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PETIOATTIIfl PETTENilT

Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWTyang
telah memberikan rahmat, nilanaf dan karunia-Nya
kepada kami sehingga dapat menghadirkan,buku
TafsirFiZhiWil-fu r'an:DiBawahNatnganAl-@rian
karya al-Ustadz asySyahid Sayyid Quthb mhimahulkh
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada
Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga,
sahaba! dan orangorangyang mengikutinya sam-
paihari kiamal

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari kar ya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid

Quftrb ini, selam subhnrwllnlt \{aren4buku ini dihrlis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggt dengan
kandungan hujjah yang kuat sehingga mampu
menggugah nurani iman orangorang yang mem-
bacanya. Buku ini merupakan hasil dari tarbiyah
Rabbani yang didapat oleh penulisnya dalam per-
jalanan dalavah yang ia geluti sepanjang hidupnya-
Inilah karya besar dan monumental pada abad )O(
yang ditulis oleh tokoh abad itu, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan dalflilah, dan seorang syuhada.
Kesemuanya ihr ia dapati berkat interaksinya yang
sangat mendalam terhadap Al-Qur'an hingga sam-
pai ak*rir hayatnya pun ia rela mati di atas tiang
gantungan demi membela kebenaran Ilahi yang
diyakininya-

Mengingat Tafiir Fi Zhiklil-qian: Di Bawah
Naungan Al- @ri an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sastra yang tinggl, kami ber-
usaha menedemahkannya ke dalam bahasa Indo
nesia dengan baik agar nuansa ruhani yang terdapat

dalam buku asliryra dapat tetap terjaga sehingga kita
tetap mendapatkan nuansa itu dalam buku ter-
jemahan ini. IGmi berharap, mfiir n Zhilalil- @r' an :
D i Baw ah l[aungan Al- @ti an yang kami terjemah-
kan lengkap 30 juz-yangAndapegang saatini ada-

lah jilid I (iuz 1-3)-dapatmenjadireferensi dan siap
di rumahAnda untuk selalu menjaditeman hidup
Anda dalam mengarungi samudra kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam Tafiir Fi
ZhihW- qri an : Di Bawah Naungan Al- Qti an adalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga ketika seseorang membacany4 seolah-
olah ia sedang berhadapan langsung dengan Allah
SWI Hal inilah yang membuat-insyaAllah+rang-
orang yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suatu perasaan yang telah
dirasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan,Fl
Zhiklil-Wi an: Di Bawah Naungan Al-Qr'an.

Kami hadirkan buku ini ke tengah Anda agar
Anda juga dapat merasakan nikmatrya hidup di
bawah naungan AlQuran. I(aren4 tiadayang lebih
berharga dan berarti dalam hidup seorang hamba
selain dapat berinteraksi dengan Yang Mencipta-
kannya melalui kalam-Nya, yakni Al-Qur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallnhu a'lam bish*haw ab.

Biilnhit- tuurtq u ah hiday ah,

Penerbit
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih
lagi Matra Penyayang

"Fi Zrilalil-Qur'an"
"Di Bawah Naungan Al-Qur'an"
Sebuah kitab yang penulisnya hidup bersamany4 dengan ruhny4
pikiranny4 perasaanny4 dan seluruh eksistensinya-
Ia hidup bersamanya dari masa ke mas4 gagasan demi gagasan, kata demi kata-
Iatuangkan inti pengalaman hidupnya dalam duniaiman.
Telah tiba wakhrnya bagi kitab ini untuk diterbitkan
oleh penerbit yang tepercay4
yang menyadari bahwa ia menerbitkan buah pikiran sebelum mencari uang.
Menyebarkan buah pikiran adalah tugasyang mulia
bukan menggapai kerakusan
Demikianlah hendaknya penerbitan resmi Darusy Syuruq ini,
setelah berkeliling-kelilinq dalam penerbitan-penerbitan yang tidak resmi.
Hendaklah ia diterbitkan dalam kemasan yang baru ini.
Salam hormatkami dalam pengembaraan kami di muka bumi
kepada penyusun yang telah syahid (menghadap Ilahi).

Muhammad Quthb
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Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha
Pengasih Lagi Maha Penyayang

Fi Zhilnlil- futi an'DiBawahNaungan AlQur'an'.
Hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalatr suahr

nil$nal Nikmatyang tidak dimengerti kecuali oleh
yang merasakannya. Nilnnat yang mengangkat
harkat usia manusi4 menjadikannya diberkahi, dan
menyucikannya

Segala puji milik Allah yang telah memberiku
karunia dengan hidup di bawah naungan AlQur'an
dalam suatu rentang waktu, yang kurasakan nikrnat-
nya yang belum pernah aku rasakan sebelumnya
dalam hidupku. Kurasakan nikmat ini dalam hidup
ku, yang menjadikan usiaku bermakna, diberkahi,
dan suci bersih.

Kutempuh hidup dengan kudengar Allah Yang
Mahasuci berbicara kepadaku denganAlQur'an ini,
padahal aku sejumput hamba yang kecil. Adakah
penghormatan bagi manusia seperti penghormatan
yang tinggi dan mulia seperti ini? Adakah pemakna-

an dan peningkatan harkat usia seperti yang di.
berikan oleh Al-Qur'an ini? Kedudukan manakah
yang lebih mulia yang diberikan oleh Pencipta Yang
Mahamulia kepada manusia?

Aku hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Dari
tempat yang tinggr, kulihat kejahiliahan yang ber-
gelombang di muka bumi. Kulihat pula kepentingan-
kepentingan penghuninya yang kecil tak berarti.
Kulihat kekaguman orang{rang jahiliah terhadap
apa yang mereka miliki bagaikan kanak-kanak; pikir-
an-pikiran, kepentingan, dan perhatiannya bagaikan
anak-anak kecil. Ketika kulihat merek4 aku bagai-
kan seorang dewasa yang melihat permainan anak-
anak kecil, pekerjaan anak-anak kecil, dan tufur
katanya yang pelat seperti anak kecil.

Mengapakah manusia-manusia ini? Mengapa

merekaterbenam di dalam lumpurlingkungan, tanpa
bisa dan niau mendengar seruan yang luhur dan
muli4 seruan yang mengangkat harkat kehidupan,
menjadikarurya diberkahi dan menyucikannya?

. Aku hidup di bawah naunganAl-Qur'an sambil
bersenang-senang dengan menikrnati gambaran
yang sempurna, lengkap, tinggi, dan bersih bagi
alam wujud ini, tentang tujuan alam wujud ini se.
luruhnya dan tujuan wujud manusia Kubandingkan
dengan konsepsi jatriliah tempat manusia hidt'p, di
timur dan di baraf di utara dan di selatan, dan aku
bertany4 "Bagaimanakah manusiahidup di dalam
kubangan yang busulg di dataran paliry rendah, dan
di dalam kegelapan yang hitam pekat, sementara di
sisinya ada tempat penggembalzum yang subur,
tempat pendakian yang tinggr, dan cahaya yang
cemerlang?"

Aku hidup di bawah naungan Al-Qur'an; ku-
rasakan simponi yang indah antara gerak kehidup
an manusia yang dikehendaki Allah dan gerak alam
semestayang diciptakarNya Kemudian, kuperhati-
kan lagi kehidupan jahiliah maka terlihat olehku
kejatuhan yang dialami manusia karena menyim-
pang dari sunnah knuniyah dan benhran antara
ajaran-ajaran yang rusak serta jahat yang telah lama
kemanusiaan bercokol di atasnya dan fitrah yang
diciptakan Allah untuknya- Aku berkata dalam hati,
"Setan keparat manakah gerangan yang telah menr
bimbins langkah mereka ke nerakaJahim ini?"

'Wahai, 
betapa ruginya manusia ini ! !!

Aku hidup di bawah naungan AlQur'an; tulihat
alamwujud ini jauh lebih besar daripadakenyataan
lahiriah yang terlihat ini. Irbih besar hakikabrya,
lebih banyak sisinya- ta adalah alam gaib dan alam
nyat4 bukan cuma alam nyata saja Ia adalah dunia
dan akhirat, bukan cuma dunia ini saja Pertumbuh-
an manusia dan kemanusiaan terus berkembang di
cabangcabang dari ruang lingkup yang amatpanjang
ini. Sedangkan, kematian bukanlah akhir dari per-
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jalanan, tetapi sebuah tahapan perjalanan itu sendiri.
Padahal, apayang didapat manusia di inuka burni ini
bukanlah bagiannya secam keseluruhan, melainkan
hanya sejumput kecil saja dari bagiannya itu. Balasan
yang terluput darinya di sini, tidak akan terluput di
sana. Maka, tidak ada penganiayaan, ddak ada pe
ngurangan, dan tidak ada penyia-ny'iaan. Perjalanan
yang ditempuhnya di atas planet bumi ini hanya
sebuah perjalanan di alam kehidupan yang biasa
berlaku; sedang dunia yang jujur dan penyayang
adalah yang punya ruh yang saling bertemu dan
bertegur sapa, dan menuju kepada Pencipta Yalrg
Maha Esa yang kepada-Nyalah ruh orang mukrnin
dalam kekhusyuerl,

"Hany a lcepadn Allnhl"ah suj ud (patuh) s egala apa y ang
di lnngit dan di bumi, baik dmgan ketnnuan smdii mnu-
pun terpaLsa, dan (sujud pul^a) bayarry-bayang mnela
padn waktu pagi dnn petang hmi." (ar-Ra'd: 15)

"I-angtt yang tujula bumi dm s nnua y arg adn di dalfin'
nya bntnsbih lupana Ailnh. Dan, tidnk ada sesuatu pun
melainlwn bntnsbih dengan memuji-Nya.... " (al-
Israat:44)

Manakah gerangan kesenangan, kelapangan, dan
ketenangan yang datang ke dalam hati seperti
gambaran yang komplet sempurna, lapang, dan
benar ini?

Di bawah bayang-bayangAl-Qur'an, aku hidup
dengan melihat manusia sebagai makhluk yang
lebih banyak mendapatkan penghormatan diban-
dingkan yang diberikan oleh manusia iftr sendiri. Ia
adalah makhluk yar-rg ditiupkan padanya ruh ciptaan
Allah,

'Mala, apa.bik Alu tdnh menyempurnnknn lcjadinn-
nya dnn tel.ah mmiuplmn lupadnnya ruh (clptann)Kt,
malw tundukl.ah lmmu (walmi malnilwt) fupadnnya
fungan bnsujud." (al-Hijrz 29)

Dengan ditiupkannya ruh ini, manusia menjadi
khalifah dimukabumi,
"Ingatlah lutilv nhnnmu berfirmnn kpadn para
mnlailwt, 'Saungguhnya alat hcrdnk rnmjadiknn se'

orang khnlifah di mula bumi,"'(al-Baqarah: 30)

Dan, segala sesuahr difimdul&an untuknya

'Dan, Dia menun^dukkan untukmu apa yang adn di
langit dan apa yang dn di bumi snnuanya, (sebagai

rahmat) daripadn-Nya.,.. " (alJaabiyah: 13)

Karena, dengan kernuliaan dan ketinggian ke
dudukan yang diberikan Allah kepada manusia dan
dijadikan-Nya unsur kesamaan antarmanusia ini

unsur tiupan Ilahiyang mulia ini, Allah menjz.dikan
unsur kesamaan itu adalah unsur akidah terhadap
Allah. Maka, akidah seorang mukrnin adalah tanah
airnya bangsany4 dan keluarganya- Oleh karena itu,
semua manusia berhimpun padanya dan bertumpu
atasnya, bukan seperti binatang yang berhimpun
pada rumput tempat penggembalaan, pepohonan,
dan padang yang membentang.

Orang mukmin tidakbetrnasab kepada kehrun-
an, yang berspelmlasi dalam perkembang Nt zammr.

Sesungguhnya, dia adalah salah seorang dari sahr
rombonganyang mulia yang dibimbing langkahnya
oleh rombongan terhormatifu: Nuh, Ibrahim, Ismail,
Ishak, Yaqub,'Yusuf, Musa, Isa, dan Muhammad
alaihimus luhalnntu w assaln m,

"Sesungguhny a (agona tauhid) ini, adalah agama lumu
sernua, aganm yarry satu dnn Aku adalah Tithnnmu,
mnlil bntalaealah lwpadn-Ku. "(al-Mu'rninuun: 52)

Rombonganyang mulia ini;yzlng terus berkem-
bang seiring dengan perkembangan zaman sejak
dahulu, terus menghadapi-sebagaimana tampak di
dalam bayang-bayang Al-Qur' an-berbagai macam
sikap manusia yang miripmirip, bahaya yang mirip
mirip, dan pengalaman-pengalaman yang miripmirip
sepanjang perjalanan r,aman dan mas4 perubahan
tempat dan berbilangnya golongan manusia Mereka
menghadapi kesesatan, kebutaan, penyimpangan,
hawa nafsu, kesewenang-wenangan, kezaliman, teror,
dan ancaman. Akan tetapi, mereka terus berjalan di
jalannya dengan langkah yang mantap, hati yang
tenang, percaya kepada pertolongan Allah, meng-
ganhrngkan harapan kepada-Nya, dan selalu me
nantikan realisasi janji Allah yang benar dan pasti
pada setiap langkatrrya

'j)ruL$c|lvi4it\J('
";(,gr€,(4llri\i(&e6;3fL?5
P#cc3*r$+t$E

.|'/
+ 9"";36i,tF1L";|.3)

"Orung- mang lufa b nlan lnpo.d" rasul-rasul mtrelm,

'Kami nnggh- wnguh akan mengusir lnmu dmi nzgeri

lumi atau lwmu lum.bali l"pod" zganur lami.'MaJa
Tuhan mettahyulan kzpada mueka, 'Knmi pasti alwn
mcrnbimsalan zrarg- orang y ang znlim itu. D ary Kami
pasti alcan mmrmpatlan knmu di negni-negni itu
sesudah merekn. Yang demikian itu (adalah untwk)
o:rang-orang yang nld (alnn mnghndnp) ke lwdirat-
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Ku dan yrry tnkut lepadn anxarum- Ku"' (fbrahim:
13-14) '

Sikap manusia yang mereka hadapi adalah sam4
pengalamannya sarna, ancamannya sam4 keyakin-
annya sam4 dan yang dijanjikan untuk mereka pun
sama yaitu yang dijanjikan kepada rombongan yang
terhormat ifu. Dan, akibat yang mereka nantikan
juga sam4 yaitu akibatyang dinantikan oleh orang-
orang mukmin di ujung perjalanan mereka, sedang-
kan mereka menghadapi kesewenang-wenangan,
teror; dan ancaman.

Keterahrran" Keserasia"n, da^n Keharmonisan
Di bawah bayang-bayang Al-Qur'an, aku men-

dapatkan pelajaran bahwa di alam semesta ini tidak
ada tempat bagi sesuahr untuk terjadi secara kebefirl
an dan ketidaktahuan, tidak ada tempat pula bagi
sesuatu yang datang dengan tiba-tiba,

"Sesungguhnya Karni mmciptnlan segaln sesuatu de-
ngan ladm (ularan)." (al-Qamar: 49)

"...dan, Din telnh mmciptnlmn segaln sesuatu, dmt Dia
mmalrdirlnn (mmetaplan ulwran-ukurannya) daryan
s n ap i - rap iny a. " (al-Furqaan: 2)

Segala sesuatu terjadi karena ada hikmahnya.
Akan tetapi, hikmah perkara gaib kadang-kadang
tidak terungkap oleh pandangan manusia yang ter-
batas ini,

"...mungkin knmu tidak menyulmi' sesuatu, padahal
Allnh matjadilan padnny a kzbaiknn yag bonyok. " (an-
Nisaa':19)

'...Bolch jadi lwmu mtmbmci sesuatu padnhnl in amnt
baik bagimu; dnn bolzh jadi (puk) lwmu mmyulmi se-

suatu p adnlnl ia amnt buruk bagimu. Allnh mengetahui,
sednng lrnmu tidnk mmgetahrzr. "(al-Baqarah: 216)

Sebab-sebab yang dikenal manusia kadang-
kadang diiringi oleh bekas-bekasnya dan kadang-
kadang tidak diiringinya. Dan, pendahuluan-pen-
dahuluan yang dianggap pasti oleh manusia kadang-
kadang menampakkan hasilnya dan kadang-kadang
tidak. Hal itu disebabkan bukan sebab-sebab dan
pendahuluan-pendahuluan itu yang menimbulkan
bekas dan hasil, melainkan adanya kesamaan dan
kesesuaian antara kehendak mufl ak yang menimbul-
kan bekasbekas dan hasil itu dengan sebab-sebab
dan pendahuluan itu ,

"...Kamu tidak mengetahui, barangleali Allah meng-
adnlcan sesudah itu suatu hnl yng baru." (ath-
Thalaaq:1)

'Dan" lwmu tidnk dnpat mmghmdahi (rcMnpuhjolm
iht)leanliapabikdilahndaldAllnh...."(atIalnmi'rz
2e)

Orarig mulanin mengusahakan sebab-sebab ini
karena mereka diperinhhkan untukmelakukarurya,
sedangkanAllah yang menentukan akibat dan hasil-
nya. Merasa tenteram terhadap rahmatAllah, ke
adilan-Nya kebijaksanaan-Nya dan ilmu-Nya saja
sudah merupakan kenilanatan yang tepercaya dan
dapat menyelamatkan yang bersangkutan dari gejolak

dan bisikan-bisikan yang bukan-bukan,

"Set&n menj anj ilmn (mernkut-naluti) knmu fungan
leernis kinnrr dan meny uruh lamu berbuat kej ahnnn,
sdnng Alhh nW ary ilffin untukmu ampunnn dari- Itiy a
dnn lmruni"a. D an, Allnh Malaluar (karunin- Ny a) lagi
Malta Mengetnhrzf . " (al-Baqarah: 268)

Oleh karena itu, aku hidup di bawah naunganAl-
Qur'an, di bawah bayang-bayang Al-Quran, dengan
jiwa yang tenang, hati yang tenteram, dan nurani
yang mantap. Aku hidup dengan melihat tangan
Allah dalam setiap peristiwa dan setiap urusan. Aku
hidup dalam lindungan dan pemeliharaan Allah. Aku
hidup dengan merasakan kepositifrn dan keaktifrn
sifut-sifat Allah Ta'ala

'Atau siapaknlt yang mnnpnkmminn (dna) arang latry
dnlarn fusulinn apabiln dia bndoa lupaln-Nya, dnn
y ang mmghilnnglan lususalnn.... ?" (an-Naml: 62)

'Dan, Dialnh yang bnkuasa atas selmlinn hnmba-
h.amba-Nya. Dan, Dialnh Yang Mahabijalcsana l"agi

Maln Mmgenhui. " (al-An'aam: 18)

"...Dan, Allah bnkuasa tnhndap urusan-Nya, tetapi
lub any alrnn m.anusia tidnk mcngetahuiny a. " (f vxf:
2t)

"...letahuilah bahwasannya Allnh membatasi antara
mnnusin dnn h.atinya.... "(al-Anfaaft 24)

"(Allah) Mahnkuasa bnbuat apa yang dikelundaki-
Nya."(al-Buruuj: 16)

"...Barangsiapa yang bntalala lcepada Allah niscaya
Din aknn mengadnlan baginya jalnn lceluar dnn mnn-
beriny a reapki dnri arah y ang tinda disanglntanglwnya.
Dan, barangsiapa yang ba'tawalnl lupada Alkh nismya
Allnh aLan matculatplan lkzperltnn)nya. Sesunguhnya
AIInh rulalcrannlean unnan (yang dilehendnki-I9o)'.. "
(ath-Thalaaq: 2-3)

'...Tidnk adn mnkliluk mdnn pun mzlninlan Dia-hh
jang menugang ub;un-ubunnyi...." Pluud: 56)

"Buknnkah Allnh cukup untuk melindungi hamba-
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hnrnba-Nya? Dan, mereka mennkut-nakuti kamu
dagan (semtraltan+antrahnn) yang seln{n All"ah....' (az-

Zumar:36)

'.. Smangsinpa dihinaL'an Alkh mnkn tidnk sewang pun
y ang memulia.lanny a.... " (al-Haii : 18)

"...dan siapa yang disesatknn Allah maln tidnk ada

baginya semang pun yang aknn mnnbni petunjuk.'(al-
Mu'min:33)

Alam semesta ini tidaldah dibiarkan menurut
sistem dan mekanisme yang tuli dan buta IGrena itu,
di belakang undang-undang alam ini pasti terdapat
kehendakyang mengahr dan kehendak yang mutlak
Allahlah yang menciptakan apa yang dikehendaki-
Nyadan memilihnya

Dan, aku mendapat pelajaran pula bahwa tangan
Allah selalu bekerja tetapi ia bekerja dengan jalan-

nya sendiri. Dan, kita tidak boleh meminta disegera-

kan kerjanya tangan Allah itu, dan kita juga tidak
boleh menyuruh-Nya melalukan sesuafu .

Manlnj' tstem Ilahi-sebagaimana yang tampak di
bawah bayang-bayang AlQur' an{ibuat turhrk bekerja
pada setiap lingkungan, pada setiap perkembangan

manusi4 dan pada setiap keadaan dari berbagai ke
adaan jiwa manusia Ia dibuat untuk manusia yang

hidup di muka bumi ini, yang memegang fitrah
manusi4 kemampuan dan persiapannya, kekuatan
dan kelemahanny4 dan keadaan-keadaannya dengan

segala perubahan yang senantiasa menimpanya.
Prasangkanya yang buruk terhadap keberada-

annya tidak menjadikan perannyahina di mukabumi
atau menjadikan tersia-sianya nilainya dalam lukisan
hidupnya, baik sebagai pribadi maupun anggota
masyarakatnya. Demikian pula, dia tidak bingung
bersama lhayalanny4 lantas mengangkat keberada
annya melampaui ukuran dan kekuatanny4 dan me
lampaui kepentinganyang untuknyalah ia diciptakan
oleh Allah. Dan, tidaklah dapat dipastikan dalam
kedua kondisi ihr bahwa unsur-unsur fitratrnya me
rupakan bekal yang berkembang dengan undang-
undang atau terbuka hrhrpnya dengan goresan pena-

Manusia adalah suahr makhluk dengan eksis-
tensinya, fifrahnya, dan kecenderungan-kecen-
derungannya serta persiapan-persiapannya Ia meng-

ambil dan menggunakan manhaj Ilahi dengan
tangannya untuk meningkatkan martabatnya ke
puncak tingkat kesempurnaan yang ditakdirkan
untuknya sesuai dengan aktivitas dan kegiatannya,
dan memuliakan dirinya dan firahnya serta unsur-
unsurnya. Dan, dialah yang menuntunnya di jalan

kesempurnaan untuk naik menuju Allah. Oleh
karena it:-t, manhaj Ilahi dibuat untuk masa yang
panjang-yang hanya diketahui oleh Pencipta manu-

sia dan Yang menurunkan Al-Qur'an ini. Karena iht,
tidaklah dia serampangan dan tidak tergesa-gesa
untuk mewujudkan tujuan-hljuannya yang luhur di
dalam manhajrtl.

Waktu di depannyaterbentang luas, tidak dibatasi

oleh usia seseorang, dan tidak dapat didorong oleh
keinginan seseoftmg yang fana ini, karena kfiawatir
kedahuluan meninggal dunia sebelum terwujudnya
tujuannya yang jauh, sebagaimana yang terjadi pada

para pengikut ismeisme di muka bumi yang me-
lakukan segali urusan dengan serampangan dalam
sahr generasi, dan melangkahi fitratr yang seimbang
karena mereka tidak sabar terhadap langkah per-
j4anan yang seimbang ini.

Di tengah perjalanan yang serampangan yang
mereka tempuh ihr terjadilah pembantaian-pem-
bantaian, darah mengalir deras, tata nilai menjadi
hancur, dan segala urusan menjadi goncang dan
labil. Kemudian pada akhirnya mereka sendirilah
yang hancur, dan mazhabmazhab (ismeisme)
buatan ihr pun hancw di bawah pulmlan fitrah yang

tak dapat dibendwrg oleh ismeisme yang amburadul.

Islam berjalan dengan lemah lembut bersama
dengan fibah. Islam mendorong fitah dari sini dan
menghalanginya dari san4 ia menegakt<annya kalau
miring, tetapi tidak memecahkan dan meng-
hancurkannya. Ia bersabar terhadapnya seperti
sabarnya orang yang arif, yang tajam pandangan

batinnya, yang percaya akan tujuan yang telah di.
rumuskan. Dan, orang yang tidak dapat menggapai
kesempurnaan pada babak ini, dia akan dapat
menyempurnakannya pada babak kedua, ketiga,
kesepuluh, keserafus, atau keseribu. Karena, masa
terus berkembang, hrjuannya jelas, dan jalan untuk
mencapai fujuan yang besar itu sangat panjang.

Sebagaimana pohon yang tinggi itu tumbuh
dan akarnya menghunjam ke dalam tanah, serta
ranting dan dahannya menjulang membentuk
jaringan, Islam pun fumbuh perlahan-lahan, lem-
but, dan tenang, kemudian jadilah ia sebagaimana
yang dikehendaki oleh Allah.

Tanaman itu kadang-kadang tertaburi debu di
atasny4 kadang-kadang sebagiarurya dimakan ulat,
kadang-kadang terbakar karena panas, dan kadang-
kadang terendam banjir. Akan tetapi, sang penanam
yang piawai tahu bahwa tanaman ihr akan kekal dan

berkembang, dan iaakan mengalahkan semuahama
dalam waktu yang panjang. Karena itu, ia tidak

I
t

1
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pernah menindas keadilan dan tid4kpernah gelisah.

Dia tidak akan berusaha mematangkannya tanpa
menggunakan sarana-sarana fitrah (keaslian) yang
tenang dan stabil, yang toleran dan penyayang. Itulah
manhaj nahi di seluruh alam ini,

"...dan knmu seknli-kali tidnk alwn mmdapati peru-
bahnn padn sunnnh Allnh." (al-Ahzab: 62; Faathir:
43)

Al-haq (kebenaran) di dalam manlnj ATlahme
rupakan dasar bangunan alam wujud ini, bukan
sesuatu yang datang sekonyong-konyong dan tiba-
tiba tanpa Utjuan. Sesturgguhnya, Allah adalah Maha
benar dan dari keberadaan-Nya berkembanglah
wujud segala yang maujud,

"(Kuasa Alkrh) yarg dzmikian itu adalah larera se-

sungguhnya Allnh, Dialah Quh.an) Yang Halq dan
sesungguhnya apa saja yang muekn snu sel"ain Allnh
itulnh y ang b atil, dnn s esungguhny a All"al6 Dialah Yang

Maltntingi lngi Mahab aar." (d-tlaii : 62)

Dan, Allah menciptakan alam ini dengan benar,
tidak dicampuri dengan kebatilan,

' Allnh tidak mmriptnknn y ang d"emikinn itu mclainJtnn
dmgania*."(Yrurus: 5)

'Ya tulwn lffimi, tidnHnlt Englwu mmdptalan ini dt-
ngan sin-sin. Malnsuci Engkau." (Ni Imran: 191)

Kebenaran adalah pilar alam wujud ini, apabila ia
menyimpang dari kebenaran maka rusaklah ia dan
binas4
'Andnilmn fubsnaran itu mmuruti hnwa nafiu mzrelw,
pasti binnsalah lnngit dnn bumi ini dnn s emua y ang ada
di dalmnnya. " (al-Mu'minuun: 71)

Oleh karena itu, kebenaran harus eksis dan ke
batilan harus sirna l(alau tidak demikian fenomen.!.
nya jelaslah akibatnya,

"Sebmarnja Knmi melontmknn yang Ink lepofu Wg
batil lnlu y ang hak itu mmghnnmrlwnny a mnla dengan
serta nlsrtn lang batil itu lmyap." (al-Anbiyaa': 18)

Kebaikan, kesalehan, dan kebajikan merupakan
asal segala sesuafu sebagaimana kebenaran, dan
akan terus kekal bersama kebenaran di muka bumi,

'Allnh tel.ah mmurunlan air (hujan) dnri langit, mala
mengalirlnlt air di lzmtralt-lmbah m.enurut ulatmnnya
mnla ants itu mcmlawa buihyangmmgnnbang.Dary
dmi apa (lnga*) yangmnelm lzbur dnlnm api untuk
mnnbunt pnhiasan atnu al.at-alat, onn @uk) buihnya
sepnti buih arur itu. Demikianlah Allnh membuat
pnumpam"ann (bogx) yans bmm dnn yang batil. Ada-

pun buih itu aknn hilang sebagai sesuatu yang tak ada
hnrgany a; adnpun y ang mtmbni manfaat lcep adn ma-
nusin malu ia tetnp di bumi. Demikianlnh Allnlt rum-
b u at p er ump am.ann-p mtmp amnnn. " (ar -Fiil d: 17)

"Tidakkah knmu perh"atikan bagaimnna Allah tel"ah

mernbuat pmtnQam"onn lnlinat yang baik wperti polnn
yang baik" alrnrnrya teguh dnn mbangnya (nunjukng) ltz
Lar,gtt. Pohnn itu memberilwn buahnya pada setiap
musirn dnryan sei4n Tuh.annya. Allah mernbuat perum-
pamnnn-pmtmfurinnn itu untuk mnnusia npaya mnela
selnlu ingat. Dary pmtmpamnnn lmlimnt yang buruk
seperti pohnn yang buruk yang telah dimbut dmgan alcar-
almrnya dari multn. bumi, tidak dnpat tenp (tugak)

sedikit pun. Allnh mmtguhlan (imnn) nang-orang yang
beriman dmgan umpan y ang teguh itu dalnm kehidupan
di dunia dnn di akhirat; dnn Allnh mmyaatkan nrang-

"trang yang wlim dan memperbuat apa yang Dia
leehindnki. " Wrahim: %-27)

Manakah ketenteraman yang ditimbulkan oleh
gambaran ini? Macam apakah ketenangan yang
dimasukkarurya ke dalam hati? Kepercayaan macam
apakah pada kebenaran, kebaikan, dan kesalehan
itu? Dan, kekuatan dan ketinggian seperti apakdr
yang dialirkan di dalam hati sehingga menganggap
kenyataan yang ada ini kecil?

Kembali kepada Allatr, IVIakna dan Aplikasinya
Alirtrirny4 sampailah aku dalam masa hidupku-

di bawah naungan Al-Qur'an-kepada keyakinan
yang pasti bahwatidak ada kebaikan dan kedamaian
bagi bumi ini, tidak ada kesenangan bagi kemanusia
an, tidak ada ketenangan bagi manusi4 tidak ada
ketinggian, keberkatan, dan kesucian, dan tidak ada
keharinonisan antara undang-undang alam dengan
fitrah kehidupan melainkan dengan kembali kepada
Allah.

Kembali kepada Allah-sebagaimana yang tam-
pak di dalam bayang-bayang Al-Qur'an-memiliki
sahr bentuk dan satu jalan. Hanya satu, tidak ada
yang lain. Yaitu, mengembalikan semua kehidupan
kepada manhaj Allah yang telah diurlisnya di dalam
kitab-Nya yang mulia bagi kemanusiaan. Yaitu,
dengan menjadikan kitab ini sebagai pengatur di
dalam kehidupannya dan berhukum kepadanya di
dalam semua urusannya. I(alau tidak begihr, ke
rusakanlah yang akan terjadi di muka bumi, ke
sengsaraan bagi manusia, terbenam ke dalam
lumpur dan kejahiliahan yang menyembah hawa
nafsu selainAllatr,

'Maka jikn mereka tidnk memenuhi permintannmu,
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Iunhuilah bahwa.saunguhnya merekn lnnya mmg-
ilafii lnwa nnfsu merelw (bekkn). Dan, sinpalah yong

hbth sesat daripada nrang yang mmgiluti lnwa nnfsa-

nya derryan ti"dnk nwndnpat petunjuk dari Allah setikit-
pun? Senngguhnya Allah tidak mantrni pennluk lupada
nrang- nrang J ang ulim. " (al-Qastrash: 50)

Sesungguhnya berpedoman kepada manlnj Nlah
di dalam kitab-Nya itu bukanlah perkara sunnah,
tathawwu', atau boleh memilih, tetapi ia adalah iman.
Kalau tidak mau, tidak ada iman bagi yang ber-
sangkutan,

'Dary tidnlelnh patut bagi lnki-lnki yang mukmin' dnn

tidnk (puln) bagi pnempuan yang mulernin, apabiln
Allnh dnn rasal- Ny a tzlnh mmctap lan suatu lutetap ary

akan ada bagi mereka pilihm (y ang lnin) mnng urusan

mnelu."(al-Ahzabz36)
"Ikmudian Kami jadikan lwmu bffodn di atas suatu

syarint (pnaturan) da.ri urusan (agaon) itu, malca ilatt-
lnh syariat itu dnn jangonlah lamu ikuti h.awa rufiu
nrang-orang yang tidnk mmgetahui. Sesungguhrrya

mnela sekali-kall tidak alnn dapat mmnlnk dari lwmu
sedikit pun dari (siksaan) Alkh. Dan, sesunguhnya

nrarg-orng lang z!.lim itu sebagian mnelm mcnjadi

Pmnlory bry sebagian yong lnia dnn Allnh adnkh pe'
lindung bagi orang-orang yang bertalata." (ailJaat-
siyah: 18-19)

IGlau begihr, urusan ini sangat serius. Itu adalah
urusan akidah sejak dari dasarnya Kemudian, urus
an kebahagiaan atau kesengsaraan manusia

Sesungguhnya manusiayang diciptakanAllah ini
tidak dapat memtuka gembok-gembok fitrahnya
kecuali dengan menggunakan kunci ciptaan Allah,
dan tidak akan dapat mengobati penyakit-penyakit
fitrah itu kecuali dengan obat yang dibikin oleh
tangan Allah. Dan, Allah telah menjadikan manhai-
Nya sebagai kunci gembok dan obat bagi semua
penyakitnya,

'Dan, Kami turunlmn dnri Al-@i an sesuatu yang
menjadi penautar dan rahmnt bagi orang-orang yang
b erimnn. " (al-Israa': 82)

ti;'i3$e xi;;$t;ill
"sesungguhnya Al-@ian ini membnikan petunjuk
l"p"do (jalnn) yang kbih lurus." (al-Lsraa': 9)

Akan tetapi, manusia tidak ingin mengembalikan
gembok ini kepada pencipbnya, ddak ingin mem-
bawa si sakitkepada penciptany4 tidak mau menenr
puh jalan sesuai dengan urusan dirinya urusan ke

manusiaannya, dan rnana urusan yang sekiranya
membawanya bahagia atau sengsara. Ia tidak ter-
biasa menempuhnya dengan mempergunakan se
genap sarana dan peralatan unfuk memenuhi ke
butuhan sehari-harinya yang kecil-kecil. Padahal, ia
tahu bahwa untuk memperbaiki alat-alat itu me
merlukan insinlnryang membuatrya- Tetapi, kaidah
ini tidak diterapkan bagi kehidupan manusia sendiri,
yaifir dikembalikan ke pabrikyang memproduksinya
dan tidak mau bertanya kepada orang yang mem-
buat alat-alatyang mengagumkan itu, yaihr organ-

organ manusia yang agung dan mulia, yang halus
dan lembut, yang tidak ada yang mengetahui salur-

dan jalan-jalan masuknya kecuali yang

membuabrya dan menciptakanny4

"Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segaln ii h"ati.

Apalcah Allah y ang mmciptaknn itu tidnk mmgetahui,
padnlnl Dia Mahaltqlus lagi Maha Mmgetalrui ?' (al-
Mulk 13-14)

Dari sini lantas menimpalah kesengsaraan ke-
pada manusia yang tersesat, manusia yang miskin
dan bingung, manusiayang tidak akan mendapat-
kan jalan yang benar, tidak akan mendapat petunjuk,

tidak akan menemukan ketenangan, tidak akan men-

dapatkan kebahagiaan, kecuali dengan mengembali-
kan fifah kemanusiaan ini kepada PenciptanyaYang
Mahaagung, sebagaimana dikembalikan peralatan-
peralatan kepada penciptanya yang kecil ihr.

Sesungguhnya, dijauhkannya Islam dari pem-

bimbingannya terhadap manusia menyebabkan
malapetaka yang besar dalam sejaratrnya" bencana
yang besar dalam kehidupannya, bencana yang
manusia tidak pernah melihat bandingannya dalam
semua bencana yang dialaminya

Islam telah memegang kepemimpinan setelah
bumi rusak, kehidupan menjadi kacau-balau, ke
pemimpinan berjalan dengan kejam dan sewenang-
wenang, dan manusia merasakan bencana dan
kesengsaraan karena model kepemimpinan yang
sewenang-wenang itu,

'1tlah nmpak kcrusalmn di dnrat dnn di lnut disebab-

lnn p nbuatan tmgan mnnusia. " (ax-Rluiunn: 4l)

Islam mengendalikan denganAlQur'an ini, de
ngan konsepkonsep baru yang dibawa oleh Al-

Qur'an, dan dengan syariat yang dikembangkan dari
konsep ini. Mak4 yang demikian itu melahirkan
manusia-manusiayang lebih agung daripada kelahir-
annya secarafisik. AlQur'an telah rnelahirkan bagi
manusia pandangan yang baru tentang alam dan
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kehidupan, tentang nilai dan tatapan, sebagaimana
ia telah melahirkan bagi kemanusiaan sebuah realitas

sosial yang unik, yang menjadi mulia hanya semata-

mata konsepsinya sebelum ditumbuhkan sebagai
manusia baru oleh Al.Qur'an,

Ya, sebuah realitas sosial yang bersih dan indah,
yang agung dan luhur, yang lapang dan toleran, yang

realistis dan positif, yang seimbang dan harmonis,
yang sama sekali tidak terbayang dalam hati se-

andainya Allah tidak menghendakinya dan merea-
lisasikannya dalam kehidupan mereka, di bawah
naungan Al-Qur'an, di bawah bayang-bayang Al-
Qur'an, manhaj AlQur'an, dan syariat Al-Qur'an.

Setelah itu, terjadtlah bencana yang membinasa-
kan, Islam terjauh dari kepemlmpinan, terjauh dari-
nya dan digantikan oleh kejatrilialnn pada kali lain,
dalam berbagai benhrk dan wujudnya dala4 bentuk
rnaterialisme yang dikagumi manusia sekarang, se
bagaimana kagumnya anak-anak kecil terhadap
pakaiarr berlukisan dan mainan yang warna-warni,

Di sana ada sekelompok orang yang rnenyesat-

kan, yang menipu, dan menjadi musuh kemanusia-
an. Mereka menaruh manhaj Ilahi dalam satu
piringan timbangan dan teoriteori buatan manusia
dalam dunia materi pada piringan timbansan yaqg

lain, kemudian mereka berkata "Intlah piliharrku!!

Pilihanku adatah manhaj llati bagi ketridupan dan
meninggalkan segala sesuahr hasil pemikiran manu-
sia dalam dunia materi. Atau, memperguqakan hasil
pengetahuan manusia dengan menjauhi mnnlnj
Ilahi!!1"

Ini daya yang tercela dan busuk! Masalahnya

,rtdak demikian . Manlnjilahitidak memusuhi kreati-
vitas marrusia, tetapi justru ia memberi inspirasi
terhadap kreasi ini dan mengarahkannya ke arah
yang benal dan mendorongnya untuk menempati
posisin5'a sebagaikhalihh di mukabumi, srratr posisi
yang diberikan Allah kepadanya, dikuasakan-Nya
nrereka terhadapnya, dan diberi-Nya kemampuarr
dan potensi unhrk menunaikan fugas{.rgasnya,
ditundukkan-Nya alam dengan undang-undangnya
sehingga dapat menunjang perwujudan tugasny4
dan diafir-Nya perrciptaan manusia dengan pencipta-

an alam- sehingga mereka dapatmenguasai kehidup
an, kerja dan kreasi. Sementara bed<reasi itu sendiri

merupakan ibadah kepadaAllah, sebagai salah sahr

caraunhrkmensyulmri nikmat-Nyayang amatbesar,

dan sebagai syaratpelaksanaan janji keknatfuhan iftt
sendiri, yaih.r hendaklah mereka beramal dan ber-
gerak serta herdaya upaya dalam bingkai keridhaan

Allah. AdaErn orangorang yang meletal<kan rnanluj

pengahran'Allah di dalam satu piringan timbangan
dan meletakkan kreasi manusia dalam dunia materi
pada piringan timbangan yang lain 0antas memilih
dan menyuruh memilih salah satunya - Fmj),ielas
menunjukkan niat mereka yang amat jelek, sangat
buruk, yang hendak menalnbah keletihan dan ke
bingungan manusiayang sudah letih, bingung dan

sesat yang ingin mendengarkan suara juru nasihat
yang ftrlus, ingin kembali dari kebineungan yang
membinasakan,'dan ingin hidup tenang di bawah
naunganAllah.

Ada pula golongan lain, yang tidak berkurang niat
baiknya" tqtapi pepgetahuannya fldak memadai dan

tidak mendalam. Mereka terkagum-kagum oleh
pengungkapan manusia terhadap kekuatan dan
undang-undang alam, mereka terpengaruh dan ter-
giur oleh kerulmpuan manusia dalam dunia materi.
Iantas kekaguman dan keheranan mereka men-
jadikan mereka memisahkan antarapotensi alam
dan nilai iman, memisattkan kedanya dan dampak
nyatanya dalam alam dar realitas kehidupan. Mereka
menjadikan suatu lapangan bagr hukum alam dan

suahr lapangan lain bagi nilai-nilai iman; dan mereka
mengira bahwa undang-.undang alarn ihr berjalan
pada jalannya sendiri tanpa ada pengaruhnya ter-
hadap nilai-nilai iman, dan hasilnya adalah sama saja
apafrah manusianya beriman atau kafir, mengikuti
manhaj Allah atau menentangny4 mengikuti syariat
Allah atau mengikuti hawa nafsu manusia

lni adalah suahr kesalahan. Ini adalah pemisahan

antara dua macarn sunnah Allah yang pada hakikat-
nya tidak terprsah, Nilai-nilai iman adalah sebagian
dari sunnah Allah di alam semesta, sama dengan
hukum Islam. Dan, hasil-hasilnya saling berhubung-
an dan berkaitan. Tidak ada alasan untrk memisah-
karurya (sekularisasi) dalam hati dan pikiran seorang

mukrnin.
Inilah gambaran yang benar yang ditimbulkan

oleh AlQur'an di dalam jiwa ketika jiwa ihr hidup di
bawah naungan AlQur'an, -Fl Zhilnnlil- @Lr' an Halirl
didmbulkan oieh AlQur'an sebagaipana yang di-

ceritakannya tentang ahli kitab terdahulu dan
penyimpangannya dari kitab itu, serta pengaruh pe
nyimpangannya itu pada akibatrtya"

'Dan, sekirarya Ahti Kitnb bniman dnn bntalr&a,
tentulah Kami tutup (h.apus) kesalnhnn-lssalnhan

merelw fu.n tentulnh Kamimasultl,anmnelw kz dnkm
sargo-surga yang penuh kmikmatan. Dan, sekiranya

mnela sungguh-sungguh mmj alnnknn (rukum) Taurat,

Injil" dhn (Al-Qi an) yang dintrunknn lupadn merekn
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dnri Tiitnnny a, nis my a mnekn alan madnpat m'almn-

an dari atas mereki dnn dnri bawah muelw".." (aI-

Maa-idah:65-66)

Hal itu ditimbulkan olehAlQur'an sebagaimana
yang ia ceritakan tentang janji Nabi Nuh kepada

kaumnya

"Makn, alcu ltanliln l"pod" mrrela, Mohonlnh mnpun

kepada Tuhnnmu, sesunguhnya Dia adalah Maha

Pingampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan

kzpanamu dengan lzbat, dnn membanyaA*,nn hnrta dnn

anak-analcrnu, am mnryadnknn untulcrnu ktbun- lsbun

dnn mmgadnlan (puln di dnlamrya) untukmu sungai-

sz4gaf. "'(Nuh: 10-12)

AlQuran menimbulkanyang demikian itu ketika
ia mengaitkan antara realitas yang ada di dalam jiwa

manusia dan kondisi luaran yang diperbuat Allah
terhadap merek4

"...Sesungguhnya Allah tidnk mmgubah lczadnn'n suatu

laum sehinga-mnela mntgubah leadann yang a'da pada

dlrt mnelw7atdlrl.... " (ar-Ra'd: 11)

Iman kepadaAllah, beribadah kepadaNya secara

istiqamah, dan memberlakulen syarialNya di muka

bumi, semuanya adalah melaksanakan sunnah-

sunnah Allah. Yaitu, sututah-sunnah yang aktif dan

posrtif, yang bersumber dari semua sunnah lmuniah

hukum alam'yang kita lihat bekasnya yang nyata

dengan indra dan pengalaman kita-

Akan tetapi, adakalanya kita melihat lambang-

lambang lahiriahyang menipu unhrk memisahkan

sunnah kauniyah, ketika kita melihat orang{rang
yang cuma mengikuti hukum alam saja mendapat-

kan keberhasilan dengan meninggalkan nilai-nilai

iman. Pemisahan ini kadang-kadang tidak tampak

hasilnya pada awal mulany4 tetapi secara pasti pada

al<hirnya menampaklkan hasilnya. Dan, demikian
pulalah yang terjadi pada masyarakat Islam sendiri.

langkah naiknya dimulai dari titik pertemuan

hukum alam dengan nilai-nilai iman di dalam hidup
nya, dan langkah kejafirhannya dimulai dari titik
pemisahan antara keduanya Jadinya, mereka jatuh

dan jatuh ketika sudah terbuka lubang pemisahan

(sekularisme) hingga mereka sampai ke titik teren-

dah padawakhr merekatelah mengabaikan hukum

alam dan nilai iman sekaligus.

Dan, pada bagian lain, sekarang sedang bercokol
peradaban materiil, bagaikan burung yang terbang

dengan sebelah sayap, sementara sayap yang satu-

nya lumpuh. Karena itu, mereka meningkat dalam

kemajuan materiil dengan meninggalkan sisi-sisi

kemanusiaan, dan mereka menderita kegoncangan

batin, kebingungan, dan penyakit-penyakit jiwa dan

saraf sebagaimana ofttng{fttrlg berakalnyayang ber-

teriak meminta tolong untuk menanggulanginya-

Kalau bukan karena oftmg{rangyang berpikir-

an sehat ini niscaya merekatidak akan terbimbing

kepada manhaj.Allah, satu-satunya obat dan penawar.

SyariatAllah bagi manusia merupakan salah satu

bagian dari undang-undang-Nya yang menyeluruh

di alam semesta- Maka pelaksanaan syariatinipasti
memitki dampakyang positif di dalam menyerasi-

kan perjalanan hidup manusia dengan perjalanan

alam semesta-
Syariat ini tidak lain adalah buah iman, ia tidak

mungkin dapat berjalan sendiri tanpa fondasinya

yang besar. Syariat dibuat unhrk dilaksanakan pada

masyarakatmuslim dan ia juga dibuatuntukmem-
beri satram di dalam nrembangun masyarakatmuslirn

Syariat saling melengkapi dengan konsep Islam
yang menyeluruh terhadap wujud yang besar dan

eksistensi manusi4 serta apayang ditimbulkan oleh

konsepsi ini, yaihr ketakrvaanhati, kesucian perasa-

an, besarnya kemauan, aKrlakyang luhur, dan peri-

laku yang lurus. Dan, tampak pulalah keharmonisan

dan keserasian di antara sunnatr-sunnah Allah, baik
yang kita sebut hukum alam maupun nilai-nilai iman.

Masing-nnsing adalah bagran dari sunnah Allah
yang komplet terhadap alam wujud ini .

Manusia juga termasuk salah satu kekuatan alam,

dengan kerjanya dan iradatrnya iman dan kesalehan-

nya, ibadah dan aktivitasnya. Dan, mereka juga me
rupakan kekuatan yang memiliki dampak yang

positif dalam alam wujud ini, yang berkaitan dengan

sunnah Allah yang komprehensif bagi alam ini.

