetikaNabi Saw. mendengar pasUkanRomaWi, yang terdiridari 
ribuan orang.,orangyang bersiap-siap untuk menyerang kaum·m�i-
min dinegeri mereka. 

· 

Untuk'keperluan itu Nabi Saw. ininta bantuan kepada sahabat
sahabatnya, agar memb�ntu pasukan-pasukan Islam dengan 
perlengkap�-pedengkapan yang dibu�hkan oteh pasukan itu. 

Maka Usman mernbantu dengM· uang 10.000 dinar dan 300 
unta.serta ·so ekor kuda. Sedang Ab\1 Bakar menyurribang �engan 
seluruh .bartanya yaitu 4.000 ·dirham, dan Umar bin Khattab 
menyumb�g separuh haitanya, se� banyaklagi �ab"at-scmabat 
yang·mengikuti jejakmereka. 

Ad;;1pun orang-orang perempuan, ·-mereka · itu. menyumbangkan 
perhiasait-:perhiasan. mereka. 

' . 

Kemudian bertolaklah RasulullahSaw. denganpasukannya yang 
terdiri 3Q.OOO orang. tatkala meteka tiba di Tabuk, mereka �ttdak 
rrtelihaf pasukan musuh, akan tetapi penduduJt .�pat da,tang 
mengajak;(iamai dengan membayar jizYah (pajakl dan mengadakan 
perjartjianperdamaian dengan mer$!. 

· · 

153 



Haji Wada' 
Haji Wada' tegadi pada tahun 10 Hijrlah� Pada waldu itu ikuf 

5efta bersania Nabi Saw. kira-kira 114.000 orang haji, ,belum 
terhitung sejtmilah besarsuki.t-suku Arab yang menunjtikkan betapa 
luas tersiamya Islam dalam beberapa tahun yang sedikit 'itu. 

Pada haji · Wada' Nabi Saw . .  berkhutbah di .hadapan kaum 
muslimin yang sangat besar jlunlahnya. 

lsi khutbah antara'Iain: 
1. Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram atas kamu 
· (untuk diganggu) . .  
2. Takutlah kepada Allah · dalam hal memperlakukan perempuan, 

kamna sesungguhnya kamu mengambU mereka' {isbi-istrimu) 
dengan �at Allah. _ .  

· · 

3. Segala sesuatu yang termasuk perkara Jahiliyah diletakkan di 
bawah kakiku {tidak berlaku lagi). 

· 

4. Dua perkara kutinggalkan pada kamu, yang jika kamu pegangi 
_ - niscaya kamu tidak akan tersesat sesudah kepergianku yaitu Kitab 

Allah (Al-Qllran) dan sunnahku. 
5. Jangan kamu kembali menjadi kafir dengan sal�g membun�h 

di antara kamu satu sam� lain. ' 
6. Pada haji Wada' inilah turun wahyu yang menunjukkan 

penyempumaan agama .ini yaitu: "Hari ini Aku sempumakan 
bagimu agamamu dan .Aku sempumakan kenikmatan-Ku atas 
kamu dan. Aku tela Isl�m sebagai agamamu." 

-

Tatkala Nabi Saw. kembali dari haji Wada' di Madinah, beliau 
menyiapkan suatu pasukim di bawah pimpinan Usamah bin laid 
ke Balqa' dekatMu'tah, tempatdi mana terbunt.dinya bapak Usamah 
(laid bin Haritsh), unb.lk menghukum Bani Ghassan. yang berani 
membunuh utusan. 
. .Usia Usamah pada waldu ib.t 17 tahun, 'dan bawahannya antara 
lainpemuka-pemuka Muhajirindan Anshorseperti Abu Bakar, Uma�; 
Abu Ubatdah dan Sa'ad. HaJ ib.l terjadi pada tahun 11 H. 
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Dal� kepemirnpinan Usamah yang.membawabi .sahabat
sahabat terkemuka di usianya yang sangat muda, terdapat bukfi 
ballwa tu� seseorang adalab � .kecakapannya, bukan 
umumya. . . 

SaldtnyaNabi Saw. 
Saldtnya Nabi Saw. dimulai dengan rasa pusing sestidah 

menyiapkan pasukan Usatnah. 'Jatkala penyakiinya berlambah keras 
beliau minta izin dari islri-istrinya unbJ.k dirawat di nunah Aisyah 

. dan semuanya setuju • 

. Ketika beliau masukke nunah Aisycib, dimirttanyaairdingin untuk 
meringankan panas tubuhnya. 

Karma Sclkit, inaka.beliau menyuruh Abu.BaJmr llleJ!jadi imam 
bagi ·sahabafn .'J(emudiantatkalaAbu�BakardanAbbaslewat . pua . ya . . . disuafu majlisorcmg-orangAnshordanmeJihatmemkasedimgmenan
gis, makaAbu Bakar bertailya: "MengapakaJian menangis. a 

t4emhmenja�b: "K.ami ferii:lgatm·ajlis &suluDahSaw.:di an� 
kita. "�akaAbbas maSuk menemui'NabiSaw. dan memberitahukan 
beliau· tentang hal itu. 