Semuanyabekerja secaraterahrr dan harmonis, serta

menghasilkan buah yang sempurna ketika bertemu

dan berpadu. Akan tetapi, ia akan menimbulkan
dampakyang merusak dan mengoncangkan, me
rusak kehidupan, menyebarkan kesengsaraan dan

nestapa di antara manusia apabila berpisah dan

berbenturan,

"Yang demikian (silaaan) itu adalnh lmreng sesung-

ghrya Allnh selnli-knli tidnk alan menguboh suatu

hllnnat yang telnh dianugnahlmn-Nya lepad"a suatu

lwum, hingga luum iht mmgubzh apa yang ada padn'

diri mnekn smdiri.... " (al-Anfaaft 53)

IGrena ihr, terjadilah hubungan yang erat antara

amalan manusia dan perasaannya dengan terjadinya

peristiwa-peristiwa alam dalam bingkai sunnah

Ilahiyah yang meliputi seluruhnya. Dan, tidak ada
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yang membisikkan untuk merobek-robek hubungan

ini dan untuk merusak keharmoni3:annya, serta tidak

ada yang menghalangi antara manusia dan sunnah

Allahyang berlaku ini kecuali musuh kemanusiaan
yang hendak menjauhkannya dari pehrnjuk. Dan,

sudah seharusnya manusia menyingkirkannya dan

menjauhkannya dari jalannya unhrk menuju kepada

Tuhannya Yang Mahamulia-

Demikianlah sebagian dari curahan perasaan

saya dalam kehidupan di bawah naungan AlQur'an.
Mudah-mudahan Allah menjadikannya bermanfaat

dan memberi petunjuk. Dan, apa yang kamu ke
hendaki tidak akan dapat terwujud kecuali jikaAllah

menghendakipya-

Sayyid Quftb
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"Dengam menyebut nama Allah Yang Maha
Pernurah lagi IVIaha Penyayang. (1) Segafa puji
bagi Aflafr" Tbhan semesta alam. (2) Ivlaha Pe-

murah lagi Maha Penyayang. (3) Yang Me-
nguasai hari pembalasan. ( ) Hanya kepada
Engkaulah kami menyembah dan hanya ke-
pada Engkaulah kafiti memohon pertolongan.
(O ftnjukkadah kepada kamijala^n yanglurus.
(6) (Yaitu) jatan orang-orang ya"ng telah Engkau
anugerahkan nikrrat kepada mereka' bukan
(iatat ) mereka yang dimurkai da"n bukan (pula
jalart) mereka ya^ng sesal" (7)

Seorang muslim akan selalu mengulang-ulang
membaca surah pendekyangterdiri atas tujuh ayat
ini, minimal ia membacanya sebanyak tujuh belas
kali dalam sehari semalam, entah berapa kali lipat
lagi kalau dia melakukan shalat-shalat surnah, dan

tak terbatas lagi kalau ia ingin melakukan ibadah
nnfikh dthadapan Tuharury4 yang bukan frrdhu dan

bukan sunnah. Dan, tidak sah shalat tanpa membaca
surah ini, mengingat hadits yang diriwayatkan di
dalarn Shnhih Bukltmi dm Shnhih Muslim daillbadah
bin ash-Shamit, dari Rasulullah saw.,

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidnk membaca

" Fatih.atul-Kitab."

Surah ini memuat akidah islamiah secara global,

memuat konsep Islam secara garis besar, memuat
segenap rasa dan arahan, yang nota bene meng-
isyaratkan hikmah dipilihnya surah ini untuk di.
ulang-ulang pada setiap rakaaf dan hilanah batalnya
shalat yang tidak dibacakan surah ini di dalamnya-

***

Surah ini dimulai dengan,

t;)V)\$+.
' D mgan meny ebut ra.mn Allah Yang Maln Pemurah lngx

Malut Penyayang."

Terdapat perbedaan pendapat seputar basmnlnh

ini, apakah ia merupakan salah safu ayat dari setiap

surah ataukah ia sahr ayattersendiri dalamAlQuran
yang dipergunakan untuk memulai bacaan setiap
surah? Namun yang lebih kuat ia adalah sahr ayat
dari surah al-Faatihah dan dengannya Anda dapat
menghitung bahwa ayat-ayat surah ini terdiri atas

tujuh ayal Dan, terdapat pendapatyang mengatakan
bahwa yang dimaksud dengan firman Allah,

'Sesunggulmya Knmi telah mnnbnilan lepadnmu htiuh

ayat yang dibam bnulnng-ul.ang fun Al-@ti an yang
agung" (al-Hijr: 87)

adalah surah al-Faatihah karena terdiri atas tujuh
ayat "yang diulang-ulang" di dalam shalat.

Dan, memulai sesuatu dengan menyebut nama

Allah merupakan adab yang diwahyukan Allah
kepada nabi-Nya shallnllahu alaihi w asallam pada

0o
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permulaan turunnya wahyu Al-Qur'an ini sebagai-
mana telah disepakati, yaitu firman 'A17ah, "Bamlnh

dengan mznyebut namn Tuhnnmu.. . . "
Hat ini sejalan dengan kaidah tash.awuur'paham,

konsepsi, ide' Islam yang paling besar bahwa Allah
adalah "Yang Pertam.a dan Yang Terakhir, Yang Mahn-
nyata dan Mahn Tlrsembunyi". Maka, Allah adalah
Maujud Yang Mahabenar, yang dari-Nya-lah ter-
wujudnya segala yang mnuj ud'yangada', dan dari-Nya
pr.rla bermulanya segala sesuahr. IGlau begitu, dengan
nama-Nyalah segala sesuatu dimulai, dan dengan
nama-Nya pula terjadinya segala gerak dan arah.

Dan, menyebut sifatAllah SWT di dalam memulai
sesuatu dengan ar-Rahman ar-Rahim, mencakup
seluruh makna rahmat dan keadaannya. Dan, Dia
sendiri sajalah yang khusus menghimpun kedua sifat
ini, seperti halnya cuma Dia sendiri yang khusus
memiliki sifat Ar-Rnhman Maka, boleh saja seorang
hamba di antara hamba-hamba-Nya disifati dengan
sifrrt rohim,tetapidari sudut iman tidak boleh seoftng
pun di antara hamba-hamba-Nya diberi sifat rah.mn4

lebih-lebih melekatkan kedua sifat itu pada dirinya.
Bagaimanapun terdapat perbedaan mengenai

pengertian makna kedua sifat ini, mana yang lebih
jauh dan lebih luas jangkauan rahmatnya, maka per-

bedaan pendapat ini tidak menjadi tujuan karni untuk
membicarakannya di dalam Tafsir Azhzhlal'rnt.
Kami hanya ingin membatasi bahasan bahwa kedua
sifat ini meliputi semua makna rahmat, keadaan-ke
adaannya, dan lapangan-lapangannya.

Apabila segala sesuahr dimulai dengan menyebut
namaAllah yang mengandung tauhidullah dan adab
terhadapNya ihr menggambarkan keglobalan per-
tarna dalam tashawwur Islam, maka cakupan makna-
makna rahmat, keadaan-keadaannya, dan lapangan-
lapangannya dalam kedua sifat' Ar - Rahmnn Ar- Rahim"
itu menggambarkan keglobalan kedua dalarn n-
sh.awwur ini, dan menetapkan hakikat hubungan
antara Allah dan hamba-hamba-Nya-

Sesudah memulai sesuatu dengan menyebut
namaAllahYang Maha Pemurah lagi Maha Penya-
yang, datanglah arah tujuannya kepadaAllah dengan
memuji dan menyifati-Nya dengan rububilry ah yNtg
muflak terhadap alam semesta,

.a, -/ i -ii - / 1t.-zii
"|'--11-o 
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"Segaln puji bagi All"ah, Tuhan snnestn alnm."

'Segaln puji bagt Allah', inilah perasaan yang
melimpah masuk ke dalam hati seorang mukmin,
hanya semata-mata ingatnya kepada Allah. IGrena,
keberadaannya sejak awal adalah limpahan dari
sekian limpahan nikmat Ilahi yang menghimpun
pujian dan sanjungan. Dalam setiap kejapan mata,
dalam setiap pandangan, dalam setiap langkah se
nantiasa diiringi dan disertai oleh nikmat-nikmat
Allah, nikrnatyang melimpahi semua makhluk-Nya,
khususnya manusiaini. Oleh karena itu, mengucap
kan'Allnmdulillnh" di dalam memulai sesuahr dan
mengaldririnya merupakan salah sahr kaidah di antara

kaidah-kaidah tashawwur Islam secara langsung,

' Diakh AItnil tidnk adn tuhnn (y ang b nhnk dis anbah)
mzlninknn D in, bagr- Ny ahh s egaln puj inn di dunin dnn
di akhirat.. . . " ("I-Q*hash: 70)

" Di samping itu, sampai dan melimpah pulalah
karunia Allah S\MT kepada hamba-Nya yang ber-
iman, yaitu apabila dia mengucapkan'Ahnmdukllah"
maka Allah menulis r:ntuknya satu hnsannh'kebajik-
an'yang memberatkan semua timbangan kebajik-
annya. Diriwayatkan di dalam sunnah Ibnu Majah
dari Ibnu Umar r.a- bahwa Rasulullah saw. bercerita
kepada merek4

, - i:* lv u;,pi i]- hr jri qk:"y
9.tl

Ft tx--J-"€.:;;c< +1J. i:-lt e!"
j6G 6(?i " : c{ }l' ju; ."':li\LL &',

t., ,,, r,. 'i, ",'o{9 *au ,t,w e- e*
"Bahnasanya sal.ah searang hnm.ba di antara lnmba-
hamb a Alkh mmgucap knn, Ya Rabhi, Lalul-hamd,u
lumaayanbaghii k jalaali wujhika wa azhiimi
stilthaaniln (y a Tilhn nku, kepuny ann-Mulah s egala

puji sebagaimana yang lay ak bagi keluhuran-Mu dnn
ke agungan lu ku as aan - Mu ).' Makn, u c ap an ini me n-
jadikan kedua malaikat bingung sehinga mereka

tidak tahu bagaimana yang futrus merekn tulis. Makn,
naikl.ah kzduanya kepadn Alkh, kk berknta, 'Ya Tuh"an

o / t? / A ,.

gr-rj Y alt; Jtj utl& 0\,6.) tr : !u; 1, Jf
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lmmi, sesungguhnya senrang hnmba tzl,ah nmgucapltnn
suatu perkatann yng knmi tidnk nliu bagaim"ana, lwmi
harus mpnulimla.' Allnh bertnny a- -padahnl Dia Malm
Mmgetahui apa y a4g diucaplun obh lmmba- Ny a'Apa
y ang diumplan oleh hnmba- Ku ?' Mereln rnmj awab,

Ta frfi,an leami s eswggultny a dia mengcaplwra
'Laltal-hamd.q ya Rabbi leamaa yanbaghii lt
jalaali wajhika ua. azhiimi sulthaanika,'.'
I{emudiarr, All,ah befirman kepad,a merelca, Titliskh
sebagaimarw yang diucapkan hnm.ba:Ku itu hingga dia
bntemu Aku, mnlw Aku yang almn m,embalnstya."'

Menghadap kepadaAllah dengan memuji-Nya itu
menggambarkan perasaan orang mukrnin ketika dia
ingat kepada Allatr, sebagaimana kami kemukalran.
Adapun bagian ayat yang akhir yang berbunyi "Rnbbil
alnmin" Tuhan semesta ahm', hal ini juga meng-
gambarkan kaidah tnshawwur Islam. Maka, rubu'
biyyahyang mutJakdan menyeluruh itu adalah salah

satn dari keseluruhan akidah Islarn Dan l<ata" RabE'

berarti Yans Berkuasa, Yang MemberlakukanAang
Bertindal! dan menurut batrasa berarl sayyid'fitan'

dan mutashnnifyangbertindak untuk memperbaiki
dan pemelihara. Dan, tindakan memperbaiki dan
memelihara itu meliputi semesta alam-seluruh
makhluk-sedangkan Allah SWT tidak menciptakan
alam semesta lantas membiarkannya sia-sia Akan
tetapi, Dia selalu memperbaikiny4 memeliharany4
dan merawatnya. Dan, seluruh alam dan semua
maktrluk dipelihara dan dijaga dengan pemeliharaan

AllahTuhan semesta alam. Maka hubungan antara
al, Khaliqdansemua maKrluk itu senantiasa terjadi
dan berlaku setiap wakhr dan pada setiap keadaan.

Rububiyyah mutlnk ketuhanan yang mutlak me
rupakan persimpangan jalan antara kejelasan tauhid
yang sempurna dan lengkap dan kegelapan yang

timbul karena tidak adanya kejelasan hakikat ini
dengan gambararuryayang pasti. Banyakorangyang
mengakui adanyaAllah dengan siht-sifrlNya sebagai

satu-sahrnya yang mengadakan alam semesta ini,
tetapi mereka mengakui banyakhrhanyang mengahr
kehidupan ini. IGdang-kadang sikap dan pandangan

seperti ini tampak aneh dan menggelikan, tetapi ia
terus ada

AlQur'anulkarim telatr mencerihkan kepadakita
tentang sejumlah orang musyrik yang mengatakan
tentang fuhan-fuhan merekayanghrmacanmacam
itu,

"Kami tidnk menyembah merelu mel'ainlmn supEa
nsrelffi mmdtknilfin lnxni kspada Allah dmgon scfulat-
fukatnya."{azZumarz3)

Al{ur'an juga menceritakan kepada kita tentang
orangoftrrg ahli kitab,

'Muekn, wnjadilun lrdng-lratlg alim dnn rahib-rahib

mnekn sebagai tulwn selnin Allah...." (atlaubah: 31)

Akidah-akidah jahiliah yang dominan di seluruh
permukaan bumi pada waktu Islam datang, penuh
dengan kepercayaan terhadap tuhan-tuhan yang
bermacam-macanr, yang disifrti sebagai tuhan-tuhan
kecil di sampinghrhan terbesar sebagaimana anggap
anmereka

Maka, memuflakkan rububiyyah'ketuhanan' di
dalam surah ini dan pencakuparr rububiyah ini ter-
hadap sem'esta alam secara keseluruhan, merupa-
kan persimpangan jalan antara keterafuran dan ke
kacauan dalam bidang akidah, supaya seluruh alam

" 
ini mengarah kepada RntbTuhan' Yang Satu, mene
tapkan dan mengakui untuk-Nya saja kekuasaan
yang muflak" merunfuhkan tuhan-fuhan yang ber-
fiurcafibrurctrm dari hadapan-Ny4 danletilrlatr sudah
kebingungan di antara hrhan-tuhan yang beraneka
ragam itu. Kemudian, mantaplah hati nurani alam
semesta ini terhadap pemeliharaan Allah yang abadi
dan keftrhanan-Nya yang tegak berdiri. Dan, peme
liharaan Allah ini selamanya tidak pernah putus,

tidak pernah melemah, dan tidak pernah hilang,
bukan seperti gambaran para ahli filsafat semisal
Aristoteles yang mengatakan bahwa Allah telah
mengadakan alam semesta ini, kemudian tidak
menghiraukannya lagi, karenaAllah itu amat tinggi
sehingga tidak perlu memperhatikan apa yang di
bawah-Nya Maka Ia hanya memperhatikan 7-at-Nya

sendiri. Dan, Aristoteles dengan pemikiranrrya yang

demikian ini menganggap dirinyafilsuf terbesar dan
pikirannya juga paling hebat

Islam datang ketika di dunia ini terdapat ber-
tumpuk-fumpuk akidah, paham, legenda'legenda,
mitosmitos, filsafat, dugaan-dugaan, pemikiran-
pemikiran yang bercampur aduk antara kebenaran
dan kebatilan, yang sahih dan yang palsu, agama dan

kfiurafat, filsafat dengan mitos. Dan, hati nurani ma-

nusia di bawatr trmpulian yang besar ini tertatih-tatih
di dalam kegelapan dan dugaandugaan semu, tidak
mantap pada suatu keyakinan.

Kesesatan yang tidak ada kemantapan, kefakin-
an, dan cahaya padanya inilah yang meliputi persepsi

manusia terhadap Tuhannm sihtsifut-Nya hubung-
an-Nya dengan maktrluk-Nya, dan jenis hubungan
antara Allah dan manusia secara kf,tusus.

Dan, hati manusia tidak akan dapat mantap ter-
hadap urusan alam ini, terhadap urusan dirinya dan



Juz I: al-Faatihah &krmulaan al-Baqamh (28) Tafsir Fi Zhilalil-Qur- an I

jalan hidupnya, sebelum mantap urusan akidahnya
dan persepsinya tentang Tuhannya dan sifat-sifut-
Ny4 dan sebelum ia sampai pada suahl keyakinan
yang jelas dan lurus di tengah-tengah kebutaan, ke
sesatan, dan timbunan yang berat ini.

Dan, manusia tidak dapat menyadari kemantapan
ini sehingga dia mengetahui besarnya timbunan ini
dan menyelidiki kesesatan dalam bidang akidah,
paham, mitos, filsafrt, arrggapan-anggapan, dan pikir-
an-pikiran yang mengotori hati manusia ketika Islam
datang, dan apayang kami isyaratkan di mukahanya
sebagian kecil saja (dan di dalam membicaralan
surah-surah Al-Qur'an nanti akan banyak dibeber-
kan masalah ini, yang diatasi oleh AlQur'an dengan
penyembuhan yang tepat, lengkap, dan sempurna).

Oleh karena ihr, perhatian Islam yang pertama-

tama ialah membebaskan urusan akidah dan mem-
batasi persepsi manusiatentang urusan dan sihtsifut
Allah, hubungan-Nya dengan maktrluk, dan hubung-
an makhluk dengan-Nya dengan carayangpasti dan

meyakinkan.
Dan, karenaitupula tauhidyang sempurn4 ber-

sih, murni, dan menyeluruh, yang tidak ternodai
oleh suatu kotoran pun, baik dari dekat maupun dari
jauh, adalah merupakan kaidah taslnwwurkonsepsi
dan persepsi'yang dibawa oleh Islam, yang men-
jernihkan hati nuftmi, dan terselidikilah di dalamnya
semua bisikan dan noda seputar hakikat tauhid ini.

Sehingga, bersihlatr ia dari semua kotoran dan ke
gelapan, dan menjadi kokoh dan kuat yang tidak
dapat dimasuki oleh anggapan-anggapan keliru
dalambentuk apapun.

Dan, Islam juga menyampaikan kata pasti dan

amatjelas mengenai sifitsifrtAllah, lhususnyayang
berhubungan dengan rububiyafi.'ketuhanan' yang

mutlak. Maka kebanyakan tumpukan kesesatan
yang berjalan tanpa petunjuk di dalamnya filsafat-

filsafut dan akidah-akidah serta dugaandugaan dan

mitosmitos, adalah yang berkaitan dengan urusan
besar yang krusial ini, yang besar pengaruhnya di
dalam hati nurani manusia dan di dalam perjalanan

hidupnya-
Orang yang mengulangi usaha panjang sebagai-

mana yang telah dilakukan oleh Islam unhrk mefivm-

tapkan kata pasti mengenai ZatAllah, sifut-sifat-Nya

dan hubungan-Nya dengan makhluk-Nyq rnu men-

cwahkan usaha sebagaimana yang digambarkan
dalam nash AlQur' an yang banyald, yang mau meng-

ulang usaha panjang ini tanpa mau kembalikepada
timbunan beban yang berat dalam kesesatan yang

menyeluruh yang semua manusia kebingungan dan

tersesat di dalamnya- Bahkan, kadang-kadang tidak
mengetahui sejauh mana keperluannya kepada pen-
jelasan yang tegas dan berulang-ulang, dan sejauh
mana kebufuhannya mencermati perjalanan hati.
Akan tetapi, dengan mengungkap kembali timbun-
an-timbunan gelap itu akan dapat mengungkapkan
sejauh mana usatra panjang telah dilakukan dan se
jauh manaperairannyauntrkmenegaklcn akidah ini
untuk membebaskan dan memerdekakan hati ma-

nusia dan melepaskannya dari belenggu yang berupa

tuhan-tuhan yang bermaclm-macam, paham-paham,

dan mitosmitos yang beraneka ragam.
Keindahan akidah ini, kesetnpurnaannya, ke

terafirannyai dan kelapangan hakikat besar yang
digarnbarkannya Semua ihr tidak akan tampak jelas

di dalam hati dan pikiran sebagaimana akan tampak
jelas kalau kita mau mengungkap kembali timbunan
kajahiliahan baik yang berkenaan dengan akidah,
pemikiran, mitosmitos, dan filsafat-filsafat itu, liltusus
qra berkenaan dengan tema tentang hakikat Ilahiatt
danhubungannya dengan alam semesta- Padawaktu
itu akan tampaklah akidah Islam sebagai rahmat
rahmat yang hakiki bagi hati dan pikiran, rahmat
liarena kelapangan dan keindahanny4 kejelasan dan

keterahranny4 kedekatan dan kondisinyayang me
nenangkan, dan seiramanya dengan fiffah dan sen-

hrhan lang-sungnya yang dalam.

***

t*)i;JSt
'YangMahn Pemurah lagi Maln Pn yqory."

Sifat ini meliputi semua rahmat dengan semua
keadaan dan lapangannya Kalimat ini diulangi lagi
di sini, di dalam teks surah, dalam ayat tersendiri,
untuk menegaskan sifat yang jelas dan terang di
dalam masalah rububiyyahyang meliputi itu, dan

unhrk memantapkan pilar-pilar hubungan yang abadi

antara Rntrbdensan mnrbub hambalNya arrtata al-

Khaliqdengan maKrluk-Nya bahwa hubungan iht
adalah hubungan rahmat (kasih sayang) dan peme
liharaan yang menghimpun pujian dan sanjungan.
Dan, hubungan itu juga merupakan hubungan yang

ditegall<an atas ketenangan dan melimpahkan kasih

sayang. Mak4 ucapan " alltnm.dtl' merupakan sam-

butan fitah terhadap rahmatyang besar.

Sesungguhny4 Rabb yang adalah llnh dalarn
Islam tidak mengusir hamba-hamba-Nya sebagai-

mana pengusiran pihak lawan dan musuh, seperti

Dewa Olympic ketika sedang marah dan naikpitam
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yang digarnbarkan di dalam mitos bangsa Yunani.
Dan, tidak melakukan rekayasa'terhadap mereka
sebagaimana anggapan dongeng palsu di dalam
"Perjanjian lama'' seperti yang disebutkan di dalam
cerita Benteng Babil dalam pasal sebelas Kitab
Kejadian.l

**l\ji.*
' Yang menguas ai hm i p unb alns an. "

Ayat ini menggambarkan keseluruhan besar
yang mendalam pengaruhnya bagi kehidupan se
luruh manusia, yaitu kepercayaan global terhadap
akhirat " MaliV' adalah puncak tingkat kekuasaan,
dan " yaumiddirl' adalah hari pembalasan di akttirat

Banyak manusia yang mengal<ui Uluhiyahke
hrhanan' Allah dan penciptaan-Nya terhadap alam,

tetapi merekatidak percayakepada hari pembalasan.

AlQur'an menceritakan sebagian mereka iht,

"Sesungguhnya jikn lumu tanyalun l"po.do merela,

Siapakah yang mencipnlan langit dnn bumi ?' Tmtu

mnelw alant mmjwab, Alhh.'' (Luqnan: 25)

KemudianAlQur'an menceritakan tentang mereka
padatempatlain,

"BahJrnn mnela tncmgarg larmn telnh dnnng lupadn
mnekn seorang pembni pningatan dari (kalnrryan)

mnela s mdiri, mak'n b nkanlnh mang- orqrry knrtr,'Ini
adnkh sesuatu yang amat ajaib. Apaknh lami setulah

m.ati dnn wtelah mmjadi tannh (lmmi alwn knnbali
lasi)Z' Itu adal,ah suatu pmgembalian yang tidak
mungkin."'($nfz2-3)

Percaya kepada hari kiamat merupakan salah
sahr dari keseluruhan akidah Islamyang bernilai di
dalam menghubungkan pandangan dan hati manu-

sia dengan alam lain di luar alam dunia. I(arena itr,
mereka tidak dikekang oleh kepentingan-kepenting-
an duniawi, dan pada waktu itu mereka memiliki
kedudukan yang tinggl di atas kepentingan-kepen-
tingan ihr. Mereka juga tidak dikekang oleh ke
goncangan hati untuk mendapatkan pembalasan

atas usahanya pada masa hidupnyayang pendek dan
terbatas ini di belahan bumiyang terbatas pula Pada

waktu ihr, ia menguasai amal untuk mencari ridha
Allah dan menantilian pembalasan yang ditenhrkan
olehAllah{i dunia maupun di akhirat-dengan hati
yang tenteram kepadaAllah, percaya kepada kebaik-
an, dan terus berpegang pada kebenaran, dalam
kelapangan, toleransi, dan keyakinan.

I(arena itu, akidah menyeluruh ini dianggap se
bagai persimpangan jalan antara ubqdiyah kepada

" kepentingan dan keinginan dengankebebasanyang
layak bagi anak manusia, antaraketundukan ter-
hadap ideide duniawi dan nilai-nilai-nya serta tim-
bangannya dengan kebergantungan kepada nilai-
llllu Rnbbaniyah yang jauh mengungguli logika
jahiliah. Persimpangan jalan antara kemanusiaah
dengan hakikafrrya yang tinggr yang dikehendaki
Ailah bagi hambahamba-Nya dan pemikiran-pemi
kiran kotor dan menyimpangyang tidak akan dapat

mencapai kesempurnaan.
Dan, kehidupan manusia tidak akan konsisten di

atas manhaj Allah yang tinggi kalau akidah hrwd,
'yang menyeluruh' ini tidak terwuiud di dalam pikir-
an manusia, dan kalau hati mereka tidak mantap
bahwa pembalasan mereka di muka bumi bukan
bagran terakhir bagi mereka dan selama manusia
yang terbatas umurnya ini tidak per@ya bahwa ia
akan hidup di alam lain yang layak ia beduang
untuknya dan berkorban membela kebenaran dan
kebajikan karena ingin mendapatkan imbalannya

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

r Bunyi teksnya adalah sebagai berikut.
Bahwa pada seluruh bumi adalah hanya sebahasa dan sama petuturan.

Maka sekali peristiwa, tatakala mereka itu berjalan ke sebelah timur, didapatinya akan suatu padang luas di tanah Siniar, lalu diamlah

mereka itu di sana.

Maka kata mereka itu seorang kepada seorang, "Mari kita membuat batu bata serta membakar akan dia baik-baik'" Maka batu-batu itu

baginya akan ganti batu betul dan gala-gala akan ganti kapur.
I-agi kata mereka itu, "Mari kita bangunkan sebuah negeri dan sebuah menara, yang kemuncaknya sampai ke langit; demikianlah kita

mengadakan suatu nama bagi diri kita, supaya jangan tercerai-berailah kita atas seluruh muka bumi."
Hata, maka turunlah Tuhan hendak melihat negeri dan menara yang diperbuat oleh segala anak Adam itu.

Maka firman Tuhan, 'Bahwa segala manusia ini sama sebangsa adanya dan mereka itu sekalian sama sebahasa jua; maka inilah sahaja

mulanya perbuatan mereka itu; sekarang bukankah baik mereka itu ditegahkan daripada segala sesuatu yang hendak diperbuatnya ini?

Mari, baiklah Kita turun serta mengacaukan bahasanya di sana, supaya seorang pun tiada mengerti bahasa kawannya.'

Maka dengan hal yang demikian rlitaburkan Tuhan akan mereka itu dari sana ke atas segala muka bumi; maka berhentilah mereka itu

daripada pekerjaan membangunkan negeri itu.
Maka sebab itu dinamainya akan negeri itu Babil, karena di sana telah dikacaukan Tuhan bahasa segala orang di atas bumi; maka dari

sanalah ditaburkan Tuhan akan mereka itu atas seluruh bumi. (Kitab Kejadian, pasal 11, ayat 1-9. Terjemahan ini diambil dari Alkitab

terbitan lcmbaga Alkitab Indonesia, Jakarta. - Peni.) .
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di alam akhiratnanti.
Dan, tidaklah sama oftmg-orang'yang beriman

kepada akhirat dengan oJzlng-orang yang meng-
ingkarinva baik dalam perasiuln, akhlak, perilaku,
maupun amal tindakannya. Mereka adalah dua
golongan yang berbeda akhlaknya dan dua tabiat
yang berbeda dan tak akan bertemu di muka bumi
dalam suatu amalan, dan tidak akan bertemu di
alirtrirat dalam pembalasannya

Inilah persimpangan jalannya"

*tt*

t*tY: '\ Sublc:''('Y
"Hwtya lepada Englaulnh kami nny anbah dan hrya
ktpadn Englfiulnh lemni mzmnlnn pntohngatl"

Inilah akidah menyeluruh }aw bersumber dari
keseluruhan akidah ymtw disebutkan di muka
suratr ini. Mak4 tidak ada ibadah kecuali kepada
Allah dan tidak ada isti'annh'permohonan per-

tolongan' kecuali kepada Allah juga"

Dan, ini juga merupakan persimpangan jalan

antara kemerdekaan mutlak dari segala rvrcam
perbudakan dan perbudakannnrtlak dengan se-gala

hamba Akidah yang menyeluruh ini rnenyatakan
lahirnya kemerdekaan bagi ntanusia 1ang sernpunra
dan menyeluruh, kemerdekaan dari perhambaan
pahanr-patram yang keliru, kemerdekaar dari per-

hambaan berbagai mamm tatakehidupan, dan ke
merdekaan dariperhambaan segalaundang+mdang.
Iklau hanyaAllah saia lang disernbah dan diibadahi
dan Allah sab yang diminta pertstrongan" rtaka hati
nurani manusia telah bebas dari merendahkan diri
kepada peratr-an undangiundang dan dari individu
manusia sebagaimana ia terbebas dari rnerendalr-
l€n diri kepada mitosmitos, pahamaaham keliru,
dan khuraftt-khurafat

Di sinilatr pandangan seorang muslirn berpding
dari kekuatan manusia dan kekuatan alarn

IGlaratan manusirbagi seonang nnrslinr-adadua
nurc:rm. Pertama kekuatan yang memperoleh pe
tunjulr, berirnan kepadaAllalr danrnensilstfi mailhq
Nya IGlnratan ini waiib didulilng dandibantu untuk
menegakkan kebaikan, lcebenaran, dan kesabhan.
Dan kedua kekuatan sesat yans tidak berhubugan
dengan Allalr dan tidak rneoeililti m,anh4fNya hu
harus diperangi dilawaru dan diuhah"

Dan, jangan sekali-kali seomng muslim nrerrg-
anggap kekuatan sesat ini sebagai kekuafao ralu

besar atau tinggr. Ifurena ia dengan kesesatannya
dari sumberpertamarya-yaihr kekuatanAllah-telah
kehilangan kekuatannya yaug hakiki. Ia telah ke
hilangan makanannyayang abadi, yang memelihara
kemampuannya. Maka sebagaimana planet yang
besar berpisah dari bintang yang menyal4 maka
tidaklamalagi ia akan padam, menjadi drngin, dan

trilang api dah cahayanya, bagaimanapun besarnya
tumpukannya ketika masih ada elemen yang ber-
hubungan dengan urmberyang menggosok kekuat-

annya, panasnya, dan cahayanya,

"Berapa barryak ttrjadi gol.ongan yang sedikit dapat
mngahhlmn,gohngan yang banyak dengan iain
AIIah..* " (al-Baqarah: 249)

Dikalatrkan oleh golongan kecil karena golongan

kecil ini selalu berhubungan dengan sumber ke
kiratanrngpertama dan dikembaqgkan dari sumber

mfi,r-saflrnya bagi kekuatan dan seluruh keperkasa-
an"

Adapun mengenai kekuatan alam, maka sikap
manusia muslim terhadapnya ialah berusaha me
ngendnya dan bersahabat denganny4 bukan takut
dan memusuhinya. Hal ifi.l disebabkan kekuatan
manusia dan kekuatan alam itu bersumber dari
iradah dan kehendakAllah, hmduh kepada irad"h
dan kehendak-Nya ihr, saling mengisi dan saling
rnernbanhr dalam gerak dan arahnya"

Akidah seorang rnuslim memberikan pengertian

bahwaAllatuTuhannya telah rnenciptakan seluruh
kekuatan ini unhrk menjadi sahabatnya dan pem-

bantunya dan jalan untuk bersahabat ini harus di-
pikirkannva sendiri dan dikenalinya, saling mem-
banfu, dan bersanra+ama rnenuju kepada Allah
TulranryzadanTuhan bqgialamifir, Dan, kalau suahr

ketika kekuatan alarr ini rnenggangggny4 hal ihr
disebabkan diatidak rnemikirkannyadanrnengenali-
nya dengan baib suta fidak rnengerti undangtndang
alarnitu.

Oransg"ng Barat+ans mevffirisi jahfliab Romawi

-swara berangsur-angsur tdah dapat rnernpryguna-
*ankelsstanalarn bagainranamerekaungkaplran
deryan perkaf,aan'Menaklul&an alarrt''. DarN, ungkaP
an ini sesra jelas menuniuld<an pandansan iatdliah
wng terrufirs huburrgannya densa$ A[ah dan de
neaa ruh alarn sernesta yang fi{duk kepadaAllah
ibr. Adapun orarug rnuslinr yarje hatinya selalu ber-
trurbuqgan dengpn Tuhannya Yang Matra Pemurah
lagi Maha Fenyayang, yangmhnya juga senantiam

bshubuneran dengan ruh alarn semesta yaqg se
nantiasa bertasbih kepada Allah Rabbul'Alanin,
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maka ia percirya bahwa di sana ada hubungan lain
selain hubungan penaldukan dan kekerasan. Ia per-
caya bahwaAllah yang menciphkan semuakekuatan
(potensi) ini. Ia menciptakan semuanya sesuai de
ngan sebuah undang-undang-Nya agar semuanya
saling membanfu dan saling menunjang unhrkmen-
capai sasaran yang ditakdirkan untuknya sesuai
dengan undang-undang itu. Ia telah menunduk-
kannya bagi manusia sejak semula dan memudatr-
kannya bagi mereka untuk menyingkap rahasia-
rahasianya dan mengenal hukum-hukumnya (sun-

natullah/hukum alam). Dan, manusia harus ber-
syukur kepadaAllah setiap kali Dia menyediakan
unfuknya agar mempergunakan kemampuan de
ngan pertolongan salah satu dari keduanya.

Allahlah yang menundulrt<an alam untuknya,
bukan dia sendiri yang menaklukkarmya

'Dan, Dia menunduld(an untukmu apa yang adn di
langit dnn apa yang ada di bumi semuanya." (al'

Jaatsiyah: li|)

I(alau begltu, lirhayalan-l*rayalan itu tidak akan
dapat mengisi indranya di dalam menghadapi ke
kuatan alam, dan tidak akan ada hal-hal yang me
nakutkan antara dia dan alam itu. IGrena ia beriman
kepadaAllah saja, menyembah kepadaAllah saja
dan meminta pertolongan kepada Allah saja..Dan,
kekuatan ini termasuk ciptaan Tuhannya Ia me
mikirkannya menjinakkarurya dan mengenal ratrasia
ralnsianya maka alam pun mencurahkan banfuan-
nya kepadanya dan menyingkapkan unhrknya
ratrasia-ratrasianya. Maka hiduplah ia bersama alam
dalam suasanayang tenang, bersatrabal dan penuh
kecintaan. Alangkah indahnya apa yang diucapkan
Rasulullah saw ketika beliau memandang Gunung
Uhud,

4.#'r,+J "e 
r.j6 F

' Tni adnlah gunungang cintn kzpadn kin dm kitn pun
cintn kzpadnnya."

Maka, dalam kata-kata ini terdapatlah segala
sesuahr yang terkandung di dalam hati orang nmslim
pertama Muhamrnad saw., yaitu kecintaan, ke
lematrlembutan, dan respon positif antara beliau dan
alam semestayang besar dan keras itu.

Setelah menetapkan hal-hal yang bersifut me
nyeluruh dan pokok dalam taslawwur Islam, dan

menetapkan arah trjuan kepadaAllah sajadalarn.ber-
ibadah dm isti'arah'memohon pertolongan', maka
dimulailah prakteknya dengan menghadapkan diri
kepadaAllah dengan berdoa dalam bentuk global
yang sesuaidengan nuansa dan tabiatsurah ini,

'Titnjuklunlah lnmi jalnn yanglurus, (yartu) jalnt
nrarg-orang yang tehh Engkau anugwahlwn nikmat
lrzpadn mnelrq bulan (ialan) mnela ymg dimwkai dan
bulan (puk i alnn) mnekn yang sesat."

'TunjuL*anlnhkcpadnlwi jalnryanglann".Berhh
taufik kepada kami untuk mengetahui jalan hidup
yang lurus yang dapat menyampaikan kepada
tujuan, dan berilatr kami pertolongan unhrk tetap
istiqamah di jalan ihr setelah kami mengetahuinya.

Maka, ma'rifah dan istiqarnah, keduaryra adalah
buatr hidayah Allah, pemeliharaan-Nya dan rahmat-
Nya. Dan, menghadapkan diri kepadaAllah dalam
urusan seperti ini merupakan buah akidah dan
keyakinan bahwahanyaDiasendiriyang dapatmern
beri pertolongan. Dan, ini merupakan urusan ]ang
terbesar dan pertama kali diminta oleh orang muk-
min kepadaTuhannya agar Dia menolongnya-

Maka, hidayah (petunjuk) ke jalanhidupyang
lurus adalah merupakan jaminan kebahagiaan di
dunia dan al<trirat secara meyakinkan. Dan, ia pada

hakikatrrya adalah fhmjuk fitrah manusia kepada
peraturan Allah yang mengafur gerak nranusia dan
gerak alam semesta menuju kepadaAllah Rabbul
Alamin.

Dan, diungkapkanlah tabiat jalanyang lurus ini,

'(Yaitu) jalanorarg-oratlgyrytelahEngluuamgaah-
Iran nihtat lep ada m.erclil, bulan (i alm) moelw y ang
dimurlmi dan bulan (pula jalm.) mnela yang saat."

Yaitu, jalan orang{nlng yang telah Engkau
bagikan nilnnat-Mu kepada merek4 bukan jaian

orang{rang yang dimurkai karena mereka sudatr
mengetatrui kebenaran, tetapi kemudian berpaling
darinya, dan bukan pulajalan orangorang yang
tersesat dari kebenaran sehingga tidak tahu jalan

kebenaran sama sekali.. .

Jalan itu adalatr jalan orang-orang yang ber-
batneia yang rnendapat pe[mjuh yang akan smpai
kepada keridhaan Allah.
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Waba'du
Inilah surah pilihan yang diularig-ulang mem-

bacanya dalam setiap kali shalat dan tidak sah suatu
shalat tanpa membacanya. Di dalam surah yang
pendek ini terkandung totalitas pokok tnslwwwur
'konsepsi, persepsi, pandangan' Islam, dan arahan-

arahan perasaan (spiritual) yang bersumber dari
tnslnwwurift.

Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim dari hadits
al-Ala' bin Abdur Rahman, mantan budak al-Hirqah,
dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah
saw., beliau bersabda i

|t*Gt lit2r L^* , Ja hr iX F
or.tt_tq#),$p.w,t'cw ,r.

,:;;iit"-'t $.''3Ji ' *Ijr i6 $ ...5r*

I J;}i : Jes $rt .',€r\-;-'G'.6' , hr i6
c -/.q* P ' 

hr j6 ,h:)
a(; , iu 6b :e*'e.:Ju, hr ju , i'tt r'i",g*?',Jt|t t:,J": )u ,$f; :)(rfr
.'gArbft)rrlst

{ J',; tl'g?)|qp,r*i , j6 ,}ea,

'Allnh m'ak btrfinlwa Aku membagt shalnt antara
Aku dan lwmba-Ku menjadi dua bagian, separonya

untuk-Ku dnn separonya untuk lmmba-Ku, d"" bq,
hnm.ba-Ku a1a yary in minta.'Apabil"a lnmba mmg-

umplran"'allwmdil UIIaahi Rnbbil'anlnmiin', Allnh
berfirman,'Hanba-Ku tzlnh memuji- Ku.' Dan, apabik
lamba mmgumPlan, hr-Rah.maan ir Rdd;im', Allah
befirn an,'Hamba- Ku telnh meny anjung- Ku.' D ary

apabik lu:rnba- Ku mmgumpknn, hualiki y aumid-
diin', Allah brfirmmt, 'Homba-Ku tulah mnnulialmn
Aku.'Dan, apabiln hamba mengucaplan, \yyaaln
nabuduwaiyyaalnnasta'ii,n',Allnhbetfinnnn,'Ini
adnlnh antnra Aku dan lnmba- K4 dnn bagi lwmba- Ku
apa yang ia mitn.' Iulala apabiln hnmba itu nungucap-

lan, tihdinash shi.raatlul nustaqihn, shiraatlul
Iadziina an'arnta alaihirn ghairil maghdhuahi.
alg.ihim waladh-dhaalliin', Allnh bsrfrman,'Ini
adalah untuk ltamla-Ku, dm bagi hnnba-Ku apa yang
'iam'irrta."'

Barangkali hadits satrih ini-setelah begitu jelas

apa yang terkandung di dalamnya-menyingkap
salah sahr rahasia dipilitrrya suratr ini unfirk diulang-
ulangi membacanya oleh seorang mukmin sebanyak

fijuh belas kali dalam sehari semalam atau sebanyak

berapa Allah menghendaki dia mengulanginya ke
tika dia berdiri memohon kepada-Nya di dalam
shalal

I
I

$J: Ju t:1.,

: Jv ri1', .lL C'€*i)

It*tt
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fiAflAfl TI-nAOANAfl
oilaruilrfln 0l ilailinan

JIMflN ATAT:280

Pendahuluan

#){ifl\iI*
SQutnr l{ebaadaan Suralt. Ini dan Surah-Surait
La.futrya dalamAl-Qufan

Surah ini termasuk kelompok surah-surah per-
tamayang tr:run sesudah hijrah, dan ia merupakan
surah terpanjang di dalam AlQur'an secara kese
luruhan.

Menurut pendapat yang paling ku at, apt-apt.r'ya
tidak dihrunkan secara bersambung dan berurutan
hingga sempurna sebelum trrunnyaayat-ayat dalam
surah lain.

Maka, dengan meneliti sebabsebab turunnya
sebagian ayat-ayatnya dan sebagian ayat dari suratr-
surah Madaniyyatr lainny+meskipun sebabsebab
ttnunnya ini tidak qath'i peiwayatawrya-mem-
berikan pengertian bahwa surah-surah Madaniyyatt
yang panjang-panjang ihr ayat-ayatnya tidak diturur
l<an secara berurutan dan berkesinambungar Sering
terjadi beberapa ayat dari suatu surah belakangan
diturunkan sebelum surah yang mendahuluinya
turun secara lengkap sebagai pendatruluannya

Ada suatu hal yang perlu diperhatikan di sini mitt
mengenai urutan surah dilihat dari segi turunny4 di
manaterdapatbeberapa ayatyangbagian permulaan
diturunkan lebih dahulu-bukan semuanya-dan di
dalam suratr ini ter dapat ayat-ayatyang belakangan

2 Para Sahabat membagi surah-surah Al-Qur'an kepada empat bagian, yaihr sebagai berikut.
Pertama, as-Sab'uth-Thiual'tujuh surah yang panjang'yang memang lebih panjang dari yang lain.
ffedz4 surah-surah yang terdiri dari seratus ayat atau lebih (al-Mi-in)

.I(ztrg4 surah-surah yang kurang dari seratus ayat, yang dinamai al-Matsani.
Ikempat, surah-surah yang pendek, yang dinamai al-Mufashshal. $ery.)

hrrunnya, seperti ayat-ayat ribE padahal menurut
bendapat yang kuat bahwa ayat-ayat bagian depan
surah ini termasuk ayat-ayat Madaniyyah yang trun
padamasapermulaan.

Adapun pengumpulan ayat-ayat. semua suratr
dalam masing-masing suratr beserta tata urutan ayat-

ayatry4 maka hal itu bersifrt nuqif@tuadanya
dari Rasul sesuai peurnjuk wahyu. Imam at:Tirmidzi
meriwayatkan dengan isnadnya batrwa Ibnu Abbas
r.a- berkat4 "Aku bertanya kepada Utsman bin Affirl
'Apakah yang mendorong Anda sengaja melakukan
terhadap surah al-Anfral yang termasuk al-Marsuli
dan surah Bara'ah yang ternrasuk al-Mi-iq dffi Anda
urutkan antara keduanya dengan tanpa menulis
Bnsmillnhirralmnninahim" dan Anda meletakkannya
di dalam as- Sab'uth-Thiwal?' 2 Utsman menjawab,
'Rasulullah saw. sepanjang mz$anya ditruni suralr-
surah yang berbilang ayatnya Apabila turun kepada
beliau sesuahr (ayat), beliau memanggil sebagian
juru firlisnya lalu beliau bersabda Trtal'*an ayat ini
di dalam surahyang menyebutkan ini dan ini.'Dan,
surah al-Anfral termasuk surahsurah pertama yang
furun di Madinah, dan surah Bara'ah termasuk
suralrsuratrAlQuranyangtrrunbelakangan, namun
kisatr kedua surah itu ada kemiripan, dan aku klra
watir jangan-jangan surah Bara'ah itu bagian dari
suratr al-Anfial, tetapi Rasulullah saw. sudah wafrt dan

beliau tidak pernah menerangkan bahwa surah
Bara'atr itu bagian dari suratr al-fufraI. Oleh karena
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itu, saya mengiringkan antara keduanya dan tidak
saya tulis di antara keduanya Bisr;til"ahirrahmnnir-
rahim, dan saya letakkan surah itu di dalam as-

Sab'uth-Thiwal'
Maka riwayat ini menjelaskan bahwatata urutan

ayat-ayat dalam setiap surah itu adalah mengikuti
pehrnjuk Rasuhrllah saw.. Imam Buldrari dan Muslim
meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas r.a berkat4

,/u.uthl;i &, *h, .v?r ors y
'J'hiw"; o\21') eL"kuioi ots',

r\-2|) e"#k:&"itt^, ,1,' ,jn oG't
a'/^Att,: o,.'t

l*:1l' dl ,k 4t * .f f * ,f
{ orTjr

"Nabi saw. adnkh orarryyangpaling dermawan tn-
hadnp lubailan, dnn beliau lzbih dsrmnwan logt padn
bulnn Rnmadhnn lutiln MakikntJihril mstnnui beliau.

MalailatJibril a.s. selalu datarrymmemui beliau pada
setiap malam bulnn Rnmadhan hingga sel,esai Nabi saru.

mmglnfaliln Al- @ri on di hndnpanny a. "

Dan, di dalam saturiwayat disebutkan,

?;i otri>U\ ;b .y f 4 r;r;,,t\';st * / 4 y

4 *," lt '*'), :* ,'-rs\\/ t ,'t u,.

"Lalu Malnilwt Jibril membaraknn Al- @i an l"p o.do

belinu. Malu, apabil,a MakilatJibril m.enanui belinu,

mala beliau lebih dermawan terhndap lubailmn dnri-
padn angin yang dilzpas."

Jadi menurut riwayat yang sahih ini, Rasulullah
saw. telah membacakan Al-Qur'an secara kese'
luruhan kepada Malaikat Jibril a.s., sebagaimana
Malaikat Jibril membacakannya kepada beliau. Ini
berarti bahwa keduanya membacanya dengan ayat-

ayatrya secara berurutan di dalam surah-sur ahnya.

Dengan demikian maka orang yang hidup', di
bawah naungan Al-Qur'an dapat mengetahui bahwa
setiap surah Al-Qur'an memiliki kepribadian ter-
sendiri. Kepribadian yang memiliki ruh dan hatinya
hidup bersamanya, sebagaimana ia hidup bersama
ruh yang hidup dengan keistimewaan benhrk, sifaf
dan napasnya. Dan, surah itu memiliki tema senkal

atau beberapa tema sentral yang digiring kepada titik
pusatyang li*rusus. Ia juga memiliki nuansa khusus
yang membayangr semua temany4 dan rangkaian
paparannya meliputi tema-tema itu dari segi-segi

tertenfu , sehingga tampaldah keserasiannya dengan
nuansa ini. Dan, ia juga mempunyai irama musikal
tertentu. Apabila terjadi perubahan irama di tengah-

tengah pemaparannya, maka perubahan itu hanya-

lah karena menyesuaikan dengan tematema lif,tusus
nya.3

Demikianlah karakter umum semua surah Al-

Qur'an, dan tidaklah menyimpang dari kaidah ini
surah-surah yang panjang seperti surah ini.

kmnhl$kSurahlni
Surah ini mengandung beberapa pokok pikiran.

Akan tetapi, muaranya satu yang menyatukan dua
program pokok yang saling terikat dengan kual
Yaitu, pada satu segi berkisar seputar sikap Bani
Israel terhadap dalavah islamiah di Madinah, tang-
gapan merek4 dan sikap mereka kepada Rasulullah

saw. dan jamaah islamiah yang dibangun di atas

fondasinya. Dan, segala persoalan yang berhubung-
an dengan sikap ini di mana terdapat hubungan yang

kuatantarakaumYahudi dengan kaum munafik di satu

segi, dan kaum Yahudi dengan kaum musyrikin di
segilain.

Dan, segi lain berkisar seputar sikap jamaah

muslimah pada masa awal pertumbuhannya dan
persiapannya unfuk memikul amanat dalnvah dan
Krilafah di muka bumi, setelah suratr ini menyatakan
penolakan Bani Israel turtuk memikulny4 kfiususnya
setelah mereka merusak janjiAllah dan setelah me
lepaskan diri mereka dari penasaban hakiki yang
terhormat kepada Nabi Ibrahim a.s.-pengemban
agarna hanif yang pertama, dan membuka mata
kaum muslimin dan mewanti-wantimereka jangan

sampai terpeleset sebagaimana Bani Israel yang
menyebabkan mereka terlepas dari kemuliaan yang

agungini.
Dan, seluruh tema surah ini berkisar seputar per-

soalan pokok dengan kedua program pokoknya itu,
sebagaimanayang akan dibicarakan nanti secara rinci.

Agar jelas sejauh manahubungan antara poros
surah dengan topik-topiknya dari satu segi, dan

3Siluk-Andaperiksapasal"at-Znasuqul-Fannil' didalamkitab at-TashwirubFannilfl-@iaaterbitanDarusy-Syuruq.
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antara langkah perjalanan dalnrah pada rnasa per-
mulaan di Madinah dengankehidirpankaum mus
limin dan pergaulan mereka dari segi lain, maka ada

baiknyakalau kita menyorot secara global pergaulan
yang ayat-ayat surah ini diturunkaur untuk meng-
hadapinya pada permulaannya dengan disertai pe
ringatan abadi bahwa pergaulan ini pada umumnya
merupakan tata pergaulan yang dihadapi oletr dak-
wah islamiah dan para pelakunya-dengan sedikit
perbedaan-sepanjang pedalanan zaman dan per-
putaran masa baik dari orangorangyang memu-
suhinya maupun yang mendukungnya- Hal ini men-
jadikan pengarahan-pengarahan Al-Qur'an ini se
bagai "undang-undang dasaf'yang abadi bagi dak-
wah ini. Dan, apa yang terkandung di dalam nash-
nash ini selalu menebarkan kehidupan baru untuk
menghadapi setiap masa dan setiap perkembangan,
dan menjadikannya sebagai "rambu-rarnbu jalan" di
depan umat Islam untuk menjadi petunjuk jalan

dalam perjalanannya yang panjang dan sukar, di
antara musuh-musuh yang beraneka macam simbol
nya tetapi satu tabiatnya

Inilah suattr kemulliintanyane t^ffrpak salah satu

sisinya dalam sifutyang tetap dan istimewa dalam
setiap nash AlQur'an.

Telah sempurnalah hijrah Rasulullah saw. ke
Madinah sesudah melakukan persiapanyang mantap
dan matang. Telah sempurna di bawah pengaruh
situasi dan kondisi yang memastikan hijrah ini, dan
memberlakukannya secara pasti untuk perjalanan

dakwah ini dalam program yang telah dirancang
pengaturarurya sesuai takdir Allah.

Sikap kaum Quraisy yang keras kepala terhadap
dakwah di Mekah-khususnya setelah wafatnya
Ktradijah r.a. dan kematian Abu Thalib pelinduns Nabi
saw.-hampir membekukan dahvah di Mekah dan
sekitarnya. Meskipun masih terus saja ada orang
yang masuk Islam secara individual walaupun di
bawah berbagai macam tekanan dan rekayas4 maka
secara pralitis dakwah di Mekah dan sekitarnya
dianggap telah berhenti karena sikap kaum Quraisy
itu dan upaya mereka untuk memeranginya dengan
berbagai cara. Sehingga, menjadikan oftmg{nmg
Arab lairuryabersikap menahan diri dan menanti, me
nantikan hasil peperangan yang terjadi antara
Rasulullah saw. dengan keluarga dekatrrya sendiri
yang dipimpin oleh Abu [ahab, Amr bin Hisyam,
Abu Suffan bin Harb, dan lain-lainnya yang memiliki
hubungan kekerabatan yang dekat dengan pelakt
dakvah ini. Dan, tidak ada pertimbangan yang besar
yang mendorong dan memberanikan bangsaArab di

dalam lingkung-an kabilah yang memiliki hubungan
kekerabatan ihr untuk memeluk akidah omng yang
disikapi seperti itu oleh keluarganya, lebih-lebih
keluarganya ini yang memegang tampuk kekuasaan
untuk mengwus I(abah yanag menggambarkan sisi

keberagamaan dt jaztr ah tersebul
Oleh karena ifu, Rasulullah saw. mencari tempat

lain selain Mekah yang sekiranya dapat melindungi
akidah dan memberikan jaminan kebebasan untul*
ny4 dan memberikan keleluasaan unhrk lepas dari
kebekuan sepertiyang terjadi di Mekah, dan mem-
berikan kebebasan berdalnvah dan melindungi para
pemeluknya dari tekanan dan fitrrah. Saya kira inilah
sebab yang pertama dan paling penting bagi hijrah
ini.

Sebelum berhijrah ke Yatsrib untuk mencari
.lahan dakwah yang baru, terlebih dahulu sudah
dilakukan beberapa kali hijrah, yaitu, hijrah ke
Habasyah yang dilakukan oleh banyak kalangan
mukminin angkatan pemula. Dan, pendapatyang
mengatakan bahwa mereka hijrah ke Habasyah
hanya semata-mata untuk menyelamatkan jiwa
mereka maka pendapat ini tidak memiliki sandaran
yang kual IGrena kalau demikian alasannya niscaya

berhijrah pulalah orangorang muslim yang rendah
kedudukan sosial ekonominya, kekuatannya, dan
pertahanannya. Akan tetapi, kenyataanrrya justru
sebaliknya. Mantan-mantan budak yang tertindas
dan sering menjadi sasaran tekanan, penyiksaan, dan

fitoiah tidak melakukan hijrah. Yang melakukan
hijrah hanyalatr ofturg{ftngyang memiliki keluarga
yang kuat-dalam ling-kungan kabilahnya-yang
mampu melindungi mereka dari semua gangguan

dan fitrrah. Yang melakukan hijrah kebanyakan
justu dari suku Quraisy sepertiJa'frrbinAbiThalib
-yang ayahnya dan pemuda-pemuda Bani Hasyim
yang bersamanya senantiasa melindungi Nabi saw.-

-azZubat ibnul-Awwam, Abdur Rahman bin Auf, Abu
Salamah al-Makhzumi, dan Utsman bin Affan al-

Umawi. Demikian pula wanita-wanita yang hijrah,
mereka adalah dari kalangan keluarga terhormat di
Mekah yang tidak pernah ada yang mengganggu
mereka sama sekali.

Dan, boleh jadi ada sebab lain yang melatar-
belakangi hijrah ini, yaitu untuk menggoncangkan
keluarga besar Quraisy bahwa anak-anak mereka
yang mulia dan terhormatitu telah berhijrah dengan
akidatr mereka unhrk lari dari kejatriliahan dengan
meninggalkan semua hubungan keluarga dalam
lingkungan kabilah yang telah digoncang dengan
keras oleh peristiwa hljrah ini. LebihJebih di antara
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peserta hijrah itu terdapat Ummu Habibah binti Abi
Sufran, pemimpin kaum jahiliah dan termasuk pe
nentang utamayarg mememngi akidah baru (akidah

Islanr) dan pembawanya serta pemeluknya.

Akan tetapi, sebab-sebab ini tidak menutup ke
mungkinan bahwa hijrah ke Habasyah itu adalah

salah satu upaya mencari wilayah yang meldeka,
minimal aman untuk melakukan dalcvah yang baru
ini, khususnya kalau kita hubungkan kesimpulan ini
dengan masuk Islamnya Raja Habasyah, suatu ke
islaman yang tidak menghalanginya untuk melaku-

kan tindakan yang amat masyhur yaitu melawan

Patrick, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa
riwayatyang sahih.

Dan, kepergian Rasulullah saw. ke Thaif juga

merupakan usaha lain untuk mencari wilayah yang

bebas atau minimal aman untuk dakwah. Usatra ke
Thaif ini tidak membawakan hasil karena pembesar-

pembesar suku Tsaqif menyambut Rasulullah saw.

dengan sambutan yang amat buruk, dan mereka
menyuruh orang{rang bodoh dan anak-anak me
lempari Rasulullah dengan bahr hingga kedua kaki
beliau yang mulia ihr berdarah. Dan, mereka terus
melakukan hal itu hinggabeliau berlindung ke suahr

kebun milik Utbah dan Syaibah dua orang anak
Rabi"ah. Di sana terucaplah dari lisan beliau doa yang

h:lus dan mendalam,

,";)>'^i,') ,'G,-* it:*>'l4r."t<\i "dri b

i', - ilr , elr ;'ri U , 
"'rir 

&',1)t^'t
'ri-" ;y.e"Gr|rA J\ '[rufi 6;i;n.J.Jlt

L."5. A 
"o\ t'G*;" # ii,'q ;i'^tEit

i';i .'d.s1":('o3.a ,9t "Cyi)''"Ct |;*
*&j, Lrifur *ri7('#)\:!-eL; ):;..

'J-*')i,'o+7'e, 
J i'oi, ; -\i'1 t;'-'sr 

"1
\'s J'r \'t ,,?'t ,J; a, U -'JhY- "Ct

4o"'ttii
'Ta Allnh laad,ulan lepada-Mu lnnalntya kelannn-
ku, lucilnya upa.yaku, dnn pnghinnnn oleh mnnusia.

Walai Yang Malw Panurah dari orong-orarry pmrurah,

Engluulah Tuhan nrang-nrarg yarry tertind'as, dan

Anglilulah nhnnlat. Ibpad.a sinpaluh gnangan Ergknu

aknn mmyerahlnn alaf Apaknh lnpod" musuhyang

Englmu bui dia lukuasaan atas urusanku? Ataulwh
lnp od" orong j auh y ang alffi mnryaniayaku ?,4s allan
Englwu tidnk m.a.rah ktpadnku, maln aka tidnk peduli.

Aknn tetapi., pengarnpun"an-Mu amat luas bagilat Aku
bnlfud.ung dmgan cahaya Wajnh-Mu yang mmtrangi

segaln lugelnpon fun ma{ adilan baikny a urusan duni.a

dnn akhirat, janganlah Engknu turunJan ktmnralnn-
Mu leepadnh), atnu Ergluu timpalan ktmurlann-Mu
kepadaku. Knrma Englnulah aku mencari knelaan
hingga Englau ridla, dm tiada day a dnn upay a lucuali

funganpntnlnngan-Mu."

Setelah ifu, Allah memberi kemenangan kepada

Rasulullah saw. dan kepada dalcwah Islam yang tidak
beliau duga. Maka, terjadilah Bai'atAqabah yang
pertama, kemudian disusul dengan Bai'at Aqabah
yang kedua. Keduanya ini memiliki hubungan yang

ei'at dengan tema yang kita bicarakan di dalam

mukadimatr suratr ini, dan dengan kondisi pergaulan

yang terjadi di sekitar dahrah di Madinah.

Ifisahnya secara singkat adalah sebagai berikul
Dua tahun sebelum hijrah ke Yatsrib, Nabi saw.

bertemu dengan satr rombongan suku Khazraj pada

musim haji, ketika beliau sedang memperkenalkan
diri dan dakrvahnyakepada orangorangyang datang

menunaikan haji, dan beliau mencari pelindungyang

mau melindunginya sehingga dapat menyampaikan

dahvatr ke jalan Tuhannya. Dan, penduduk Yatsrib

dari kalangan AraLyaitu suku Aus dan I(ha.a'aj-telah

mendengar dari orang{rangYahudiyang bermukim
bersama merekabahwakelakakan ada seorang nabi
yang telah lama masanya ditunggu-funggu, dan orang-

orang Yahudi meminta mudah-mudahan nabi ihr dari

kalaruan bangsaArab dan akan selalu bersama mereka

menghadapi orangorang yang memusuhinya.
Dan, ketikautusan suku l(}:razraJifu mendengar

dal$/ah Nabi saw., maka sebagian mereka berkata
kepada sebagian yang lain, "Demi Allah, kamu
dengar bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan orang-

orang Yahudi ifu, maka jangan sampai mereka men-

dahului kamu kepadanya." Dan, mereka pun meme
nuhi ajakan beliau ketika beliau menyeru mereka,

dan mereka berkata kepada beliau, "Sesungguhnya

kami telah meninggalkan kaum kami, dan tidak ada

suatu kaum yang terjadi permusuhan dan kejahatan

di antara mereka sepertiyang terjadi pada mereka
maka mudalr-mudahanAllah mempersatukan mereka

karena engkau ini...." Setelah mereka kembali
kepadakaum merek4 dan merekatawarkan urusan
(dalnvah) ihr kepada merek4 mereka bergembira
dan menyehrjuinya
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Maka pada tahun berikutnya. bertepatan dengan
musim haji, datanglah serombonlan dari suku Aus
dan Ktrazraj, lalu mereka bertemu dengan Nabi saw.

dan mengikrarkan bai'at masuk Islam, dan Nabi
mengirim bersama mereka orang yang akan me
ngajarkan urusan agama kepada mereka.

Pada musim haji berikutnya datang pula rom-
bonganbesardari sukuAus dan Ktrazraj, dan mereka
meminta untuk melakukan bai'at dengan beliau,
maka terjadilah bai'at di hadapan Abbas paman Nabi
saw., bahwa mereka akan melindungi beliau sebagai-

mana mereka melindungr jiwa dan harta rnereka
sendiri. Dan, dinamailah bai'at kedua ini dengan
Bai'atAqabah I(rbra'Bai'atAqabah YangAgung'. Di
antara hal yang diriwayatkan mengenai bai'at ini
adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin
Ka'ab al-Qurazhi, Abdullah bin Rawahah r.a. berkata
kepada Rasulullah saw. pada malam Aqabah, "Syarat-

kanlah unhrkTuhanmu dan unhrk dirimu sesuai apa

yang engkau kehendaki." lalu beliau menjawab,
"Aku mensyaratkan untukTuhanku, yaitu hendak-
lah kamu beribadah kepada-Nya saja dan jangan

mempersekutukan-Nya dengan sesuahr pun; dan
aku mensyaratkan untuk diriku, yaitu hendaHah
kamu melindungi aku sebagaimana kamu me
lindungi dirimu dan hartamu." Abdullah bertany4
"Apakah yang akan kami peroleh jika kami melak-
sanakan hal ifu?" Beliau menjawab, "Surga" Mereka
menyahut, "Beruntunglah perdagangan ini, kami
tidak akan mencabutnya kembali dan tidak akan
minta dicabut!"

Demikianlah mereka memegang ur-usan ihr
dengan teguh. Karena itu, kemudian berkembang-
lah Islam di Madinah sehingga tidak ada sahr pun
rumah di sana yang tidak dimasuki oleh Islam. Ke
mudian orang{rang muslim di Mekah pergi ber-
hijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala
sesuahr, semata-mata unhrk menyelamatkan akidah
mereka, unfuk menjumpai saudara-saudara mereka
yang telah menyiapkan tempat tinggal dan telah
beriman sebelumny4 yang memiliki sikap mengalah
dan rasa persaudaraan yang belum pernah dikenal
oleh kemanusiaan sikap seperti ihr selama ini.

Kemudian, berhijrahlah Rasulullah saw. bersama
sahabatnya Abu Bakar ash-Shiddiq. Berhijrah ke
wilayah yang merdek4 kuat, dan aman yang beliau
cari dalam wakfu yang lama sebelumnya. Dan,
berdirilah daulah islamiah di daerah ini sejak hari
pertama hijrah Rasulullah saw..

Golongan Mrclir4 ltuftr, dan Mmafi.k
Dari unsur-unsur golongan Muhajirin danAnshar

angkatan pemula ini terbentuklah golongan isti-
mewa dari kalangan muslimin yang disemaikan Al-
Qur'an dalam banyak tempat. Di sini kita dapati
surah ini dimulai dengan menetapkan elemenelemen
iman yang menggambarkan sifrt orangorang mukrnin
yang sebeh#nya secara mutlak. Akan tetapi, yang

mula-mula disifati demikian itu adalah golongan

muslimin yang telah ada di Madinah padawaktu itu,

'Aliflnammiim. Kitab (Al-@ian) ini tidak ada lcz-

raguan padnny a, p etunjuk bagi merelm y ang bnnlam.
(Yaitu) merykn yang bnimnn kepadn yang gaib, yang
mendirilmn sh.alnt, dnn mennflahknn sebagi.an reatki

yang Kami anugerahlmn l"po.do mnela. Dan, merela

baiman lupadn Kitnb (AI- qri an) yang telnh diturun-
^ kan kepadnmu dnn kinb-kinb yang telnh diturunlan

sebelummu, snta merela yakin alnn adn:nya (luhidilpan)

akhirat. Mnela itulnh yang tetnp mmdapat petunjuk
dnri Tilhnn mnela, dnn mnelalnh orang-orang yang
b n untung. " (al-Baqarah : 1 -5)

Kemudian setelah itu kitajumpai secaralangsung
dalam rangkaian ayat-ayat itu sifat-sifat orangorang
kafir, yang menggambarkan elemen kekafiran se-

cara mutlak. Akan tetapi, yang mula-mula disifati
secara langsung adalah ofimg{rang kafiryang di-
hadapi dakwah Islam padawakhr itu, baik golongan-
golongan kafir di Mekah maupun di sekitar Madinah
sendiri,

"Sewngguhnyawang-orangkafa,samnmjabagimsreka
lumu beri pnirryatan atau tidnk lamu bni pningatan,
merelw tidnk aknn berimnn. Allnh telah mmgurci-mnti
lnti dan p ndmgaran mnela, dnn p nglihntan m.erelca

dinnp. Dan, bagi mnelw silesa yang am.at bnat." (al-
Baqarah:6-7)

Selanjutrya kita dapati di sana golongan munafik,
dan adanya golongan munafik ini baru muncul
setelah Nabi saw. berhijrahke Madinah dalamkon-
disinya yang seperti ihr, dan mereka ini belum ada

di Mekatr. Islam di Mekatr belum mempunyai daulat
(kekuasaan) dan belum mempunyai kekuatan, bah-

kan belum mempunyai kelompok yang ditakuti oleh
penduduk Mekah sehingga mereka perlu bersikap
nifak. Bahkan sebaliknya, Islam selalu ditindas,
dak\ivah ditolak, dan diusir. Orangorang yang ber-
gabung di dalam barisan Islam itulah orang{rang
yang hrlus akidahnya, yang lebih mengutamakan
akidah ifu dari segala sesuahr, dan siap menanggung
risiko apa pun di dalam menempuh jalannya.
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Adapun di Yatsrib yang sejak hari pertama hijratt
diganti namaqza menjadi Madinah-yakni Madinatur
Rasul'Kota Rasul-maka Islam telah memiliki ke
kuatan yang patrt diperhitungkan oleh setiap orang.

Dan, beberapa orang terpaksa berpurapur4 banyak

atau sediki! khususnya setelah terjadinya Perang

Badar dan kaum muslimin mendapatkan keme
nanganyang besar. Dan, di antarayangberbuatpura-
pura ihr adalatr golongan pembesar dan para tokoh.
Mereka dan kelompoknya memeluk Islamyang nota

bene unhrkmenyelamatkanwarisan dan kepenting-

an mereka Mereka berpurapura memeluk agarna
yanstelah dipelukoleh para ahlinya dan golongan-

qa" Di antara mereka adalah Abdullah bin I-Ibay bin
Salul yang telatr direncanakan oleh kaumnya me
megang tampuk kekuasaan beberapa waktu se
belum Islam datang di Madinah.

Dan, akan kita jumpai pada permulaan suratr ini
karakteristikyang banyak bagi golongan munafik ini
yang dari poin-poinnya kita ketahui bahwa yang

dimaksud dengan mereka pada ghalibnya adalah
para pembesaryang telah berpurapura menyatakan

Islam. Dan, setelah itu mereka tidak pernah me
lupakan kedudukannya yang merasa lebih tinggi
daripada masyarakatumumny4 dankarena sombong-

nya mereka mengansgap rnas5rarakat sebagai orang-

orang bodoh!

'Di antara manus'in ada yang mengatalmn, 'Kami
beriman Inpon" Ailnh dnn Hari Kemudian', padnhnl

mnela itu saunggulatya bulan mang-orangyang bn-
imnn. Mnelm hstnnk menipu Allnh dan Mang-nrang

yang bnimnn, padnltnl mnelw hnnya mmipu dirinya
't^dlrl 

stdnng rncrekn tidnk sadnr. Dalam hnti mcrela

fu pntyo*lt" lnlu dlnmtrah Ailnlt pcnyakihAa; dnn bagt

mtrela' silsa yang pedih disebablan mnelw bndusta.

Danbila dikaalan l"Pod" mnela,langanlah lamu
manbuatlwusalrandimulahumi',mtrelwmmiawab,
'Sesurrygulmya lumi orang-mang y ang mmgaddmn pn-
fuiknn.'Ingaffi mnelwitulahorong-ararq

yarry mcmbuat leerusalran, tetapi mnelw tidnk sadar.
-Ap;biln 

dikatakm l"po.d" mmlea, 'Berimanl.ah lamu
sibaga;*nnn Mang'orattg lain tzhh beriman', merela

mntj awa,b, Alun bninunleah larni sebagaimnnn armg-

urang yrlg bodoh itu tel"ah bniman?' Ingatl'ah, se-

sang7liarya mnelwlnh orang-arung lang bodnh" tetnpi

mereka ti.dak tahu. Dan bila msrelw ba7umpa arang-

orarry yrg bnimnn, merela mengataknn"Karni telnh

bnintan.' Dan, bila mnela kcmbali lupadn wtnn-setan

mnelen, mereka mengatnlan,'sesungguhnya larni
sepmdirian drngan lwmu, Immi hnnyalah bnolok-olok-'

Allnh ala n, (membaln) olnk-olnlan mneka dan mnn-
biarkan mereka tnombang- ambing dnlam kzsesatnn

mnelm. Merekn itulah orang-lrang yang membeli

lusesatan fungan petunjuk, malw tidnldnh bnuntung
perniagaan mereka dan tidaklah mnelm mendapat

petunjuk. Pnumpamnan mtrela nnnbh sepnti orang

yangmmyalnknn api, mala setelnh api itu mmnangi

s elelilingny a Alkh hikngkm mluy a (y ang merry innri)
merelm, dan mnntrimlun mnelm dnh.:rn lugelnpan, t'tdnk

dapat melihnt. Merekn tuli, bisu, dan buta, makn

tilnldnh mcrela alan kembali (le jalnn yang benm)

Atau sepnti (mang- marg yang ditimpa) Iutj an hbat dmi
lnngit disntni gelap gulita, guruh dan kilnt; mnekn
rnmyumbat t?linganya dengan anak jarinya knrena

(mzn"fungar sunrQ petir, sebab nkut almn mnti. Dan,

Allnh meliputi marry- mang yarry knfa. Hampir-hnrnpir
kllat itu menyambar penglihntan merela. Seltap lall
hlnt ltu mmyfumi mnela, mnela bu7alan di bawah

sinnr itu; dan bila gelap menimpa merekn, mnekn

berlmti.Jilialau Allah mntghmdnki, niscaya Dia mz-

lenyapkan penfungaran dnn penglihntan mnekn.

Sesungguhny a Allnh bnlansa attts s egaln s esuatu. " (aI-

Baqarah:8-20)

SiaPaluh Setnn-Setn . Ifuum Munafik ltu?
Di tengalr-tengah memaparkan karakter oftmg-

orang munafik-yang di dalam hati mereka ada

penyakitnya ihFkita menjumpai suatu isyarat ten-
tang "setan-setan mereka-'. Dan yang tampak dari
paparan surah dan rangkaian peristiwany4 bahwa
yang dimaksud dengan setan-setan ifir adalah kaum
Yahudi, yang surah ini berisi serangan-serangan
berat terhadap mereka sesudah ihr. Adapun kisah
mereka terhadap dakwah dapat kami ringkaskan
dalam beberapa paraeraf berikut

IGum Yahudi adalah orangorang yang per-tama

kali menolak dan memerangi dalil/vah di Madinah.

Penolakan ini banyak sebabnya IGum Yahudi me
miliki kedudukan yang istimewa di Yatsrib karena

mereka adalatr Ahli Iftab di anbra bangsaArab yang

buta tulis baca+eperti Aus dan lftazaFli samping

orang{ftmg musyrikArab sendiri tidak menampalc

kan kecenderungan untuk memeluk agama Ahli
Kitab itu. Hanya saja bangsaArab itu menganggap

kaum Yahudi itu lebih pintar dan lebih mengerti
karena mereka mempunyai kitab. IGmudian di sana

terdapat suatu kondisi yang mapan bagi kaum Yahudi

di antara suku Aus dan Khazraj karena terjadi per-

pecahan dan perseteruan di antara mereka-yang
dalam lingkungan seperti inilah kaum Yahudi men-

dapatkan lahan peked aan.
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Setelah Islamdatang maka semua keistimewa-an
itl lepas dari mereka. Islam datang dengan mem-
bawa kitab yang membenarkan kitab yang datang
sebelumnya dan menjaganya. Selanjutrya, Islam
melenyapkan perpecahan yang diembusembuskan
kaumYahudiuntrkmenciptakan suzrsana yang kerutr,
tipu daya, dan mengeruk keunhrngan. Islam me
nyafukan barisan kaum muslimin dengan meng-
himpun kaumAus dan Ktrazraj, ymg sejak hari itn
mereka dikenal dengan kaum Anshaq, dipersahrkan
dengan kaum Muhajirin. Dan, dari mereka semua
disusunlah masyarakat muslim yang bersatu !ahu-
membahu dan teratur rapi yang tidak pernah ada
sebelum dan sesudahnya barisan umatyang seperti
itu.

IGum Yahudi mengira bahwa mereka adalah
bangsapilihanAllah dan hanyamereka sajayans ber-
hak memiliki risalah dan kitab suci. Maka mereka
mengira bahwa Rasul yang terakhir ifu dari kalangan
mereka sebagaimana yang mereka haraplian selarna
ini. Setelah Rasul ihr datang dan ternyata dari l€lang-
an bangsa Arab, maka mereka berharap bahwa
rnereka tidak termasuk wilayah dalilivah Rasul ini,
dan dahvatr ihr hanya terbatas pada golongan ummi
(pribumi) dari kalangan bangsaArab saja- Ketika
mereka dapati Rasul menyeru mereka-bahkan
sebagai orang pertama yang diseru-kepada kitab
Allah dengan alasan mereka sebagai oftmg{rang
yang lebih mengenal beliau daripada kaum musy-
rikin dan lebih layak untrk menyambutrya daripada
kaum musyrikin ifir, maka bangkitlah kesombongan
mereka unhrk melakukan dosa Dan, mereka meng-
anggap arahan dakrvah kepada mereka itu sebagai
penghinaan dan pelecehan.

Kemudian, timbullah kedengkian mereka yang
amat sangat kepada Nabi saw.. Mereka dengki ke
pada mereka dua kali. Pntnna, karenaAllatr telatr
memilih beliau dan menurunkan kitab suci kepada
beliau-dan mereka tidak pernah meragukan ke
sahihannya. Dan le&t4 merel<a dengki kepada
beliau karena beliau dengan cepat dapat mencapai
hasil yang gemilang di seluruh Madinah.

Meskipun di sana terdapat sebab lain bagi den-
dam dan kedengkian mereka, yaitu karena sikap
merekayang selalu memusuhi dan menyerang sejak
hari-hari pertam4 maka mereka merasa terancam
bila terpisah dari masyarakat Madinah yang mereka
senantiasa memegang kepemimpinan intelekhral,
perdagangan yang mengunhrngkan, dan ribayang
berlipat ganda Demikianlah, ataukah mereka harus
menerima dalnilah yang baru ini dan melebur ke

dalam masyarakat Islam. lnilah dua hal-yang me
nurut perkiraaan mereka-sebagai sesuafu yang
sangatpatril

Ifurena semua itulah maka kaum Yahudi me
nyikapi dakwah Islam seperti yang digambarkan
dalam surah al-Baqaratr ini (dan surahsuratr lainnya
yang banyak jumlalnya) dalam uraian yang cermal
yang kita petikkan di sini beberapa ayat yang meng-
isyaratkan hal itu.

Di dalam pendahuluan pembicaraan tenhng Bani
Israel datanglah seruanyang tinggi inikepadamerek4

"Hai Bani Israel @otlfr aknn nilcnuf-Ku yang Ulah
Aku onugnQilun kzpa.damu, dnn pmuhilah janjimu
kepadn-Ku, nismya alw pnahijmfi-Ku lupadmru, dan
lwnya kzpadn-Kulah kamu lwur takut (tunduk). Dan,
berimanlnh lamu lepadn, apa yang tclnh Alw turunlan
.(Al- @i an) y ang mnnbenmlan apa y ang fu padnrnu
(Taurat),dnn jonganlnhlnrnuma{adiorangyngpn-
tamak@rlupanmya,dan janganlahlwnarmtlarlwt
ayat-ayat-Ku dzngan h"arga yang rendah, dan lwnya
fupana-Kulah lwmu lwns bntalarn. Dara janganlah
lamu mrnpur adultlan yang hak dmgan yang bafrI dan
j anganlah lnmu mmyanbunyilan y ang hak iht, sedmg
lmrnu mmgetahui. Da4 diriknttlnh shalnt, turuila nlah
zplrnt, dan rukulah besefia nrang-orang yang ruku.
Mmgap a lwmu wruh mang lain (ntmgaj al,an) kzbatrk-
an, sednnglan lmmu mclupaltm diri (kaoajiban)mu
smdiri, padalwl lwnu nternlam AIHrab (faurat) ? MaLa
tidnl:kah lmmu bnpikir?" (al-Baqarah| 4.U44)

Setelah mengingatkan mereka panjang lebar
tentang silap mereka terhadap Nabi Musa dan peng-
ingkaran mereka terhadap nikrnalnikrnat Allah,
kedurhakaan mereka terhadap kitab mereka dan
qrariatmereka sertaperusalanjanjimerekakepada
Allah, maka datanglah frman Allah kepada kaum
muslimin supaya mereka waspada dan berhati-hati
terhadap kaum Yahudi ihr,

"Apalwh lmmu masih nmglwraplan mnelw akan pn-
my a kepadarnu, padnlnl segolnrryan dari mnela mm-
dngax finrun AIW lak msrelw motgubalmya setclah

mnelm mennhnminy a, sdnng mnelw mengetnlui ? Dan
apabiln mcrelw berjumpa dzngan nrang-oratg yang
bnimnn, mnelm bnknta, 'I{nmi pun telnh bniman.'
frtapi apabik mnela beradn sesama maelw saj a lnla
mnelw bnlata, 'Apaknh lumu mmceritakan lepada
merekn (orang-orang mulnnin) apa yanag telah di-
tnanglmn Allnh lupadnmu, supaya dngan demikian
mereka dapat mengalahlnn hujahmu di hadapan
Tulwnmu ; tidnklah lumu marynti?"(al-Baqarah:
75-76)



Juz.l: abFaatihah E krmulaan al-Baqamh (40) Tafsir Fi ZhilalilQur'an I

'Dan mnelta bnkata, 'Ihmi selwli-lnli tidtk almn di-
smath olzh api ncraka, leeanli selmna bebaapa lwi q a.'
tfailrarlnn"'&tdnhJrnh lwmu mmainwj arf i dnri Allnh
sehtugga Allah tidnk alnn mnnungkiri j anj i- Ny a, atnu-
lrah lwmu lwnya mmgatalnn terlwdnp Allah apa yang
tidak lwmu lutnhui ? "' (al-Baqarah: 80)

'Dan setelnh don g l"podo mnekn Al-@ian dari
Allnh yang mmtbenarlcan apa yang o.do po.do mneka,
pannlnl sebehtmny a mnela biasa memohm (kzdarnngan

Natri) uduk mndnPat kznwrangan atns mang-mang

k{tr,mnlasetzlnhdntangkcladnmnelmapayangtclah
mnela ketahui, mnelm Inlu inglen lupadmya. Mala
lalflat AUalilah atas orang-mangyang inglem itu." (al-
Baqaratr:89)

'Dan apabiln dilwtalan l"pofu mneka, 'Berimanloh
kepada Al-@rf an yang diturunlan Allnh', mnela
bnlmta, 'Kami lanya berinun lupodo apa yang di-
turunltan lnpod" lwmi.' Dan, mcrela lwfr lupadn Al-

@ti an yang dinrnnlcan saudnhrya sedang Al-@ti an
itu adalah (KituD yang haN yang mm.benmlan apa
yang adn padn mnekn....'(al-Baqarah: 91)

'Dan setdah datang k padn mnela semang Rasul deri
sisi Allah y ang mmbmarlan apa (kltab) y ang ada pada
mnelu, sebagian dnri orang-oratg lang dibni kinb
(Tarat) rulnnparlwn kitnb AUnh kz belnlung (puny-

gung)ny a snlnh-olnh merela tidak mengetahui (balwa
itu adnlah kitnb Allnh)."(al-Baqarah: 101)

"Orang-mang l@fir dsri Ahli Kitnb dan mang-mang
musyrik tidnk runghryinltun diturunlannya suatu
lebailwt lepadamu dari Iiianma.... " (al-Baqarah:
105)

"Sebagian baar AhIi Kitab mmgfugnlen qar mnelw
dapat nmgenfialil@n kamu ktpada leelafiran setelnh

lamu berimnn lcmma dengki yang (timbul) dnri dii
mnela sendiri, setelah nyala bagi maela lwbenman.-. "
(af-Baqarafr: f09)

'Dan mnela (Ynhudi dnn Nasrani) bokar4'Sekali-kali
tidnk aknn mnsak surga lucuali orang-orang (yang

b nagama) Ycthdi atau Nasrani.' D enikinn iu (wny a)
angan-arrgan rnerelw yang knsong belalu...." (aI'
Baqaratr:111)

"Orang-mangYahudi dan Nasrani tidak alnn snmg
Ietpada lramu hingga lwnu mengi.lwti aganw mtrel@.... "
(af-Baqarafr: U0)

Dan,lain-lairurya-
Di antara kemukjizatan Al-Qur'an yang abadi

adalah mengungkap sifat yang menjadi cap atau
merek merek4 yang selalu lekatpada merekapada

semua generasi sejak sebelum datangnya agama
Islam (yang dibawa Nabi Muhammad saw.) hingga
sesudatrrya sampai sekarang, yang hal ini menye
babkan AlQur'an berbicara kepada mereka pada

z,arnan Nabi saw. seperti berbicara kepada mereka
pada ramanNabi Musa a-s: dan pada masa nabi.nabi
penggantinya karena menganggap mereka memiliki
watak yang saina- Sifut dan mentalitas mereka dari
generasi ke generasi adalah sam4 peranan mereka
sam4 dan sikap mereka terhadap kebenaran dan
terhadap manusia lain adalah sama saja sepanjang
masa- Oleh karena ihr, sering kita jumpai peralihan
pembicaraanAlQuran dari kaum Nabi Musa kepada
kaum Yahudi di Madinah, dan kepada generasi-
generasi di antarz kedua generasi ini. Dan, karena
itu pula kalimat-kalimat Al-Qur'an tetap hidup se
akan-akan sedang menghadapi sikap kaum mus
limin hari ini dan kaum Yahudi, dan sedang mem-
bicarakan sikap kaumYatrudi terhadap akidah dan
dahffah Islam sekarang dan hari-hari yang akan
datang, sebagaimana sikapsikap mereka kemarin.

IGlimat-kalimatAlQur'anyang abadi ini ini me
rupakanperingatanyang terus berlaku secara abadi

bagi kaum muslimin terhadap musuh-musuh mereka
yang bersikap dan berperilaku seperti para pen-

dahulunya yang selalu melakukan penodaan, tipu
day4 dan seranganserangan yang beraneka nurcirm

bentuknya tetapi hakikafrrya satu.

t**

ManbangunJanaahlslamiah
dm Mmpsiapkannya wtuk Mmgenban
Attorraf Aleiddt

Surah ini, yang memuat keterangan, identifikasi,
peringatan, danwanti-wanti seperti ini, jugamenga*
dung pembinaan terhadap jamaah muslimin dan
mempersiapkannya unfuk mengemban amanat
akidah islamifh ini di muka bumi setelah Bani Israel
menolak unfirk mengembanrgra dan setelah mereka
bersikap seperti itu.

Surah ini dimulai dengan menjelaskan karak-
teristik golongan€olongan manusia yang dihadapi
dahrah Islam pada masa-masa permulaan hijratt -
fang di sitr dijelaskan dengan panjang lebar tentang
setan-setan Yahudi. Golongangolongan manusia ini
pulalah yang senantiasa dihadapi dakrvah Islam
sepanjang sejarahnya setelah ihr. Kemudian, surah
ini terus berjalan pada porosnya dengan kedua
progmm pokoknya hingga akhir surah dalam satu

kesafiran yang menarik, ymg menggambarkan
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kepribadian k*rusus surah ini, dengan berbagai
rnaQtmtopiknya

Setelah memaparkan tiga contoh golongan ma-

nusi4 muttaqin, kafirin, dan munafiqin, serta setelah
menyingkap kaum Yahudi sebagai setan-setan itu,
kita dapati surah ini menyeru semua manusia unhrk
beribadah kepadaAllah dan beriman kepada Kitab
Suci yang diturunkan-Nya kepada hamba-Nya. Dan,
ditantangnya oftIng{rarlgyarlg meragukannya supaya

membuat satu surah yang seperti Al-Qur'an. Di-
ancarnnya orang-orang kafir dengan neraka dan
digembirakannya orang-orang mukmin {engan
surga Kemudian, kita jumpai ungkapan keheranan
mengenai sikap ofturg{ftmgyangkafirkepadaAllah,

"Mengapa fumu lufir lapada Ailnh padnhnl lamu
todryo mnti, Inlu Allah menghiduplw ltamu, ktmu-
dian lamu dimntilan dan dihiduplan-Nya lcernbali,

knnudian lepada-Nyahh lamu dilembalilnn? Dialnh
Allah, yang ma{adilan segala yang a.da di bumi uduk
Iumu dm Dia bnltelwndnk mmuju langit, lnlu dilodi-
lan-I$atujuhlmgit.DanDiaMalwMmgetnlruiwgala
sesuatu. " (al-Baqarah: 28-29)

Setelah menyisipkan bagian yang menuniukkan
bahwa diciptakannya segala sesuatu di bumi ini
unttrk manusi4 datanglah kisah penciptaan Adam se
bagai khalifutr di muka bumi,

"Ingatlah lcetilffi Tfuhnnrnu berfrman leepadn para
malailcat, 'Sesunggulmya Aku hmdnk mmjadilwn se-

mang khalifah di mula bumi,..,. "' (al-Baqarah: 3 0)

Dan dalam kisah selanjutnya diceritakan per-

musuhan abadi antaraAdam dan setanhinggaber-
ujung dengan ikatan isi*:lilaf yartuikatan iman,

"Ifumi brfrmnn, Titrunlnh lumu sanua dmi nnga itu!
I{nnudinn j ila dntang petunj uk- Ku lepadamu, m.a}m

bmangsiapa yang mmgilarti pehtnjuk- Ku nismya tidnk
adn leklwwariran atas mnelu dan tidnk (puln) mneln
bnsedih lwri. Adnpun orang- Matg y ang leafr dnn mm-
dtutalcan ay at- ay at l{nmi, m.srelil itu penglruni nrraka
mmelm lekal di dnlnmnya."' (d-Baqaratr: 38-39)

Sesudah ini dimulailah perjalanan yang panjang

bersama Bani Israel-yang telah kami isyaratkan
dalam beberapa paragraf di muka-yang diselang-
selingr ajakan untuk memeluk agama Allah dan
menerima kitab yang diturunkan-Nya yang mem-
benarkan apa yang ada pada mereka, disertai pe-'

ringatan kepada mereka akan keterpelesahn merek4
kekeliruan mereka, pemutarbalikan merek4 dan
pencampuradukan antara kebenaran dan kebatilan

yang mereka lakukan sejak zaman Nabi Musa as.
Dan, perjalanan ini meliputi seluruh juz pertama
surah ini.

Dari celahcelah perjalanan ini tampak jelas

gambaran sikap Bani Israel terhadap agama Islam,
rasulnya, daq kitab sucinya. Mereka adalah orang
yang pertama kali mengafirinya; mereka campur
adukkan anhrakebenaran dengan kebatilan; mereka
menyuruh manusia berbuat kebajikan-yakni iman-
-akan tetapi mereka melupakan kewajiban dirinya
sendiri; mereka mendengarkan fiman-firmanAllah
lalu mereka ubah setelah mereka memahaminy4
mereka menipu oftmg{ftulg yang beriman dengan
menyatak?rn keimanan, tetapi apabila sudah ber-
kumpul sesama mereka maka mereka saling ber-
pesan jangan sampai kaum muslimin mengetahui
tentang urusan Nabiyang sebenarnya dan kebenar-
an risalatrnya- Mereka menginginkan kaum mus
limin menjadi kafir kembali, dan karena ihr mereka
mengklaim bahwa orang{rang yang mendapat
petunjuk ihr adalah ormg{rangYahudi sajasebagai
mana kaum Nasrani juga mengHaim bahwa orang
Nasrani saja yang mendapat petrnjuk

Mereka menyatakan permusuhannya kepada
MalaikatJibril a-s. karena MdaikatJibril as. telah
menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad
saw., bukan kepada mereka Mereka benci kalau
kaum muslimin mendapatkan kebailan, dan mereka
menantikan kejelekan dan kesusahan bagi kaum
muslimin. Mereka setiap wakhr bersedia menimbul-
kan keragu-raguan tentang kebenaran perintah
Nabawiyah dan kedatangannya dari sisi AllatF
sebagaimana yang mereka lakukan dalam masalatr
pemindahan kiblal Mereka merupakan sumber
inspirasi dan pengarahan bagt kaum munafilc, se
bagaimana mereka juga menjadi motivator dan
pembangkit semangat kaum musyrikin.

IGrena itu, surah ini juga mengandung kecaman
yang keras terhadap ulah mereka itu, dan meng-
ingatkan mereka akan sikap mereka yang sama
sepertiyang dilakukan terhadap nabi mereka Musa
a.s., terhadap syariatny4 dan terhadap nabi-nabi
mereka sepanjang generasi. Mengenai semua ifu,
surah ini berbicara kepada mereka seakan-akan

mereka ihr sahr generasi saja dengan karakteryang
sama yang tidak pernah berubah dan berganti.

Kecaman ini dialftiri dengan memberikan pe
ngertian kepada kaum muslimin agar tidak meng-

harapkan keimanan mereka yang watak dan karak-
ternya seperti itu, sebagaimana disudahi dengan
menerangkan garis pemisah bahwa mereka meng-
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ldaim diri mereka saja yang mendapat petunjuk dan
sebagai para ahli waris agama Nabi hrahim. Dan,
surah ini menjelaskan bahwa pewaris agama Nabi
Ibrahim yang sebenarnya ialah mereka yang meng-
ikuti sunnahnya dan mengikatkan diri dengan janji-

nya kepada Tuhannya, dan dengan demikian ber-
akhirlah sudah pewarisan Nabi Ibrahim kepada Nabi
Muhammad saw. dan orang-orang yang beriman
kepada beliau, setelah omng-orang Yahudi menye
leweng, mengganti agamany4 dan menolak untuk
memikul amanat akidah dan menjadi khalifah di
muka bumi dengan mengikuti manhaj Allah. AkAn
tetapi, yang menerima dan melaksanakan semua ini
adalah Nabi Muhammad dan orangorangyangber-
sama beliau. Diangkatoiya Muhammad saw. sebagai
nabi ini merupakan bentuk pengabulan doa Nabi
Ibrahim dan Ismail a.s. ketika keduanya meninggi-
kan batu fondasi Baitullah, sebagaimana termaktub
dalam surah al-Baq arah ayat 12&129.

Setelah sampai di batas ini, mulailah surah ini me
nyampaikan arahannya kepada Nabi Muhammad
saw. dan kaum muslimin yang ada di sekeliling
beliau, dengan meletakkan dasardasar tempat ber-
pijaknya kehidupan jamaah yang ditugaskan untuk
melakukan dakrvah ke jalan Allah di muka bumi ini.
Dan, diberinya ciri lihusus jamaatr ini, serta diberinya
mnnhnjl<hlsus dalam tnshnuwur'pemikiran,.paham,
konsepsi, ide' dan kehidupan.

Hal ini dimulai dengan penentran arah kiblatyang
menjadi tempat arah menujunya jamaah ini, yaitu Al-
Baihrl Muharram yang telah di.lanjikanAllah kepada
Nabi Ibrahim dan Ismail untuk ditegakkan dan
disucikan agar orang beribadah kepadaAllah saja di
dalamnya. Kiblat inilah yang diinginkan oleh Nabi
saw. tetapi tidak beliau nyatakan secara terus terang,

"S ungguh Kami (s ermg) melihnt mulwmu mtrcngadnh

ln lorgrt, maln sungguh l{ami almn memnlinglan knmu

lu kiblnt yang leamu sukni. Palinglanlah mulmmu le
aralt Masjidil Haram. Dan di mana saja lwrnu bnadn,
p alingl(nnkh mulu fu arahny a...." (al-Baqarah: 144)

Selanjutrya suratr ini menjelaskan manlnj Rnbbani

bagi jarnaah muslimah ini. Manhaj dalarn tashnwwur

dan ibadatr, mmlwj berperilaku dan bermuarnalah.
Dijelaskan kepada mereka bahwa oftmg{ftrng yang

terbunuh di jalan Allah bukanlatr mati, melainkan
hidup. Bahwasanya cobaan yang berupa ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta jiwa (kematian), dan
buah-buahan bukanlah dimaksudkan sebagai ke
jelekan, tetapi hanya ujian. Dan, oftmg{rang yang
bersabar menerimanya akan mendapatkan shalawat,

rahmat, dan petunjukAllah. Setan itu selalu meng-

ancam (menakut-nakuti) manusia dengan kemiskin-
an dan menyuruh mereka berbuat keji, sedangkan
Allah menjanjikan ampunan dan karunia buat
mereka Allah adalah Pelindung bagi orangorang
yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelap
an kepada cahaya, sedang omng{rang kafir itu di-

temani oleh thaghut, mereka dikeluarkannya dari
cahaya kepada kegelapan.

Surah ini juga menjelaskan kepada mereka se
bagian perkara yang halal dan haram dalam soal
makanan dan minuman, dan menjelaskan kepada
mereka hakikat kebajikan, bukan simbol dan benhrk
lahirnya saja.'Dan, menjelaskan kepada mereka
hukum qishash dalam masalah pembunuhan, hukum-
hukum wasiat, hukum-hukum puasa hukum-hukum
jihad, hukum-hukum haji, hukum-hukum perkawin-

. an dan talak dengan lebih luas dalam &stur'undNrg-
undang' kekeluargaan secara khusus, hukum-
hukum sedekah dan hukum-hukumriba dan hukurn
hukum utang-piutang dan perniagaan. . ..

Pada situasi tertenhr, surah ini kembali mem-
bicarakan Bani Israel sesudah zaffian Nabi Musa,
juga membicarakan beberapa persoalan tentang
kisah Nabi Ibrahim. Akantetapi, batanghrbuh surah
ini-sesudah juz pertama-membicarakan pembangrur-

an dan pembinaan kaum muslimin dan memper-
siapkan mereka unhrk mengemban amanat akidah
dan Krilafih di muka bumi dengan manhaj Allah dan

syariat-Nya, dan membedakan persepsinya yang
khusus tentang alam semesta dan hubungannya
denganTuhannyayang telah memilih mereka unhrk
mengemban amanat terbesar ini.

Bagian akhirnya ditutup serasi dengan pem-

bukaannya, yaitu dengan menjelaskan tabiat per-

sepsi imani, keimanan kaum muslimin kepada
semua nabi, semua kitab suciyang dihrrunkanAllah,
iman kepada perkara gaib dan apa yang ada di balik-
nya dengan mendengar dan taat, sebagaimana yang

termaktub dalam surah al-Baq arah ayat 28F286.
Dengan demikian, sangat serasilah antara per-

mulaan dan penutup, serta dihimpunlah tema-tema
surah ini di antara dua macam sifat dari sifat-sifat
kaum mukminin dan keistimewaan iman.