Kemudian keluarlahNabiSaw. dengan kepaladibebatkaiilsambil 
betpegangan pada Ali dan Al..fadhl, sedangkan· Abbas berjalan di 
depanmertk_sampaibeliaududukdianakfan9gapedanladarimimbar 
dan tidakilaikke afasnya. 

Pada kesempatan itu be1iaU m�capkan khutbabterakhiryang 
isinya: "Aku mendengar � ka1ian takut� kematiim nabimu, 
maka coba perhatikan apakah ada nabi yang hidup � sebelum 
aku di antara kaumnya? 

Ketahuilah, bahwa aku harus petgi kepada Tuhanku dan.kaJian 
akan menyusulku, maka aku berwasiatkepada kalian (Anshor) agar 
inempedakukan kaum Mubajirin dengan·b� SeteJab � itu 
beliau keluar sekali lagi urituk salat sanibii'c:luduk di �g Abu 
Bakat; dan itUlah untuk terakhir kalinya seliau keluai: 
. Akhimya. pada hari Senin 12 Rabi'wAwwal tahun 11 H .• wafatlab 
RasuluUah·Saw. dalam usia 63 tahun. 

155 



Terkejutnya Para !;ahabat 

·Retika·tersiarberita.wafatnya-Nabi�aw. terkejutlah_ paia sahabat, 
bahkao t.Jmarra. sempatmenglngkartkematian NabiSaw. Di antara 
mereka yang paling :k()ltoh adatah AbuBakar dan Abbps ra. 

Abu Bakar berkaiat "BarangsiapamenyembahMuhammad,.maka 
sesungguhnyaMuhammad telah wafatdan barangsiapa menyembah 
Allah, iriaka sesungmilmya Allah hidup . scdamanya, dan 'tidak bisa 
mati." _ 

-

Beliau membac�'ayat: "Muhammad a�alah �eorcmg rasul dan · 
·telaJt, mendahultti �ebelumnya rasul-rasul, maka jika ia mati atau 
terbunuh, apakah kamu akan menin� agarila -iru1 

Barangsiapa menillgmillcan _agama .ini, ia tidak akan merugikan 
ADahsedikitpundanAllcili,iikanmembalasprcmg-oraJ19���� 

Beliau membacakan ayat inij�ga: ''Sesunggu�ny_a engkau 
(M4}lammad) akan roati dan mereka J!JSa akan mati." 

Setelah .itu tenanglah para sahabat, sehingga. Umar berkata: 
"Seakan-akan aku )l�Um pemah ·memba� ayat ini.il 

lstri-lstri Nabi Saw. 

�esungg!Jhnya. selain Khadijah binti Khuwaiiid, Nabi Saw. 
mempunym isbi-:�l�yang dikawini�dah wmatnyaKhadljah. 

. 

Mereka itu iatah·Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, 
Hafshah binti Umat bin Khattab, Ummu Habibah binti Abu SJJfyan, 
Ummu S�amah Hinc;fun 'binti Abt UmaWah, Zainab bmti Jahsyin, 
Juwa,Jr.iyah binti Al�Harits bin Abl Dhiror,.Shafiyyal;l. (?inti Huyay Qin 
Akhtab�· Malmunah binti.Al-Haritz AFffll�liyi!\11� 

PenuJjs.;.;penuJis ·W8Jiyll 
Di .antara penulis-penuliS wahyu Rastilullah Saw. ad�ah Ali bin 

AbiThalib, Zaid binT�bJlt Ubay bin �-·�p. Osman bin Affan, Khalid 
biil S_aid; Abban bin Said dan Al-Ah:t'bin Hadharamtdan� lcijn•lain� 
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Kewajiban Salat 
Ditetapkan pada tahun 11 dari kenabjan, yaitu �rlepcitan dengc:m 

peristiWa lsra'Miraj. 
Peristiwa .Isra' ialah perJ�an,an. di � .m�.am· dan . Masjidil 

Haram ke Masjidil.Aqha sedang Mtrqj ialah naiknya NabiSaw. dari 
MaSjidii.Aqsha ke SidratulMuntaha, di mana.beliau merteriina perirl
tah salat lima wakfu. Semua peristiwa itu terjacU dalam semalam. 

Jihad 

· Diwajibkan pada tahun pertama Hijrah. Pada tahun itu Nabi Saw. 
membanglln masjid Nabawi di Madinah, dan pada tahun itu pula 
ditetapkan· cszan dalam .Islam. 

. 

Kewanban Puasa dan Zakat 
Dalam tahun kedua Hijrah Kiblat berubah dari Baitul Maqdis ke 

Ka'bah, sesudah kaum muslimin bersembahYa.Jlg menghadap Baitul 
Maqdis i6 bulan lamanya. 