**,t
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yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) ya^ng

telah ditrnrnkan kepadamu dan kitrab-kitab yang
telah dihrnurkan sebelummur serta mereka yakin
akan adanya (kehidupan) aldrirat (4) Mereka
ihrlah yangtetap mendapatpetrnjuk daxi lbhan
mereka, dan merekalah oriurg-orang yang ber-
unbrng. (5) Sesunguhnya orang'orang kafir, sarna

saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak
kamu beri peringatan, mereka tidak akan ber
iman (6) Allah telah mengunci-mati hati dan
pendengaran mereka, dan penglihatan mereka
diunrp. Dan, bagi rnereka siksa yang amat beral
(7) Di arrtaxa manrusi:a ada yang mengata^karq
T(ami beriman kepada Allah dan Ilari Kemu-
dia^n', padahal mereka ihr sesungguhnya bul€n
orang-orang yang beriman (8) Mereka hendak
menipu Allah da.n orang-orang yang berimarl
padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri
sedang mereka fidak sadax, (9) Dalarn hafi mereka
ada penyakig lalu ditanrbah Allah penyakitnya;
dan bagi meneka siksa yangpedih disebabkan
mereka bendusta. (10) Dan bila dilratakan ke
pada mereka, langanlah kamu membuat ke-
rusakan di muka bumi', mereka menjawab,

'Sesunguhnya kami orang-orang yang me-
ngerjakan perbaikan.' (11) Ingatlah, sesung-
guhnya meneka ifulah orang-orang yang mem-
buat kerusakaru tetapi mereka ddak sadar. (12)

Apabitr dikatakan kepada merek4 tserimanlah
kamu sebagaima^na orang-orang lain telah ber
inamt, mereka menjawabr tAka^n berimankah
kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itr
telah berimanP ftrgatlafa sesunguhrya mereka-
lah ora^ng-orang yang bodolr, tetapi mereka
tidak tahu. (13) Dan bila mereka berjumpa
dengan orang-orang yang berimar\ mereka
mengatalranr'I(ami telah beriman"' Dan bila
mereka kembali kepada setansetan mereka'
mereka mengatal€n, Sezunggutrnya kami se-

pendirian dengan kamu, kami hanya berolok-
ololc'04) Allah akan (membalas) olok-olokan
mereka dan membiarkan mereka terombang'
arrbing dalam kesesatan mereka. (15) Mereka
ihlah orang yang membeli kesesatan dengan
peuurjulc, maka tidaklah benrntrng perniragaan
mereka dan fida"klah mereka mendapat pe-
tunjuk. (16) Perumpamaan mereka adalah
seperti orang yang menyala"kan api' maka se-

telah api itr menerangi sekelilingnyao Allah
hilangtan cahaya (yang menyturari) mereka dan
membiarkan mereka dalarn kegelapa^q tidak

dapat melihaL (17) Mereka hrli bisu, dan buta,
maka tidaklah mereka aka.n kembali (ke jalan
yang benar). (18) Atau seperti (orang-orang yang
diti*pr) hujan lebat dari lattgtt disertai gelap

S,rlit", guuh, dan kilat mereka menyumbat
telinganya dengan anak jarinya karena (men-
dengar suara) petir, sebab talnrt a.kan matt Darq
Allah meliputi orang-orang yang kafir. (19)

Hampir-hampir kilat itu menyambar Peng-
lihatan mereka. Setiap kali kilat ihr menyina^ri
mereka, mereka berjalan dibawah sinarihr; dan
bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti
Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia me-
lenyapkan pendengaran dan penglihatan
mereka. Sesungguhnya Allah berluasa atas se-

gala sesuatu. (20) Hai manusia, sembahlah
Ttrhanmu yangtelah menciptakanmu dan orang-
orang yang sebelum kamu, aga.r kamu ber-
takwa. (21) Dialah yang menjadikan bumi
sebagai hamparan bagimu dat laogtt sebagai
atap, danDiamenurunkan air (hujan) daxi langit'
lalu Dia menghasilkan dengan hujan itr segala
buatr-buahan sebagai rezeki unhrkrru; kalena
ihr janganlah kamu mengadakan sekuarsekuhr
bagi A[ah, padahal kamu mengetahul (22) Da.rr
jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-

Q*'ao yang IGmi walrpkan kepada hanrba
Karrd (tvtutrammad, buatlah sahr stuat (sqia)

yang semisal Al-Qur'a.n ihr dan ajaklah Peno-
long'penolongmu selain Atlata jika kamu orang-
orang yang benar. (23) Ivlaka jika kamu tidak
dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan
.lapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari
neraka yang bahan bakarnya manusia dan ba.tr'
yang disediakan bagi orangorang kafir. (%) Dat
sampaikanlah berita gembira kepada mereka
yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi
mereka disedialra^n surga-surga yang mengalir
sungaisungai di dalamnya. Setiap mereka diberi
rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu,
mereka mengataka^n, lktitah ya.ng pernah di-
berikan kepada lorni dahulu'Mereka diberi
buah-buahan yang serupa, dan unurk mereka
di dalamnyaada isbd-isEiyang suci dan mereka
kelral di dalanurya. (25) Sesungguhnlan Allah ddak
segan membuat penrmparnaan berupa nyamuk
atauyanglebihrendah daxi iht Mapun orang-
orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa
perumpamaan ihr benar dari Thhan merekal
tetapi mereka yang kafir mengatakan' Apakaft
maksud Allah menjadika.n ini unhrk Perum-
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pamaanP' Dengan perump:muan ini banyak
orang yang disesatkan Allah, dan dengan
perump.unaan ini (pula) banyak orang yang
diberi-Nya pehrnjuk Darb tidal( ada yang di-
sesatkan Allah kecuali orang-onang yang fasik
(20) (yaiur) oriang-orang yang melanggax per
janjian Atlah sesudah perjanjian iAr tegu\ dan
memuhrskan apa ya.ng diperintahkan Allah (ke
pada mereka) or,urk menghubungka.nnya, dan
membuat kerusaka.n di muka bumi. Mereka
itulah orang-orang yang rugr. (27) Mengapa
kamu kafir kepada Allah padahd kamu tadinya
mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemu-
dia.n kamu dimatikan-Nya dan dihidupkan-Nya
kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu di-
kembalikan? (28) Dialah Allah, yang men-
jadikan segala apa yang ada di bumi unbrk
kamra dan Dia berkehendak menuju langit, lalu
dijadikan-Nya hrjuh langil Dan, Dia Maha
Mengetahui segala sesuatr. (29)

Pengantar
Dalam potongan yang merupakan pembukaan

surah yang besar ini, kita dapati sifat-sifat pokok
beberapa golongan manusia yang dihadapi dalnn'ah

Islam di Madinah, kecuali golongan Yahudi yang ter-
dapat isyarat kecil namun memadai untuk mereka,
karena disebutnya mereka dengan "Setan-setan
Golongan Munafik" itu mengisyaratkan sifutyang
banyak bagi mereka beserta peranan mereka yang

sebenarny4 hingga datanglah perincian yang leng-
kap sesudah itu.

Di dalam melukiskan sifat-sifatini, kita jumpai ke
istimew-aan-keistimewaan ungkapan AlQur'an, yang

tampakpadakatakahnya dengan hrlisan dan bentuk-
nm yang begilr cepatmenimbulkan gambaranganr
baran dari celahcelah kalimatrya dan begihr cepat de
nyutnya seakan-akan sedang melandakehidupan ini.

Di sini, dalam sejumlah kecil katakata dan kalimat
nya yang diungkapkan pada permulaan surah ini,
terlukiskan tiga macam gambaran bagi tigakelom-
pok sifut dan keadaan jiwa manusia Masing-masing
kelompok disertai dengan contohyang hidup bagi
beberapa golongan besar manusia. Contohyang asli,

mendalam, dan selalu berulang-ulang terjadi pada

setiap masa dan tempat. Sehingga, hampir-hampir
semua manusia pada semua masa dan tempattidak
terlepas dariketigamacam sifatini. Dan, inilah salah
sahr bentuk kemukjizatan Al-Qur'an.

Pada kalimat-kalimat yang sedikit dan ayat-ayat
yang terbatas ini terlukislah gambaran-gambaran ini

dengan jelas dan lengkap, sesuai dengan denyut
kehidupan, dengan mengungkapkan pertanda-per-
tanda yang lembut dan sifat-sifut yang istimewa-
SehinggE keterangan yang panjang dan terperinci
punyang dibuat oleh manusiatidak ada apa-apanya
dibandingkan dengan goresanAl-Qur'an yang hglhl
cepat jelas, indah susunannya, dan penuh dengan
iramamuSikal.

Setelah selesai menggambarkan ketiga masrm
golongan manusia dengan kondisi kejiwaarurya itu,
dipanggillah manusia unhrk menjadi golongan yang
pertama dipanggilnyamereka dengan lanbng untrk
kembali kepadanya Kembali beribadah kepada
Alatr Yans Mahaesa, Pencipta Yang Satu, Pemberi
Rezeki Yang Safu, tanpa sekutu dan tanpa tandingan.
Ditantangnya ofturg{rzurg yang meragukan risalah
Nabi saw. dan meragukan kitab suciyang diturunkan
kepadany4 supaya mereka membuat sahr surah saja
yang sepertinya. Dan diancamnya mereka, kalau
berpaling, dengan azabyang menakutkan dan me
ngerikan. Dan, diberinya kabar gembira kepada
orang-orang yang beriman, dan digambarkannya
pula kepada mereka nikmat abadi yang mereka
nanti-nantikan.

Setelah ih ditolalarya sikap dan pandangan omng-
orang Yahudi dan orangorang munafikyang meng-
anggap mungkar dan buruk terhadap beberapa
percontohan yang dibuat Allah di dalam Al-Qur'an,
dan merekajadikan sebagai saranauntrkmenimbul
lan keragu-raguan bahwaAlQur'an itu dihrrunkan
dari sisiAllah. Diancamnya mereka dengan apayang
ada di balik pembuatan contohcontoh ihr, bahwa
percontohan ini akan menambah kesesatan mereka
sebagaimana ia menambah petunjuk bagi orang-
oftngyang beriman.

Selanjutuiya AlQur'an menganggap mungkar
terhadap sikap dan tindakan merekayang meng-
inskariAilah Yang Maha Menghidupkan, Yang Me
matiftan, Yang Maln Pencipta Yang Maha Pengahr,
lagi Maha Mengetahui segala sesuatu yang ada di
alam semesta ini. Dialah yang memberi berbagai
macam nikmat kepada manusia, maka diciptakan-
Nya segala sesuatuyang ada di muka bumi unhrk
merek4 dan dijadikan-Nya mereka lfialifah untuk
mengelola ke kuasaan yang panjang dan luas mern
bentangini.

Itulahringkasan tentang garisgaris pokokpelajar-

an pertama surah al-Baqarah ini. Unhrk selanjutny4
marilah kita coba unhrk menguraikannya dengan
sedikit terperinci.
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Keunikan Al-Qur'an
Surah ini dimulai dengan tiga potcing hwuf.Alif

- laam - nlim", yang kemudian diikuti dengan
pembicaraan tentang kitab Allah,

$ *+li ;;b:|'rJiei i.dl:
'Kitnb (ALqri an) ini tidnk adn k ragunn pa"d"anya,

petunjuk bagi mnela yang bertnhta. " (al-Baqarah: 2)

Huruf-huruf potongan semacam ini sering di.
sebutkan di dalam permulaan beberapa surah,Al-
Qur'an. Banyak pendapat yang timbul di dalam
menafsirkanny4 dan kami memilih manayang kami
sukai.

Huruf-huruf ini merupakan isyarat unhrk meng-
ingatkan bahwa kitab Al-Qur'an ini tersusun dari
huruf-huruf semacam ini, yang sudah dikenal di
kalangan orangorangArab yang dihruni firman ini.
Namun demikian, ia merupakan kitab mukjizat,
sehingga mereka tidak dapat menyrsun huruf-hunrf
itu menjadi seperti Al-Qur'an, sebuah kitab yang

berkali-kali menantang mereka untuk membuat yang

sepertinya, atau sepuluh surah yang sepertinya, atau

safu surah sajayang sepertiny4 namun mereka tidak
mampu menjawab tantangan ini.

Keadaan kemukj izatanrry a tn seperti halnya pen-

ciptaan makhluk. Ia (penyusunan Al-Qur'an dari
hurufhurufl ini merupakan contoh penciptaan Allah
terhadap segala sesuatu dan terhadap manusiajuga.
Tanah di bumi ini tersusun dari arah (molekul-
molekul) yang sudah dimaklumi sifut-sifutnya Apa-
bila manusia hendak menciptakan sesuahr dari debu-

debu ini, paling banter mereka hanya membuat bafu
bata, bejana, tembikar, bangunan, atau perkakas,

dengan segala kelembutannya. Akan tetapi, Allah
menciptakan kehidupan dari debudebu dan tanah-

tanah ini, kehidupan yang berdenyut dan bergerak.
Yang mengimplikasikan adanya rahasia Ilahi yang
luarbiasa, rahasiakehidupan. Itulah rahasiayang ma
nusia tidak mampu menggapainya, yang tidak mampu
mengetahuinya

Demikian pulalah AlQur'an, yang tersusun dari
huruf-huruf dan kata-kata, yang dengan huruf-huruf
dan kata-kata ini manusia dapat menyusun perkataan

dan puisi. Sedangkan, dari huruf-huruf dan kata-kata
ini. Allah menciptakanAlQuran dan alFurqan, kitab
pembeda antarayang hak danyang batil. Perbedaan
antara apa yang diciptakan manusia dan yang di-

ciptakan Allah dari huruf-huruf dan kata-kata ini
adalah seperti perbedaan antara tubuh kasar yang

mati dengan roh yang terus berdenyut dan bergerak.
Dan, ihrlah perbedaan antara gambaran kehidupan
dengan hakikat kehidupan.

"Kitnb (Al- fui an) ini tidnk adn knoguan padnnya.... "

Dari mana adanya keraguan dan kesangsian?
Pehrnjuk kebenaran dan keyakinannya tersinpan di
dalamnya dan tampak jelas dalam ketidak-mampuan
mereka membuatyang sepertinya dari huruf-huruf
yang ada di antara nrereka, yang dikenal dari bahasa

mereka. Dari sisi manakeraguan ifu?

'Kitab (At-fuian) ini tidak adn keraguan padnnya,

petunjuk bagi mnekn yang bntalata."

Pehrnjukitulah hakikafrrya petunjuk ihrlah tabiat-

nya petunjuk itulah eksistensiny4 dan petunjuk itu
pqlalah materinya Akan tetapi, bagi siapakah geftmg-

an petunjuk itu? Unhrk siapakah kitab itu menjadi
pehrnjuk, cahay4 pemandu, penasihat dan pemberi
penjelasan?

Bagi orangorang yang bertakwa. Ketalnvaan di
dalam hati itulah yang menjadikan yang bersangkut-
an layak mendapatkan manlaat kitab ini. Ketakrvaan
yang membuka kunci-kunci hati, hingga kitab itu
dapat masuk ke dalamnya dan memainkan peranan-

nya di sana Ketalnvaanyang menjadikan hati ini tang-

gap, mau menerim4 dan menyambut kitab suci itu.
Oleh karena itu, orang yang ingln mendapatkan

petunjuk di dalam Al-Qur'an haruslah datang ke
padanya dengan hati yang bersih, sehat, dan sejah-

tera. Dengan hatiyang hrlus murni. Kemudian datang

kepadanya dengan hatiyang takut dan berhati-hati,
khawatir berada di dalam kesesatan dan diperdaya-

kan oleh kesesatan. Nab padawakhr itu terbukalah
untuknya rahasiarahasia dan cahaya Al-Qur'an, ter-

curah semuanya di dalam hatiyang datangkepadanya

dengan takrva, takuf responsif, dan siap unhtk mene
rimanya...

Diriwayatkan bahwa Umar ibnul Ktraththab r.a
pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang
talora, lalu I-lbay menjawab sambil bertanya, "Per-

nahkah engkau melewati ialan yang penuh duri?"

Umar menjawab, "Pernah." Ubay bertanya lagi,
'Apakah gerangan yang engkau lakukan?'Umar
menjawab, "Aku berhati-hati dan berupaya meng-

hindarinya" Ubay berkata, "Ihrlah tak'ry'a."

Itulah takwa, sensitivitas dalam hati, kepekaan
dalam peraszuln, responsif, selalu takuf senantiasa

berhati-hati, dan selalu menjaga diri dari duri-duri
jalan, jalan kehidupan, yang penuh dengan duri ke
senangan dan syahwat, duri-duri keinginan dan



Tafiir Fi Zhilalil-Qur'an I (47 ) Juz l: al-Faatihah E Permulaan sl-Baqarah

ambisi, duriduri kekftawatiran dan ketakutan, duri-
duri harapan palsu terhadap orang yang tidak me
miliki kemampuan untuk memenuhi harapan, dan
ketakutan palsu kepada oftmg yang tidak memiliki
kekuasaan untuk memberilian manfrat dan mudharat,
dan berpuluh-puluh rnacam duri lainnya"

Ctui- Ciri Golongan Muttaqin
Ayat berikutrya menerangkan sifat-sifat dan

karakter orango rang muttnqi4yaihr sifut kaum muk-
minin terdahulu di Madinah, yang notabene meru-
pakan sifut-sifrt tulus orangorang mulanin dari umat
ini pada setiap saal

'iiit$;i!1\it;4;;#\.:'rirli
it\64Ls5(,t;3'-tlr;*:o;^i

3\,i t t'' t 
'nu" 

?/

$ "r!*P-;;i!r.{!a"1
' (Yaitu) mnela y ang b srim.an l"p ofu y *g gaib, y ang
mendirilmn sh.alnt, dan mennfknhlun sebagian reryki
yangKnmi anugnahJmn l"pod"mnela. Dary mnela
yarg bniman lupada Kitab (Al-qrian) yang tel"ah

diturunlun lupadnmu dnn kinb-kinb long telnh di-
turunJan sebelumrnu, suta mnelw yakin alan adanla
(lukdttp an) aA:hirat. " (al-Baqarah: 3-4)

Ciri pertama bagi orangorang muaaqinialahke
satuan perasaan yang positif dan aktif. Suatu ke
satuan yang menghimpun di dalam jiwa mereka
iman kepada yang gaib dengan menunaikan ke
wajiban, iman kepad a pararasul secara keseluruh-
an, dan sesudah itu yakin akan adanya kehidupan
alifiiral krilah kelengkapan yang menjadi ciri kfras
akidah Islam, menjadi ciri kf,ras jiwayang beriman
dengan akidah ini, yang layak menjadi akidah ter-
aktrir untuk diterima oleh semua manusia dan untuk
menjaga kemanusiaan seluruhnya, agar manusia
dapathidup di bawah naungannya dengan segenap
perasruumya dan manhnj'sistem' hidupnya secara
sempurna, mencakup perasaan dan amal, iman,
serta perafuran.

I(alau kita rinci ciri pertama orang yang talnra ini
sesuai masing-masing kata yang menjadi bahan
bentukannya maka terungkaplah bagi kita betapa
lro;ta-kalta ini mengandung nilai yang asasi bagi ke
hidupan manusia secara keseluruhan.

'Mnela yang berim.an lupadn yang gai.b."

Mak4 tidak ada yang dapat menghalarrgi peras-

annya unhrk mengadakan hubungan antara roh
mereka dan KekuatanTerbesaryang menjadi sum-
berny4 dan menjadi sumber alam semesta ini. Tidak
adayang menghalangi antararohnya dan apayang
ada di balik sesuaht yang dirasakan ini yang berupa
hakikat-hakikat, kekuatan-kekuatan, potensipotensi,
ciptaancipt4an, dan semesta yang mnujud

Iman k'epadayang gaib merupakan palang pintu
yang dilewati oleh manusia, melewati tingkatbinatang
yang hanya mengerti apa yang dicapai pancaindra-

nya saja, menuju martabat manusiayang mengerti
bahwa yang ada ini lebih besar dan lebih lengkap
daripada Qingkai kecil terbatas yang bisa dicapai
pancaindra itu-di mana ia hanya sebagai sarana
unfuk mengembangkan pancaindra menuju ke alam
lebih luas itn. Inilah suaht peralihanyang memiliki

. pengaruh yang besar di dalam pikiran manusia ter-
hadap hakikatwujud semesta hakikatwujud diriny4
dan hakikat kekuatan lepas di alam semesta ini. Juga
berpengaruh terhadap perasaannya kepada alam
dan apa yang ada di balik alam semesta ini, bahwa
di sana ada kekuatan dan pengahran. Hal ini juga

sangat berpengaruh terhadap kehidupannya di
muka bumi Maka orang yang hidup di dalam bingkai
kecil yang cuma sebatas apa yang dapat dicapai pan-

caindranya saja, tidaHatr sama dengan orang yang

hidup di alambesaryang dicapai dengan mata dan
pandangan batinnya-yang memperoleh gema dan
isyarat-isyaratnya di dalam suara dan lubuk hatinya.

Ia merasa bahwajangkauannya lebih luas dalam rrasa
dan tempat daripada segala sesuatu yang dicapai
pikirannya dalam usianyayang terbatas. Dan, juga

dia merasa bahwa di balik alam yang nyata dan tidak
nyata terdapat hakikatyang lebih besar dari alam
semesta ini, yang menjadi sumber alam, dan men-
jadiasal-muasalwujudnya.Yaitu,hal<tkatZatllahi
yang tidak dapat dicapai oleh pandangan mata dan
tidak dapat digapai oleh akal pikiran manusia.

Dengan demikian, terpeliharalah kemampuan
pikiran manusia yang terbatas jangkauannya itu
dari bertindak sewenang-wenang, melampaui batas,
dan sibuk dengan sesuatu yang ia tidak diciptakan
untukny4 tidak diberi kemampuan untuk meliputi-
nya, dan tidak ada gunanya sama sekali kalau ia
menggunakannya untuk itu. Sesungguhnya ke-
mampuan pikiranyang diberikan kepada manusia
adalah unhrk menegakkan kekhalifahan di muka
bumi. Ia diserahi kehidupan praktis yang dekat
(digeluti) ini, unfirk memandangnya dan merenung-
kanny4 unhrkbekerja dan berproduksi, mengem-
bangkan dan memperindah kehidupan ini, dengan
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menggunakan poGnsi rohaninya untuk berhubung-an

secara langsung dengan alam sembsta dan Sang

Maha Penciptanya, serta meninggalkan urusan gaib

yang tidak dapatdijangkau oleh akal pikirannya itu.

Adapun usaha unhrk memahami apa yang ada di
balik alam nyata ini dengan menggunakan akalyang
terbatas kemampuannya sesuai dengan keterbatas-

an bumi dan kehidupan di atasnya tanpa memiliki
sandamn dari rohyang mendapatkan ilham dan mata

hati yang terbuka serta tidak mempercayai perkara
gaib yang tidak dapat dicapai oleh akal ini, maka
usaha ini pertama mengalami kegagalan, dan akhir-
nya sia-sia. Gagal karena ia mempergunakan alat
yang tidak diciptakan untuk lapangan ini, dan gagal

karena ia telah berlaku sewenang-wenang memper-
gunakan kemampuan akal yang tidak diciptakan
unhrk hal-hal seperti ini.

Apabila akal manusia telah menerima aksioma
pertama bahwa sesuatur yang terbatas tidak dapat

mencapai sesuatu yang muflak (tidak terbatas),
maka-demi menghormati logika itu sendiri-dia
dapat menerima kesimpulan bahwa untrk mencapai

sesuafir yang mutlak ihr adalah mustatril. Dan, bahwa

tidak dapatuiya dicapai sesuatu yang tak diketahui iht
bukan berarti meniadakan keberadaan sesuahr yang

tersembunyi di dalam kegaiban. Dengan demikian,

ia harus menyerahkan perkara gaib kepada ke
kuatan lain yang bukan kekuatan akal. Hendaldah
diperoleh ilmunya tentang hal itu dari Yang Maha
Mengetahui semua yang tampak dan yang tidak
tampak, yang gaib danyang nyata

"Menghormati logika akal" seperti ini menjadi
hiasan hidup orangorang mukmin, dan ini "merupa-

kan ciri pertama dari sifut-sifat orangorang muttaqin".

"Iman kepada yang gaib" merupakan persim-
pangan jalan dalam mengangkat martabat manusia

dari dunia binatang. Akan tetapi, golongan materialis
pada zaman sekarang ini, sebagaimana halnya semua
golongan materialis dalam setiap zaman, ingin me
ngembalikan manusiake titikterendah... ke "dunia
binatang", yang keberadaannya tidak lain hanya
untuk sesuatu yang dapat dicapai pancaindra saja

Dan, mereka menamakannya sebagai'kemajuan",
padatral itu sebenarnya adalah keterpurukan yang

Ailah melindungi oftIng{ftrlg mulanin daripadanya

IGrena itu, dijadikanlah sifat k*rusus unhrk merek4
yaitu sifat,

"Orang-mang yang berimnn lepadn yang gaib".

Segalapuji bagiAllah atas segala nikrnat-Nya, dan

keterpurukan adalah bagi orang-orang yang ter-

puruk dan terjungkal.

' Yang m-endirilan shnlnJ. "

Maka, mereka menghadapkan dan mengarah-
kan ibadah kepadaAllah Yang Maha Esa saja, dan

dengan demikian meningkatlah derajat mereka,
tidak menyembah kepada sesama hamba dan tidak
menyembah behda-benda. Mereka menghadapkan
diri kepada Pemilikkekuatan mutlakyang tak ter-
batas, mereka menundukkan wajahnya kepada
Allah, bukan kepada sesama hamba- Hati yang ber-
sujud kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan
berhubungan dengan-Nya siang dan malam, selalu

merasa bahwri dia berhubungan dengan TatYang
Wajib Wujudnya, dan dia mendapatkan bagi hidup
nya tujuan yang lebih tinggr daripada berkutat di
bumi dengan segala kebuhrhannya. Ia merasabahwa
dirinya lebih kuat dari maKrluk lain karena ia ber-

hubungan dengan Pencipta maktrluk-makhluk ini.

Semua ini menjadi sumber kekuatan hatinya, se
bagaimana ia menjadi sumber baginya untuk men-
jauhi dosa dan berbuat talnva- Dan, menjadi faktor
penting dalam pembinaan kepribadian dan menjadi-
kannya memiliki persepsi Rabbaniyah, perasaan

Rabbaniyah, dan perilaku Rabbaniyah'yang selalu

disertai dengan bimbingan ketuhanarf .

'Dan mmaflahlmn sebaginn reaki yang lami anugnah-

Ian lepadn msrelca."

Mak4 sejak awal mereka mengerti bahwa harta
yang ada di tangan mereka itu adalah rezeki dari
Allah, bukan hasil ciptaan dirinya sendiri. Nah dafl
pengakuan terhadap nikmat rezeki ini maka ia ingin
membagi kebaikan dengan semua makhluk, timbul
rasa solidaritas sosialnya dengan sesama maKrluk
Allah, merasa sama-salna unsurmanusia, dan merasa-

kan persaudaraan dengan sesama manusia. Nilai
semua initercermin dalampembersihan jiwanya dari
penyakit bakhil dan penyuciannya dengan melaku-
kan kebajikan. Dan, nilainya lagi ialah menjadikan
kehidupan sebagai lapangan unhrk tolong-menolong

-bukan unt rk berperang dan bertengkar, unfirk menr
berikan rasa aman kepada yang tak berday4 lemah,

dan terbatas. Juga menimbulkan perasaan di dalam

hati merekabahwa mereka hidup di antara hati, wajah,

danjiwa bukan di antara kuku, pencakar, dan taring.
htfakdisini mencakup zakat dan sedekah, dan

segala sesuatu yang dinafl<ahkan untuk kebaikan
dan kebajikan. Infak telah disyariatkan sebelum

disyariatkannya zakat, karena infak merupakan
pokok yang menyeluruh, yang dikhususkan oleh

A
F(

3
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nash-nash zakat namun tidak menghabiskan semua-

nya. Diriwayatkan di dalam hadits Rasulullah saw.

dengan isnadnya dari Fatimah binti Qais,

t -,'-' 
3 o t

( ;tflt 6y t;,- JtJt a.r! )
"sesungguhny a pada hnrtn itu tndnpat kanoJ**,rton
sknt."(HR at{irmidzi)

Ditetapkannya prinsip ini secara menyeluruh
adalah yang dimaksudkan dalam nash dengan di.
wajibkannya zakal
'Dan, mneka y ang bnim.an lupadn Ktnb (AL Qti an)

y ang telah diturunknn lep adamu dnn Kitab - Kinb y ang
telah diturunlmn sebelummu. "

lni merupakan sifat yang sangat tepat bagi umat
Islam, pewaris akid ah samawtyahpewaris nubuwwah
sejak fajar kemanusiaan, dan sebagai pemelihara
warisan akidah dan warisan kenabian itu, dan peng-

awal rombongan iman di muka bumi hingga akhir
T,atnan

Nilai sifut ini adalah adanya perasaan tentang ke
sahran manusia kesatuan agamany4 kesatuan rasul-
rasulnya, dan keesaan Yang Disembah. Nilai ialah
kebersihan roh dari fanatisme yang tercela,fana-
tisme yang menentang agama dan orangorang yang
beriman kepada agama yang benar. Nilainya adalah
perasaan tenang dan tenteram terhadap pemelihar-
aan dan perlindungan Allah kepada kemanusiaan
sepanjang masa dan generasi. Suatu pemeliharaan
yang tampak jelas dalam pengutusan para rasul dan
risalah dengan sahr agama dan satu petunjuk. Nilai-
nya ialah merasa bangga dan mulia dengan petunjuk
yang tetap berlaku meskipun hari terus berganti dan
masa terus bertukar, bagaikan bintang yang tetap
ber-sinar menjadi pehrnjuk dalam kegelapan.

'Dan merela yakin aknn adanya (lcehidupan) alchirat."

Ini merupakan pamungkas sifat-sifat ifu. Pamung-
kas yang menghubungkan dunia dengan akhirat,
permulaan dan tempat kembali, amalan dan pem-
balasan;yang menimbulkan perasaan kepada ma-
nusia bahwa dia tidak dicampakkan dengan sia-sia,

tidak diciptakan tanpa guna, tidak dibiarkan takber-
makna. Juga menimbulkan peraszum akan adanya
keadilan muflakyang dinantikan, agar hati menjadi
tenang, perasaan tiada goncang, timbul kembali
semangatnya untuk beramal saleh, timbul kembali
harapannya untuk mendapatkan keadilan dan rahmat
Allah setelah perjalanan hidup usai.

'Yakin kepada kehidupan akhirat" merupakan

persimpangan jalan antara orang yang hidup dalam
batas dinding indra yang tertutup, dan orang yang
hidup dalam alam yang lapang membentang. Antara
orang yang merasa bahwa kehidupan di bumi ini
merupakan segala bagrnya di alam semesta ini, de
ngan orang yang merasa bahwa kehidupan di muka
bumi ini hanyalah sasaran ujian yang akan mengantar-
kannya unfuk mendapatkan pembalasan; dan bahwa
kehidupan yang hakiki adalah di alam sana dalam
kehidupan aKrat, di balik kehidupan dunia yang
terbatas bingkainya ini.

Setiap sifat dari sifat-sifat ini-sebagaimana kita
lihat-memiliki nilai tersendiri bagi kehidupan ma-
nusia. Olefi karena itulah, semua itu menjadi sifrt
golongan muttaqin'orang-orang yang bertalnva'.
Sifat-sifat ini tersusun secara rapi dan saling meng-
isi, yang dari semuaitu disusun suahrkesatuanyang
terafirr dan rapi.

Maka "takwa'' adalah perasaan di dalam hati, kon-
disi dan nurani, sumber arah perjalanan dan amalan,
penyatu perasaan batin dan tindakan lahir, yang
menghubungkan manusia dengan Allah baik secara
sembunyi maupun terang-terangan, ketika sedang
sendirian maupun di hadapan banyak orang. Takrva
juga menjernihkan roh, hingga menghilanglah hijab
hijab pendinding antara dia dan segala sesuatu yang
meliputi alam gaib dan alam nyata, dan di dalamnya
bertemu yang dikenal dan yang tidak dikenal, yang
diketahui danyang tidak diketahui. Dan apabilaroh
telah jernih, maka hilanglah sekat-sekat antara yang
lahir dan yang batin. IGrena, iman kepadayang gaib
padawaldu ihr menjadi buah alamiah hilangnya sekat
dan dindingyang menutupi. Sehinega berhubung-
anlah roh dengan perkara gaib dan merasa tenang
dengannya.

Di samping ketakwaan dan iman kepada yang
gaib, juga terdapat suatu benhrk ibadah yang telah
dipilihkan olehAllah, dan dijadikannya sebagai tali
penghubung antara hamba danTuhan.

Selanjubrya, sifat "kedermawanan" dengan menr
berikan sebagian rezeki kepada orang lain, sebagai
wujud pengakuan terhadap keindahan nikmatAllah
dan rasa persaudaraan sesarna nunusia. Kemudian
kelapangan hati terhadap rombongan iman yang
berurat-berakar, dan merasakan adanya unsur-unsur
kekerabatan bagi semua mukmin, semua nabi, dan
semua risalah. Dan, selanjutnya merasa yakin akan
adanya kehidupan akhirat dengan tidak ragu dan
tidak bimbang.

Begitulah gambaran jamaah musliminyang ada
di Madinah pada waktu itu, yang terdiri dari arrykatan
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pemula (as- Sabiqunal. Awwalan),|<aumMuhajirin dan
kaum Anshar. Jamaah tersebut dengdn sifit-sifrbrya
ini merupakan sesuahr yang besa4 besar dalam arti
sesungguhnya dengan implementasi iman di antara
mereka lbrena itu, dengan jamaah ini, Allah men-
jadi beberapa urusan besar di muka bumi dan di
dalam kehidupan seluruh umatmanusia- IGrena ihr,
ditetapkanlah bahwa

^eir;'grecGlFJ$;\
s <';\a\p,

'Mneka inlnh yang tztnp ne/tdnpaf petunjuk dari Tulan
mneka, dan mneknlah nrang-orang yang bnuntung. "
(al-Baqarah:5)

Begihrlah mereka mendapatpehrnjuk, dan begihr-
iah mereka mendapat keberuntungan. Dan, jalan
petunjuk dan keberuntungan inilah jalan yang di-
bentangkan.

C'olonga.n lGfirin
Gambaran yang kedua adalah golongan kartrin.

Suatu gambaranyang melukiskan elemen kekafiran
di semuapersada dan semua mas4

i: iJ l';1 i4' -t;\; ;a4; xi'it;r(l$i ;'Y

{*;";+ptii6&&;K:e*'r;,;}5
*'ry+($4r',t&*6

"Sntngulmya mang-mang lafa, mma mj a bagi mneltn,

lrnmu b ri p ningatnn atnu tidnk lmmu bni p ningatan,
mnela ti^dak akan b nimnn. Allnh telah mmgurci-m"ati
lati dnn pmdtngman m.uela, dan pmglihatnn mnela
ditutup. Dan, bagt mnela silaa yang amat bnaL" (aI-
Baqarah: G7)

Di sini kitaiumpai pertentangan secara diametal
antara gambaran golongan mutta4in dangambaran
golongan lwfirin Apabila AlQur' an itu pehrnjuk bagi
oftng{ftmgyang bertal<ura makamemberi peringat-

an atau tidak memberi peringatan kepada orang-
orang kafr ihr sama saja. I(aren4 jendela yang ter-
buka ifu hanya pada roh-roh orangorang yang ber-
tahva dan mereka sajayang mempunyai hubungan
dengan alam wujud dan Pencipta alam wujud, yang
menghubungkan antara lahir dan batin, antara yang

gaib dan yang nyata- Jendela-jendelayang terbuka ini
semuanya adalah unfuk mereka, dan tertutup bagi
orang-orang kafir, tali penghubung terentang kuat
bagi mereka, tapi terpufus bagr orangorang kafr,
'Allah tel"ah mengunci-m.ati hati dan pendrngaran

m.erelil..."

Dikunci-mati. dan ditutupnya, hinga tidak sampai
kzp annny a p etunj uk dnn p engaralmn.

'Dan penglihntan mtrelm ditutup .. . "

Hingga tidak ada cahaya dan petunjukyang dapat
mencuri pandang. Allah telah mengunci-mati hati
dan pendengaran mereka serta menufup penglihat-
an mereka, s6bagai balasan yang sesuai dengan
sikap merekayang melecehkan peringatan. Sehingga"

bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi
peringatan adalah sama saja

Ifirlah gambaran yang gelap gulita beku, terlukis
dari celahcelah gerakanyang tetap dan pasti, gerak
penufupan terhadap hati dan pendengaran, dan pe
nufupan terhadap pandangan dan penglihatan.

'Dan bagi mnela siksa yang amnt buat."

Sebagai akibat dari kekafiranyang keras kepala
yang tidak mau menerima peringatan pemberi pe
ringatan, yang sama baginya diberi peringatan atau
tidak diberi peringatan, sebagaimana yang sudah
diberitahukan Allah akan tabiat mereka yang ter-
berangus dan keras kepala

Golongan Munafik
Selanjuhrya kita beralih kepada gambaran ketiga

atau contoh kefua Golongan ini sifat-sifut dan tanda-
tandanya tidak sejernih golongan pertama dan tidak
segelap golongan kedua- Akan tetapi, mengacaukan
perasaan, mengaburkan pandangan, kadang sem-
bunyi kadang jelas. Itulah gambaran orang-orzmg
munafh

iviryi "AL; 
6\6,v J ii s q,uiu.,

3rL^1t1'r\ ja;u$i561'o;e{*6ek
'J; 6 3 ; r*3 C# "#"v S ;,i:.!it J y

S 5ji* \js4H),5r1i {s V; ri,i

F GL\:j 6 &;E i.i t f,ir { S: t;,titj

.irAi',;riu! ij4; ;{ *., t 
V t

s,f; 6 3-ta\ { iit{l $ 6 }r;)
',4/55



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I (sl) Juz l: al-Faatihah & furmalaan gl-Baqarah

i\6A i'J, {i i"tI \*zlti6 \{K b'}1 f} 6

&r;ilu,fi t;tt.itfiiiF$5,.g-JSsl

& i,A A{*Y a,l:tS rr.isi;i:i'\ &
46 aiij !'-iJAi Wi A $i,^+t

+144)\3(vii#Ev
"Di antara m.anusia ada yang mengatalmn, "Kami
berinnn l"pod" Allnh dnn Hari Kemudinn", pa.dalwl

mneka itu sesunguhnya bulan orang-orarg yang
beriman. Mnela hmdak mmipu Allah dnn mang- arary
yarg berimnn, Padnhal rnnelm lmnya mmipu dirinya
smdiri sednngmerelw tidnk sadm. Dalmn hnti mnelm
adn pmy akit, lalu ditmnbah Allah peny akitnya; dnn bagi

mnela silrsa yang pedih disebablun mnekn bndusta.
Dan biln dilanlan l"pod" m.erelm, longanlah kn'mu

mm.buat Isrusalan di mula bumi', mnelru mmjawab,
'sesungguhnya kami lrang-zrang yang mengadalan
pnbailan.' Ingatlala sesarryuhrrya maelm itul'ah mang-

nratlg yang membuat kerusaltan, tetapi mnela tidak
sadnr. Apabiln dilanlan l"pon" mnelm, Bnimmlnh
lannu sebagaimann orang-nrang lnin telnh bniman',
mnelu mmj ausa,b,'Alun bnimmluh lnrni sebagaimana

orang-orarg yarry bodoh itu telnh bnim.a.n?' Ingatlah,
s e s ungguhny a mn elmlah orang- oratg y ang b odo h, tc np i
maela tidak tnhu. Dan bila msrelm berjumpa dzngan

nrang- nrang j ong briman, mn elw mmgataknn,'Kami
tnl,ah bniman.' Dan biln mnela ktmbali lupadn setn'n-

setnn m.erela, mnelm m.engatnlan,'Sennggulaty a kami
sependirian dmgan lamu, lami lwnyalnh banl'ok-ol.ok.'

Allah alun (mctnlalar) olnk-olnlan merekn dnn rnan-
biarkan mneka terombang-ambing dalam kesesatan

mnela. Merela itul.ah orang yang membeli leesesatan

fungan p etunjuh mnl@ tidnllnh b mtntung p mtiagmn
mnela dan ildnklnh mnelw mmdnpat p aunj uk.' (al-
Baqarah:8-16)

hri adalah garnbamn yang realistis dan kenyataan
fakhal di Madinah, akan tetapi ketika kita melewati
suahr masa dan tempat, kitaiumpai bahwa gambaran

ini merupakan contoh yang berulang-ulang terjadi
pada semua generasi ma-nusia. Kita dapati bahwa
manusia jenis ini adalah golongan munafik yang
merasa soktinggi tetapi tidak memiliki keberanian
untuk menghadapi kebenaran dengan iman yang
satfh, dan tidak pula berani mengemukakan peng-

ingkaran secara tansparan terhadap kebenaran ifu.

Tetapi, pada waktu yang sama mereka mempG
sisikan dirinya sebagai manusiayang tertinggi ke
dudukannya dibandingkan semua golongan manu-
sia, dan persepsi mereka terhadap semua urusan
juga dianggap paling tinggr dibandingkan dengan
yang lain.

Oleh karena ifu, kami cenderung unfuk mem-
bicarakan'nash-nash ini secara khusus terhadap
golongan munafik ini pada setiap generasi-dengan

tidak melupakan.sejarah. Kami tujukan pula pem-

bicaraan ini kepada lubuk hati manusia pada setiap
generasi-

Mereka menyatakan beriman kepada Allatr dan
Hari Kemuilian, tetapi mereka padahakikatrrya tidak
beriman. Mereka adalah kaum munafih yang tidak
berani menyatakan pengingkaran secara terus

. terang terhadap kaum mukninin.
Mereka mengirabahwamereka ihr adalatr orang-

orangyang cerdas dan pandai serta mampu melaku-
kan tipu daya dan rekayasa terhadap orang{rang
yanglapang dada ihr, akan tetapiAlQur'an mene
rangkan hakikat perbuatan mereka- Mak4 mereka
tidakhanyamenipu otang{mng mukrnin saja me
lainkan hendak menipuAllah atau mencobamenipu
Allah,

'Mereltu hennak mmipu Allah dnn orarry-orang yarg
buimnn..."

Di dalam nash ini dan nash-nash yang sepertiny4
kita menghadapi sebuah hakikat yang besar dan
anugerah yang mulia dariAllah. Hakikat itu ditegas
kan oleh AlQur'an dan senantiasa diulang-ulangnya
yaihr "hakikat hubungan antara Allah dan orang-
orang mukmin". Dia menjadikern sifat mereka se
bagai sifrt-Ny4 urusan mereka sebagai urusan-Ny4
keadaan mereka sebagai keadaan-Nya. Dihimpun-
Nya mereka kepada-Nya, diambil-Nya mereka di
bawah perlindungan-Nya, dijadikan-Nya musuh
mereka sebagai musuh-Nya dan tipu dayayang di-
tujukan kepada mereka sebagai tipu daya yang
ditujukan kepada-Nya Inilatr karuniayangluhur dan

mulia IGruniayang mengangkatkedudukan orang-

orang mukmin dan hakikat mereka ke tingkatan
yanag amattinggi ini. Hal ini sekaligus memberikan
kesan bahwa hakikat iman di alam semesta ini
merupakan hakikat yang paling besar dan paling
mulia IGrunia ini juga mendatangkan ketenangan
di dalam hati si mukmin tanpa batas. Sedangkan,
Nlah Azza wa Jalla menjadikan persoalan orang
mukmin itu sebagai persoalan-Nya, serangan yang

ditujukan kepadanya berarti serangan yang di-
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tujukan kepada-Ny4 dan musuhnya adalah musuh-
Nya. Dia memasuliakan orang muknlin itu ke dalam
barisan-Nya dan mengangkatnya ke sisi-Nya yang

terhormat
r IGlau sudah demikian, makaapaartihamba-hamba
ihr, tipu dayanya, rekayasanya, dan gangguannya
yangkecil itu?

Pada waktu yang sama, nash ini sekaligus me
rupakan anc:mvm yanag menakutkan bagi orang-
orangyang mencoba melakukan tipu daya terhadap
orang{rang mukrnin dan hendak mengganggu
mereka Nash ini sebagai peringatan keras kepada
merek4 batrwa serangan mereka itu bukan kepada
orangotarrg mukrnin saja tetapi sekaligus seftngan
terhadap Allah Yang Matrakuasa lagr Mahaperkasa

Jugaberarti bahwa merekamemerangiAllah apabila

mereka memerangi kekasih-kekasih-Nya Sebetul-

nya mereka hanya sedang menantikan kemurkaan
Allah ketika mereka melakukan usatrayang tercela
ini.

Hakikat ini dengan kedua sisinya sangat tepat
unhrk direnungkan oleh kaum mukrninin agar hati
mereka menjadi tenang, mantap, dan dapat berjalan
di jalan hidup mereka dengan tidakmenghiraukan
tipu dayaparapenipu, rekayasaparaperekayasa dan
gangguan para penjahar Dan, patut pula direnung-
kan oleh musuh-musuh kaummulaninin agarmereka
merasa bkuf genhr, dan mengerti siapa sebenarnya
yang sedang merekahadapi dan merekaundang
kemurkaan-Nya ketika mereka melakukan tantang-
an terhadap kaum mukminin.

Kita kembali kepada orang{ftmg yang menipu
Allah dan orangorang yang beriman dengan mengata
kan, "IGmi beriman kepadaAllah dan Hari Kemu-
dian", karena mereka menganggap diri mereka
sangat cerdas dan pandai. Akan tetapi, alangkatr
teperdayanya merek4 alangkah menggelikannya
mereka sebelum ayat ihr sendiri semflrn4

"PadnJwJ mnela lwny a mmipu diriny a smdiri sedang

mnelm tidnk sadnr."

Mereka lalai, karena mereka tidak menipu me
lainkan kepada diri mereka sendiri dengan tidak
mereka sadari- SesungguhnyaAllahyang membalas
tipu daya mereka ihr Maha Mengetahui, dan orang-
orang mulanin senantiasa berada di dalam lindungan
Allah dari tipu dayayans hina ini. Sedanskan, mereka
yang lalai itu hanya menipu dan memperdayakan
dirinya sendiri Mereka menipu diri sendiri, ketika
mereka menganggap bahwa mereka akan ber-
untung dan berhasil dengan tindakan dan danayang

dikeluarkannya ifu, serta memetharanya dengan
menyembunyikan kekafiran di kalangan kaum muk-
minin. Akan tetapi, padawakhr yang sam4 sebenar-

nya mereka membinasakan dirinya sendiri dengan
melakukan kekafiran yang mereka sembunyikan
dan kemunafikan yang mereka nyatakan itu. Akibat-
nya, mereka mendapatkan tempat kembali yang
amatburuk

Namun, mengapakah oftng{rang munafkitu me
lakukan upaya-upayayang demikian itu? Dan, meng-

apa merekamelakukan penipuan semacam itu?

'Di dnlam hnti mcrelw adn penyakit..."

Mental mbreka sakit, dalam hati mereka ada
penyakit, dan inilatryang memalingkan mereka dari
jalanyangterang danlurus, serta menjadikan mereka
pantas mendapatkan tambahan penyakit dari Allah,

"Inlu Allah rnmamhah pmyakit padn mnekn."

Penyakibrya itu menimbulkan penyakitlagi. Pe
nyelewengan mereka itu pada mulanya hanya se
dikit, tetapi kemudianberkembang pada setiap lang-
kahnya dan semakin bertambah.

Ini adalah suatu sunnah yang tidak pernah ber-
ganti. Sunnah Allah pada segala sesuatu dan dalam
semua urusan, serta pada perasuum dan perilaku.
Dengan demikian, sudah dimaHumi tempat kembali
mereka nanti, tempatkembaliyang pantas ditempati
oleh orangorang yang menipu Allah dan orang-
orangyang berfurun,

"Bagi mnela silxa yangpedih disebablan mnela bn-
dusta."

Sifat mereka yang lain lagi-kf,rususnya tokoh-
tokoh mereka yang pada masa permulaan hijrah
mempunyai kedudukan yang tinggl di mata kaum-
nya sebagai penguasa dan pemimpin, sepertiAbdullah
bin Ubay bin Salul-adalah sifat keras kepala dan
selalu membenarkan perbuatan mereka yang rusak
ifir, dan membanggakan diri ketika mereka mer:rsa

aman unhrk melakukan apa yang mereka inginkan,

'qi,#i'oAAf j1e!$raLf j{{:SiV
t'rtrss 6$ 632iai il &5ii1 $

'Dan biln dilwnlmn l"podo mnela, longanlnh lamu
mernbuat l$rusalw di mula bumi', mneka mmj awatr,

'S esungguhny a knmi nrang- 0r ang y ang mmgadalmn
pabailmn.' Ingarlnla sesunguh;ny a msrelm itulnh mang-

nrang yang membuat knusalnn, tetapi mnelw tidnk
sadm.' (al-Baqarah: 1 1- 12)
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Mereka tidak hanya berhenti pada berbuat dusta
dan menipu saja, akan tetapi merbka tambah lagi
dengan perbuatan tolol dan mengaku yang bukan-
bukan,

'Dan biln dikntnl(nn lnpodo mnela, langarilnh lmmu

membuat lerusalmn di mukn bumi' ...."

Mereka tidak cukup membersihkan diri dari per-

buatan itu saja, bahkan lebih jauh mereka mem-
banggakan diri dan membenarkan tindakannya

' Mnela n@ aw ab,'Sesungguhny a kami adnlnh arang-

oratgyngmengadalnnpnbaikan."' ,

Orangorang yang membuat kerusakan di bumi
dengan serusak-rusaknya sarnbil mengatakan bahwa
mereka melakukan perbaikan atau melakukan tindak-

anyang baik ihr banyak sekali jurnlatrnya pada setiap

?;rrflalrr. Mereka mengatakan ihr karena timbangan
yang ada di tangan mereka sudah rusak. Sebab,

apabila timbangan keiKrlasan dan ketulusan di
dalam jiwa sudah rusak, maka rusak pulalah semua
timbangan dan tata nilai. Orangorang yang hatinya
tidakiktrlas karenaAllah tidak akan merasakan ke
rusakan amal perbuatan mereka" karena timbangan
kebaikan dan keburukan, kesalehan dan kerusakan
di dalam jiwa mereka bergoyang bersama hawa
nafsu, tidak berpedoman pada kaidah Rabbaniyatt.

Oleh karena itu, datanglah akibatyang pasti dan
ketetapanyang benar,

'Tngatlah, bahwa sesunguhnya merekn itulnh orang-

nrang lang membuat kerusalmn, tetapi maeka tidnk
sad.ar."

Di antara sifat mereka lagi adalah sombong dan
merasa lebih tinggi kedudukannya daripada manusia
lain, sebagai upaya unhrk mendapatkan kedudukan
palsu dimatamanusi4

-K Ui\ rjL I 6 i',1 r ;1t3 tgr; ;{'x.tig
*:&9,-J.S-sti\6ai&#;r1j*6arav
"Apabila dilutalnn lepadn m.uela, BsrinLanl"ah leamu

sebagaimana nrang-orang lain telnh bnim.an', merela

menj awa.b, Almn b erimnnluh lami sebagaimann mang-

nrang yang bodoh itu telah beriman?' Ingatlah, se'

sungguhtrya mereknLah orang-orang Iang bodnh, tetnpi

mneka tidak tahu," (al-Baqarah: 13)

Jelaslah sudah bahwa dakrah yang diserukan
kepada mereka di Madinah adalah agar mereka
beriman dengan hrlus,lurus, dan bersih dari hawa
nafsu. Iman orangorang yang ilrtrlas dan masuk

Islam secara totalitas, menyerahkan dirinya kepada
Allah, dan membuka hatinya untuk menerima
Rasulullah saw. yang memberikan pengarahan ke
pada merek4 lantas mereka mematuhinya sec:ffa
utuh dengan hati yang ikhlas dan tulus. Mereka
inilah manusia-manusiayang menyeru ofttng{fttng
munafik supaya beriman seperti mereka dengan
keimanan yang hrlus, jelas, dan konsisten.

JelaS pula bahwa orang{rang munafik ifu me
mandang rendah kepatuhan kepada Rasulullah saw.

ini dan merekdmenganggapnyakhusus bagi oftmg-
orang miskin sajayang tidaklayakmenduduki posisi
yang terhormal Oleh karena itr, mereka mengucap
kan perkatahn ln| Alan. bnimattkah lanni scbagaimarn

nrang-orang bodoh itu telnh beriman?" I(arena ifit,
datanglah jawaban yang telak dan ketetapan yang

.paslt,'Tngatldt, sesungularya mnelwlnh mary-oratgyary
bodoh, tznpi mneln tidak talu."

Memang, kapanl€h orangyang bodoh itu mengerti
bahwa dirinya bodoh? IGpankah oftmg yang me
nyimpang itu menyadari bahwa dia telah jauh dari
jalanyangbenar?

Kemudian disebutkanlah sifit terakhir yang me
ngungkapkan sejauh mana hubungan antara oftng-
orang munafik dan orangorangYahudi yang pen-

dendam ihr. Mereka tidak hanya berdusta dan me
nipu, bertindak bodoh dan mengaku-aku, tetapi
mereka juga melakukan kelemahan, ketercelaan,
dan persekongkolan di dalam kegelapa.n,

;t/tr3i)y\ti,-rigrl}iij6l;;t;&5i636\j
#i';#i,tsr.&(fi6

'Dan bih mnelm berjumpa dagan mang-urangyang

bnim.an, mrelm mengataknn, 'Kami telah bnimnn.'
Dan bih mnelu kmbali l"pod" setan-setan mnelw,
moela mengatnlan,'Snurryguhnya lami sependirian

dengan lmmu, lwmi hnnyalah bnolok-olok "' (aI-
Baqarah:14)

Sebagian orang mengira bahwa mencela dan
mengolokolok itu sebagai kekuatan, dan rekayasa
yang buruk ihr sebagai suahr hikyang bagus, pada-

halyang demikian itu sebenarnya adalahkelemahan
dan kehinaan. Orang yang kuat tidaHah suka men-
cela dan berlaku busuk, tidak akan menipu, tidak
akan melakukan persekongkolan jahat, dan tidak
akan memfitrah dalam kesamaran, tidak akan me
lakukan provokasi, dan tidak akan mencaci-maki.
Akan tetapi, orangorang munafikitu suka bertindak
sembunyisembunyi, tidak berani berhadapan secara
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terangterangan. Mereka berpura-pura menampak-

kan keimanan ketika bertemu dengin orang{rang
mulanin, untrk menjaga diri dari risiko, dan menjadi-

kan tameng (kepura-puraan) ini sebagai jalan untuk
merugikan lawan. Apabila mereka sudah bertemu
dengan "setan-setan" mereka-yang pada umumnya
adalah kaum Yahudi, maka mereka dijadikan alat

unhrk merobek-robek dan mencabik+abik barisan

Islarn Begitupula kaummunafik mendapatkan kaum
Yahudi sebagai sandaran dan tempat berlindung.

Orangorang munafk itu adalatr,

"...biln mnelu kmlali lepadn setnrtretan mnelca, msrela

mengatnlwn,'Saunguhnya lmmi sepmdirinn dengan

lamu, lwrni hanyalah b erohk- olnk"'

Terhadap orangorang mulanin dengan menam-
pakkan keimanan dan keseriusan.

Hampir tidak ada kondisi merekayang dicerita-

kan oleh ALQur'an melainkan diiringi dengan ancznts

an yang dapat merobohkan gunung,

ts;;.#4f:ta:*itte:nr
'All.ah almn (munbalns) olok-ol,olwn mneka dan

membiarlwn merelw tnombang-ambing dalam lu-
saalan mnelw. " (al'Baqarah: 15)

Betapa mengenaskannya orang yang diperolok-
olokkan olehYang MahaperkasaYangberkuasa atas

langit dan bumi. Betapa celakanya dia!!

Orang yang mau merenungkannya maka akan

terbayanglah olehnya pemandangan yang me
ngerikan dan menakutkan, dan tempatkembaliyang
mengerikan dan menggetarkan hati, ketika dia
membaca firman Allah (vang artinya), "Allah akan
(membalas) olokolokan mereka dan membiarkan
merekaterombans:arnbing dalarn kesesabn mereka...."

Dibiarkan-Nya mereka terombang-ambing di
jalan tanpa petrnjub tanpa mengetahui hrjuan, dan

kemudian drpegang oleh Thngan Yang Perkasa.
Mereka bagaikan tikustikus kecil yang melompat-

lompat di dalam perangkap, dengan melupakan
jebakan yang kuat Inilah balasan tipu daya dan reka
yasayarrgmenakutkan, tidak seperti olokolokan dan

rekayasa merekayang hina dan kecil.
Di sini tampak pula hakikat yang telah kami

isyaratkan di depan, hakikatperlindunganAhh dari
serangan yang ditujukan kepada orangorang muk-
min. Di balik perlindungan ini terdapat ketenangan
yang sempurna bagr kekasih-kekasih Allah, dan

terdapattempatkembali yang menakutkan dan me
ngerikan bagi musuh-musuh Allah yang lalai itu-

yang dibiarkan terombang-ambing dalam kebutaan
dan kesesatan, serta yang tertipu dan teperdaya karena

dibiarkan Allah dalam kesesatan dan menghabiskan
wakhr unfuk melakulan permusuhan. Tempat kem-

bali yang menakutkan tengah menantikan mereka
di sana sedang mereka lalai dan terombang-arnbing.

Dan, kalimat terakhir yang menggambarkan
hakikat keadlnn mereka dan sejauh mana kerugian
mereka adalah,

4\3u.{J\:{J3i$frilli,a43
*6.#\3(y,r&j1,v

"Mnelu itulah orang-nrang yng rnernbeli kesesatan

fungan petunjuk, makn tldaklah bmnrtungpern@*n
mnela dan tidnldah mnela mmdap at p ehtnj uk.' (aI-
Baqaratr: 16)

Sungguh mereka bisa mendapatkan petunjuk se
andainya mereka mau. Petunjuk itu juga disediakan
untrk mereka dan sudah ada di tangan mereka akan
tetapi, 'Mnela membeli lusaatan d.engan petunjuk."
Mereka gunakan petunjuk itu unhrk membeli ke
sesatan, maka akibatrrya'Tulnklnh bmrntung p eminga-

an mnekn dnn tidnldnh muela nnndnpat petuojuk.'

Barangkali dapat kami katakan bahwa bingkai
lukisan gambar golongan ketiga ini lebih luas dari-
pada golongan pertama dan kedua I(arena lukisan
golongan pertama dan kedua itu alurnya lurus, dan
makna-maknanya dapat dikembangkan dan diper-
luas. Lukisan pertama menggambarkan jiwa yang
jernih dan lurus arahnya. llkisan kedua meng-
gambarkan jiwa yang gelap dan tidak tahu arah.
Sedangkan, lukisan ketiga menggambarkan jiwa
yang kacau-balau, sakil ruwet, dan goncang. Ia me
merlukan tambahan senhrhan dan tambahan lang-
kah bagaimana unfuk menentukan batasnya dan
mengetahui sifat-sifutnya yang banyak

Di samping persoalannya yang panjang, juga

disebabkan besarnya peftuumyang dimainkan kaum
munafik di Madinah unhrk mengganggu jamaah

muslimah, serta sejauh mana keletihan, kegoncang-
an, dan ketidakstabilanyang merekatimbulkan. Juga
karena besarnya peftnan yang mungkin dimainkan
oleh orangorang munafik lainnya pada setiap saat di
dalam barisan kaum muslimin, serta sejauh mana
pula diperlukan pengungkapan terhadap permainan

dan kelicikan mereka
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Untuk menarnbah penjelasan maka dalam ayat-
ayatberikuhya dibuaflah perumpamaan bagi golongan

munafik ini, dan diungkapkan pula mentalitas merek4
bolak-balik mereka, dan kelabilan mereka agar ber-
tambah jelas karakter mereka ihr,

,{;:veaiW,r,ftriiaiiSiSt*L;
'ir#6');i{.,39A'6iie'Af,tQi:;

$;;*S";6'e'g
"Perumpam.aan m.ereka adnlah sepnti orangyairy mz-

nyalnkan apu mnlu setzl^ah api iht mmtrangi seleliling-
ny a Allnh hilanglan mltny a (y arry meny innri) merela,

dnn m.entbiarknn mnela dalnm lagelapan, tidnk dapat
melihnt. Mereltn tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah
mereka aknn lumbali (lu jalan yang bennr)." ("1-

Baqarah: 17-18)

Mereka tidak berpaling dari petunjuk sejak awal,

dan tidak menytrmbat telinganya dari mendengar,
tidak menutup matanya dari melihat dan tidak me
nutup hatinya dari memikirkan, sebagaimana yang
dilakukan orang-orang kafr. Akan tetapi, mereka
lebih suka kebutaan daripada pehrnjuk setelah jelas

dan terang urusan itu bagi mereka. Mereka telah
menyalakan api, tetapi ketika cahayaapi itu mene
rangi mereka, mereka tidak memanfaatkarurya pada
hal mereka mencarinya. Dan, padawakhr it:u 'Allah
hiknglan mhaya (y ang mmy inni) mnela" yangmereka

cari tetapi kemudian mereka tinggalkan, "dnn mzm-

biarlan mereka dal"am lugelnpan, tidnk dapat melihnt"
sebagai balasan berpalingnya mereka dari cahaya ihr.

Apabila telinga, lidah, dan mata ihr berfungsi
unhrk menerima seruan dan cahay4 serta untuk me
manfaatkan petunjuk dan cahaya keterangan, maka
mereka telah mengabaikan telinga mereka sehingga
menjadi "fuIi", dan mengabaikan lisan mereka se
hingga menjadi 'bisu", serta mengabaikan mata
mereka sehingga menjadi 'buta". Maka, mereka
tidak kembali kepada kebenaran dan pehurjuh serta
tidak ada pehrnjukbagi merekakepada cahaya.

Perumpamaan lain yang menggambarkan ke-
adaan mereka dan melukiskan kegoncangan dan
kebingungan serta ketakutan dalam hati mereka
adalah sebagai berikut,

'blii-ai 363 !:i& *;a(u #{ 5

irr;cr*i::sattoail<i&tgf:\
6 l tti iti l; VG # -&,$t, *;l;

* l*, 6,,f1;,;n ayb,-t4i a*
'Atnu seprrti (arang-orangyang ditim\a) hujan lzbat dnri
lnngit disertni gelnp gulin, guruh dan kilnt Maelw rne-

nyumhat telinganya dnngan an"ak jminya knrma (men-

dmgar suara petir), sebab talwt olwn m"ati. Dan, Allnh
mdiputi orang- orangyang laftr. Hampir-hnmpir kilar in
menyambar penglihntan merekn. Saiap knli kilat itu
mmyinnri nlerelm, mnekn berjalnn di bawah sinnr itu;
dnn bik gekp mmimpa mnela, mnelw bafuntiJilalnu
Allah menghendnki, niscaya Dia melenyapknn pen-
dengaran dan pmglihatnn mnelm. Sesurrygulary a Allnh

.berkuasa atas segala sesuatu." (al'Baqarah: 19-20)

lni merupakan pemar,rdangan yang mengagum-
kan, penuh dengan gerakan, bercampur dengan
kegoncangan. Adakebingungan dan kesesatan, ada
kengerian dan ketakutan, ada kekagetan dan ke
kacauan, dan ada cahaya dan gema suara. Hujan
yang sangat lebat dari langit, "disertai gelnp gulin,
gurula don kilnt. . . " "Set:inp lmk kilat itu mmyirnri merelm,

muela berjalnn di bawah sinnr itu...." 'Dan bik gekp
mmimpa merekn, merekn berhenti." Berhenti ke-
bingungan, tidak tahu ke mana mereka harus ber-
jalan, dan mereka pun dalam kondisi ketakutan,
"Merela menyumbat telinganya dtngan anak jarinya

ft,nrma nwndmgar ruarQ petir, seb ab tnlafi almn mnti. . .. "
Sifuasiyang memenuhi pemandangan itu semua

yarlg berupa hujan lebat, kegelapan, guruh, kilat,
orang-orang yang kebingungan dan ketakutan,
langkah-langkah kaki yang penuh ketakutan, yang
berhenti kefika kegelapan sedang menimpa. Situasi
yang ada dalam pemandangan ini sungguh-sungguh
melukiskan{engan memberikan kesan yang positif-
-situasi kebingungan, kegoncangan, ketidakstabilan,
dan kegoyahan yang dijalani dalam kehidupan omng-

orang munafik itu, ketika mereka bertemu dengan
orang-orang mukmin dan kembali kepada setan-

setan mereka Antara apayang merekakatakan se
saat, kemudian mereka ralat dengan serta merta.
fuitara pencarian mereka terhadap petunjuk dan
cahaya dengan kembalinya mereka kepada kesesat-

an dan kegelapan. lni merupakan sebuah peman-

dangan indrawi yang melukiskan kondisi jiwa mereka
dan menggambarkan perasaan mereka. Dan, ini
merupakan salah satu cara Al-Qur'an yang meng-
asumkan dalarn melukiskan kondisi kejiwaan flanuVnVSr;ti::t e'gg rgtlt:rg$l'$
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sia seakanakan sebuah pemandangan yang dapat di-
lihatolehpancaindraa ''

Serua.n Umum kepada Semua Manusia
Setelah usai membentangkan gambaran tiga

sosok golongan manusia makakembalilah surah ini
menyampaikan seruan kepada manusia secara ke
seluruhan dan perintah secara umum, agar mereka
memilih potet golongan yang mulia dan istiqamah,
potret orang{rang yang bersih dan ikhlas, potret
orang{rangyang aktif dan bermanfraf potet golong-
anyang mendapatpehnjuk dan mendapat kebahagia
an, yaifu potret golongan muttaqi4

-{&,s 5(#51' 3Ft,i6\qa-
,r:$t,{s"fr"5it6fr#-W
.telil.Y;tgtia,bli^i;t3l56t
'p\: r,rtf ;rt #1 * fJ 6+ .o$r :e.

t5#
"Hai mnnusia, sanbahlnh Iiilmnmu yang tclnh mm-
ciptalwnrnu dnn mang-orang yang sebelummu, agm
knmu b ertnJatr a. Dialnh y ang mmj adilnn bumi sebagai

hamparan bagimu dan lnngit sebagai atnp, dnn Dia
mmunnkan air (ruj an ) dmi ln?git, ldil Au neltglusil-
lan dmgan lruj an itu segaln buah- hualm sebagai reryki
untukmu. Karma itu, janganlnh leamu mmgadalan
selattu-selwtu bagi Ailnh padalal lwmu matgetahui. "
(al-Baqarah:21-22)

Seruan kepada semua manusia ini adalah untuk
beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan
mereka dan orangorang yang sebelum mereka.
Tuhan yang sendirian dalam menciptakan, karena
itr wajiblah Ia ditunggalkan dalam beribadah. Dan,
ibadah itu memiliki fi{uan yang harus mereka capai
dan merekawujudkan, yaitr "Agar lamu bsrto.lana...."

Agar kamu memiliki potret manusia pilihan di
antara potret-potret manusia, potret orang{ftmg
yang ahli ibadah dan bertalsra kepadaAllah, yang
menunaikan hak rububiyai Sang Maha Pencipta.
Mak4 merekahanya beribadah kepada Sang Maha
Pencipta saj4 Tuhanbagi orarrgorang sekarang dan
oftlng{fttng terdahulu, Pencipta semua numusia dan
yang memberi rezeki kepada mereka dari bumi dan

dari langit, yang tiada tandingan dan tiada sekutu
bagi-Nya

'Dialnh yang menjadikan bumi sebagai hnmparan
bagimu...."

Suafu ungkapan yang menunjulkan pemberian
aneka warna kemudahan dalam kehidupan manusia
di muka bumi ini, dan menunjuliJ<an bahwa bumi
disediakan bagi mereka untuk menjadi tempat
tinggal yang menyenangkan dan tempat berlindung
yang melindungi bagaikan hamparan. Manusia lupa
kepada hamparan yang telah dibentangkan Allah
untuk mereka sepanjang kebuhrhan mereka- Mereka
lupa terhadap kesesuaian yang telah dijadikan Allatr
padabumi ini untuk dijadikan saranakehidupan bagr
mereka, dan ditundul&an-Nya pula buat mereka
sarana-saftma kesenangan dan kenikrnatan. IGlau
tidak ada kesesuaian (keserasian), maka tidak
mungkin mereka dapat hidup di bintang dengan
mendapat kemudatran dan ketenangan seperti ini.
IGlau tidak ada sahr unsur saja dari unsur-unsur ke
hidupan di bintang ini niscaya tidaklah manusia dapat
hidup di lingkungan yang tidak menjamin mereka
untuk hidup itu. Seandainya ada salah sahr saja dari
unsur udamyang kuang dari kadaryang ditentukan,
niscaya sangat sulit bagi manusia untuk menarik
rnpas. Kecuali seandainyamereka ditakdirkan dapat
hidup dengan tiadanya salatr satu unsur udara itu.

'Dan lnngit sebagai alap....'

Di langit ada bangunan yang kokoh dan terahrr
rapi. langitmempunyaihubunganyang erat dengan
kehidupan manusia dibumi dan dengankemudahan
hidup ini. Ia densan panasny4 cahayanya, daya tarik-
ny4 keterahrannya, dan semua hubungannya de
ngan bumi, memudahkan dan membanfu berlang-
sungnya kehidupan di muka bumi. IGrena itu, tidak
mengherankan kalau ia disebutkan dalam rangka
mengingatkan manusia kepada kekuasaan Tuhan
Yang Maha Pencipta, karunia Allah Yang Maha
Memberi Rezeki, dan keberh akan Al-Mabud\han
Yang Berhak Disembah' untuk diibadahi oleh harnba
hamba-Nya dan maktrluk-Nya

'Da4 Din mmurunJmn air (huj an) dmi krgit, ldu Dia
mmghasillan dengan hujan itu segaln buah-bualan
s eb agai reTpki unlukmu.... "

Disebutkannya penurunan hujan dari langit dan

4 Silakan periksa pavrl "atTaktryil.ut-Hissiy warTajsim" dalam kitab at-Tashwirul-Fannift-@Lf aa terbitan Darusy Syuruq.
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dikeluarkannya tumbuh-tumbuhan dengan hujan
itu, yang berulang-ulang disebutkiin dalam berbagai
tempat dalam Al-Qur'an unhrk mengingatkan ma-

nusia kepada kekuasaan Allah dan nilanat-Nya Air
yang turun dari langit merupakan unsur pokok bagi
kehidupan makhluk hidup di seluruh permukaan
bumi. Dan, dari unsur airlah terjadi kehidupan de
ngan segala bentuk dan tingkatannya,

' Dary dmi air lfumi j adilnn. s egala sa uatu y mg hidup. "
(al-Anbiyaa': 30)

Dengan ditumbuhkannya fumbuh-tumbuhan
secara langsung setelah air itu bercampur dengan
tanah, atau dibuat sungaisungai dan danaudanau air
tawar, atau dengan menggali di dalam lapisan-lapisan
tanah lantas keluar air dari dalamnya yang berupa
sumber-sumber, atau sumur-sumur, atau mengebor-
nya dengan alat-alatunfuk menarik airke permukaan.

Kisah air di bumi baik peranannya bagi kehidup
an manusia maupun berganfungnya kehidupan
atasnya dalam semua benhtk dan modelnya, semua
ini merupakan urusurn yang tidak dapat diperselisih-
kan. IGrena ihr, cukuplah diisyaratkan dan diingat-
kan dengannya dalam menyeru manusia unfuk ber-
ibadah kepada Sang Maha Pencipta Yang Maha
Pemberirezeki.

Dan, di dalam seruan ini tampak jelas dua macam
totalitas dari totalitastotalitas tnshawwur'persepsi'
Islam, yaifu "keesaan" Sang Maha Pencipta yang
menciptakan semua makhlulg' Yang tzlah mmciptnknn

lamu dnn oratg- orang y arry s eb e lummu, " darr"kesahlan"
alam semesta dengan keteratran dan kerapiannya
serta kecocokannya bagi kehidupan dan bagi ma-
nusi4

'Dialah yang menjadikan bumi wbagai lwmparan
bagimu dan langit sebagai atas, dnn Din menurunkan
air (hujan) dfrri lnngit, lnlu Din mmghasil,knn d"engan

air itu segaln buah-bualnn sebagai reTpki untukrnu...."

Alam semesta ini. Buminya dihamparkan bagi
manusia dan langitnya dibangun dengan terahrr,
serta dialirkannya air unhrk menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan sebagai
rezeltbagi manusia ini. Seluruh karunia ini adalah
kepunyaan Yang Maha Pencipta lagr Maha Esa,

"I(areru itu, larganlnh lmmu mmgadnlwn selwtu+elwtu
bagi Alkh padnlml larnu mntgetahui...."

Padahal, kamu mengetahui bahwa Dialah yang
menciptakan kamu dan orangorangyang sebelum-
mu. Kamu mengetahui bahwa Dialah yang telah

menjadikan bumi sebagai hamparan untukrnu dan
langit sebagai atap, dan yang menurunkan air dari
langil Dan, kamu pun tahu bahwa tidak ada sekuht
bagi-Nyayang membantu-Ny4 juga tidak ada tair-

dingan yang melawan-Nya Mak4 mempersekuht-
kan-Nya sesudah mengetahui semuainiadalah suafir

tindakan vang sangat tidak layak dan tidak etis.
Sekutu-'sekutu dan tandingan-tandingan yang

dilarang keras oleh AlQur'an unhtk membersihkan
akidah tauhid dengan sebersih-bersihny4 kadans-
kadang bukan berupa berhala-berhala yang disem-
bah di samping Allah dalam bentuk sebagaimana
yang biasa dilakukan orang-orang musyrilg tetapi
sekuhr-sektrtu itu kadang-kadang terwujud dalam
benhrk lain yang sangat halus dan sanur. IQdang-
kadang dalam bentuk menggantungkan harapan

" 
kepada selainAllah dalam berbagai benfi,rkny4 takut
kepada selain Allah dalam berbagai wujudnya, dan
mempunyai kekuasaan pemberian manfaat dan
mudharat pada selain Allah dalam berba&i modehya.
IbnuAbbasberlre;tu.

j ,>3t i.;'u ,+i t";.tt r ',rcfuiy

i4 ,'3".--,:-'ui i', ,lpst 14a ;itt"; ;*
j'4 : :G,a' ) L>v 6"'&.6' :

ait
. Jl-)L)

.t-./)

,r1Jr ;J \),

i' "':
( "i? ,,k

('i +';ki ' i6 .

uir v "js ,*rQr'uo'yilt td,
t1 : g-7t-al.,F")t ,l'y', uejanl

r$ . . Ltt't hrv! 'b")t ,S'y':

'Ardnd ialnh syirik. Ia lzbih sanun dmipada nvr(nn-
batnya semut di atns batu hitnm podn malnm yang gelaP

gulin. Bmtulcnya yaitu (sepnti sesemang) nmgotuLm"
Demi Allnh dnn duni hiduprnu, w alni Ful.an, dnn funi
hidupku.' Dan mmgatalan,'Seandainya tidnk adn
anjtng ini niscaya kin sudah kzdntangan pmmri tadi
mnlam dnn lalnu di rumnh ini tidnk ada itik wdnh tmn
didatangi pencuri.' Dan, sepnti pnlwtaan seseorang

lepadn mntny a,'Mmurut apa y ang dilczhendnki Allah
dan ap a y ang mglau luhmdnki.' D on, sep nti pnlcntnnn
seseorang,,'Ifulnu bulmn lnrmn Allnh dnn Fulnn.' &mm
ini buarti mrmpuselwtulan Allnh."

Dan, di dalam suahr hadits diriwayatkan bahwa
seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw.,

'C+', hr ,c u y
'Menurut apa yang diluhendaki Allnh dnn apa yang
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engknu kehendnki.,l' Lalu beliau bersabda,'Apaknh
engknu fundak menjadilmn aku sebagai sekutu bagi

Allnh?'5

Demikianlah pandangan para salaf terhadap syirik
yang sangat samar terhadap Allah ini. Karena itu,
hendaHah kita memperhatikan di mana posisi kita
terhadap sensitivitas ini? Dan, di mana posisi kita
terhadap hakikat tauhid yang besar ini?!

Thntangan terhadap Orang-Orang
yang Meragukan Kebenara^n Risalah Islam

Orangorang Yahudi selalu berusaha menimbul-
kan keragu-raguan tentang kebenaran risalah Nabi
Muhammad saw., dan orangorang munafk meragu-
kannya sebagaimanayang terjadi pada orangorang
musyrik, mereka selalu menimbulkan keragu-ragu-
an di Mekah dan lainnya. Maka, di sini Al-Qur'an
mengemukakan tantangan kepada semuanya saj4
karena Altitlutr' firmarr' itu dihrjukan kepada "manu-
sia" semuanya. Al-Qur'an menantang mereka agar
melakukan tindakan nyata untuk menjelaskan urus
an ihr dengan tidak mempertengkarkannya lagi,

6i3h\3vqQi!;u:i97'ef;L"ys
a*"|&uyiitigi,,::sa:,ev:,i5.&

+r*t
'Dan, jikn lamu (tenp) d.alam knaguan tentangAl-

Qi an yang Kami wahyukan kepada h"amba Kami
(Muhamm.ad), buatlnh satu surah s aj a y ang s emis al Al'
Qi an itu dan ajaHah penolong-penolongmu selnin
Allnh, j il(n lamu mang- zrang y ang b mnr. " (al-Baqa,
rah:23)

Tantangan ini dimulai dengan memalingkan
kepadanya nilainya dalarn lapangan ini. Dsifutinya
Rasulullah saw. dengan "ubudiyali' (sebagai peng-
hambaan) bagiAllah,'Jil<n knmu tetnp dnktm knagunn
tentang Al-@ti an yang Knmi turunlmn lnpodo hnmba

Kami .. . . " Dan, pemberian sifat tersebut di tempat ini
menunjukkan beberapa hal yang bermacam-macam
dan saling melengkapi. Pertamq sebagai peng-

hormatan bagi Nabi dan menunjukkan kedekat-
annya kepada Allah dengan tambahan ubudiyahnya

kepada Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa
posisi ubudiyah lil-Lah' penghambaan kepada Allah'

merupakan posisi tertinggi yang manusia memang
diseru unfuk mencapainya. Keduq penetapan ter-
hadap makna ubudiyah dalankedudukannya untuk
menyeru semua manusia supaya beribadah kepada
Tuhan mereka saja dan membuang semua sekutu
yang selain Dia. Maka, inilah Nabi di dalam posisi
penerima wahyu-sebagai posisi yang paling tingcl-
dipanggil (disebut) dengan sebutan ubudiyah lillnlt
Dan, diberi penghormatan dengan dinisbatkannya
ubudiyah'perhambaan' kepada Allah dalam hal ini.

Mengenai tantangan ini maka perlu diperhatikan
permulaan surah ini. Kitab Al-Qur'an ini disusun dari
huruf-huruf yang ada di tangan mereka sendiri.
Kalau mereka?neragukan penurunan Kitab ini dari
Allah, silakan saja mereka membuat satu surah yang
seperti Al-Qur'an, dan biarlah mereka memanggil
saksi-selain Allah-untuk menjadi saksi. Karena,
Atiatr tetatr menyaksikan kebenaran dan kejujuran
hamba-Nya (l\{uhammad) dalam menyampaikan
apa yang diserukannya ihr.

Thntangan ini terus berlangsung pada masa hidup
Rasulullah saw. dan sesudahnya, bahkan akan terus
berlangsung hingga hari ini. Dan, ini merupakan
huilah yang tidak dapat dibantah lagi.

MemangAlQur'an akan selalu berbeda dengan
perkataan manusia, jelas sekali perbedaannya, dan
selamanya akan demikian, sebagaimana disinyalir
Allah dalamfirman-Nya,

J()i\^!j6,ij:ut$uilui, j,tlviiu|
tt#a$h+s

'Malrn jika knmu tidnk dapat membuatnya dan pa:ti
lmmu tidnk akan dnp at mnn buatny a, p ekhnrahh dirimu
dnri nnakn yang bah.an baknrnya m.anus'ia dan batu,

y ang disedinlmn bagi orang-wang knfr. " (al'Baqarah:
24)

Tantangan ini memang sangat aneh, dan pe-

netapan tentang ketidakmungkinan orang dapat
melakukannya juga lebih ajaib lagi. Kalau manusia
mampu menudustakannya niscaya mereka tidak
akan menyia-nyiakan kesempatan ini sedetik pun.

Dan, tidak dapat diragukan penetapan Al-Qur'anul-
Karim bahwa mereka tidak akan dapat melaku-
kannya. Hal ini memang kenyataan, karena Al-
Qur'an ihr sendiri memang mukjizatyang tidak dapat

5 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari hadits Ibnu Abbas. ffide, Fathul Majid Syarh Kitnbut-Tauhid.hlm.43G431) . Penj
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dibantah lagi. Lapangan (kesempatan) ini terbuka di
hadapan mereka, kalau mereka bisa melakukan
sesuafu untuk merusak ketetapan yang pasti ini
niscaya gugurlah kehuiiahan Al-Qur'an. Akan tetapi,

hal ini tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah
terjadi. Demikianlah, padahal khithnb'afiangan' itu
ditujukan kepada semua manusi4 dari generasi ke
generasi. Dan, khitlt"ab ini sendiri merupakan kata
pasti yang bersejarah.

Maka, setiap orang yang memiliki pengertian
yang dapat digunakan unhrk merasakan metode
penyampaian Al-Qur'an, setiap orang yang mem-
punyai pengetahuan bagaimana persepsi manusia
terhadap alamwujud dan segala sesuahr, setiap orang
yang mempunyai pengertian tentang ahran, sistem,
dan teori kejiwaan atau kemasyarakatan yang di.
ciptakan oleh manusia, niscaya dia tidak akan me
ragukan bahwa apa yang dibawakan oleh Al-Qur'an
dalam semualapangan ini merupakan sesuafuyang
lain dan tidak termasuk materi ciptaan manusia- Dan,
membantah hal ini hanya terjadi karena kebodohan
yang tidak dapat membedakan sesuahr dengan yang

lain, atau memang karena punya tujuan unfuk men-
campuradulil<an antara kebenaran dan kebatilan.

Oleh karena ihr, ancaman yang menakutkan bagi
oftrng{ftmgyang tidak mampu menjawab tantangan
ini lantas tetap tidak mau mengimani kebenaran
yang jelas dan terang ini adalah,

"Pelilnralah dirimu dnri rwralm y ang bohnn baknnrya tna-

nusia dnn balu, y ang dis edintrmn bagi narg- mang lwfir. "

Nah, unhrk apakah dihimpun antara manusia dan

batu dalam gambaran yang menakutkan serta me
ngerikan ini? Neraka ini disediakan bagi oftmg{rang
kafir, yang telah disebutkan sifat-sifat mereka pada

permulaan surah bahwa mereka ifu 'nhh dilatrci-
n"ati olzh Allah hot ryo dnn pmdzngmannya, dnn peng'

lilatan mnela ditutup."Dan, disediakan bagi orang-
orangyang ditantang oleh AlQur'an ini lantas mereka
tidak mampu menjawab tantangan itu, namun mereka
tetap tidak mau menerima. I(arena ihr, mereka ini
adalah bahr, meskipun bentuknya manusia Mak4
penghimpunan antara batu yang memang bafu dan
bahr manusia (manusia yang seperti batu) inilah se
suahr yang dinantikan terjadinya

Akan tetapi, penyebutan batu di sini juga menim-
bulkan kesan lain dalam jiwa tentang pemandangan
yang menakutkan. Yaihr, pemandangan yang berupa
api yang memakan batu-batu, dan pemandangan
berupa manusia yang dilindas oleh batu-batu panas

itu di dalam neraka

Kenikmatan Surgawi Orang-Ora.ng Beriman
Setelah pemandangan yang mengerikan, ifu di-

tampilkanlah pemandangan sebaliknya. Yaitu, pe-

mandangan tentang kenikmatan yang dinantikan
oleh orangorang mukmin,

qs+$tiiigsvr;Q$lltr
#u:Wtj't':13;n(Li3',1(i-L7yirtiC'.;i t * --'..t - .z

I z:i+Ytta:?aCt'urst+
W. r,b\Y r6iy e !,il 

,l; 
U rrti

t6'\rLq+.&fAE't5tA4,
'Dary sanfi aiknnhh bsrita ganbira tupadn mneka y mry
bsrimnn dmt berbuar baih balwa bagi mnekn disedialcan

surga- surga y ang mnryalir sungai- sungai di dal"amny a.

Setiap mnela dibni re<pki buah-buahnn dnlnm surga-

surga itu, merekn. mengatalmn, Tnilnh yang pnnah
dibnilan l"pon" fumi dahulu.'Merekn dibni buah-
bualtnn yang smtpa dan unluk maelu di dnlnmnya adn
istri-istri yang suci dan merelu lalwl di dalamrya.'(aI-
Baqarah:25)

lnilah bermacam-macam nikrnat yang menarik
pandangan-di samping iski-istri yang suci (tidak
pernah kedatangan haid- penj.)-yang berupa buah-
buahanyang serup4 yang terbayangkan oleh mereka
bahwa mereka pernah mendapatkannya sebelum
itu-mungkin berupa buah-btrahan dunia yang se
rupa nama dan bentuknya dengan ifir, dan boleh jadi
buah-buahan surga yang telah pernah diberikan
kepada mereka sebelumnya Akan tetapi, di dalam
keserupaan lahir dan beraneka macam bagran
dalamnya, setiap kali terdapat perbedaan yang me
ngejutkan. Hal ini menggarnbarkan suasana yang
manis, kepuasan hati, dan buah-buahan yang indah,
yang selalu dihidangkan dengan mengejutkan, dan
setiap kali keserupaan bentuk lahirnya meng-
ungkapkan sesuafu yang baru.

Keserupaan benhrk dan keanekamacaman per-

bedaanny4 merupakan pertanda yang jelas tentang
penciptaan Sang Maha Pencipta yang menjadikan
apa yang wujud ini hakikahrya lebih besar daripada
yang tampak Dan, unhrk ini dapatlah kita menjadi-
kan manusia sebagai contoh unhrk mengungkapkan
hakikat besar ini. Manusia seluruhnya adalah ma-

nusi4 yang dari segi bentuknya terdiri dari kepala
fubuh, dan anggotabadan, daging, darah, hrlang, dan
urat-urat saraf dua mata" dua telinga mulut, lidah,
sel-sel kehidupan. Semuanya tersusun sempa dalam
benhrk dan materinya Akan tetapi, sejauh mana sifut-

9g"iLL\
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sifatnya dan wataknya? Sejauh mana karakter dan
persiapan-persiapannya? Perbedaan antara sese
orang dan orang lain-meskipun serupa wujud
lahirnya-ini kadang-kadang lebih jauh daripada bumi
dan langit!

Demikianlah keanekaragaman ciptaan Tuhan
yang begitu besar dan memusingkan kepala, ke
anekaragaman macam dan jenisnya, keanekaragam-
an benfuk dan ciriny4 keanekaragaman tanda dan
sifatnya, dan lain-lainnya yang semuanya kembali
kepada sebuah selyang serupabenhrk dan susunan-

nya
Maka siapakah gerangan yang menyembah ke

padaAllahyang Maha Esa sajayang demikian bekas
bekas ciptaan-Nya dan tanda-tanda kekuasaan-Nya?

Dan, siapa pula geftmgan yang menjadikan sekutu-
sekutu bagiAllah, padahal tangan mu\iizat demikian
jelas bekasbekasnya baik pada sesuatu yang dapat

dicapai penglihatan maupunyang tidak dapat dicapai
penglihatan?

Urgensi Perump,unaan yang Dibuat oleh Allah
Setelah ihr, datanglah pembicaraan tentang pe

rumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah di
dalamAlQur'an,

6 tA;'lf<)1,3. ;r 3 = GqSen(61 S
cr|i\.i\<rg:7ypr,<tiivtrA;
{ir1\j:(,(,6};;\i:Lt_1ti";t5"5;
"t $- sa o *i 99 - +l*4K3t t4
";I-'briilt 

jf ${#ni4yy,!v8Js
'st3-&*j,et!Uij$Ki+4i):,b;'l

t5,Fip-a.{JV}fiaa,$i
"Saungguhnya Allnh tidnk segan mmtbuat pmtmpama-

an bnupa nyamuk atau yang lebih rendnh dari itu.
Adnpun arang-nrangyang bnim.an mala mnelm yakin
bahwa pnumpamaan itu bmar dari Tilhnn merela.

Tttapi, merelw yang knfir itu mengatalan, Apakah

nnksud Allnh mmjadilmn ini untuk pmtmpamnan?'
D mgan pmtn\amnnn itu banyak mang yang disesatlun

Allah, dan dmgan perumpam.aan itu (pula) banyak

nrangyang dibni-Nya petunjuk. Dan, tidak adn yang

disesatlmn All"ah kzanli orang-orang y angfasik. (Yaxtu)

nrang-nraTtg yang mtl"anggar perjanlian Allnh saudah
perlanjian itu teguh, dan memutuslun apa yarry di-

p nintahlcan AIkh (kzpann rnerelm) untuk mmghubung-

karntya, dan membuat lsntsalan di mulm bumi. Merelm

itulnh orang-nrang yang rugt." (al-Baqarah z 26-27)

Ayat-ayat menambahkan perumpamaan pula

bahwa orang{rang munafik yang diumpamakan
oleh Allah seperti orang yang menyalakan api atau

seperti orang.yang ditimpa hujan lebat dari langit
yang disertai dengan kegelapan, guruh, dan kilat-
yang kemungkinan orang{rang Yahudi dan orang-
orang musyrik juga'demikian keadaannya-sangat
cocok dengan perumpamaan-perumpamaan ini, dan

cocok pula dengan perumpamium-perumpirmaan
lain dalam Al.Qur'an periode Mekah yang telah
hrun terlebih dahulu dan masih dibaca di Madinah,
seperti perumparuum yang dibuat Allah mengenai

oftmg{rang yang kafir kepada Tuhan merek4

"Sepati lnba-lnba y ang mnnbuat rumnh. Dan, sesung-

gufuy a rumah y ang p alirry lemnh i alah rumah lnba- lnl a

lalnu mnela mmgetahui." (al-'Ankabuuu 41)

Dan, seperti perumpamaan yang dibuat Allah
tentang kelemahan hrhan-hrhan sembahan mereka
unhrk membuatlalat,

"sesunguhnya segala sesuatu yang kamu snu selnin

Allnh selali-lalt tidnk dapat mmcipnlmn seeknr lnlnt
pury walaupun mnelu bnsatu untuk mmdpnlamry a.

Dan, jilea lalat itu merampas sesuatu dari merekn,

tiadnlnh mnelrn dnpat mnebutuy a kem.bali dnri lnlnt itu.

AmaJ bmahhh y aitg meny entbah ilnn amnt lilnnh (puln)

yang disanbah. " (al-Haii: 73)

Kami katakan bahwa ayat-ayat ini menghiasi
(menambah keanekaan) bahwa orangorang muna-

fik-boleh jadi orangorang Yahudi dan musyrikin-
menemukan celah unhrk mengembuskan keragu-
raguan tentang kebenaran wahyu dengan (adanya)

AlQur'an ini; dengan alasan bahwa pembuatan pe
rumpamaan-perumpamzum seperti ini dengan me
nge'cilkan dan merendahkan mereka tidak mungkin
datang dari Allah, dan tidak mungkin Allah me
nyebut makhluk-makhluk kecil seperti lalat dan
nyamuk ini di dalam firman-Nya.

Ini adalah salah sahr fuktor yang mendorong
mereka unhrk menimbulkan keragu-raguan dan ke
kacauan sebagaimana yang dilakukan orang{rang
munafk dan omng{ftlrlgYahudi di Madinah, seperti
yang dilakukan pula oleh kaum musyrikin di Mekah.

Maka, datanglah ayat-ayat tersebut untuk me
nolak kerancuan ini dan untuk menjelaskan hikrnah
Allah menjadikan Berumpamazrn-perumpamaan iht.

Serta, mengingatkan orang-orang yang tidak ber-
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iman bagaimana akibat ketertarikan kepada per-
buatan-perbuatan dosa dengan tidak terasa ini, dan
unhlk menenangkan hati oftmg{rang yang beriman
bahwa perumpam:um-perumpamaan ini jusbu akan
menambah keimanan mereka.

"Sesunguhnya All"oh tidnk segan mnntrunt pmtnparna-
an bnupa nyamuk atnu yang lzbih rndnh dari itu..."

Maka, Allah adalah Tuhan bagi makhluk yang
kecil dan yang besar, Pencipta nyamuk dan gajah,

dan mukjizat (keajaiban) pada nyamuk adalah muk-
jizatpada SaJah itu sendiri, yaitu mu$izat kehidupan.
Keajaiban rahasia yang tertutup yang tidak ada yang
mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian yang men-
jadi pelajaran dalam perumpamznn ihr bukanlah
pada fisik dan benhr! tetapi perumpamaan ihr hanya
alat untuk menerangi dan membuka pandangan.
Oleh karenaihr, di dalam membuatperumpamaan
itu tidak ada sesuatu yang tercela dan tidak perlu
malu menyebutkannya. Allah-Yang Mahaagung
hikrnah-Nya-hendak menguji hati dan jiwa manusia
dengan perumpa.maan ini,

'Adnpun orang-mang y ang berim"ary makn mnela yakin
bahwa pnumpamaan itu benar dari Tuhnn rnerelca...."

Hal itu disebabkan keimanan mereka kepada
Allah yang mendorong mereka untuk menerima
segala sesuatu yang bersumber dari-Nya, yang
sesuai dengan keagungan-Nya, dan yang mereka
ketahui hikmah-Nya Sedangkan, iman telah mem-
berikan cahaya di dalam hati merek4 sensitivitas di
dalam ruh merek4 keterbukaan pada pengetahuan
mereka dan kesinambungan dengan triknntr Ilahiah
dalam semua urusan dan semua perkataan yang
datang kepada mereka dari sisiAllah.

' Iitapi mnela y ang lrnfir mensarakna'Apalnh malsud
Alkh mmj odilrnn ini untuk p nump am.aan ? "'

Ini adalah pertanyaan orang yang terhrtup dari
cahayaAllah dan hikmah-Nya yang terpuhrs hubung.
annya dengan sunnah Allah dan pengahrran-Nya.
Selanjutrrya ini adalah pertanyaan orang yang tidak
menghormati Allah dan tidak beradab sebagaimana
layaknya adab seorang hamba kepadaTuhannya.
Mereka mengatakan begitu karena kebodohan dan
keterbatasan pengetahuanny4 yang diucapkan de
ngan nada menentang dan mengingkari, atau dalam
benhrk meragukan kebenaran sumber perkataan
(Al-Qur'an) ini dari Allah.

Maka, datanglah kepada merekajawaban dalam
benfuk ancaman tentang program dan rencana yang
ada di balik perumpamaan itu,

'Dmgan pnumponmnn itu banyok mangyang disaat-
lnn Allnh dnn dzngan pmtmpamnnn in (puk) bany a*
nrang y ang dibni- Nya petunjuk. Dan, tidnk ofu yry
dis esatlmn Allnh lcecuak nrang- nrang yang fasik. "

Allah S\MTmelepas ujian dan cobaancobaan ifil
berjalan pada jalannya, dan diterima oleh hamba-
harnbaNy4 masing-masing sesuai dengan tabiatdan
persiapanny4 dan masing-masing menurutjalan dan
mnnhQyane tetahdiambilnya unhrk dirinya- Ujian ifir
sendiri hanya satu, tetapi dampaknya di dalam jiwa
berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mmlwj dmt
jalan hidupnya menambah kesungguhan dalarn jiwa
yang berbeda-beda. Orang mukmin yang percirya
kepada Allah dan hikmah-Nya serta rahmat-Nya
akan semakin bertarnbah melindungkan diri kepada
Allah, semakin merendahkan diri dan semakin takrl

" Sedangkan, orang yang fasik atau munafik akan
menggoncangkan hatinya dan menjadikan hatinya
semakin jauh dari Allah serta mengeluarkannya dari
barisan-Nya Dan, dampaknya terhadap kelapangan
jiwa yang bermacam-macam adalah, orang yang
beriman dan bertalora akan menambah kesadaran,
kepekaan, dan kesyukuran. Sedangkan, bagi orang
yangfasik atau munafh makakenilanatanitu akan
menjadikan mereka sombong, kelapangan menjadi-
kan merekamenyimpang, dan cobaan menjadikan
mereka tersesal

Demikianlah perumpamznn-perumpanuun yang
dibuatAllah bagi manusi4 " Dmgan pmtntpamnnn itu
banyak mang yang disentlan Allah," yaifu orangorang
yang tidak menerima dengan baik apayang datang
kepada mereka dari Allatl.'Dan dngan pmtmpamam
itu (Puln) banyak orang yang diberilwn petunjuk',yu[t
orang{rang yang mengetahui kebiiaksanaan Allah.
"Dan $dak adayang disesatkanAltah kecuali orang-
orang yang fasik', orang{ftmg yang hatinya sudatr
keras dar telah menyimpang daripehrnjukdanke
benaran. Maka, balasannya ialah semakin bertam-
bahnya apa yang ada pada diri mereka itu.