D�am tahun itu ditetapkankewajiban puasa Ramadan, sedang 
sebelumnya puasa dilakukan tiga hari setiap bulan. 

Dalam tahun itu diwajibkan zakat atas orang-orang kaya, yang 
apabila dPaksanakan dengan benar oleh kaum muslimin, problem 
kemiskb,an di kalangan · umat' Islam dapat qiatasi. 

Dalam tahun itu diwajibkan zakat fitrah dan disunruillkan salat 
harJRaytl, 

Dalam 1ahun.itu berlangsungperkawinanantara,Aii ra. dengari Fatimah 
ra. putriNabiSaw. yang metahirkanHasan danflusein penerus keturunan 
NabiSaw. danduaorangsaleh yangtelah diseb�NabiSaw.sebagai 
pemimpinparapemudapenghuniswga. 

Peng�aman Kbamer 
Dalam tahun ketiga Hijriah diharamkan khamer da.Iam Islam. 

Belajar Bahasa .lbrani 
Dalam tahun 4Hijrlah Raswullah Saw. menyuruh Zaid bin Tsabit 

belajar bahasa lbrani supaya ia bisa menulis dan membaca bahasa 
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orang Yahudi: 

. .  Knrajiban Haji 
Dalam iahun kelimadiwajibkanhaji yangmerupakan pertemuan 

. besar anfara kaum mUslimin dari seh.uuh dunia. 
Dalam tahun i(lJ dibaialkan kebiasaan menyamakan anakangkat 

dengan anak kandting yang bisa menerima �dan mewaiiskan. 

•sa 



HADIS - HADIS NABAWI 

• !� � � ., , ��a,, <.::-��::u .. "'•�\fi(z, cSJ' � � � ., _ ,  >u , 
i'Sesungguhnya segala perbuatan itu.harus elilakukan dengan 
niat, dan sesungguhnya setiap orang itu membuahkan apa 
yang diniatlconnya. 11 

. 

���rc,"t�""tfl\" �tar ��\ 1�-J\.i!t ,,., ��J !..fJ , �... � f..:r"' 
"'rang yang menunjukkan kebaikan, mendi:Jpatpahala seperti 
OTCiflg yang mengerjakannya dan orang yang menunjukkan 
kebunlkan, mendapat.dosa seperti yang mengerjakannya." 

"Seburuk-buruk rumah ialah eli mana ada anak yCJ#m yang 
dianiaya dan sebailc-baik rumah ialah rumah eli mana anak
anak yatim dipelihara dengan �?aile." 
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, ,...... �,., .... ........ 'I . v �: rJ.J..ft'> 
"Orangyqngse}ati ialah orang yang tidakpemah mengganggu 
orang laitJ dengan tansan dan ficlahnva (ttcopannya}."- · 

. ������.:;;;��.;�� 
"Masing-masing dari kamu adalah pemimpin dan setiap 
pemimpin berlan!1£1Ui1gjawab atos apa .yang dipimplnnya." 

, . � -

� -'E .. "' "". • 1 �· ...... ,""£ • "'
. 

� rf . �·,· � ..... "' ."f. I d.. 4>4l.U . . . . """' · �  "'� 0 �.l · at 
- , ·� ,. ;..;;r-- �, 

' "!"'' ·.· � .,-:� 
. . 
�·�if.·�!_�\"' 

- • �� . :lt-"- �· . . �-·· . � 

'7akutlah kepada doa orang·teraniaya, �na sesungguhnya 
ia hanya meminta hciknya kepacla Allah dent sesu,gguhnya 
Allah, tid,ak mencegqh orang yang mempunyai hak . untuk 
menciapatkan haknya." · 

"Janganlah kamu memata-matai; janganlah kamu bersaing
sairlgan (yang ti�al¢ w(ljar}� }angaJJ .saling meT.lflengkf, jangqn .. . . . 
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sali11g membenci, jangan soling menjauhi dan jadilah kmnu 
hamba•hamba Alta� yang bersau�am." 

·��t , , �,�o ,, ,. , , ;-':. .J{t� "' .. ., 
. . • � r-'...J�J �� �·� 
"Budipekerti yang buruk ialah sial, dan seburuk-buruk kamu 
ialah yarig paling buruk budi pekertinya." 

, : "' , ..... . , • ,{' i. ... ::s iJ;t \1 
' • t.• ,t , ci \,4 � \:J .. _ ..3 . ,. L - , ., 

"Jika engkau tidak merasa malu, maka kerjakanlah segala yang 
engkau kehendaki.11 - • 

, • ,
, �, ..... -'"�. ·� · .... . ,,., �-a , · \ , "' • . • cl .,-U) )' VJ ..U  . .J � �� u-.;·>� 

..... -- ..... .. ....,.. ..... , ,.. . ..... 

'Termasuk kebaikan ISlam seseorong ialah meninggalkan segala 
yang bt.dcan urusannya.11 

!'Tinggalkanlah segala yang meraglikanmu dan kerjakanlah 
segala yang tidak merogukanmu." 
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