Kemudian rangkaian ayat ihr menerangkan sifrt-
sifat orangorang fusik ihr, sebagaimana pada per-
mulaan surah menerangkan sifat-sifut orang yang
bertahva Mak4 yang menjadi lapangan pembicara-
an-dalam surah ini-ialah kelompok-kelompok ma-
nusia itu, yang menggambarkan model-model ke
manusiaan dalam pelbagai mas4

' (Yaitu) orang- zrang y ang mzlnrrygar p nj anjian Allalt
sesudnh prj anj ian itu teguh dnn m.emutuslan apa y ang
dtp ninnhlmn Alkh (lvpadn mnekn) unruk mntglwhung-

knrntya, dan mnnbuat ktnnalwn di mukn bumi. Mnelm
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itulah mang- orang y ang rugi. " (al-Baqarah : 27)

Nah, perjanjianA[ahyane manakah yang mereka
langgar itu? Dan, urusan apakah yang diperintahkan
Allah untuk disambung, tetapi mereka putuskan?

Serta, benfuk kerusakan macam apakah di muka
bumi yang mereka lakukan?

Ayat ini berbicara secara mujmnl'nngl<as' karena
lapangannya adalah lapangan pelukisan tabiat dan
penggambaran perumpamaan, bukan unhrk men-

catat peristiwa atau menguraikan kejadian. Yang

ditunhrt dalam lukisan ini adalah keumumannya.
Maka, setiap perjanjian antaraAllah dan malilhluk-
Nya dalam perumpamaan ini selalu dirusak; setiap

halyang difrintahkanAllah untuk disambung di
antara mereka, selalu dipufuskan; dan setiap ke
rusakan yang terjadi di muka bumi adalah garz"gara
perbuatan mereka

Hubungan manusia macamini deqganAllah sudah

diputus. Fitrah mereka yang menyimpang tidak
konsisten pada perjanjian, tidak berpesang pada tali
yang kual dan tidak dipelihara dari kerusakan.
Mereka bagaikan buah mentah yang jatuh dari
pohon kehidupan,lalu membusuk, rusak, dan ter-

buang dari kehidupan. Oleh karena itu, kesesatan

mereka disebabkan oleh perumpamzum yang jusbu
perumpamaan ihr menjadikan oftmg{rang muknin
mendapat pefunjuk. Dan, penyimpangan mereka
juga disebabkan oleh sesuahr yang karenanya oftrlg-
orang yang bertalilila mendapatkan hidayah.

Kita lihat dampak kerusakan yang ditimbrilkan
oleh kelompok manusia yang dihadapi dakwah di
Madinah yang berupa kaumYahudi, kaum munafl{,
serta kaum mausyrikin, dan yang dihadapi dan akan
senantiasa dihadapi oleh dakwah hinggahari ini di
muka bumi dengan atap langit dan alamatyang ber-
beda-beda

"Orung-orang yang merusak prianjian Allnh sesudnh

pnjanjian itu teguh. . ..'

Perjanjian Allah dengan manusia itu banyak
macarnnya, antara lain perjanjian fitrah yang ter-

tanam dalam tabiat setiap makhluk hidup untuk
mengenal Penciptanya, dan menghadap kepada-Nya

dalam beribadah. Di dalam fitrah selalu terasa ke
rinduan unfuk mempercayai adanya Allah, akan

tetapi ia kemudian tersesat dan menyimpang lalu
menjadikan sekuhr-sekutu selain Allah. Di antaranya

lagi adalah perjanjian menjadi ldralifah di mukabumi
yang telah ditetaplanAllah atas Adanrsebagaimana
akan disebutkan nanti,

"Knnudian j ilw dntang p aunj uk- Ku kzp adnmu malw
barangsinpa y ang mmgilati petunjuk- Ku, niscaya tidnk
oln kzklmwariran atas m.nela, dnn tidnk (puk) mnela
bns edih hnti. Adnpun nrang- nrong I ang kafr dnn mm-
dustalun ay at- ay at Kami, mnela itu p mghuni nnakn ;
mnela lslill di dnlnmnya." (al-Baqarah: 38-39)

Dan, perjanjian-perjanjian-Nya yang banyak di
dalam risalah-risalah-Nya kepada setiap kaum agar
mereka beribadah kepadaAllah saja dan member-
lakukan mantnj dan iyanalNyadi dalam kehidupan
mereka

Seluruh perjanjian ini dirusak oleh orangorang
yang fusik. Dan, apabila perjanjian Allah dirusak
sesudah janji itu dikokohkan, maka perjanjian selain

Allah tentu dirusak. Maka, orang yang berani me
rusak perjanjian dengan Allah niscaya dia tidak akan
mbnghormati perjanjian mana pun.

' D an mmrutusknn apa y ang dip srintnhl(nn Allnh (lQ-

p adn mnelu) untuk mmghubunglmnny a.... "
Allah memerintahkan unhrk menyambung banyak

hubungan. Ia memerintahkan unhrk meny.arnbung

kekeluargaan dan kerabal Memerintatrkan untuk
menyambung kemanusiaan yang terbesar. Dan,

sebelum semua ini Dia memerintahkan menyam-

bung hubungan akidah dan uAihuwah im.aniyah'per-

saudaraan seiman', yang tidak akan dapat terlaksana
hubungan dan jalinan kecuali dengannya- Apabila
apa yang diperintahkan Allah untuk disarnbung ini
diputuskan, maka terurailah tali-temalinya pudarlah

ikatan-ikatannya terjadilah kerusakan di mukabumi,
dan merajalelalah kekacauan.

'Dan, mrreka m.ebuat knusakan di muka bumi."

Kerusakan di muka bumi itu bermacam-macam
warnany4 yang seluruhnya bersumber dari kefasi-

kan terhadap kalimat Allah, merusak perjanjian
Allah, dan memuhrskan sesuahr yang diperintahkan
Allah supaya disambung. Dan, yang menjadi pangkal

kerusakan di muka bumi adalah penyimpangan dari

manlnj Nlahyang telah dipilih-Nya unhrk mengatur
dan menata kehidupan manusia Inilah persimpang-

an jalan yang berujung pada kerusakan. Mak4 tidak
ada yang dapat memperbaiki urusan di muka bumi
ini kalau manlaj f,ilahtidak dilaksanakan dan syariat-

Nya dijauhkan dari kehidupan. Dan, apabila tali peng-

hubung antara manusia dan Tuhannya sudah ter-
puhrs seperti ini, maka terjadilah kerusakan yang

menyeluruh yang meliputi jiwa dan keadaan lahiriah,

kehidupan dan penghidupan, seluruh bumi dan

segala yang ada di permukaanny4 baik yang berupa
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manusia maupun bukan manusin.
Kehancuran, kejahatan, dan kerusakan ini terjadi

akibat kefasikan dan penyimpangan manusia dari
jalan Allah. Oleh karena ihr, pantaslah para pelakunya
disesatkan Allah karena sesuatu yang dengan itu
justru Dia memberikan petunjuk kepada hamba-
hamba-Nya yang beriman.

Kehidupan dan Kematian serta Kenikmatan
yang Diberikan Allah kepada Manusia

Setelah memberikan penjelasan yang meng-
ungkapkan dampakdampak kelmf.ran dan kefasik-
an di seluruh permukaan bumi, maka ayat berikut-
nya dihrjukan kepada manusia dengan mengingkari
kelmfrran mereka terhadap Allah Yang Menghidup
kan, Yang Mematikan, Yang Menciptakan, Yang Mem-
beri rezeki, Yang Mengahr, lagi Maha Mengetahui,

"'pgtcg\Fr6i5'rKjJs
;r$5F3Jr?"#"F'W:t
Sydlt i4,6 i 4t r<i 3a a iti
tw t6,Kj; >#'€:" i ai; iai
'Mengapa knmu kafir kepada Alkh, padahal kamu
tadiny a mnti kk Alkh mmghidup knn knmu, kemudian
knmu dimntilan dnn dihidup lwn- Ny a kenbali, lrrmu-
dian lupadn- Ny a knmu diknnbalilan ? Dia-kh Allnh,
yary+rrcnjadiknn segalnyang ad,a di bumi untukknmu,
dan Dia b er lwhmdak mmuj u lnngit, klu dij odililn- Ny a
tujuh lnngit. Dan, DiaMaltnMmgetnhui segaln sauatu."
(al-Baqarahz 28-29)

Kekufrran kepada Allah di hadapan bukti-bukti
dan nikmat-nikrnat ini merupakan kelnrfuran yang
amat buruk, yang lepas sama sekali dari hujjah dan
sandaran. Dan, Al-Qur'an menghadapi manusia
dengan sesuatu yang pasti mereka hadapi, mereka
akui, dan mereka terima kepufu sannya- Dihadapinya
mereka dengan menyebutkan konvoi kehidupan
mereka dan perkembanganwujud mereka. Mereka
dahulu mati lalu dihidupkan oleh Allah. Mereka
dahulu dalam keadaan mati lalu dipindahkan kepada
kondisi yang hidup, dan tidak ada tempat lari dari
kenyataan yang tidak dapat ditafsirkan kecuali
dengan kekuasaan Sang Pencipta.

Mereka hidup, pada mereka terdapat kehidupan.
Maka, siapakah gerangan yang telah menciptakan
kehidupan bagi mereka ini? Siapakah gerangan yang
mewujudkan fenomena baru atas segala benda padat

dan benda mati di muka bumi ini?T[biat kehidupan
merupakan sesuafu yang lain, yang berbeda dengan
tabiat kematian yang ada pada benda-benda. Nah,
dari manakah gerangan datangnya tabiat kehidupan
ihr? Sesungguhny4 tidak ada gunanya lari dari per-
tanyaan yang terus menggelitik akal dan jiwa ini; dan
tidak ada jalan unfuk mempersoalkan kedatangan-
nya tanpa kodrat Pencipta yang memilki tabiatyang
berbeda dengan tabiat makhluk. Dari manakah
datangnya kehidupan yang berlaku di bumi ini
dengan perjalanan yang berbeda dari benda-benda
mati?

Kehidrtrpan itu datangnya dariAllah. Inilah jawab
an yang paling dekat Sebab kalau tidak begitu,
hendaklah orang yang tidak mau menerima me
ngatakan, "Bagaimana jawabannya?"

. Hakikat inilah yang sedang dihadapkan oleh ayat
ini,

' Mengap a knmu lnfa lepadn Alkh p adnlwl knrnu tadi-
nya mnti klu All"ahmmghidupkan kamu?"

Dulu kamu ifu mati, di antara benda-benda mati
di sekelilingmu di bumi,laluAllah menciptakan ke
hidupan pada l<arnu, "Inlu Alkh maryhiduplfln kamn. . .',
Maka, bagaimana orang yang telah menerima ke
hidupan dari Allah ini lantas kafir kepada-Nya?

"Kemudian knmu dirnatikan. . . "
Barangkali hal ini tidak perlu dibantah dan di.

perdebat[an lagi, dan inilah hakikatyang dihadapi
maKrluk hidup setiap saal Hal yang pasti akan me
nimpa pada dirinya, dan tidak dapat dibantah dan
diperselisihkan lagi.

"Kemudian knmu dihiduplmn- Ny a lcembali. . .. "
Nah, inilah yang selalu mereka bantah dan mereka

debat, sebagaimana yang dibantah dan didebat oleh
orang{rang yang buta hatinya sekarang, yang mun-
dur ke zaman jatriliah tempo dulu berabad-abad lama-
nya. Ketika memikirkarr kejadian pertama, mereka
tidak heran dan tidak pula mendustakan.

"Kemudian lwpann- Nyakh lamu dikrmbaliknn. "
Kamu akan kembali seperti semula; kamu akan

dikumpulkan sebagaimana kamu dijadikan di bumi.
Kamu bertolak dengan iradat-Nya dari alam ke-
matian kepada alam kehidupan. Kamu akan dikem-
balikan kepada-Nya untuk ditetapkan keputusan atas
kamu dan diberlakukan-Nya keputusan itu.

Demikianlah, dalam sebuah ayat yang pendek,
direkam serta dicatat semuakehidupan, dan dibeber-
kan di bawah sinar lukisan manusia di dalam geng-
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gzmxm Sang Maha Pencipta, yang dikembangkan-
Nya dari benda mati pada mulanya;kemudian di.
genggam dengan tangan kematian yang pertarna,

lalu dihidupkan kembali pada kali lain, dan kepada-

Nyalah tempat kembalinya di akhirat, sebagaimana

dahulu mereka diciptakan pada mulanya.
Dalam paparan sepintas ini terlukislah bayangan

kekuasaan Yang Kuasa dan terasalah pengaruhnya
yang dalarn di dalam perasaan.

Kemudian, disusulilah ayat ini dengan panhrlan

sinar yang lain, untuk melengkapi pancaran cahaya
yang pertama itu,

'Ua-lnhAllnhyangnryiod.il(ansqalayangadndibumi
untuk lwmu, dm Din berluhendnk mmuju langit, lalu
dijadiknn- Ifi a njuh lnngit. D an" Dia Maln Mengetalai
segaln sesuatu."

Banyak atrli tafsir dan atrli ilmu kalam di sini yang

membicarakan penciptaan bumi dan langit, yang

membahas keadaan sebelum dan sesudalrrya- Mereka
membicarakan istiwa' (pada lafal istnwaa) dan
tnruiyah{Badalablsawwan),danmerekalupabahwa
qabla'sebehxrl dan ba'du'sesudatrl adalah dua istilah
manusia yang tidak dapat dianalogkan denganAllah
Ta'ala Dan, mereka lupa bahwa istiwa' dart taruiyah

adalah dua istilah bahasayang mendekatkan garnbar-

an yang tak terbatas kepada persepsi manusia yang

terbatas dan tidak lebih dari itu.
Dan, tidaklah teriadi perdebatan ilmu kalam di

antara para ulama muslimin seputar ungkapan-
ungkapan AlQur' an ini melainkan sebagai bencana
yang ditimbulkan oleh filsafitYunani dan pembatras

an teologis di kalangan kaum Yahudi dan Nasrani,
ketika telah bercampur aduk dengan pemikiran
Arabiyah yang murni dan pemikiran Islam yang
jernih. Dan, kita sekarang tidak perlu terlibat di
dalam bencana ini, karena akan dapat merusak ke
indahan akidah dan keindahan Al-Qur'an dengan
persoalan-persoalan ilmu kalam.

Karena itu, hendaklah kita ringkaskan saja apa
yang ada di balik ungkapan-ungkapan ini, yang be
rupa hakikatyang mengesankan tentang penciptaan

segala sesuahr di bumi untuk seluruh manusi4 serta
pehrnjuk hakikat ini atas tujuan diwujudkannya ma-

nusia, peranannya yang besar di bumi, nilainya di
dalant timbangan Allah, dan apa yang ada di balik
semua ini yang berupa pengakuan tentang nilai ma-

nusia menurut persepsi Islam, dan di bawah tatanan

masyarakat Islam.

' Dinlah y ang mai adilan s egak y ang ada di bumi untuk

knmu..."

Perkataan "untuk lmmd'memiliki makna yang
dalam dan memiliki kesan yang dalam pula lni me
rupakan kata pasti yang menetapkan bahwa Allah
menciptakan manusia ini untuk urusan yang besar.

Diciptakan-Nya mereka unhrk menjadi khalifuh di
muka bumi, menguasainya dan mengelolanya. Mereka

adalah makhluk tertinggi di dalam kerajaan yang

terhampar luas ini, dan merekalah majikan pertama

dengan warisan yang banyak ini. Kalau begitu,
peranannya di dalam berinovasi dan mengembang-
kannya merupakan peranan utama- Mereka adalatr

sayyid (tuan, majikan) bagi bumi serta majikan bagi
alat dan sarana Mereka bukan alat bagi alat itu se
bagaimana yahg terjadi dalam dunia materialis se
karang. Dan, mereka tidak mengikuti perkembang-

an yang ditimbulkan oleh alat-alat itu dalarn hubung-
an antara manusia dan peraturan yang dibuatnya,
sebagaimana anggapan para pendukurg materialisme
yang buta hatinya ihr, yang meremehkan peranan

dan kedudukan manusi4 yang menjadikan manusia
harus mengikuti alatyang keras ihr, padatlal mereka
adalah sayyid (tuan, majikan) yangmulia.

Setiap nilai materiil (benda) tidak boleh mengalatr
kan nilai manusia, tidak boleh merendahkannya,
tidak boleh mengecilkannya, dan tidak boleh meng-

unggulinya Dan, segala sesuatu yang berfirjuan me
ngecilkan nilai manusia, bagaimanapun wujud ke
lebihan materi itu, adalah hljuan yang bertentangan
dengan diadakannya manusia ihr sendiri. Maka,
kemuliaan manusia itulah yang pertama ketinggian
manusia itulah yang pertama, baru sesudah itu
datanglah nilai-nilai kebendaan yang tunduk meng-
ikutinya

Nikrnatyang diberikan kepada manusia di sini-
yang mengingkari kekafiran mereka terhadap nikmat
itu-bukan semata-mata pemberian kenikmatan
dengan segala sesuatu yang ada di bumi saja Akan
tetapi, lebih dari itu adalah penguasaan mereka atas

segala sesuatu yang ada di bumi ihr, dan diberinya
mereka nilai yang lebih tinggi daripada nilai-nilai
kebendaan yang dikandung oleh bumi ini. Itulah
nikmat pengangkatannya sebagai ktralifah dan
kehormatan yang melebihi nikmat pemilikan dan
pemanfaatan yang besar ini.

"Kemudi,an Din istiwa' (bnluhmdnk mmuju) lce lmgit,
lnlu Dia sau)ua (rrcntipnknn) tujuh lnngit."

Tidak ada lapangan untuk memperdebatkarr
makna istiwa'karena ia hanya lambang kekuasaan

dan kehendak unhrk menciptakan serta membual
Demikian pula tidak ada lapangan untuk mem-

I
I
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perdebatan makna langithduhyang dimaksudkan di
sini, tidak perlu memperdebatkan batasbatas
benhrknya dan jangkauannya. Kita cukupkan denan
hrjuan umum nash ini, yaihr penciptaan alam, langit-
nya dan buminya, dan pengingkaran terhadap ke
kafiran manusiakepada Sang Maha Pencipt4 Yang
Maha Memelihara, Yang Berkuasa atas alam ini,
yang telah menundulftan bumi dengan segala isinya
unhrk merek4 dan mengatur langit dengan segala
sesuahr untuk menjadikan kehidupan di bumi dapat
berjalan dengan menyenangkan

'Dan, Dia Mahn Mengetnhui segah sesuatu." i

Karena Dia Pencipta segala sesuahr, yang me
ngafur segala sesuafu. Dan, jangkauan pengeta-
huan-Nyayang menyeluruh ini sama dengan jang-

kauan-Nya yang menyeluruh bagi pengaturan-Nya-
Hal ini mendorong keimanan kepadaTuhan Yang
Maha Pencipta lagi Maha Es4 memotivasi ber-
ibadah kepada Sang Maha PengaturYang Esa dan
beribadah kepadaYang Maha Memberi rezeki dan
Maha Memberi nilanat saja merupakan peng-akuan
yang indah terhadapNya

Demikianlah segmen pertama surah ini. Semua-
nya difokuskan pada masalah keimanan, dan seruan
turtrkmemilih rombongan konvoi orangorangyang
beriman danbertahra

***

'Ac:$(elbVcyt<in-Ge:36s1;
:iS;Ylt,Ag:u*L,,r-Jai?lrj\i
'ur:L:,*6Fey;:6:ii,"&i$?#
t<+3$;6;7rrk;r;.lV'"1;d49,
6a& *.* & :y'S 6 ";zV,t 4 tw
)*ri$iu6iwYJff-ts6is$
JEW.-\&\W:W'*r,";{5itEin$
(8s er'l G *#i & r*cl &,i'r {
'b3-*i 

)<{r1r.uc ; 11 $ 6jiss iKY; 5,',fi

c;K6i,Ksikv$,6..yjy-v3;i;,t
1"6\ii*:1*r\,!:;56"#6Eoi;$
t(ryt'6tt(K':A}i'(5s;G,+,L7

'Mi(36"pKq6;uV,SAiqSt

Eol;$i&eSteKj3:;,#k;y',f;f5':iig(e"Kia,,4 t. '-,'y' 1 n2

)JeLri4)t*4Y7+e;
t#v66$Wa6ffi3nil;-8,,;
i,* s:.';,u w"v,vqqai cti
,;;u4v#tj;*Js5aL3?{'Gt'JJ;

S6,'-Ffr J3.64a14ib:ei3K;
'Ingatlah ketika hrhanmu berffrman kepada
para malailsat'Sesungguhryra Alnr hendak men-
ciptakan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka
berkata, Mengapa Engkau hendak rnenjadilorr
(khalifah) di muka buni iur orang yang akan
inembuat kerusalrm padanya dan menumpah-
kan daxah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan menyucikan
EngkauP lirhan berfrrmaq Sesungguhnya AInr
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui' (30)

Dan, Dia mengajarkan kepada Adam ni.rn&-
nama (benda-benda) seluruhnyg kemudian
mengemuka}annya kepada para malaikat lalu
berfirmarl Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu memang orang-orangyang
benar.' (31) Mereka menjawabr'Lfahasuci
hgk"n, tidak ada yang kami keahui selain dari
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami;
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Me-
ngetahui lagi Mahabijaksana. (32) Altah ber
firma^n,'Hai Adam, beritahuka"nlah kepada
mereka n&rn&-ndrno benda inl'I\daka, setelah
diberitahukannya n&md,-nfl.ma. benda iUro Allah
berfirman, tsukankah sudah lGrkatakan kepada-
mu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia
langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu
lahi*an dan apa yang kamu sembunyikan.' (33)

Dan, (ingatlah) ketika Karni berfirman kepada
para malaikal'Sujudlah kamu kepada Adamr'
maka sujudlah mereka kectrali iblis" Ia enggan
dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan
orang-onang yang kafir. Fa) Dan, I(ami ber
firmarr, TIaiAdarn, diamilah olehkamu danistri-
mu surga ini, dan makanlah makanannya yang
banyak lagi baik di nrana saja yang kamu sukai,
dan janganlah karru dekati pohon ini, yangme-
nyebabkan kamu termasuk orang-orang yang
zalim.' (35) Ialu keduanya digelincirkan oleh
setan dari surga ihr dan dikeluarka"n dari keada-
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an semula, dan Kami berfrrman"Ibrunhh kamu!
Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain;
darq bagi kamu ada tempat kediaman di bumi
dan kesenangan hidup sampai wakhr yang di-
tentukan.' (36) Kemudian Adam menerima
beberapa kalimat dari Ttrhannya' maka Allah
menerima tobalnya. Sezungguhnya Allah l\{aha
Penerima tobat lagi Mafra Penyaya.ng. (37) IGmi
berfrrmano'Iirnurlah kamu semua dari surga
ihr! Kemudian jika datang PeUu{uk-Ifu kepada-
muo maka baxangsiapa yang mengilnrti pehurjuk-
Ifu niscaya tidah adakekharmatiran atas mereka
dan fidak (puta) mereka bersedih hari.' (38) Ada-
pun orang'orang yang lrafir dan mendustaka^n
ayal-ayat Kard, mereka ihr penghuni neraka,
mereka kekal di dalarnnya' (3S)

Metode Penceritaam dalam Al-Qur'art
dan Urgensinya

Kisah-kisatr dalam Al-Qur'an dipaparkan dalam
tempat dan sifuasi.situasi yang relevan. Dengan
relevansi yang semacam ini maka dibatasilah pe
maparan kisatr-kisatr ihr, dibatasi pula bingkainya
lukisanny4 dan metode penuturannya Sehingga
sesuai benar dengan suasana kejiwaan, pikiran, dan

nilai estetis penyampaiannya. Dengan demikian, ter-
penuhilah peran tematisny4 tercapai sasaran psiko
logisny4 dan tertuang pula irama ritnisnya

Banyak orang yang menyangka bahwa telah ter-
jadi pengulangan-pengulangan dalam kisah-kisah

Qur'ani" karena sebuatr kisah kadang-kadang dfulang
pemaparannya dalambermacanrmacam suratr. Akan
tetapi, orangyang mau memandangnya dengan jeli

dan teliti niscaya dia akan mendapatkan kepastian
batrwa tidak ada sahr pun kisah atau episode cerita
yang diulang dalam benhrkyang sam4 baik dalam
segi l€pasitasnya maupun dalam metode peryrampai

annya. Setiap tedadi perulangan episode, pasti ada

nuansa baru yang menghilangkan hakikat peng-

ulanganitu.
Dan, ada pula orangorang yang terpeleset, lalu

mereka mengira batrwa penyebutan peristiwa-peris
tiwa dan pe@ ihr hanya dimak-

sudkan unhrk kesusastaan semata-mata-dalam arti
hanyauntrkpemperindatr susurnn dengan tidakada
kaitannya dengan realitas. Akan tetapi, sebenarnya
yang dapat dirasakan oleh semua oftIng yang mau
memperhatikan AlQur'an ini dengan fitrah yang

lurus dan mata hati yang terbuka adalah indikasi
bahwa hubungan temanyalah yang menentukan
ditampilkannya kisah itu pada tempat-tempatnya
yang sesuai, sebagaimana halnya metode penyampai

arurya yang klrusus pula-

Al-Qur'an adalah kitab dakwah, du,stur, dart

undang-undang, serta manhnj kehidupan-bukan
buku cerita'hiburan, dan sejarah. Dalam rangka
dakwah itu dikemukakanlah ceritacerita pilihan
dalam ukuran dan metode yang sesuai dengan kondisi
dan rangkaian ayat-ayatny4 yang juga mencermin-
lian keindatran saslanyayang juiur, bukan mengada
ada dan bukan menghiashiasi. Akan tetapi, didasar-

kan pada perhaparan yang bagus, kebenaran yang
kokoh, dan penyampaian yang indah.6

Kisah-kisah paranabi di dalamAlQur'im meng-
gmbarkan parade iman di jalannyayang luas mem-
bentang, menampilkan kisah dak\Mah kepada agama

Allatr dan tanggapan manusia terhadapnya dari
generasi ke generasi. Sebagaimana iajuga menampil
kan tabiatiman di dalamjiwa orangrcrang pilihan ini dan

menampilkan tabiat yang menggambarkan hubungan
antara mereka danTuhanyang telah mengistimewa-
kan mereka dengan karunia yang besar ini. Dan,

menelusuri rombongan yang mulia ini di jalannya

yang terang ternyata dapat menimbulkan keridhaan,
kebercahayaan, dan kejernihan di dalam hati, serta,
dapat menimbulkan perasaan terhadap ketinggian
nilai unsur yang mulia ini, yakni unsur iman dan ke
bagusan dalam wujudnya- Kimh-kisatt iniiuga meng-

ungkapkan hakikat tashawwur'pola pikir' imani dan
membedakannya di dalam perasaan dari semuapola
pikirlainnya IGrena ihr, kisah-kisah dalamAlQur'an
merupakan bagian besar dalam kitab dalnvah yang
muliaini.

Kisah Nabi Adam dan PeQiaran Fenting
Darinya

Marilah kita perhatikan kisatr Nabi Adam, se
bagaimana disebutkan di sini, dengan bingkai pen-
jelasan ini.

Konteksnya-sebagaimana dikatakan di muka-
adalah menampilkan parade kehidupan, bahkan
parade alam wujud secara keseluruhan. Kemudian
membicarakan bumi dalam rangka menampakkan
nikrnalnikmatAllah kepada manusia, dan menetap
kan bahwa Allah menciptakan segala sesuahr yang
ada di bumi ini unhrk manusia Di sini dalam suitsana

6 Pembahasan lebih luas lihat dalampavl"al-@nluhanfit-@rian" di dalarr.kitab at-Tashuirul-Fanniyyu fl-Qtian, Penerbit Darusy Syuruq.
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ini, datanglah kisah penciptaanAdam unhrk menjadi
khalifah di bumi, dan diberikan kepadanya kunci.
kuncinya menurut perjanjian dan persyaratan dari
Allah, serta diberi-Nya pengetahuan untuk menjalan-

kan kekhalifahan ini. Seperti didahuluinya pem-

bicaraan tentang pemberian kedudukan (kekha-

lifahan) kepada Bani Israel di muka bumi dengan
perjanjian Allah, kemudian dilepaskannya mereka
darikekhalihhan ini dan diserahkannyakunci-kunci-
nya kepada umat muslim yang menunaikan per-
janjianAllah (sebagaimana akan disebutkan). Dengan
demikian, sangat relevanlah pemaparan kisph ini
dengan suasana yang melatarbelakanginya

Karena ihr, marilah kita sempatkan hidup bebe
rapa lama bersamakisah manusiapertama dengan
pengarahan-pengarahan penting yang ada di balik
kisah ini. Nah, sekarang kita-dengan pandangan

mata hati-berada dalam lapangan makhluk yang

tinggi. Di sini, pertamatamakita dengar dan kitalihat
kisah manusia pertam4

"Ingatl.alt letilm Tinnrnu berfrman lupadn para m.alnilat,

'snungguhnya Alat hendnk mrq adilffi semang khnlifah
dimulmbumi."'

Kalau begitu, ini adalah kehendak 1:ang luhur,
yang hendak menyerahkarl pengendalian bumi ini
kepada makhluk yang baru. Dan, diserahkan ke-
padanya pelaksanaan kehendak Sang Maha Pen-

cipta di dalam menciptakan dan rnengadakan, me
nguraikan dan menyusun, memutar dan menukar,
dan menggali apa yang ada di bumi baik berupa
kekuatan, potensi, kandungan maupun bahan-bahan

mentahnya. Serta, menundukkan semuanya itu-
dengan izin Allah-unhrk tugas besar yang diserah-
kan Allah kepadanya

Kalau begitu, Dia telah memberikan banyak
potensi kepada maktrluk baru ini; telah memberinya
persiapan-persiapan memadai yang tersimpan di
dalam bumi ini yang berupa kekuatan-kekuatan dan
potensipotensi, perbendaharaan-perbenda-haman
dan bahan-bahan mentah; dan diberinya kekuatan
tersembunyi yang dapat merealisasikan kehendak
Ilahiah.

IGlau begitu, di sauaterdapatkesatuan dan kehar-
monisan antara undang-undang yang mengatur
bumi-dan seluruh alam-dan undang-undarlg yang
mengatur maktrluk (manusia) ini dengan segala

kekuatan dan potensinya. Sehingga, ddak terjadi
benturan antara undang-undang yang ini dan yang
ihr, dan potensi manusiatidakhancur di dalam meng-
hadapi bahr besar alam semesta-

IGlau begitu, ini adalah kedudukan yans tinggi
bagi manusia dalam tatanan alamwujud di atas bumi
yang luas ini. Dan, ini adalah kemuliaan yang di.
kehendaki unhrknya oleh Sang PenciptaYang Matra
muta

Semua ini adalatr sebagian pengarahan dari ungkap

an kalimatyang luhur dan muli4 "SesurryguhnyaAlu

fundnk mmjadililn seorang klnlifah di mula bwni'ketika
kita merenungkannya sekarang dengan perasaan
yang sada4 mata hati yang terbuka dan melihat apa
yang terjadi di muka bumi melalui bngan makhluk
yang menjadi khalifah dalam kerajaan yang luas ini.

'MmgaFa gngfuu funnnk menjadikan (khnlifah) di
mulm bumi itu orang yang alwn membuat ksrusaka.n

padmtya dnn mmumpahl'nn darah, pod.ahal kami se'

rwti"asa b ntasbih dengan mnnuji Engkq dnn rcrryuci'

" IcanEnglwu?"

Perkataan mahikat ini memberi kesan bahwa
mereka mempunyai bukti-bukti keadaan, atau ber-
dasarkan pengalaman masa lalunya di bumi, atau

dengan ilham pandangan batinnya, yang me
nyngkap sedikit tentang tabiat makhluk ini atau
tentang hrntutan hidupnya di muka bumi, dan yang

menjadikan mereka mengetahui atau memprediksi
bahwa makhluk (nnnusia) ini kelak akan membuat
kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Se-

lanjutrya mereka-dengan fitratrrya sebagai malaikat
suci yang tidak tergarnbar olehnya kecuali kebaikan
yang muflak dan kepatuhan yang menyeluruh-me
mandang tasbih dengan memujiAllah dan menyrci-
kan-Nya itu sajalah yang menjadi tujuan mutlak
penciptaan alam ini, dan ini sajalah yang menjadi
alasan utamapenciptaan maklrluk Halyang demikian
ini telah terealisasi dengan keberadaan mereka yang

senantiasa bertasbih dengan memuji Allah dan me
nyucikan-Ny4 serta senantiasa beribadatr kepada-

Nya dengan tiada merasa letih.
Sungguh samar bagi mereka hikrnah kehendak

yang sangattinsgr di dalam membangun dan me
makmurkan bumi ini, di dalam mengembangkan
kehidupan dan memvariasikannya, dan di dalam
merealisasikan kehendak Sang Maha Pencipta dan

undang-undang alam di dalam perkembangan,
peningkatan, dan penegakannya di tangan khalihh-
Nya di muka bumi. Makhluk (manusia) ini kadang-

kadang membuat kerusakan dan adakalanya me
numpatrkan darah, agar di balik keburulan parsial

ini terwujud kebaikan yang lebih besar dan lebih
luas, kebaikan pertumbuhan yang abadi, kebaikan
perkembangan yang konstan, kebaikan gerakan
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perusakan dan pembangutril, kebaikan usaha-

usaha dan penelitian yang tak pernah berhenti, dan
perubahan serta perkembangan di dalam kerajaan
besar (alam semesta) ini.

Pada saat ihr datanglah ketetapan dari Yarqg Maha
Mengetahui atas segala sesuahl, Yang Maha Me
ngetahui tempat kembalinya semua urusan,

'Iithmt berfrnara 'Sesanguhnya Aku mmgetahui apa

y ang tidnk larnu kztahui. "'
"Dan, Dia mmgajarlan kepadn Adam tatrut-nama
(bendn-badn) sekralmy q kerudian mengnnuknknrmy a

lupada para malaiknt lnlu berf.rman, 'Sehutknnlah

fupann-I{u nama bendn-bmda itu jila lamu mmnng
oratrg- orang I ang benar.' Mnelw mmj aw ab, Malwsuci
Engkau, tidak adn yang larni lutnhui selnin dnri apa

y arg telah hglau aj arkan lwpadn lurni; sesangguhnya

Englwulnh Yang Maha Mengetahui lAi Malmbiiak-
sann.' Allnh bnfrmnn,'Hai Adam, bnitahuknnlah
l"podo mnelw rumur-runna bmdn ini.'Malw, setd^ah

dibmitnh,rlwtnya kcpada mnela ramatwmn bmdn itu,

Allrh bnfrnaa Bulunkah sudnh Kulutnknn kzpada'

mu balwa sesungguhnya Aku mcngetahui ralwsia langit
dnn burni dnn matgetalui apa yang lwrnu lnhirlnn dan

apa yarg lamu sanbunyilan ?"'(al-Baqarah: 31-33)

Nah, di sini kitadengan mata hati kita di dalam
cahaya kemuliaan-melihat apa yang dilihat para

malaikat di kalangan makhluk yang tinggi. Kita
menyaksikan sejemput kecil dari rahasia Ilahi yang

besar yang dititipkan-Nya pada makhluk yang ber-

nama manusia ini, ketika Dia menyeratrkan kepada-

nyakunci-lnrncikelfialihtran. Ralr,asiakekuasaan itr
diisyaratkan pada nama benda-benda, serta pada
penamtun orang{rang dan benda-benda-yang
berupa lafrlJafal yang terucapkan-hingga menjadi-
kannya isyarat-isyarat bagi orangorang dan benda-

bendayang dapat diindra Kekuasaanyang memiliki
nilai yans tertinggi dalam kehidupan manusia di
mukabumi.

Kita mengetahui nilainya ketika kita menggam-
barlan kesulitan yang sangat besar, yang tidak dapat

kita mengerti seandainya manusia tidak diberi
kekuasaan (kemampuan) terhadap isyarat nama-

nama benda-benda ihr. Dan, kita juga akan kesulitan
di dalam memahami dan mempergaulinya ketika
masing-masing orangunfukmemberikan pemahanr

an tentang sesuatr kepada yang lain membutuhkan
kehadiran sesuatu ini di hadapannya untuk me
mahami keadaannya. Misalnya keadaan kurma,
yang tidak ada jalan untuk memahaminya kecuali
dengan mendatangkan kurma itu. Keadaan gunung,

yang tidak ada jalan untuk memahaminya kecuali
dengan pergi ke gunung. Keadaan seseoftmg yang

tidak ada jalan unhrk mengetahuinya kecuali dengan

menghadirkan orang itu. lni semua merupakan ke
sulitan yang amat besar yang tidak terbayangkan
dalam kehidupan. Dan, kehidupan itu tidak akan
dapat berjalan.di jalannya seandainya Allah tidak
memberikari kepada manusia ini kekuasaan ter-
hadap isyarat-isyarat dengan nama benda-benda ihr.

Sedanglian malaikag mereka tidak memerlukan
kelifiususan ini, karena tidak adaurgensinya dengan
hrgashrgas mereka Oleh karena itu, mereka tidak
diberi yang demikian ini. Maka ketika Allah me
ngajarkanratrhsiainikepadaAdam dan mengemuka
kannya kepada paramalaikat apayang telah dikemu-
kakannya kepada Adam, mereka tidak mengetahui
namanama itr. Mereka tidak mengetahui bagaimana

menempatkan rumusrumus (isyarat-isyarat) lafal
bagi sesuatu dan seseorang. Mereka menyatakan
kelemahannya dengan menyucikan Tuhannya, me
ngakuikelemahannyaifu, dan mengakui keterbatas
an pengetahuannya. Padahal, semua itu sudah di-
kehhui dan dikenal olehAdarn Kemudian didorong-
latr mereka untuk mengetahui hilanah Tuhan Yang
M aha Mengetahui lagi M ahab ijaksana,' A lhh b e r -

frmnn, 'Bukankah sudnh lful@taknn lupadnmu bahwa

saungulvtya Alat mmgetnlrui raltasia kngit dnn bumi dnn.

mmgetnlwi apa y ong lwmu lnhirlan dn n apa yang lamu
snnbunyilmn?"'

'Dan, (hgatlah) kttiln Kami befirman lcepadn para
mal.ailat,'Sujudlah lwmu ktpada Adam', mala sujud-

lnh merclfl .... " (al-Baqarah: 34)

Ini adalah penghormatan dalam bentuk yang
paling tinggl, kepada maKiluk yang akan membuat
kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah.

Akan tetapi, mereka (manusia) diberi rahasiayang
bisa mengangkat derajabrya lebih tinggi daripada
malaikat Mereka diberi rahasia makrifrt sebagai-

mana mereka diberi rahasia iradah yang merdeka
untuk memilih jalan hidup. Bermacam-macamnya
tabiahrya dan kekuasaannya (kemampuannya) untuk
mengendalikan iradahnya dalam menghadapi jalan

yang sulit, dan keseriusannya mengemban amanat

hidayah kejalanAllah dengan usahanyayang lhusus.
Semua ini adalah sebagian dari rahasia penghormal
an kepadamereka

Para malaikat bersujud melaksanakan perintah
Tuhan Yang Mahatinggi dan Mahaluhur.

'... IQcuali iblis ; ia mggan dnn talm.bur, dnn in tzrflttsuk
gol.onganlrang-lrangyanglafir."(al-Baqaratr:34)
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Nah, di sinilah mulai tampakkejahatanyang di-
paparkan, yaitu menentang perintah Allah yang
Mahaluhur, sombong untuk mengakui kemuliaan
bagi ahlinya, membanggakan dosadosa, dan me
nutup hatinya dari memahami masalah.

Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa iblis ihr
bukan jenis malaikat, melainkan hanya ada bersama
mereka pada waktu itu. Seandainya iblis itu termasuk
golongan malaikat, niscaya dia tidak akan melangsar
perintah Allah, sebab sifrt mereka yang utama ada-

lah,

"Tidak mendurhnkni Alhh tsrhndap apa yahg di-
perintah}nn-Nya lezpada mnelw dnn selalu mmgerja-
Iun apa yang diperintnhlila. "(at{hhriim: 6)

Dan, pengecualian di sini tidak menunjulftan
bahwa iblis itu termasuk jenis malaikaf dan keber-
adaannya bersama malaikat itu dapat saja men-
jadikan dia terkena pengecualian, seperti kalau kita
berkata, 'Telah datang anak-anak si Fulan kecuali
Ahmad", padahal Ahmad itu bukan anaknya me
lainkan hanya keluarganya Dan, iblis ini termasuk
golongan jin sebaeairnana disebutkan dalam nash A[
Qur'an, sedangAllah menciptakan jin dari nyala api
Hal ini secara pasti menetapkan bahwa iblis bukan
golongan malaikat

Sekarang telah terbuka medan pepeftngan yang
abadi. Peperangan anta:z tabiat kejahatan pada iblis
dan ktralifah Allah di muka bumi. Peperangan abadi
di dalam hati manusia Peperangan yang dimenang-
lan oleh kebailian apabilamanusia ihr membentengi
dirinya dengan kemau-annya dan menunaikan per-
janjiannya dengan Tuhanny4 dan dimenangkan oleh
kejahatan kalau manusia menyerah kepada syatrwat
dan kesenangannya serta menjauh dari Tuhannya,

' Dan lfumi berfirmnn,'Hai Adnm, diamilah ohh lwrnu
dnn istrimu surga ini, dfii mal@nlnh m.alanan-mnlan-
annla )ang banyak lngi bai.k di mnnn saja yang lamu
sukni, dnn janganlah lamu dekati polnn ini, yang
mml eballmn lramu tnmnsuk mang-mang yang zglim.''
(al-Baqarah:35)

Semua buah-buahan di surga diperbolehkan bagi
Adam untuk memakannya kecuali satu pohon.
Sebatang pohon, yang boleh jadi ini melambangkan
akan adanya larangan dalam kehidupan di muka
bumi. IGrena tanpa adanya sesuatu yang dilarang,
maka iradah tidak al<an tumbuh. Dan, tidak adabeda
nya manusiayang punya kehendak dengan binatang
yang orma digiring, serta tidakteruji pulakesabaran
manusia unhrk menunaikan perjanjian dan keterikat-

annya dengan persyaratan-persyaratan. Orangorang
yang cuma bersenang-senang tanpa punya iradah
maka mereka termasuk maktrlukbinatang, walaupun
wujudnya manusia-

"Lalu fuduanya digelircrrlrm olzh setan dmi sarga itu
dan diluluarlrnn dmi fu adann s emula. " (al-Baqarah:
36)

Ungkapan " a<gllnlwmnn'setan menggelincirkan
mereka'," sebuah lafal (ungkapan) yang meng-
gambarkan adanya gerakan yang dilakukan. Dan,
Anda hampir-hampir sedang menyaksikan setan
yang sedang menjauhkanAdam dan Hawa dari surga
serta mendbrong kaki mereka sehingga terpeleset
dan jahrh.

Pada wakhr itu sempurnalah cobaan tersebut,
Adam lupa kepada janjinya lemah menghadapi
godaan. Padawakhr itr berlakulah kalimatAllah, dan
ditegaskanlah keputusan-Ny4

"I(nrni b rfzrmara Txrunlnh kamu! S eb agim lantu nvn-
jadi munh bagt. yang laa d* b@ lwmu adn tentpat
kzdinmnn di bumi dan kzsenarryon hidup mmpai walcht

y ang ditmtulun. "' (al-Baqarah: 36)

Ini sekaligus merupakan perizinan dimulainya
perseteruan di lapangan yang telah ditentukan
untukny4 antara setan dan manusi4 hingga alfiir
7,AmAn

Adam sadar dari keterpelesetannya karenafitratr-
nya, dan ia segera disusuli oleh rahmatTuhannya
yang senantiasa menjemputnya bilamana ia kembali
dan berlindung kepada-Ny4

"Kemud'inn Adam rnennim.a bebnapa lwlimat dari
Iilhnnnya, mala Allnh mennim.a tobatuya. Sesung-

guhnya Allnh Maha Penerima tobat lngi Malw Pe-

ny ay ang. " (al-Baqarah: 37)

Tamatlah sudah kalimat Allah yang terakhir dan
janji-Nya yaqg abadi kepadaAdam serta anak cucu-
nya, yaitu janji untuk menjadikannya lfialifrh dan
penentuan kebahagiaan atau kebinasaan dengan
syaralsyaratnya-

"I(ami b erfnnnn, Turunlnh lmrnu s unua dmi surga itu!
(wnudian jila datang pau$uk- Ku kzpannmu, m.aka

bmangsiapa y ang mmgilwti pehnjuk- Ku, nismya tidnk
adn kzkilnwatiron atas mnelm dan tidak (puk) mnela
bnsedih lnti.' Adnpun uang-mang yang lnfr dnn mm-
dusnlrnn ayt -ay at l{nmi, m.erelca itu pmghuni rwalw,
mnelm leknl di dalamnya."(al-Baqarah: 38-39)

Peperanganyang abadi itu berpindah ke lapang-
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annyayang pokok, ia Iepas dari ikatannya dan tidak
pernatr berhenti atau mengendor sedikit pun. Dan,

manusia pun sudah mengetahui sejak menying-

singnya fajar kemanusiaan bagaimana caranya dia

dapat menang kalau merfhendaki kemenangan,

dan bagaimana ia kalah kalau menghendaki ke
rugian.

*rt*

Esensihiln
Wa ba'du"IStaharus kembali ke awal kisah, kisah

manusiapertama.
Allah telah berfirman kepada para malaikat,

"sesungtthnya Atat hmdnk mmjadilwn semang khnlifah

dimukabumi."
I&lau begitr, makaAdam diciptakan unfirkbumi

ini sejak semula. Maka, untuk apakah gerangan

pohon yang terlarang itu? Untuk apa Adam diuji?

Dan, unhrk apaadaperistiwapenurunaffIyake bumi
kalau memang seiak semula ia diciptakan untuk
bumiini?

Saya melihatbatrwa pengalaman ini sebagai pen-

didikan dan persiapan bagi lift2lifah ini, untnk mem-

bangkitkan potensiyangtersimpan di dalam dirinya
sebagai latihan di dalam menghadapi godaan, me
rasakan akibatny4 menelan penyesalan, mengerti

siapa musuhnya, dan sesudah itu berlindung ke

tempatyang anum.
Kisatr pohon atau buah terlarang, bisikan setan

dengan kenikrnatan, kelupaan terhadap janji dengan

melakukan pelanggaran, bangkit kembali setelah

tidak sadar, menyesal dan memohon ampuum; semua

itu merupakan pengalaman hidup manusia yang

senantiasa terjadi berulangnlang.
Kasih sayansAllah menghendaki agar makhluk

(manusia) ini turun ke tempat kekhalihhanny4 di-

bekali dengan pengalaman-pengalaman yang akan

diiumpainya sepanjang hidupnya sebagai persiapan

menghadapi peperangan yang abadi sekaligus se
bagai nasihat dan Peringatan.

Waba'du
Dan sekali lagi di manakatr peristiwa ini terjadi?

Apakah maclm surga yang ditempati Adam dan

istrinya sementara waktu itu? Siapakah gerangan

malaikat itu? Siapa pula iblis ihr? Bagaimana Allah

berfirman kepada mereka? Dan, bagaimana mereka

menjawabnya?
Hal ini dan lain-lainnya yang sepertinya di dalam

AlQuran merupakan perkara gaib yang hanya Allah

sdayang mengetahuinya" dan Dia mengerti hiknab

nya bahwa tidak ada gunanya bagi manusia me
ngetahui hakikat dan tabiatnya Karena iflr, Dia tidak

memberi mereka kemampuan untuk mengetahui
hal itu dengan peralatan yang diberikan-Nya untuk

hrgas kekhalihhan mereka di bumi, dan tidak men-

jadi keharusan bagi l'ftalifah untuk mengetahui per-

kara gaib ini. Cukup kiranya kalau Allah menunduk-

kan undang-sndang alam ini untuk manusia dan

diberitahukan rahasia-rahasiany4 dengan menutup

dari merekarahasia'rahasia perkara gaib, yang tidak

ada gunanya mereka ketahui.
Namun demikian, meskipun telah dibukakan

unfuknya kupci sebagian rahasia alam, manusia

tetap tidak mengetahui secara mutlak apa yang ada

di balik yang nyata ini, dan dengan alat apa pun juga

ia tidak mengetahui apa yang bakal terjadi besok'

Tahukatr ia bahwa napas yang keluar dari mulutnya

itu masih akan kembali lagi ataukah merupakan

napas terakhir? Demikian pula halnya perkara gaib

yang tertuhrp dari manusia karena hal ini tidak ter-

masuk dalam tuntutan khilafah. Bahkan, kadang-

kadang bisa menjadi pengharnbat baginya seandai-

nya disingkapkan. Dan, masih ada lagr bermacam-

macam rahasia seperti ini yang terhrhrp dari manu-

sia di dalam lipatan kegaiban yang tidak adayang
mengetahuinya kecuali Allah.

IGrena itu, tidak perlu akal manusia terlalu mem-

bahas dengan mendalam perkara ini, karena dia

tidak memiliki sarana untuk mencapai4ra- Dan, se
genap tenaga yang dicurahkan untuk mengeta-

huinya akan sia-sia saja-

Apabila akal manusiatidak diberi alatuntukme
ngetahui perkara gaib yang tertuhrp ini, maka tidak
ada jalan pula baginya unhrk berbangga diri dengan

mengingkarinya. Karen4 pengingkaran itu adalatt

suahr keputusan yang harus didasarkan pada pe
ngetatruan Dan, pengetahuan mengenai hal ini tidak

termasqk tabiat akal, tidak pula di dalam jangkauan

sarzura-sarananya, serta bukan menjadi suahr ke
harusan di dalam tugasnYa.

Menyerah kepada lhayalan dan khurafit adalah

sangat membahayakan, akan tetapi lebih berbatraya

lagi bila mengingkari sesuahr yang tidak dimengerti

olehnya dan menganggap ketidakmungkinan ada

nyayang gaib hanya semata-matakarena dia tidak
mampu menjangkaunya. Kalau hanya karena itu
maka dia terjatuh ke dalam dunia binatang yang

hanyahidup dengan indranya saja tidak dapatkeluar

dari lingkarannya kepada wujudnya yang bebas.

IGrena ihr, kita tinggalkan sajalah urusan perkara

gaib ini kepadaYang Berwenang dan cukup bagi kita
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mengambil ceritanya saj4 yang sekiranya berguna
bagi kehidupan kita, unhrk memperbaiki hati dan
kehidupan kita. Dan, kita ambil dari kisah ini apa
yang diisyaratkannya, yang berupa hakikat-hakikat
alam dan manusi4 penggambaran tentang alam dan
hubungan-hubungannya, dan isyarat mengenai
tabiat manusia dan nilai serta timbangannya. Ini
sajalah yang lebih bermanfaat bagi manusia dan
lebih memberi pehmjuk.

Secara ringkas, sesuai dengan bayang-bayang

Qur'an, kami mencoba membahas sepintas tentang
isyarat-isyarat, gambaran-gambaran, dan hakikat-
hakikat ini secara global.

Isyaratyang paling jelas dalam kisah NabiAdam
ini-sebagaimana disebutkan dalam tempat ini-ialah
nilai terbesar yang diberikan oleh tashnwwzr Islam
mengenai manusia dan peranannya di muka bumi,
kedudukannya di dalam tatanan alam semesta dan
nilai-nilaiyang dijadikan timbangan. Kemudian, hakikat
hubungannya dengan janjiAllah dan hakikat janji ini
yang menjadi landasan berdirinya khilafah itu.

Dan, tampaklah nilai terbesar yang diberikan
tashnwwur Islam kepada manusia itu pada peng-
umuman yang tinggi dan luhur di kalangan makhluk
tertinggi dan mulia bahwa makhluk (manusia) ini
akan menjadi lftalifah di muka bumi, sebagaimana
tampak dalam hal diperintahkannya para malaikat
untukbersujud kepadanya dan diusirnya iblis yang
menyombongkan diri dan enggan melaksanakan
perintah itu, serta pada pemeliharaan Allah kepada-

nya sejak awal hingga akhir.
Dari pandangan terhadap manusia yang demi-

kian ini, muncullah sejunrlah pelajaran bernilai tinggi
baik dalam drxtta nsl:a;wuurmaupun dalam dunia
kenyataan. Pelajaran pertam4 manusia adalah sayid
(majikan) bumi ini. Karena itu, segala sesuatu yang

ada di bumi ini diciptakan untuk manusia-sebagai-
mana disebutkan dalam nash di muka Dengan demi-
kian, manusialebih mulia lebih terhormat dan lebih
berharga daripada nilai materi. Oleh karena itu,
janganlah manusia ini menjadi budak atau meng-
hinakan diri menghadapi nilai-nilai materi dan ke
bendaan apa pun. IGrena itu, elemen kemanusiaan
yang terhormat ini tidak boleh dilanggar dan tidak
boleh diabaikan demi mendapatkan materi atau demi
memperbanyak penghasilan material. Karena, se
mua benda dan materi ini diciptakan untuk kepen-
tingan manusi4 untuk mewujudkan kemanusiaan,
dan untuk mengukuhkan wujud manusia. Oleh
karena ihr, tidak boleh menghargai benda-benda ihr
dengan merusak nilai-nilai kemanusiaan atau me

ngwangi unsur kemuliaanryra-
Pelajaran kedua, manusia memegang peranan

utama di bumi ini. Merekalah yang membuat perubah-

an dan memodifikasi benhrknya dan tatanannya mere
kalah yang menenhrkan arah dan langkah-langkahnya-
Bukan sararn dan distibusi produksiyang membim-
bing dan menuntun manusia yang harus berjalan di
belakangn:ia dan merendahkan diri kepadanya se
bagaima4a yang digambarkan oleh ideologi-ideologi
materialisme yang merendahkan dan mengecilkan
peranan manusia, karena menyombongkan dan
mengagung-agungkan peranan peralatan.

Pandangan Al-Qur'an menjadikan manusia de
ngan kekhilifahannya di muka bumi ini sebagai
pihakyang aktif di dalam tatanan alam semesta dan
mendapat perhatian dalam sistem ini. Maka, ke
"khalifahannya di muka bumi bergantung pada ber-
bagai macam hubungan, seperti hubungan dengan
langrt, angin, hujan, matahari, dan bintang-bintang.
Semuanya dengan kemapanannya dan penataannya

memungkinkan tegaknya kehidupan di muka bumi
dan mernungkinkan manusia menjalankan kel*ra-
lifahannya. Nah, betapa jauhnya blla hal ini diban-
dingkan dengan peftrnan rendah dan kecilyang di-
istimewakan oleh ideologi-ideologi materialisme yang
tidak boleh dilanggar itu?

Tidak diraeukan lagi bahwa masirtg-masing dari
pandangan Islam dan pandangan materialisme ter-
hadap manusia akan sangat mempengaruhi watak
perafuran yang dibuahrya bagi manusia, menghormati
kemanusiaan atau mengabaikannya, memuliakan
atau menghinakannya Dan, apa yang kita lihat di
dunia materialis yang mengabaikan kemerdekaan,
kehormatan, dan harga diri manusia di dalam mem-
produksi barang dengan sebanyak-banyakny4 me
lainkan karena dipengaruhi oleh pandangannya
terhadap hakikat manusia dan hakikat peranannya
di mukabumi ini.

Sebaliknya dari pandangan Islam yang luhur ter-
hadap hakikat manusia dan hrgasnya, lahirlah sikap
menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam timbangan
dan ukurannya, menjunjung tinggl nilai-nilai ke
utamaan dan nilai-nilai akhlak, dan menjunjung
tinggi nilai-nilai iman, kesalehan, dan keiktrlasan di
dalam kehidupannya. Inilah nilai-nilai yang menjadi
hrmpuan pelaksanaan janji kel*ralifahanny4

"Kemudinn jilrn danng petunjuk-Ku lepadamu, malm
b ar angs inp a y ang m mgi kuti p e tunj u k - Ifu , nis my a tidn k
ada leklnuatiran atas merekn dan tidnk (puln) mnela
bnsedih hati."
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Nilai-nilai ini lebih tinggi dan lebih mulia daripada
nilai-nilai material-hal ini di samping pengertian
khilafah adalah mewujudkan nilai-nilai material ini
sendiri, tetapi ia tidak menjadi pokok dan tidak me
langgar nilai-nilai yang luhur itu. Oleh karena itu,
yang menjadi timbangannya ialah mengarahkan hati
kepada kesucian, keluhuran, dan kebersihan di
dalam hidupnya Berbeda dengan pengarahan yang

diberikan oleh ideologi-ideologi materialisme yang

merendatrkan semua nilai ruhiyah'rohan' dan meng-

abaikan nilai-nilai adabiyah'kesopanan' karena se
mata-mata mementingkan produksi perdagangan

dan demi memenuhi hrntutan perut7 seperti binatang.
Dalam tashnwwur'persepsi, pandangan' Islam,

menjunjung tinggi iradah manusia merupakan tempat
bergantungnya perjanjian dengan Allah, tempat ber-
gantungnya nklif wnueasan' dan pembalasan. Ia
mengangkat derajat manusia di atas kedudukan
malaikat dengan memelihara perjanjiannya dengan
Tuharurya mengendalikan kehendaknya tidak tunduk
kepada syahwatnya, dan dapat mengalahkan gang-

guan yang menggodanya. Dapat menguasai dirinya
jangan sampai mencelakakan dan menjatuhkannya
dari derajat yanc tinggl dengan memenangkan
syahwat atas iradah, memenangkan kesesatan atas
pehmjuk, dan melupakan perjanjian yang mendekat-
kannya kepada Tuhannya. Tidak diragukan lagi
bahwa ini adalah suatu bentuk penghormatan, di-
tambah dengan penghormatan-penghormatan lain-
nya. Dan, ini sekaligus sebagai peringatan abadi
terhadap persimpangan jalan antara kebahagiaan
dan kesengsaraan, keluhuran dan kehinaan, dan
posisi manusia yang mempunyai iradah dengan
tingkatan binatang yang cuma dieiring.

Di dalam peristiwa-peristiwa peperangan yang
digambarkan oleh kisah itu antara manusia dan setan

terdapat peringatan abadi tentang tabiat peperangan

tersebul Peperangan itu adalah peperangan antara
pelaksanaan perjanjian Ailah dan penyelewengan

setan, antara iman dan kufur, antara kebenaran dan
kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan. Manusia
itu sendiri menjadi medan peperangan ini dan dia
sendiri yang akan berunfung atau merugi. Dalam
peristiwa ini juga terdapat isyarat yang abadi agar
manusia senantiasa ingat dan sadhr;juga terdapat
pengarahan abadibahwa dia adalah tentara di medan
perang; dan dia akan mendapatkan barang rampasan
dalam medan perang ini.

Akhirnya, datanglah pikiran Islam tentang ke-

salahan (dosa) dan tobal Dosa itu bersifat individual
dan tobat itu pun individual. Hal ini digambarkan
dengan jelas dan terang, tidak ada kesulitan dan

keruwetan. Tidak ada dosa warisan yang harus di.
tanggung manusia sejak sebelum lahir, sebagai-

mana pandangan gereja. Tidak ada ide ketuhanan
manusia seb'agaimana kepercayaan gereja bahwa
Nabi Isa a-s. adalah puteraAllah yang disalib unhrk
membebaskan anak-anak Adam dari dosa Adam.

Tidak, sama sekali tidak benar. Kesalahan Adam
bersifutpribadi dan iatelah melepaskan dirinya dari
kesalahan itu dengan langsung bertobat yang di.
lakukan dengan mudah dan lapang dada. Dan, dosa

setiap anak Adam juga bersifut individual (ditang-
gung sendiri dan tidak dipikulkan kepadaoranglain),
dan jalan bertobat terbuka dengan mudah dan
lapang.

Inilah gambaran yang menyenangkan dan jelas

bahwa setiap orang menanggung dosanya sendiri-
sendiri. Dan, dianjurkan kepada setiap orang unfuk
berusaha keras dan tidak berpufus asa, "Sesungguh-

nya Allnh Maln Perwrimn tobat lngi Mahn Pmyayang."
Inilah beberapa isyarat dalam kisah Adam a-s. -

di tempat ini-yang kami cukupkan dalam mfsir Fi
Zhilanlil, @r'an lal<aya dengan hakikat dan ideide
yang lurus. Kaya dengan petunjuk-petunjuk dan
pengarahan-pengarahan yang mulia. Kaya dengan
asas-asas yang menjadi pilar pemikiran kemasya-
rakatan dan tatanan sosial, yang dikendalikan dengan

moralitas, kebajikan, dan keutamaan.
Dari sini, kita mengetahui urgensi kisah-kisahAl-

Qur'an di dalam menanarnkan kaidah-kaidah tnshnw-

w ur lslarru dan menj elaskan nilai-nilai yang menjadi
pijakannya. Yaihr, nilai-nilaiyang cocok dengan alam
yang datang dari Allah, menuju kepada Allah, dan
akhirnya akan kembali kepada Allah juga.

Perjanjian unhrk menjadi khalifah di muka bumi,
dilaksanakan dengan penerimaannya terhadap pe
hrnjukAllah dan keterikatannya dengan mnnhnlNya
di dalam kehidupan.

Persimpangan jalannya ialah manusia mau men-

dengarkan dan menaati apa yang datang dari Allah
atau mendengarkan dan mematuhi apa yang dibisik-
kan oleh setan. Tidak ada jalan ketiga. Yang ada
hanya jalan Allah atau jalan setan, petunjuk atau ke
sesatan, kebenaran atau kebatilan, dan kebahagiaan
atau kerugian.

7 Pembahasan lebih luas silakan periksa buku al-Iuan bainal-Maaddiyyah wal-IslamkaryaMuhammad Quthb, Penerbit Darusy-Syrrruq.
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Hakikat inilatr yans diungkapkan oleh Al-Qur'an,
yang diterangkannya sebagai hakikat utama, yang
menjadi pilar semua tashnwwur'pandangan, per-

sepsi, pemikiran'dan menjadi pilar semua peraturan

Padaduniamanusia' 
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'TIai Bani Israel ingatlah akan nikrnat-Ifu yang
telatr Aku anugerahkan kepadamu dan pe-
nuhilah janjimu kepada-Itr niscaya Alm penuhi
janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Kulah
kamu hanrs talut (tunduk). (a0) Dan, berimanlah
kamu kepada apa yangtelah Aku urrunkan (Al-

Qur'an) yang membenarkan apa yang ada
padamu (Tburat), dan janganlah kamu menjadi
orang yang pertama kafir kepadanyq dan
janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku
dengan harga yang rcndah. Dan, hanya kepada-
Kulah kamu harus bertalnrya- (a1) Da& jangadaft
kamu campur adukkan yang hak dengan yang
batil dan ja^nganlah kamu sembunyika"n yang
hak itu sedang kamu mengetahul (aD Dan, di"i-
kanlah shalat huraikarilafr zakat dan rukulatl
beserta oriurg-orang yang ruku (43) Mengapa

kamu suruh oranglain (mengerja}an) kebajikan
sedang kamu melupaka^n diri (kewajiban)mu
sendiri, padahal kamu membaca Atkitab (TburaQ?

Maka, tidakkah kamu berpikir? (a4)Jadikanlah
sabar da"n shalat sebagai penolongmu. Dam, se-

sungguhnya yang demikian itu sungguh berat
kecuali bagi orang-orang yang khusyo, (45)

(y"iur) orang-tlrang yang meyakini bahwa mereka
akam menemui Tbhannya da^n bahwa mereka
akan kembali kepada-Nya- (aO) IIai Bard Israel,
ingatlah akan nikmat-Ifu ya^ng telah Aku anu-
gerahkan kepadamu dan (ingatlah pula)
bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas
segala umat fuada wakhr itr). (44 Da^n, jagalah
dirimu dari (azab) hari (kiamat yang pada hari
ihr) seseorang tidak dapat membela orang lain
w4lau sedikipun, dan (begitr pula) tidak di-
terima syafaatdan tebusan darinya, dan tidaklah
mereka akan ditolong. (a8) Dan, (itrs"tlrh) ketika
Kami selamatkan kamu dari (Fir'aun) dan peng-
ikut-pengikutnya. Mereka menimpakan ke-
padamu siksaa"n yang seberat-berabrya. Mereka
menyembelih anakmu ya"ngtaki{aki dan mem-
biaxkan anak-anakmu yang perempuan Da:ro

pada yang demikian itrr terdapat cobaan-cobaan
yang berat dari Tirhanmu. (49) Dan, (ingatlah)
ketika Kami membelah Laut unhrlanu, Ialu Kami
selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan
(Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang
kamu sendiri menyaksikan. (50) Dan, (ingatlah)
ketika Kami berjanji kepada Musa (memberi-
kan Th,urat sesudah) empat puluh malarn' lalu
kamu menjadikan anak lembu (sembaharrmu)
sepeninggalnya dan kamu adafah or.urg-orang
yang zalim. (51) Kemudm^n sesudah itu, Kami
maaflran kesalabanmu agar kamu bersyukur.
(52) Dan, (ingatlah) ketika Kami berikan kepada
Musa Alkitab (Ta"rat) dan keterangan yang
membedakan antara yang benar dan yang
salah, agar kamu mendapatpeurnjulc (53) Da:r"
(i"Satlah) ketika Musa berkata kepada kaum-
nyar'IIai kaumku, sesungguhnya kamu telah
menga.niaya diri kamu sendiri karena kamu
telah menjadikan anak lembu (sembaharrmu),

maka bertobatlah kepada Thhan yang men-
jadikan kamu dan bunuhlah dirimu. HaI ihr
lebih baik bagimu pada sisi Tbhan yang men-
jadikan kamu; maka Atlah akan menerima
tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha
Penerima tobat lagi lvlaha Penyayang.' (54) Dan"
(ing"tlah) ketika kamu berkatar'Ilai Musa, kami
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ddak akan beriman kepadamu sebelum kami
melihat Allah dengan tera"ng.' Ka"rena ihro kamu
disambar halilintax, sedang kamu menyaksi-
kannya- (55) Setelah iua Kami ba^ngkitkan kamu
sesudah kamu rnati supaya kamu bersyulnrr. (56)

Da^n, Kami naungl kamu dengan awalrr dan
Kamiturunkan kepadamu tmannat da"n tsalwa'.

Makanlah dari makanan baik-baik yang telah
kami berikan kepadamu. Darq tida.klah mereka
menganiaya Kami, tetapi merekalah yang
menganiaya diri mereka sendiri (57) Dan, (ingat-
lah) ketika Kami berfrman, 'I\dasuklah,kamu
ke negeriini (BaitulMaqdis) danmakanlah dari
hasil buminya ya"ng banya"k lagi enak di mana
saja yang kamu suka4 dan masukilah pinhr ger
bangnya sambil bersujud. Da.n, katakanlah,
'Bebaskanlah kanf dari dosa' niscaya Kami
ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan, kelak
Kami akan menambah (pemberian Kami) ke-
pada orang-orang yang berbuat baik' (58) Iaftr'
or.rng-orang yang zalim mengganti perintah
denga"n (mengerjakan) yang tidak diperintaht<an
kepada mereka. Sebab itu, Kami timpakan ke
pada orang-orang yang zalim itr siksa dad langit
karena mereka berbuat fasik (59) Dan, (i"gatlah)
ketika Musa memohon air unhrk kaumnya, lalu
Kami berfirman, 'Pukullah bahr itu dengan
tongkabnu.' Lalu, memancarlah darinya dua
belas mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah
mengetahui tempat rninumnya (masing-masing).

Makan dan minumlah (rezeki yang diberikan)
Allah, dan janganhh kamu berkeliaran di muka
bumi dengan berbuat kerusakan. (60) Dan,
(itrsatl"h) ketika kamu berkata,'IIai Musa, kami
tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macarn
makanan saja- Sebab ihr, mohonkanlah untuk
kami kepada Tirha"nmu agar Dia mengeluarkan
bagi kami dari apa yanag dihrmbuhkan bumi
yaihr sayur-mayurnya, mentimunnyq bawang
putihnya, kacang adasnya, dan bawang merah-
nya-' Musa berkatar'Maul€h kamu mengambil
sesuaflr yang rendah sebagai pengganti yang
lebih baik? Pergilah kamu ke suahr kota, pasti
kamu memperoleh apa yang kamu minta-'Lalu
ditimpakan kepada mereka nista dan kehina-
ar\ serta mereka mendapat kemurkaan dari
AllalL IIaI ihr (terjadi) karena mereka selalu
mengingkari ayat-ayat Afhh dan membunuh
para nabi yang memang tidak dibena^rkan.
Demikian ihr (terjadi) karena mereka selalu ber
buat durhaka dan melampaui batas. (61) Se-

sungguhnya orang-orang mulcnin, orang€rang
Yahudi, orang-orang Nasrani, danr orangorang
shabin, siapa saja di antara merekayangbenar
benar beriman kepada Allatt, hari kernudian,
da^n beramal saleb mereka aka.n menerima
pabala daxi ltrhan mereka, ddak ada kekha-
watiran telhadap mereka, dan tidak (p"la)
mereka b'ersedih hatt (60 Oatt, (i"Satlah) ketika
Kami mengambil janji dari kamu dan Kami
a"ngkatkan gunung (Ihursina) di atasmu (seraya

Ifumi berfinnan),'Peganglah teguh apa yang
Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu
apa yang ada di dalamnyq agar kamu ber-
takwa-' (63) Kemudiarr, kamu berpaling setelah
(adanya perjanjian) ihL maka kalau fidd( ada
karunia Allah da^n ralmalNya atasmu niscaya

" kamu teqgolong orang-orang yang rugl. (64)

Dan, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-
orang yang melangga.r di antaramu pada hari
Sabul lalu Kami berfirman kepada mereka,

Jadilafr kamu kerayanghina.' (60 lvfaka,I(arrd
jadikan yang demikian itu peringatan bagi
orang-or:urg di masa ihr danbagi merekayang
datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi
orang-orang yang bertakwa. (66) Dan, (i"gatlah)
ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Se-
sungguhnya Allah mennrnrh kamu menyem-
belih seekor sapi betina.' Mereka berkata, 'Apa-
kah kamu hendalc menjadikan kami buah ejek-
a.nP Musa menjawabr'Aku berlindung kepada
Allah agar tidak menjadi salah seorang dari
orang-orang yang jahfl.' (67) Mereka menjawab,

'Mohonka^nlah kepada Ttrhanmu unhrk kami
agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina
apa.kah ribr.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya
Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak
hra dan tidak muda; pertengahan antara ihr;
maka kerjakanlah apa yang diperintahka^n ke-
padamu.' (68) Mereka berkatar'Mohonkanlah
kepada Tbfnnmu unhrk kami agar Dia mene-
rangkan kepada kami apa warnarrya.' Musa
menjawabr'Sesungguhnya Allah berfirman
bahwasa.nya sapi betina ibr adalah sapi betina
yang kuning hra warna.nya lagi menyenangka.n
oriurg-orurg yang mernandangnya' (6$ Mereka
berkata, Mohonka^nlah kepada Thhanmu unurk
kami agar Dia meneranglran kepada kami bagai-
mana hakikat sapi betina ihr, karena sesungguh-
nya sapi iu (masih) samax bagi karxd, dan se-

sungguhnya kami insya Allah akan mendapat
peurnjuk (unurk memperoleh sapi inr).' (@ Musa
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berka,tar'Sesungguhnya Allah berfirman bahwa
sapi betina itr adalah sapi betina yang belum
pernah dipakai untuk membajak tanah dan
tidak pula untrk mengairi tanama^n, tidak ber
cacat, tidak ada belangnya.' Mereka berkatao

'Sekarang banrlah kamu menerangkan hakikat
sapi betina yang sebenarnya.' Kemudian, mereka
menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak
melalrsana.kan perintah itu. (71) Darr" (ingatlah)
ketika kamu membunuh seorang marrusia lalu
kamu ralirg menuduh tentang itu. Daq}tlah
hendak menyingkapkan apa yang selama,ini
kamu sembunyilran V2) LaIv IGrrd berfirma.n'
'Itrkullah mayat ihr dengan sebagian anggota
sapi betina itu.' Demikianlah Attah menghidup;
kan orang-orangyangtelah mati dan memper-
lihafkan kepadamu tanda-tanda kekuasaarNya
agar kamu mengertl (73) Kemudian setelah iur,
hatimu menjadi keras seperti baur, bahkan lebih
keras lagi. Padahal di antara bahr-batu ihr
sungguh ada yangmengalir zungaisungai dari-
nya, dan di antaranya sungguh ada yang ter
belah lalu keluarlah mata air darinya, dan di
antararrya strngguh ada yang meluncur jahrh
karena takut kepada Allall DarU Allah sekali-
kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakaru'
(74)

Kisah Pehralanga^n Bani Israel

Selayngfundang
Potongan surah ini dimulai dengan mengaratrkan

khithnbnyakwada Bani Israel. Mereka inilah yang
menghadapi dak\Mah di Madinah dengan sikap me
nentang dan memeranginya dengan cara sembunyi-
sembunyi dan terang-terangan, melakukan tipu daya
terhadapnya secaraberkesinarnbungan, tidakpernah
berhenti sedetikpun sejak Islam eksis di Madinah.
Dan, tampak oleh mereka bahwa Islam dalam per-
jalanannya akan memegang kendali kekuasaan dan
melepaskan mereka dari menguasai kendali pera-

daban dan perekonomian yang selama ini mereka
pegang. Hal itu tampak oleh mereka sejakbersatu-
nya suku Aus dan l(Jtazral, dan dituh.rpnya lubang-
lubangyang dapat ditembus oleh kaumYatrudi Daru
Islam mensyariatkan bagi mereka manlwj'tata ke
hidupan tersendiriyangberpiiakpadalandasankitab
yangbaru (Al-Qur'an).

Inilah peperangan yang dilancarkan kaum Yahudi
terhadap Islam dan kaum muslimin sejak sejarahnya
yang jauh. Kobaran api peperangan ini tidak pernah
padam hingga sekarang, dengan menggunakan

wasilah 'sarana'yang sam4 metode yang sam4 yang

tidak pernah berubah melainkan hanya benhrknya
saja. Adapun hakikatrya dan karakternya masih
tetap sama

Hal ini terus mereka lalmkan meskipun seluruh
dunia mengusirnya dari satu arah ke arah lain dan

dari generasi ke generasi berikuhrya- Maka, mereka
tidak menemirkan dada yang penuh kasih sayang

kecuali di dunia Islam yang terbuka, yang meng-
inskari segala benhrk penindasan baik terhadap
agama maupun manusia. Dan, Islam selalu mem-
buka pintu-pintunya bagi siapa saja yang mengajak
damai, tidak mengganggu Islam, dan tidak mem-
perdayakan kium muslimin.

Sesungguhnya diharapkan orangorangYahudi di
Madinah ini menjadi orang yang pertama-tama
be:iman kepada risalah yang baru dan rasul yang
baru ini, karena Al-Qur'an membenarkan apa yang

ada di dalam Taurat secara umum dan karena
mereka selalu mengharapkan risalah Rasul ini.
Mereka juga mengetahui sifat-sifat rasul yang di-
informasikan oleh kitab mereka- Dan, mereka juga

selalu memohon kemenangan dengannya di dalam
nienghadapi bangsaArab dan kaum musyrikin.

Pelajaran ini merupakan bagian pertama dari
perjalanan panjang bersama Bani Israel. Bahkan,
muatannya yang sarat adalah untuk menyingkap
sikap dan pandangan mereka serta membongkar
tipu daya merek4 setelah habisnya semua sarana
dakwah kepada mereka untuk menarik mereka
kepada Islam dan mengajak mereka untuk ber-
gabung dengan parade keimanan kepada agama
yangbaru ini.

***

Pelajaran ini dimulai dengan mengumandangkan
seruan yang tinggl kepada Bani Israel. Diingat-
kannya mereka dengan nikrnat-nilanat-Nya yang
telah diberikan-Nya kepada mereka, diserunya
mereka untuk menunaikan janji mereka kepada
Allah agar Allah melaksanakan janji-Nya kepada
merek4 dan diserunya mereka supaya bertakura dan

takut kepada-Nya. Dan, seruan kepada mereka
unhrkberiman itu dimulai dengan membeberkan
kepada mereka batrwa Allah telah menurunl€n At
Qur' an yang membenarkan kitab (Iaura0 yang ada
pada mereka- IGmudian, dicelanya sikap mereka ter-
hadapAlQuran itu dan kekafiran merekaterhadap
nya sebagai orang yang pertama kali kafir kepada
nya. Sebagaimana dicela tindakan mereka yang
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mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan,
menyembunyikan kebenaran uniuk menimbulkan
kesalahpahaman terhadap manusia-khususnya kaum
muslimin-dan untuk mengobarkan fihah dan ke
kacauan dalam barisan Islam, serta unhrk menimbul-
kan keraguan dan kesangsian di dalam jiwa orang-
oftmg yang baru masuk Islam.

Diperintatrkan-Nya kepada mereka supaya masuk
ke dalam barisan Islam, menegakkan shalat me
mlr;raili;an zakat"dan ruku bersama orang{mng yang
ruku, dan meminta pertolongan untuk mengalahkan
nafsu mereka dan menundukkannya unfuJ< me
meluk agama baru (Islam) ini dengan melakukan
kesabaran dan melaksanakan shalal Dan, meng-
ingkari tindakan mereka unfuk menyeru kaum mu-
syrikin supaya beriman, sementara mereka sendiri
tidak mau memeluk Islam.

Kemudian dimulailah mengingatkan mereka ter-
hadap nikrnat-nikrnatAllahyang telah diberikan-Nya
kepada mereka dalam sejarahnya yang panjang,
dengan mengarahkan firman-Nya kepada orang-
orangyang ada di antaramereka sekarang seakan-
akan mereka ini pulayang menerima nikrnat-nikmat
ihr pada z,affnnNabi Musaas.. Hal ini disebabkan
mereka dianggap sebagai satu umat sahr generasi,
dengan karakteristik dan mentalitas yang sam4 yang
memang pada hakikatrya sikap mental mereka sama
dalam semua masa, sebagaimanayang terlihal

Kemudian diulang lagi dengan menakut-nakuti
mereka terhadap hari yang menakutkan, yang sese
orang tidak dapat membela orang lain sama sekali,
pertolongan tidak diterima tebusan tidak diterima
dan tidak akan mereka dapati seorang pun yuulg

dapatmenolong dan melindungi mereka dat'^anb
Allah.

Diingatkan pula memori hati mereka kepada
peristiwa diselamatkarurya mereka dari kezaliman
Fir'aun seakan-akan peristiwa itu sedang terjadi
sekarang; dan diingatkannya pula tentang nikmat-
nikrnat yang terus diberikan kepada mereka sejak
dinaunginya mereka dengan awan hingga diberinya
makanan manna dan sahva sampai dengan dipancar-
kannya air dari batu. Kemudian mereka diingatkan
dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan
sesudah ihr, seperti penyimpangan-penyimpangan
berkesinambungan yang hampir-hampir tidak
pernah mereka berhenti dari yang satu melainkan
kembali lagi kepada penyimpangan yang lain.
Mereka hampir-hampir tidak pernah meninggalkan
suafu kemaksiatan melainkan melakukan dosa yang
lain lagi. Dan, hampir-hampir mereka tidak pernah

selamat dari ketergelinciran melainkan mereka
jusku terperosokke dalam lubang.

Ya, jiwa mereka adalah itu-ihr juga, dalam pe
nyimpangan dan penentangannya yang terusme
nerus. Dan, itu-itu pula jiwa mereka, yang selalu
lemah dalam mengemban hrgas, menciderai atau
mengkhianati amanat, mengingkari janji, bahkan
merusak perjanjian terhadapTuhan dan nabi mereka-
Sehingga, mereka membunuh nabi.nabi mereka
tanpa alasan yang benar, menguflui ayat-ayatAllah,
menyembah pahrng anak sapi, bahkan mengucirp
kan kata-kata lcufur dan penghinaan kepadaAllatr
dengan tidak mau beriman kepada nabi mereka
sebelum niereka melihatAllah secara jelas dengan
mata kepala Dan, mereka juga menentang apa yang

dipesiankan Allah, yaitu mereka masuk ke negeri
(Baitul Maqdis) lantas bertindak dan mengucapkan
perkataan yang berlainan denganyans diperintahkan;
merekalakukan pelanggaran padahari Sabtu, me
lupakan perjanjian Gunung Thursina; dan memper-
dayakan serta terus membantah dalam masalah
penyembelihan sapi betinayang diperintahkanAllah
untuk menyembelihnya karena adanya hikrnah ter-
tenfu.

Demikianlah kelakuan dan sikap mereka di sam-
ping mengklaim batrwa mereka adalah satu-satunya
umat yang mendapat petunjuk, Allah tidak ridha
kepada bangsa dan umat mana pun keorali merek4
semua agama adalah batil dan semua umat adalah
tersesat kecuali mereka.Semua klaim mereka itu
dibatalkan dan ditolak olehAlQur'an dalam segmen
ini dan ditetapkanlah olehAl-Qur'an bahwa siapa saja
yang benar-benar mau beriman kepada Allah dan
hari akhir serta melahil<an arnal saleh (rnasuk Islam
dengan konsekuen), dari mana pun asal agamanya,
kelak mereka akan mendapatftan pahaladi sisiTuhan-
nya dan mereka tidak akan mendapatkan ketakutan
serta tidak akan bersedih.

Publikasi ini-b; ;;aan denean palajar-

anyang dikandungnya maupuntindaklanjutdari apa
yang disinyalir dalam paparan surah ini-merupakan
sesuatu yang amat penting sejak pertama dan se
belum segala sesuahrnya, untuk merunhrhkan dak-
waandakwaan dan anggapan-anggapan kaumYahudi,
untuk mengungkap tipu daya merek4 unfuk men-
jelaskan hakikatrry4 dan hakikat fuktor-fuktor yang
mendorong mereka untuk mencabikcabik Islam
dan kaum muslimin. Juga sangatpenting dilakukan
untuk membuka mata dan hati kaum muslimin
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terhadap tindakan-tindakan kotor dan tipu dayayang
mereka tujukan kepada masyarakat''muslim yang

baru ini dan kepada prinsipprinsip yang menjadi
pilarny4 sebagaimanayang mereka hljukan kepada
kesatuan barisan muslim unfuk menggoncangnya
dan menyebarkan fitrah padanya

Dan, dari sisi lain juga amat vital dilakukan unhrk
memperingatkan kaum muslimin terhadap usaha-

usahayang dilakukan kaumYahudi itu untukmeng-
gelincirkan kaki kaum muslimin di tengah jalan se
bagaimanayang terjadi pada umat-umatyang mereka
gantikan sebelumnya Mereka (kaum Yahudi) ber-
usatra mengharamkan (menghalangi) kekhalihhan,
merampas kemuliaan manusia unfuk melaksanakan
amanat Allah di muka bumi, dan menghalang-
halangi mnnhnjNy a wtltkmembimbing kehidupan
manusia

Publikasi atau pengungkapan kejahatan kaum
Yahudi ini mengandung pengarahanyang jelas dan
samar-samar kepada kaum muslimin unhrk meng-
ingatkan mereka pada usaha-usaha kaum Yahudi itu
yang hendak memelesetkan kaki sebagaimana yang

akan disebutkan pada bagian kedua-

Alangkah membuhrtrkannya jamaah muslimin di
Madinah kepada semua ini dan alangkah mem-
butuhkannya umat Islam pada setiap waktu ter-
hadap pengaratran-pengarahan seperti ini. Dan,
alangkah perlunya mereka mengkaji Al-Qur'an ini
dengan mataterbuka dengan segenap perasaan dan

mata hatiny4 untuk mendapatkan pengajaftn-peng-

ajaran kepemimpinan Ilahiah yang tinggi di dalam
menghadapi peperangan yang dilancarkan oleh
musuh-musuhnya dengan membabi buta, serta
unhrk mengetahui bagaimana menangkal tipu daya

rumit dan burukyang senantiasa mereka arahkan
kepada umat Islam ini, dengan cara yang sehalus
halusnya dan dengan jalanyangpenuh tipu daya

Hati yang tidak mendapat petrnjuk dengan cahaya

iman dan tidak mendapat pengarahan dari bim-
bingan Ilahi yang mengetahui segala rahasia dan
yang nyata, yang tersembunyi dan yang terang-
terangan, sudah tentu hati ini tidak akan dapat
mengetahui jalan-jalan dan derap langkah yang halus

dan buruk yang disisipkan di dalamnya tipu daya
yang licik dan busuk itu.

***

Selanjutrya" kita perhatikan susunan yang indah
dan menjiwai dalam penyampaian Al-Qur'an ini
bahwapermulaan segmen ini erat sekali kaitannya
dengan penutup kisah Adam dan dengan peng-

arahan-pengarahan yang telah kami isyaratkan di
muka. Ini merupakan sisi kesempurnaan susunan

AlQur'an di dalam memaparkan kisah-kisah yang

sangat serasi.s
Ayat-ayatsebelumnya menetapkan bahwa Allah

menciptakan segala sesuaht di bumi ini unhrk mzmu-

sia Kemudian, dikemukakan kisah Adam a-s. yang

dijadikan lfialifah di muka bumi dengan perianjian

Allah yang jelas dan halus. Dimuliakan dirinya oleh
Allah melebihi malaikat dan dipaparkan wasiat dan

kelalaian, penyesalan dan tobat, pehrnjuk dan peng-

ampunan, serta dibekali-Nya dengan pengalaman
pertama dalam perseteruan yang panjang di muka
bumi antara kekuataan kejahatan, perusakan, dan

penghancuran yang diperankan oleh iblis, dan ke
kuatan kebaikan, kesalehan, dan pembangunan
yang diperankan oleh manusia yang menjaga diri
denganiman.

Semua itu dipaparkan dalam surah ini. Kemudian

dilanjutkan dengan perjalanan bersama Bani Israel.

Mak4 disebutkanlah di sini perjanjianAllah dengan

mereka dan perusakan mereka terhadap janji ittt,
nikrnat-Nya kepada mereka, dan kelilftiran mereka
terhadap nikmat itu yang berakibat mereka ter-

halang unhrk mendapatkan kekhilafuhan, ditimpa-
kan kehinaan atas mereka, diingatkan-Nya kaum
mukminin akan tipu daya mereka dan rekayasa-
rekayasa yang menggelincirkan.

Mak4 tampaklah dengan jelas hubungan antara

kisah pengangkatanAdam sebagai ktralifah dan kisah
keldralifahan Bani Israel, tersusun dalam rangkaian
kalimatyang rapi dan disampaikan dengan jelas dan

terang.
AlQur'an tidak menceritakan kisah Bani Israel di

dalam surah ini saja. Di surah ini, ia hanya meng-

isyaratkan beberapa sikap dan pandangan mereka
serta beberapafalda secara ringkas atau dengan
uraian yang panjang sesuai dengan relevansinya.
Kisah Bani Israel juga disebutkan di dalam surah-

surah Makkiyyahyang telah dihrunkan sebelum-

nya, tetapi dalam surah Makkiyyah ihr kisah ini
disebutkan-bersana yang lain-untuk menguatkan

8 Lihat pasal "Kisah dalam Al-Qur'an" dalarn kitab at-Tashwirul Fannil fl-@i a+ Darusy-Sluruq
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dan memantapkan hati golongan.minoritas muslim
di Mekah dalam menghadapi ujian daharah dan
parade iman yang berkesinambungan sejak per-

tama. Dan, memberikan pengarahan kepada jamaah

muslimah dengan pengarahan yang sesuai dengan

kondisinya di Mekah.
Adapun penceritaan kisah Bani Israel di sini, ialah

sebagaimanayang sudah kami kemukakan. Yaitu,
mengrurgkap hakikattujuan kaumYahudi dan sarana
yang mereka pergunakan, serta mengingatkan
jarnaah muslimin agar mewaspadainya- Dan, juga

memperingatkan mereka agar jangan sampai ter-
jatuh ke dalam kehinaan sebagaimana yang pernah
menimpa kaum Yahudi itu.

Karena perbedaan sasaran Al-Qur'an Makki do
ngan Al-Qur'an Madani, berbeda pulalah metode
penyampaiannya, meskipun hakikat yang dipapar-
kan di sini ataupun di sana tentang penyimpangan

dan pelanggaran Bani Israel adalah sama (sebagai-

manayang akan dibicarakan padawakhr memapar-
kan surah-surah Makkiyyah dalam urutan turunnya).

Dengan menampilkan ulang kisah-kisah Bani
Israel di sini dan di san4 makatampaldahrelevansi-
nya penampilan kisah-kisah itu dalam ayat-ayatter-
sebut untuk menyempurnakan sasaran dan peng-

arahan-pengarahannya. Yang ditampilkan di sini
relevan dengan ayat-ayat sebelumnya yang mem-
bicarakan pemberian kemuliaan dan penghormatan
kepada manusia, dan perjanjian dengannya serta
kelalaiarurya terhadap janji itu, yang mengandung
isyarat kesatuan manusia, kesatuan agama Allah
yang diturunkan kepada mereka, dan kesatuan
risalah-risalah-Nya. Dan, disertai dengan nuansa-
nuansa dan senhrhan kejiwaan bagi manusia beserta
unsur-unsur pembangunanny4 hingga akibat dari
penyimpangannya terhadap unsur-unsur yang men-
jadi sandaran kekhalifahan manusia di muka bumi.
Maka, barang-siapa yang mengkufirinm berarti dia
menglmfrri kemanusiaannya dan kehilangan hal;hal
yang menjadikannya sebagai lf,ralihh. Dengan demi-
kian, terbenarnlah ia ke dalam dunia binatang.

Kisah Bani Israel merupakan kisah yang paling
banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan per-
hatian terhadap sikap dan sepak terjangnya sangat
jelas, yang mengesankan adanyahikmahAllah turtuk
mengobati persoalan umat Islam ini, unhrkmeme
lihara mereka dan mempersiapkan mereka untuk
memikul kekhalifahan yang terbesar.

Marilah kita perhatikan paparan nash AlQur'an
setelah dikemukakannya ringkasan secara global ini.

Beberapa Peringatan dan Pengarahart
kepada Bani Israel

qV)3,iVK4;t&et'*Uf'i&;;Yx
iitfv-\ht'"5*p#i6#)eiIxt+J

gr;r;igiwfi * i* eL'g,i\ WJ
ju,;rlts";.G1*t*s:lt'6w6:;$i
g,'q/t;\il"tttiri,jri'v#s;1i;

"Hai Bani Israel, ingatlah alan nikmnt-Ku yang tzlah
A.,ku anugnahlan kepadamu dnn pmuhilnh janjimu
fupadn-Ku niscaya Aku pmhi jan1i- Ku lerynamu; dnn
lwnya lcepadn-Ifulah lwrnu hnrus tnlut (tunduk). Dan,
brimarilnh lwmu lepadn apa y ang telah Aku turunJan

@L @rf an) y ang manbennrlan ap a y ang adn p adnmu
(Iaurat), dnn janganlnh ltnmu nw{adi nangyangpn-
tnmakafrkepadnnya"dan janganlnhlarnummulurlwn
ayat-ayat-Ku dmgan hnrga yangrmdnh. Dan h.anya

lvpada-Kulnh knrnu hmus bntnhla. Dan, janganlnh
Immu campur aduklmn y ang lnk dagan y ang batil dnn
jonganlnh lnmu sunbunyilan yang hak iar sednng lwmu
mmgetahui. D an, diriknnlnh shnhl, hnaikanlnh ulat,
dnn rukulnh besnta urang-manglangrulw Mmga|a
lmmu suruh mang lnin (nmgerj alan) lubaj ilan sedang

lamu mdupakan diri (h,atajiban)mu smdiri padalwl
Iamu merntram Alkitnb (Taurat) ? Maln tidnkluh lcmnu

bnpikir?Jadilwnlah sabar dan shalnt sebagai pm,o-

l.ongmu. D ary sesungguhny a y ang denihinn itu sungguh

buat leanli bagi arang-orang lang ldusy u, (yain) orang-

nratry Iang mqakini bahna rnnekn almn mm.emui
Tulannya da.n bahwa merekn almn lembali l"po.d"-
Nya. " (al-Baqarah:  0-a6)

Orang yang membaca dan memperhatikan kisah
Bani Israel ini akan merasa heran, betapa Allah telah
menganugerahkan bermacam-macam niknat kepada
merek4 tetapi mereka melakukan kekufiran yang
mungkar secara berulang-ulang, sebagai kebalikan
dari nikmat yang datang berulang-ulang kepada
merekaitu.

* s+: ;iy&\ t;ilti ;il t#) rlig
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Di sini Allah mengingatkan mereka terhadap
nikmat-nikrnat ihr dan sesudah ihr diseru-Nya mereka
agar menunaikan janji mereka kepada-Ny4 supaya

Dia menyempurnakan laginiknat-Nyaun!.rkmereka
dan menambatr karuniaNya"

"Hai Bani Israzl irryaflah alan niknwt-Afu yang tclnh

Aku anugnahkan lupadamu dnn penuhilah janjimu
lrzpadn-Ku niscaya Aku pmuhi janji- Ku lupadnmu."

Janjiyang manakah yang diisyaratkan di sini?

Apalgh jaqii pertama perjanjian Allah kepadaAdam
pada surah al-Baqarah ayat 3&39, "...1{nnudian, jila
dnrang petunjuk- I{u lupadtunu, maka barangsiapa yang

nvngilafii pehtnjuk-Ku niscay tidnk ada kzllwwatiran
arns mnela dan Adnk (pula) merelen bnsedlh hatl.' Adaptn
oratry-urangyang l@fr dnn mettdutnlan ayat-ayat lfumi,
mnelu itu penghuni nnala, mnelu lelal di dalamnya."

Ataukah, perjanjian semesta terdahulu yang me
rupakan perjanjian Allah kepada Adam, perjanjian

antam fitrah manusia dan Penciptanya batrwa ia
mengenal-Nya dan akan beribadah kepadaNya saja

dengan tidak mempersekutukan-Nya? Yaitu, per-
janjian yang tidak memerlukan penjelasan dan penF

buktian, karena fitrah manusia sendiri menuju ke
pada-Nya dengan kerinduan laduniyabny4 yang
tidak dihalangi kecuali oleh kesesatan dan penyele
wengan? Ataukah, perjanjian khusus yang telah di-
tetapkanAllah atas Na.bi Ibratrim kakek Israel (Nabi

Ya'qub) yang akan disebutkan dalam surah ini juga
pada ayat 124, 'Dan (insatlnh) kztilw lbrahim diuji
Tulwnnya dugan bebnapa knkmnt (p rinnh dan lmang-

an), lalu lbralrim menunnilannya. Allnh berfrmnn,'Sr
sunguhtla alw aknnrcnjadil@mu imnm bagi seluruh

manusin.' Ibrahim bnlata,' (D an, saya mo lnn j rya) dari
lsturunnnftaL' Allnh berfimnn, lanji-fu (ini) tidak nu-
ngenai nrang-orang y ang zllirn. "' Naul<ah, perjanjian

khusus yang telah ditetapkan Allatr atas Bani Israel
ketika diangkatkan Gunung Thursina di atas mereka
dan diperintalrkan-Nya mereka agarmemegang jar{i
ihr dengankuat, yang akan disebutkan dalam seg-

men ini?
Semua perjanjian ini pada dasarnya hanya sahr.

Sesungguhnya perjanjianantaraYang Maha Pencipta

dan hambahambaNyaialatr supayamereka menun-
dukkan hati kepadaNya dan menyerahkan diri secara

totalkepada-Nya- Inilatr agamayang satu, dan inilah
Islam yang dibawa oleh semua rasul, dan diarak
syiarnya oleh konvoi iman dari generasi ke generasi.

Untuk memenuhi perjanjian h| Allah menyeru
Bani Israel supaya takut kepada-Nya saja, tidak ke
padayang lain,

'Dan lwnla lupada-Kulah lamu larus tnJad (tutfitk). "

Untuk memenuhi perjanjian ini pula, Allah me
nyeru Bani Israel supaya beriman kepada Kitab (Al-

Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya

Muhammad), yang membenarkan apa yang ada di
dalam kitab Taurat yang ada pada merek4 dan jangan-

lah mereka buru-buru mengkufurinya karena akan
menjadi orang yang pertama kafir, bahkan seharus
nya mereka menjadi orang yang pertama beriman,

'Dan, bnimanlnh lwmu tupadn apa yng tzlnh Aku
turunlan (Al- @i an) y ang rcmbanrla n afa y arg fu
padamu (Taurat), dnn janganlnh lamu mmjadi wong

yangpntama lufr kzpanmya." (al-Baqarah: 41)

Maka, tiadalah agama Islamyang dibawa Nabi
Muhammad saw. ihr melainkan sahr agamayang
abadi, yang dibawa dalam bentuknya yang teral<hir,
yang merupakan pengembangan bagi risalah Allah
sebelumny4 dan penjabaran perjanjian Allah sejak

manusia yang pertama, yang mengatupkan kedua
sayapnya atas apa yang telah lalu, yang membimbing
tangan manusia untukmasayang akan datang, yang

menyatukan antara Perjanjian Iama Claurat) dan
Perjanjian Baru (njil), dan ditambahkan pula apa
yang dikehendaki Allah yang berupa kebaikan ke
salehan bagi kemanusiaan unhrk masa depannya
yang panjang. Dengan ini, dihimpunnyalah semua

manusia sebagai saudara yang saling mengenal, yang

bertemu pada perjanjianAllah dan agamaAllah, yang

tidak berpecatr-belah ke dalam berbagai kelompok dan

partai, suku dan bangsa. Akan tetapi, mereka ber-
temu menjadi sahr sebagai hamba-hanrba Allah, yang

berpegang teguh pada perjanjian-Nya yang tidak
akan berganti sejak terbituiya fajar kehidupan.

Allah melarang Bani Israel agartidakkafrkepada
AlQur'an yang diturunkan-Nya sebagai pembenar

terhadap kitab Taurat yang ada pada mereka itu.
Dan, agar mereka tidak menukarkan dunia dengan
aktrirat (yalmi mengorbankan kepentingan akhirat
demi kesenangan dan keunhrngan duniawi). Serta,

agar merekatidakmengutamakankepentingankfiusus
bagi dirinya dan kepentingan pendetapendeta mereka
yang merasali*rawatirjika mereka masuk Islamyang
berarti melepaskan kepemimpinan mereka dengan

segala keturtunganyang biasa diperolehnya- IGrena
ny4 diseru-Nya mereka supaya takut dan bertahva
kepada-Nya saja-

"... dan j anganlnh lamu mmular knn ay at - ay at- Ku
datgan hmga yang rndnh. Dan, harrya lepadn Akulnh
knmu hnrus bntalala." (al-Baqarah: 40)
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Harga harta dan usahayang bersifat duniawi dan
materi, semua ihr sudah menjadi karakter dan ke
biasaan bangsa Yahudi sejak zaman dahulu. IGdang-
kadang yang dimaksud dengan larangan di sini ialah
terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpin-pe
mimpin mereka yang "menghargai" pelayanan ke
agamaan dan fatwa-fatwa dusta, dan mengubah
hukum-hukum, sehingga oftrng{rung kaya (kong-
lomerat) dan para pembesar tak tersenurh hukuman
apa-apakalau berbuat salah, sebagaimana disebut-
kan dalam banyak tempat. Dan, dikekalkannya
semtra ini di tangan mereka dengan menghalangi
bangsanya unhrk memeluk Islam yang akan dapat
melepaskan kekuasaan dari tangan mereka. Pada-

hal, dunia ini secara keseluruhan-sebagaimana di-
katakan sebagian sahabat dan tabi'in radhiyallnhu
' anhum dt daf,atnmenafsirkan ayat ini-rendatr harga-
nya apabila dibandingkan dengan keimanan kepada
ayat-ayatAllah dan akibatkeimanan di aKrirat di sisi
Allah nanti.

Ayat-ayat ini terus berlanjut mengingatkan mereka
dari melakukan yang biasa mereka lakukan. Yaitll,
mencampuradulkan kebenaran dengan kebatilan,
menyembunyikan kebenaran sedang mereka me
ngetahui dengan maksud unhrk mengacaukan pikir-
an di kalangan masyarakat muslim serta menyebar-
kan keraguan dan kegoncangan,

'Dag janganlnh lamu campur adulelan yang lnk de-

ngan y ang batil dnn j anganlnh lmmu s unbunyilmn y arg
hnk itu sednng knmu mengetahui." (al-Baqarah: a2)

Memang, kaum Yahudi suka melakukan pen-

campuradukan ini dan menyembunyikan kebenar-
an pada setiap ada kesempatan-sebagaimarn dijelas
kan olehAlQur'an dalarn banyaktempat Mereka se
lalu saja membuat fitnah dan kekacauan di kalangan
masyarakatmuslirrl dan menciptakan kegoncangan
dan kelabilan dalam barisan muslim. Dan, akan di-
kemukakan contohcontoh tindakan mereka ini.

Kemudian diajak-Nya mereka untuk masuk ke
dalam rombongan iman, masuk ke dalam barisan,
menunaikan ibadah-ibadah yang difrrdhukan, serta
meninggalkan sikap eksklusif dan funatisme yang
tercela yang sudah menjadi ciriciri kaum Yahudi
sejak dahulu,

' D o4 dirilwnlnh shnhl, tunnilmnhh zlJat, dnn rulwlnh
basrtn zrang-orang yang ruku."' (al-Baqarah: 4il)

Kemudian, Allah mengingkari tindakan mereka
-lfiususnya para pendetanya-unhrk mengajak orang-
orang lain beriman karena mereka sebagai Ahli
Kitab yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin.

Sedangkan, mereka sendiri melarang kaumnya
sesama Yahudi untuk beriman kepada agamaAllah,
yang membenarkan agama mereka terdatrulu,

'Mmgapa kmnu nnrh wang lain (nmgeu aknn) l"@ik-
an s ednng lamu mzlupalan diri (L,anajiban) -mu sendii
p adalwl lnmu mmbora Al- Kital @urat) ? MaIa tidak-
Imh Immu bnpikir ?" (al-Baqarah:   )

Di samping ditujukan kepada tindakan Bani
Israel, nash Al-Qur'an ini juga ditujukan kepada
semua manusia, khususnya tokoh-tokoh agama-
Nash ini berlaku abadi, tidak hanya unhrk satr kaum
dan satu gelerasi saja

Batnya para tokoh agama ini-ketika agama sudatr
menjadi perusahaan dan perindustian, bukan lagi
akidah, pembebas, dan pembela manusia dari ke
sesatan-ialah mereka mengatakan dengan mulutrya
apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Mereka
menyuruh oranglain berbuatbaik semenhra mereka
sendiri tidak mau melakukannya. Mereka mengajak
manusia kepada kebajikan, sedang mereka sendiri
mengabaikannya. Mereka mengubah kalimat-kalimat
Allah dari tempatn5r4 menalauilkan nash-nash;arry
qath'idemmelayuikeinginan dan hava nafsu. Darl
mereka membuatfrtwafitwa dan talaril-talnrilyang
lahirnya sesuai dengan lahir nash, tetapi hakikatnya
bertentangan dengan hakikat agam4 untuk mem-
benarkan tindakan dan hawa nafsu orangorang ber-
duit atau penguasa, sebagaimana yang dilakukan
pendeta-pendeta Yahudi.

Mengajak kepada kebaikan, tetapi tindakan yang
bersangkutaniustru bertentangan denganny4 maka
hal ini merupatan bencanayang dapat menimbulkan
keragu-raguan di dalam jiwa bukan hanya mem-
bahayakan si juru dakwah saj4 tetapi juga mem-
bahayakan dalnvah ihr sendiri, karenaakan menim-
bulkan kegoncangan dan kebimbangan di dalam hati
dan pikiran manusia- Pasalny4 mereka mendengar
perkataanyangbagus, tetapi menyaksikan perbuatan
yang buruk. Maka, mereka menjadi bingung me
mikirkan perkataan dan tindakanyang bertenbngan
ini. Tindakan semacam ini akan memadarnlan catraya
yang dinyalakan akidah di dalam hati, memadamlmn
calnyayang dipancarkan oleh iman, dan akhirnya
oftng-orang tidak percaya lagi kepada agama se
telah merekakehilangan kepercayaan kepadatokoh-
tokoh agama.

Perkataanyang diucapkannya alan mati dan kering,
bagaimanapun didengungdengungkan dan diku-
mandangkan, karena ia tidak keluar dari hati yang
mempercayai ucapannya itu sendiri. Dan, tidaklah
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seseoftng akan memperciryai keberpran ucapannya
kecuali kalau ia dendiri menjadi penerjemah (praktek)

hidup bagi ucaparurya membuktikan dalam kenyata
annya. Pada wakhr ifu, orang pun akan memper-
cayainya meskipun kalimat itu tidak didengung-
dengungkan dan tidak dikumandangkan. Pada
waktu itu, kekuatannya akan muncul dari praktek-
nya, bukan dari kumandangannya; keindahannya
mengembang dari kejujurannya bukan dari siamn-

nya Mustatril ia akan dapat mendorong kehidupan
kalau tidak bersumber dari hati yang hidup.

Menyesuaikan perkataan dengan perbuatan,dan

akidah dengan perilaku, bukanlah perkara yang

mudah dan tidak datar jalannya. Ia membutuhkan
latihan, perjuangan, dan usaha. Ia membufuhkan
hubungan dengan Allah, meminta bantuan dari-Nya
memohon pertolongan dengan pehrqiuk-Nya- Mak4
pergaulan hidup, kebutuhan-kebutuhannya, dan
tuntutan-tunhrtannya banyak yang menjauhkan
kenyataan seseorang dari apayang dipercaya dalam
hatinya atau dari apa yang diserukannya kepada
orang lain. Dan, seseorang yarrg tidak berhubung€n
dengan KekuatanYangAbadi adalah lemah, bagai
manapun kekuatarurya- Ikrena kekuatan kejahatan,

kezaliman, dan penyelewengan itu lebih besar dari
kekuatannya, bahkan kadang-kadang ia dikalatrkan
beberapa kali Saat-saatkelemahan itu kadang-kadaog
dabng kepadanya sehingga ia menjadi hina dan jatuh

serta merugi untuk masa laluny4 masa kini, dan
masa depannya. Adapun jika dia bersandar kepada
Kekuatan Yang Azali danAbadi, ia akan menjadi kuat
dan kuat, lebih kuat dari orang yang kuat Kuat meng-
hadapi s5rdhwatlm kuat menghadapi kelemahannya
kuat menghadapi kebutuhan-kebuhrtran dan tuntut-
an-tunhrtanny4 dan kuat menghadapi orangorang
kuat yang menghadapinya

Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan peng-

arahan kepada onurg:-oftng Yahudi yang dihadapi.
nya pertanm kali itu dan diaratrkannya semua Ina-

nusia sebagai konsekuensi logisnya agar memohon
pertolongan denganbersabar dan menunaikan shalal
Mengenai orangorang Yahudi, mereka difunhrt agar
mengutamakan kebenaran yang mereka ketatrui itu
daripada memfokuslankepentingan pribadi (kelonr
pok) dengan bersenang-senang di Madinah. Dan,
mengutamakan kebenaran ihr daripada dengan harga
(kekayaan) yang sedikit, baik hasil pelayanan ke
agam:um (yang mereka belokkan unhrk mendapat-
kan keunhrngan) itu maupun kekayaan dunia ini
seluruhnya" agar mereka masuk ke dalam rombongan
iman ini sedang mereka sendiri mengajak manusia

kepadakeimanan.
Semua ini memerlukan kekuatan, keberanian,

dan keuletan, serta memohon pertolongan dengan

sabar dan shalat,

'*rr{ifSLiy J\1$t'i6G;A\\U;V

t t,q ;iy&V #;W ;i|'b,g) t-r\ g
ladilnnlah sabar dnn sfuIat sebagai pmohngnu. Dan,
sesunguhnya yang demikian itu sungguh bnat ktcual;i

bagi mang- matg y ang khuqu, (y attu) orang- orang yng
meyakini bahwa mnelw alwnmmmtui Tithnnnya dnn

balwa mneki alan fum.bali lepana- Irlya." (al-baqa-
rah: a5-46)

Pada umumny4 dhnmirkata gzrrti' pada "innalan" (

ff1 1 "a"f*r 
dlamir syan Arfnya, ajakan unhrk

"i"itg.t 
ui t 

"benaran 
d"ng segala sesuahmya ini

sangat berat, sulit, dan sukar, kecuali bagi orang-
orang yang khusyu dan hrnduk kepada Allah, yang

merasa takut dan bertalsva kepada-Ny4 serta yakin
dan percaya bahwa mereka akan bertemu dengan-

Nya dan kembali kepada-Nya-
Memohon pertolongan dengan sabar ini diulang

beberapa kali karena sabar ini merupakan bekal
yang harus dimiliki di dalam menghadapi setiap ke
sulitan dan penderitaan. Dan, penderitaan yang per-

tama kali ialah lepasnya kekuasaan, kedudukan,
manfaat, dan pepghasilan demi menghormati ke
benaran dan mengutamakannya, serta mengakui
kebenaran dan trnduk kepadanya-

Nah, bagaimana memohon pertolongan dengan
shalat? Bagaimana menjadikan shalat sebagai pe
nolong?

Sesungguhnya shalat adalatr hubungan dan per-

temuan antara hamba dan Tuhan. Hubungan yang
dapat menguatkan hati, hubungan yang dirasakan
oleh ruh, hubungan yang dengarurya jiwa mendapat
bekal di dalam menghadapi realitas kehidupan
dunia. Rasulullah saw apabila menghadapi suatu
persoalan, beliau segera melakukan shalal sedang-

kan beliau adalah orang yang sangat erat hubungan-
nya dengan Tuhannya dan ruhnya selalu ber-
hubungan denganwahyu dan ilharn Dan, sumber
yang menumcar ini senantiasa dapat diperoleh setiap

mulanin yang menginginkan bekal di jalan, ingin
minum ketika haus, ingin bantuan ketika bantuan
terpuhrs, dan menginginkan persediaan ketika barang-

barang persediaan-nya sudah habis.
Yakin akan bertemu Allah-penggunaan kata
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" <ltanrl' dan semua benfukannya dengan arti ?akin'
banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan dalam
bahasa Arab secara umum-dan yakin akan kembali
kepada-Nya dalam segala urusan, merupakan tempat
bergantungnya kesabaran dan ketabahan, tempat
bergantungnya ketakrvaan dan kepekaan, sebagai-

mana ia menjadi tempat berganfungnya timbangan
yang benar bagi tata nilai, nilai dunia dan nilai ahirat
Dan, apabila lurus timbangan nilai-nilai dan peng-

hargaan ini, tampaklah bahwa nilai dan harga dunia
seluruhnya adalah sedikit, sebagai bendayang tak
berharga. Dan sebalikny4 tampaklah akhi4at me
nurut hakikatny4 yang setiap oftrng yang berakal
sehat tidak akan ragu-ragu memilih dan mengutama
karurya

Demikianlah, orang yang mau merenungkan
pengarahan AlQur'an yang dihrjukan kepada Bani
Israel ihr niscaya dia akan mendapatinya sebagai
pengarahan abadi yang selalu tertuju kepada semua
manusia

Pertanggungiawaba.n Individu
Kembali Bani Israel diseru dan diinsatkan akan

nikrnat Allah kepada merek4 dan ditakut-takutinya
mereka akan hariyang menakutkan sesraumum
sebelum dijelaskan secara terperinci,

"WAiK*.5u$i'e.\i36t;fiW-
{ 5q *F J,ft .*J e;-i;:'Y tWV
t:t#-#siSsqri{r"L#"w33-
"Hai Bani Israel, ingatlnh alan nikmnt - Ku yng tzlnh

Alw anugnahkan kcpadmnu dm (lngatlnh puk) balupa

Aku telnh melebihJtnn lumu atas segal.a umat (padn

waktu du). Dan, jagalah dirimu dnri (azpb) hari
(kiam"at, yng padn lnri itu) seseorang, tidak dapat
mernbeln mang lnin w alnu sedikit pun ; dnn (begin puk)
tidnk diterimn sy {ant dnn tzbusan dmiru a, dnn tidnklnh
mnelw alnn dinlnng." (al-Baqarah z a7 -A8)

Pemberian kelebihan kepada Bani Israel atas

segala umatitu terbatas padawaktu mereka menjadi
khalihh dan dipffi oleh Allah ihr saja Adapun se
sudah mereka menentang perintahTuhan mereka dan
melanggar nabi.nabi merek4 mengufuri nikmat
Allah atas mereka dan melepaskan komihnennya
kepada janji mereka kepada Allah, maka Allah meng-
umumkan hukuman atas mereka yang berupa

laknat, kemarahan, kehinaan, dan kemiskinan, dan
ditetapkanlah pengusiran atas mereka serta dipasti-

kan ancaman terhadap mereka
Dan, mengingatkan mereka terhadap nikmat

dilebihkannya mereka atas umatlain padawakh.r ihr,
adalah merupakan peringatan kepada mereka ter-
hadap karuniaAllah dan perjanjian dengan-Nya (untuk

taatkepadaNya), dan unttk menyemangatkan mereka
supaya menggunakan kesempatan ini untuk mene
rima dakwah Islam dan kembali kepada rombongan
iman dan memenuhi janji mereka kepada Allah,
sebagai rasa syukur atas dilebihkannya nenek
moyang mereka dan agar mereka kembali mem-
peroleh kddudukan terhormat sebagaimana yang
diperoleh kaum mukrninin.

Di samping peringatan kepada mereka akan
karunia dan nikmatAllah, mereka juga diingatkan
kepada hari yang sihrasinya seperti diterangkan,

"sesemang tidnk dnpat manbeln orang hin."

Mak4 pertanggungiawaban padawaktu ifu ber-
sifat individual, perhitungannya bersifut perse
orangan, setiap jiwa akan dimintai pertanggung-
jawabannya sendiri-sendiri, dan tidak ada seseorang
yang dapat membela orang lain sedikit pun.

Inilah prinsip Islam yang agung, prinsip per-

tanggungiawaban pribadi yang didasarkan atas ke
hendak dan pilihannya sendiri, yang didasarkan pada

keadilan mutlak dari Allah. Ini merupakan prinsip
paling lurus yang memberikan penghormatan ke
pada manusia yang menimbulkan kesadaran abadi
dalam jiwanya Dan, ini merupakan unsur pendidik-

an, bahwa ia memiliki nilai kemanusiaanyang harus
dipelihara sebagaimana Islam telah memuliakan
merekadengannya

'Dan, tidak di.tsinn syafant dnn tebusan dnrinya."

Pada hari itu tidak ada manfratrya syaftatyang
diajukan tanpa dasar iman dan amal saleh; dan tidak
diterima pula tebusan untuk menebus kekafiran dan
kemaksiatannya.

' D an, tidallnh mnelm alan ditnl,ong. "

Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi
dan menyelamatkan mereka dari azab Allatr.

Pernyataan ini bersifat umurn, berlaku untuk
seluruh manusia, unfuk semua orang yang tidak
seoftrng pun dapat membela orang lain, yans tidak
akan diterima syafaat (pemberian pertolongan) dan
tebusannya Dan, dialihkannya firman ini dari khithnb

permtrlaan ayat kepada benhrk gluibah' abwn/orang
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ketiga- pada akhir ayat adalah unhrk.menunjukkan
keumumannya. Maka, prinsip ini bersifat menye
luruh, meliputi orang yang diajak bicara pada wakhr
itu maupun orang yang tidak diajak bicara.

*tttt

Beberapa Macam Nilonat yang Diberikan
kepada Bani Israel

Sesudah itu disebutkan pula bermacam-macam
nilcrnatyang telah diberikan kepada merek4 bagai-

mana sambutan mereka terhadap nilanat-nilanatitu,
dan bagaimana mereka mengufurinya dan berpaling
dari jalan yang benar. Dan, nikrnat pertama yang

mereka diinsatkan kepadanya ialah diselamatkan-
nya mereka dari kezaliman Filaun dan dari siksaan
yangpedih,

tfif"i";<;6-t'"c41;6
?, ztI)

{w{J:'aj"€aas,;*:"{;rtt}it_
"frt*uAi&t{;'r$ *F;e

$;i'S;5r'{'i;altiuifis
'Dan, (ingatlah) lutilw lfumi selnmntlwn lmmu d"ari

Fir'aun dan p mgikut-p engikutny a; mnela mznimp a'
lun lupadnmu silesaan yarg sebnat-bnatnya, merelm

runyem.belih anak-analcrnu yang kki-laki dan mnn-
binrlmn hidup anak-anakmu ymagpnunpuan. Dary

Fdn yars fumikian itu terdapat nbann-cobaan lqng
besar dnri Titlnnrnu. Dan, (ingatlah) Ietiln Knmi belah

laut unlulonu,lalu l{ami selnmatlwn lamu dnn l{nmi
terrygekmlan Fir'aun dnn pengilnrt-pqgilnthrya sednng

tnntu sendiri mm) a!,silan " (al-Baqarah : 49-50)

Allah hendak mengembalikan ktrayalan mereka
dan menghidupkan peras:ran mereka terhadap
garnbaran kesedihan dan penderitaan yang mereka
alami-karena mereka adalah anakcucu dari induk
yang sudah jauh itu-dan dilukiskan di hadapan
mereka pemandangan tentang keselamatan mereka

sebagaimana dilukiskan pula berbagai pemandang-

antentangazab.
Allah berfirman kepada mereka "lngatlah ketika

Kami menyelamatlcan kamu dari Ffu'aun dan peng-

ikut-pengikutnya ketika mereka terus-menerus
menyiksamu, ymg memperlakukan kamu seperti
binatang, dan seakan-akan siksaan ifu merupakan
makanan sehari-hati yang mereka suguhkan ke
padamu."

)
Kemudian, Allah mengingatkan mereka suahr

macam siksaan yang mereka alami, yaihr disem-
belihnya anak-anak laki-laki dan dibiarkannya hidup
anak-anak perempuan. Betapa lemahnya Bani Israel
menghadapi siksaan ini dan bagaimana beratnya
beban mereka!

Sebelum dibentangkan pemandangan tentang
keselamatan rirereka, dikomentari lebih dahulu bahwa

siksaan yang demikian flhr merupakan cobaan yang

besar dari Tuhan merenr4 agar terasa di dalam jiwa

mereka-dan jiwa semua orang yang menghadapi
penderitaan-bahwa terjadinya pederitaan pada

harnba-hamba Allah ihr cobaan dan ujian, dan orang
yang menyadari hakikat ini akan dapat mengarnbil
pelajaran di balik ujian dan cobaan ini. Penderitaan
ihr akan hilang apabila yang bersangkutan mengerti
bahwa diaakanmelewati masacobaanihr dan akan
memanfratkan dengan baik sesudahnya- Penderita-

an ihr sendiri terasa ringan oleh jiwa ketika ia me
miliki persepsi seperti ini dalam hidupnya dan men-
jadikannya sebagai bekal dalam kehidupan dunia
dengan menjadikannya sebagai pengalaman dan
pengetahuan, dan menyikapinya dengan sabar dan
tabah. Serta menjadikannya sebagai bekal ke aktrirat
dengan mencari keridhaan Allah ketika meng-
hadapinya, berdoa kepada Allah, dan menantikan
kelapangan dari-Nya serta tidak berputus asa dari
rahmat-Nya. Karena ihr, dikometarilah dengan
komentar yang mengesank:m,

' D an, p odn y ang dtmikinn itu tudnp at nbann- cob ann

yang besar dmi Titlnnma. " (al-Baqarah: 49)

Setelah dikomentari seperti ini, datanglah pe
mandangan tentang keselamatan mereka sesudah
diterpa azabit;.t,

'Dan, (ingatlnh) l@tilil l{nmi belah lnut untukmu, lnl.u

Karni selnmatlan la.mu dnn Komi Welnm*nn (Fir'aun)

dan pmgikuFpengikutnya sednng kamu smdiri me-

ny alsilun. " (d-Baqarah: 50)

Penjelasan tentang penyelamatan ini sudah di.
sebutkan di dalam surah-surah Makkiyyah yang
hrun sebelumnya. Adapun peiryebutannya di sini
hanyalah untuk menyegarkan ingatan kaum yang

telah mengetahui kisah ini, baik dariAl-Qur'anyang
hrun di Mekah maupun dari kitabkitab dan kisah-

kisah merekayang masih terpelihara- Mereka diingat-
kan dalam benhrk pemandangan, agar mereka dapat

mengembalikan imajinasi mereka dan mendapatkan

kesan dengan pelukisan ini, seakan-akan mereka
menyaksikan sendiri peristiwa pembelahan laut ini
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dan peristiwa diselamatkannya Bani Israel di bawah
pimpinan Nabi Musa as., yang tefgambar bersarna-
sama mereka (nenek moyang mereka). Inilah ke
istimewaan pengungkapan Al-Qur'an yang meng-
agumkan, unhrk menghidupkan imajinasi.e

Menyembah Pahrng O* *O,
Kemudian dilanjutkanlah perjalanan kisah ini

dengan menceritakan keadaan mereka setelah
keluar dari Mesir dengan selamat,

-e;*,4'6,;ff iif (^$ 4?5{#6iSif:
#ws*&t;;'i*3M"#3
"&6gg6*r-Ji6;;:r,:Sr,tLs&:d3

?"-M 
"&t:** vA 6i 36 i5& 6' 4

'6i6"$rvJur1iS'H\{>V\,r4
:iy":# *6"$V + Ff "{rl"t-d

#,-i;t+WV
'Dan, (ingatlah) letilil Knmi bnjanji leepada Musa
(numberiknn Taurat, saudnh) empat pulah malnra lnlu
kamu mmj adilnn anak lnnbu (sanbahnnmu) sepmtng-

galnya dnn lmmu adakh lrang-nrang yang alim.
Ksmudim sefldnh itu, Karni maaflan lesolaltnnmu agm
lamu bnsyukur. Dary (ingatkh) Icetila l(nmi builcan
kepada Musa Alkitab (Taurat) dnn ketnangan yang
manbednkan antnra yang bmm dm yang salnh, agar
lamu mmdnpat p etunj uk. DaA Gngarlnh) kztila Musa
bnlan l"po.d" laumnya, 'Hai laumku, sesungguhnya

lamu telah rnenganiaya dirimu sendiri karenn lamu
telah menjadilan anak lembu (sernbahnnmu), maka
bsrtobatlah l"podo Iillmnmu y ang rcnj aniknn knmu
dan bunuhlnh dirimu. Hal itu adnlnh lebih b aik bagimu
pod.a tiri Tulwn yang mmjadilmn lamu; mnla Allnh
alcan mmnimn tnbatmu. Sesungguhnya Dialah Yarry

Mahn Pmnima tobat lagi Mahn Penyayang."'(aI-
Baqarah: 5l-54)

Kisah Bani Israel membuat pahrng arrak sapi dan
menyembahnya ketika ditinggal Musa a.s. pergi
untuk memenuhi janjiTuhannya (unhrk memberi-

nya kitab Taura0 di atas bukit (Ihursina) sudah
dijelaskan secara terperinci di dalam surahThaahaa
yang telah terlebih dahulu turun di Mekah. Disebut-
kannya kembali di sini hanya untuk mengingatkan
mereka kepadanya karena cerita ini sudah populer
di kalangan mereka Diinsatkan-Nya mereka tentang
penyelewengan mereka dengan melakukan pe
nyembahdn kepada pahrng anak sapi hanya semata-
mata ditinggal persr oleh nabi mereka, yang telah
menyelamatkan.mereka dengan nama Allah dari
kezaliman Fifaun dan pengikut-pengikutnya yang
menimpakan kepada mereka siksaan yang seberat-
beratnya. Dan, disifati-Nya tindakan mereka me
nyembah inak sapi ini dengan, 'Dan,lamu adnkh
zrang-zrang yanng wlim. " Siapakah gerangan yang
lebih zalim daripada orang yang meninggalkan

. ibadah kepadaAllah dan meninggalkan pesan nabi.
ny4 lalu menyembah patung anak sapi. Padahal,
Allah telah menyelamatkannya dari orangorang
yang menyakralkan anak-anak sapi.

Namun demikian, Allah memaafl<an mereka dan
memberikan kepada nabi mereka kitab Taurat yang
membedakan antara yang benar dan yang salah,
mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk kepada
kebenaran yang nyata sesudah tersesal

Akan tetapi, merekaharus disucikan dengan cara
yang keras karenatabiatyang sudah hancurluluh ini
tidak dapat ditebus kecuali dengan kafrratyangberat
dan pendidikan yang keras, keras caranya dan
hakikahrya

' Dan, (ingatlah) letikn Musa bnlwn lupadn laurmty a,

'Hai knumlw, sesurgulary a lwrnu tzlnlt mmganiaya dirhnu
smdiri karma knmu telnh menjadilmn anak lembu
(sembahanmu), malm bntobatlnh lapadn Iilhnn yang
nwf adilan kamu dnn hunuhlah dr'anu. Hal itu annlnh
lzbih baik bogimu padn sisi Tilhnn yang menjadilun
lilmu....ttt

"Bunuhl,ah dirimu" dengan cara orzrng yang taat
membunuh orang yang melanggar, unhrk menyuci-
kannya dan menl.ttcikan jiwanya sendiri. Demi-
kianlah menurut riwayat-riwayat tentang kafurat
yang berat itu.

Sturgguh ini benar-benar merupakan beban yang
amat berat, seorang saudara harus membunuh
saudaranya sendiri, seakan-akan dia membunuh
dirinya sendiri dengan rela. Akan tetapi, begihrlah
pendidikan yang harus diberikan kepadawatakyang

9 Silakat baca pembahasannya yang lebih luas dalam pasal" Tlwriqatut-Qri af di dalam kitab at-Tashwirul Fanniy ft-@ri aaPenerbit Darusy-
Syuruq.



Juz l! abkatihah 6furmulaan al-Baqarah (86) Tafsir Fi Zhilalil-Qvr- an I

sudah hancur lebur itr, yang sudah tidak mau ber-

henti dari perbuatan jahat dan tidak mau menjauhi
kemungkamn. Dan, seandainya mereka saling men-

cegah dari kemungkaran sewaktu ditinggal nabinya

iflr niscaya merekatidakakan menyembah anak sapi.

Nah, karena mereka tidak saling melarang dengan
perkataan, mereka harus melarang dan menghenti-

kannya dengan pedang, dan harus membayar pajak

yang beratyang sekiranya dapat memberi manfrat

dan pendidikan buat mereka
Kemudian mereka disusul rahmatAllah sesudatr

penyucian ifu,

'.. iltakn, Allnh al,nn mmnima tnbatmu - Sesunggularya

Aalnh Yang Mala Penerimn tobar lngi Maln Pmyay ong. "

***

Beberapa Pembangkangan Bani Israel Lagi
Akan tetapi, Bani Israel tetap Bani Israel!Tebal

perasaanny4 materialis pikirannya, dan terfutup
sama sekali dari saluran perkam saib. Maka tibadba
saja mereka meminta untuk dapat melihat Allah
secara terang-terangan yang meminta ini adalah

hrjuh puluh orang pilihan di antara mereka ihr yang

telah dipilih Musa untuk memenuhi panggilan

Tuhannya-yang kisahnya sudah diceritakan dalam

surah-surah Makkiyyatl sebelumnya-tetapi kemu-
dian merekatidakberiman kepada Musa sebelum

mereka melihat Allatr dengan mata kepala Dan, Al-

Qur'an menghadapkan kelmfrrran dan penghinaan

nenek moyang mereka kepadaAllatr di sini untuk
menyingkap tindakan mereka yang menyakitkan
tempo dulu, seperti tindakan yang mereka lakukan
terhadap Rasulullah saw. yang muli4 dengan me
nuntuthal-hal luar biasa dari beliau dan menganiur-

ftan sebasiankaum mulaninin agar menunbrthal-hal

luar biasa itu unhrk memantapkan hati terhadap
kebenaran beliau,

i;1t':'i,sj & 6 Ai 5 6; t;-';lf' ;f:
J;&|tt'' j-'5\'^1$i'3c:frt
'H;\1iLgrt'oiffiHl'&ty
t;{+c:,gu,iai;;fit',$!;t{j$i6i
t'o$*i,Ai:3t5;'r(,{$q't4'i
' Dara ftngallah) Icztila lamu bnlwta"'Hai Mus a, knmi

tidak aknn beriman fupadnmu sebelum lami melilnt
Allah dengan tzrang.' Kar ma itu, lamu dbamb ar p etir,

wdnng lwmu mmy olsilanny a- Setzlah itu, Kami b atgkit-
Iun lamu sesudnh lumu mnti supaya lmmu bnsyular.

Dan, I{ami ruungt kamu dengan au)an, dan Kami
turunlwn lczpadamu m.anna d.an salut a. Malanlah dnri
mnlannn y ang b aik-baik y ong telah Ifumi b nilan kt -

palnmu. D an, tidnklnh mnela m.enganiny a l(nmi, tt\fi
- 
mne kal^ah y ang mmganiay a diri mnekn s mdiri' " (al-
Baqarah: 55-57)

Sebenarnya rasa. materialisme yang tebal ihrlah
satu-satunya jalan merekayang mereka pergunakan

unfuk mengenal sesuatu. Atau, barangkali karena
memang mereka sengaja hendak membuat ke
bingungan dan unhrk melemahkan dengan me
ngajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulil

Ayat-ayat yang banyak, nikmat-nikrnat llahi, pe
maafun dan pengampunan, semuanya tidak meng-

ubah tabiat merekayang keras itu, yang tidak mau

beriman kecuali kepada sesuatu yang dapat dicapai
pancaindra Di samping itu, mereka juga suka mem-

bantatr dan mendebat serta tidak mau memahrhi ke
cuali jika dibawah ancaman azab dan siksaan,yang
memberikankesan bahwa saatkehinaanyang mereka

alami di bawah kekuasaan Fi/aun yang aniaya itu
telah merusakfitrah mereka secara amatmendalam.
Dan, memang tidak ada sesuahr yang lebih merusak
fibah daripada kehinaan yang ditimbulkan oleh
penguasayangzalim dalam masayang par{ang, yang

menghancurkan nilai-nilai keutamaan dalam jiwa

manusi4 mencerai-beraikan unsur-unsurnya, dan

menanamkan mentalitas budak ke dalam jiwa ter-

sebul Yaitu, tunduk dan patuh di bawah ancaman
siksaan, bandel ketika tidak lagi disiks4 dan som-
bong ketika mendapatkan sedikit kenikrnatan dan
kekuatan. Demikian itulah mentalitas Bani Israel
tempo dulu dan pada saatkapan pun.

Oleh karena ihr, mereka mengucapkan kata-kata

penghinaan dan tindak rn keras kepalanya itu,

'Dan (ingaflnh), kztikn lwmu bnkntn"'Hai li[usq lwmi
tidak alwn berimnn kzpadnmu sebelum lami rulihat
Allnh dmgan terang."'

Karena ifu, Allatl lantas menghukum mereka
sebagai balasan atas tindakan mereka yang keras
kepalaketika merekamasih berada di atas bukitpada
wakhr yang ditenhrkan itu,

"Karenn itu, lmmu disambar petir, sedang lamu me-

nyaksilmnnya."

Dan, pada kali lain, mereka disusuli rahmatAllah
lagi, diberinya kesempatan untuk hidup supaya
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mereka mau sadar dan bersyrkur, dan diingatkan-
nya mereka di sini dengan dihadapkan kepada
nilirnatini,

"SeteLah itu lrami bangkitlan lwmu sesudnh lwmu mnti
supqa lwmu bnsyukar. " (al-Baqarah: 56)

Dan, diingatkan-Nya mereka akan perlindungan-

Nya kepada mereka di padang yang tak berhmbuh-
hrmbuhan dengan dimudatrkan-Nya makanan yang
enak untuk mereka dengan tidak usah bersusah
payah dan membanting tulang. Serta dipeliharaNya
mereka dari panasnya padang pasir dan sengatan
matahari yang membakar dengan pengahrran-Nya
yang halus,

"Dan, lmmi naungi knmu dmgan awan dan Knmi
turunlan lupadamu mnnrn dnn saln a. Malanlnh dmi
rnaknnan yang baik-baik yang tel"ah Kami bniknn
kepadamu. Dan, tidnldnh mnelw mmganiaya lfumt,
tetapi mnelal,ah yang mmganiaya diri mneltn sendiri. "
(al-Baqarah:57)

Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Allah
menggiring awan untuk menaungi mereka dari
panas. Gurunyang tidak dituruni hujan dan medung,
bagaikan neraka yang panas menyala-nyala. Dan,
kalau difuruni hujan dan dinaungr mendung terasa
sepoi.sepoi anginnya dan lembab, seolaholah jasad

dan ruh. Disebutkan pula dalam beberapa riwayat
bahwa Allah telah menundukkan 'mannd untuk
merek4 yang dapat mereka jumpai di pohon-pohon
dengan rasanya yang manis seperti madu. Dan,
dihrndukkan-Nya pl/ra " whod untuk merek4 yaihr

sejenis burung punrh yang dapatmereka jumpai di
dekatdekat rumah. Dengan demikian, terpenuhilah
bagi mereka jenis makanan yang baru, tempat yang
menyenangkan, dan dihalalkan bagi mereka makarr
an yang baik-baik ini.

Akan tetapi, apakah Anda melihat mereka ber-
syukur? Bagran terakhir ayat ini memberi kesan
bahwa merekaberbuat aniaya dan mengufrri nilcnat
Dan, akibatnya mengenai mereka sendiri. Mak4
mereka tidak menganiaya kecuali terhadap diri
merekasendiri.

'Dan tidaklah mnela mntganiaya Knm| aknn tetnpi

mnelmlnh y ang menganiay a diri mnela sendiri. "

Ayarayat selanj;;; menghadapi mereka
dengan kebiasaan mereka yang suka menyeleweng,
melanggar, dankufur,

l6,:&4\+1j4t'r6iii5$,iu,ii5;F'tsKglb$3;r'ct-+\l\\bzb

{:}W 4Ji i iC, # :*Si L-;"i
'4h$tJ6;6;v;.,Y.-:iW

*6:Jx_C,sqi:ai
'Dan, (ingatlnh) kztilu Kami berfrmaa Masuldah
larnu kz rugeri ini (Baitul Magdis) dan malanlah dmi
lnsilbuminyayangbanyaklngimnkdimarwsajalamu
sukni, dnn maukilnh pintu gnbangnya mmtril bersujud.

Don katn}nnhh'Bebaskmilnh lwmi dmi dnsa,' niscaya

Kami ampuni lccsahhnn-lesalahnnmu. Dan, lulak
Ifumi aL,an nrcnmnbah (p emb dm fiami) kzpann uang-
orang yang bnbunr baik l-alu, arang-mang yang alirn
mengganti pnhrtah daryan (nmgerjaknn) yang tidnk
diperinnhl,anlepadarnnelw.Sebabitu,I{am;timpa},an
Inpod" mang-nrang yang alim itu silcsa dari langit
larena mnela bnbuat fasilc" (al-Baqarah: 58-59)

Beberapa riwayat menyebutkan bahwa negeri
yarrg dimaksudkan di sini adalah Baitul Maqdisyang
Allah memerintatrkan Bani Israel untuk memasuki-
nya setelah mereka keluar dari Mesir, dan agar
mereka mengusir penduduknyayang telah meng-
huninya Tetapi, Bani Israel tidakmau melaksanakan
perintah ihr-seperti yang tersebut dalam surah al-
Maa-idah ayat 22-seraya mengatakan,'Hai Musa,
sesilngularya dalam rugni itu adn arang-orangyaryp*
luu. Sewnguhnya lrnrni selali-lali fidnk alan ncrnanlcf
nya scbelum mnekn lehnr dnrinya.Jilw nnela lvlm
dminya,pasti knmi alan ."Dan, mereka
bed<ata pulaseperti tersebut pada surah aFMaatdah
ayat?A-kepdanabimerek4Musaas.,'I{amislali-
luli tidnk alan memasukinya sclnma-lamanya sclagi
mnela masih adn di dnlnmnya. I(mma itu, pngilnh lamu
bersamn Tfulwnmu, dan pnangilah olzhmu berdua, se-

slttgularya lilmi duhtkmannti di sini."
lGrena itu, Rabb mereka mewajibkan mereka

berdiam di PadangTih dengan berputar-putar ke
bingungan selama empatpuluh tahun, hingga datang
generasi baru di bawah pimpinan Yusya Bin Nun
membebaskan mereka dan memasuki kota tersebul
Akan tetapi, merekatidak memasuki kota ihr dengan
bersujud sebagaimana yang diperintahkan Allah
sebagai tanda tawadhu' dan merendahkan diri
dengan mengucapkan, "Hitlthnh", yaln:ihapusftan-
lah dosadosa kami dan ampunilah kami. Mereka
memasukinya tidak dengan carayang diperintahkan
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ihr, dan mereka mengganti perkataan ifu dengan
lain yang tidak diperintatrkan.lo

Ayat-ayat ini menghadapkan kepada mereka
peristiwayang terjadi dalam sejarah mereka ini. Dan,
segala peristiwa yang terjadi sejak zaman itwzaman
Nabi Musa a.s.-dianggap sebagai sejarah mereka
sebagai sebuah sejarah, yang Hasiknya seperti se
jarahnya yang baru, dan pertengahannya diapit ke
dua ujungny4 yang semuanya berisi penentangan,
pembangkangan, pelanggaran, dan penyelewengan.

Bagaimanapun peristiwany4 AlQur'an berbicara
kepada mereka dengan sesuatu yang mereka kenal
dan mengingatkan mereka dengan peristiwayang
mereka ketahui. Allah telah menolong merek4 lalu
mereka dapat memasuki negeri tertenfu. Dia me
merintatrkan mereka supaya memasukinya dengan
ktrusyu dan merendatrkan diri serta berdoa kepada
Allatr agar Dia mengampuni dosadosa mereka dan
menghapuskan kesalatran-kesalahan mereka Allah
berjanji akan mengampuni dosadosa dan kesalahan
merek4 dan akan menambahkan karunia dan ke
nikmatan-Nya kepada orumg-orang yang berbuat
baik Tetapi, mereka menyelisihi semua ini sebagai-
mana kebiasaan bangsa Yahudi,

"Lalu, oratg-orang yang rulim mmganti pnintah
dngan (mmgtrj aknn) y ang tidnk diprinnhkan lepadn
mgrel@."

Dikfiususkan penyebubn orangorang yang zalim
di sini, kemungkinan lcrena orangorang yang zalim
ifu termasuk golongan mereka yang mengganti
frintah dan berbuat zalim. Dan, mungkin dimak-
sudkan untuk menetapkan sifrt zalim bagi mereka
secara keseluruhan, apabilakezaliman ini dilakukan
oleh mereka semua.

"Sebab itu, Kami timpakan l"pod" mang-Mangyang

$wlim itu silcra dmi krryil lwetw merela bnhntfasik. "

k-h,jrberarti siksa dan al-fmqberarti menye
lisihi dan keluar (dari perintah). Kefisikan ini me
rupakan tindakan yang biasa dilakukan Bani Israel.

SebagaimanaAllah telah memberi makanan ke
pada Bani Israel di gurun dan memberi naungan,
Allatr juga memberikan minuman dengan cara luar

biasa lewat tangan Nabi Musa as.. AlQur'an meng-
ingatkan mereka kepada nikrnat Allah atas mereka
ini, dan bagaimana tindakan mereka setelah diberi
karunia dan kenikrnatan semacam ifu,

j\;;,,--rt\(;\fi .;ASAJfui.r) jS
3Z'*Si,U.;*Aiiia3h\t'5sit
J.sjj(rl';iv+qV-iiljLi#.fr ,4G

tt'-*6'ii
' D ara ftngatlah) lcttilm Musa mnrnhnn air untuk laum-
nya,lnlu Kami bnfrman, 'Pulwllah batu itu dmgan
tnnglalmu.'Lalu,mernnnmrlnhdnrirryaduabelnsmntn
air. Sunggula ttapliap sulat tel"ah mengetahui tanpat
minurnnya (mnsing-m"ashry). Makan dan minumlah
reatki (y ang dib nilnn) Allah dnn j anganl.ah lamu bn -
lecliman di muka bumi dmgan bnbuat kcrusaknn. " (al-
Baqarah:60)

Musa memintakan air unfuk kaumnya. Ia me
minta kepadaTuhannya danTuhan pun mengabul-
kannya dan menyrruhnya memukul bafu tertenfu
dengan tongkatrya Setelah itu, memancarlah dari
batu tersebut dua belas mata air sesuai dengan
jumlah induk suku yang menurunkan Bani Israel
yang berjumlah dua belas orang, yaifu anak-anak
Nabi Ya qub. Nabi Ya'qub inilah Israel yang menjadi
nisbat anak cucunya, yang terkenal dengan sebutan
al-,4sbathyansdisebutkan berulang-ulang dalam Al-
Qur'an. Mereka ini merupakan induk kabilah-
kabilah Bani Israel. Mereka senantiasa mengikuti
silsilah kabilahyang bermuara pada induknya

IGrena itulah, Allah berfirman, "Sunguh tiap-tinp
nla tzlnh maryenhrui tanpat minamnya (mn sing-mashtg). "
Yakni, mata ur tertentu dari dua belas mata air itu.
Dan, dikatakan kepada mereka sebagai perkenan
unhrk menikmatiny4 dan diingatkanlah mereka agar
jangan melampaui batas dan berbuat kerusakan,

'Makan dnn minumlah re<pki (yang dibnilan) Alkh
dnn j anganlnh lmmu balceliman di mulm bumi dengan
bnbuat knusalwn."

***

10Imam Muslim meriwayatkan dariAbu Hurairah, clari Rasulullah saw., beliau bersabda, 'Dikatakan kepada Bani Israel, 'Masukilah pintu gerbang
dengan bersujud dan ucapkanlah, 'Hiththah\ebaskanlah kami dari dosa', niscaya akan diampuni dosa-dosamu. Akan tetapi, mereka menggantinya,
yaitu mereka memasuki pintu gerbang sambil merayap di atas pantat seraya mengatakan ,' Habbahf Eahrall'IGmi minta biji-biji gandum'. " (Siairi
Muslin"Mal<tabah Dahlan, Bandung, Juz IV, hadis no. 3013, hlrn. 2312 - Penj.)
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Mereka berada di antara gurun yang gersang
beserta bebafuannya, dan langit dengan panas terik
dan meteornya

Adapun batu yang keras itu, Allah telah me
ngeluarkan air darinya untuk merek4 dan dari langit
diturunkan-Nya unfuk mereka manna dan salwa,
madu dan burung. Akan tetapi, jiwa mereka yarig
carut-marut dan mentalitasnya yang rendah dan
sukaberebuf menjadilan mereka enggan unhrk me
ningkatkan derajatnya ke suab.r posisi yang karena
mempertahant<annva mereka dikeluarkan dari
Mesir dan kare,nanya pula mereka harus berkelana
di gurun. Allah telah mengeluarkan mereka di
bawah bimbingan Nabi Musa as. dari kerendahan
dan kehinaan, unfuk mewarisi tanah suci dan meng-
angkat derajatmereka dari kehinaan dan kerendah-
an. Akan tetapi kemerdekaan itu mahal hargany4
kemuliaan itu harus diperoleh dengan bersusah
payah, dan amanat terbesar yang dibebankan A[ah
kepada mereka ifu harus ditebus. Namun, mereka
tidak mau membayar hargany4 tidak mau bersusah
payah untuk menggapai kemuliaan itu, dan tidak
mau membayar tebusan, dengan meninggalkan ke
biasaan hidup mereka yang rendah dan hin4 meng-
ubah kebiasaan makan dan minumnya, dan menye
suaikan dirinya dengan kehidupan yang baru, unhrk
mencapai kemuliaan, kemerdekaan, dan kehormat-
an. Mereka menginginkan makanan yang beraneka
rncam sebagaimana kebiasaan mereka sewaktu di
Mesir; mereka menginginkan kacang adas, bawang
putih, bawang merah, mentimun, dan sebagainya.

Inilah yang diingatkan Al-Quran kepada merek4
sedang mereka mendalnvakan berbagai macam
anggapan di Madinah,

sa6 f,6 ys rw &tS J a,+ ;Xi :y
\i-j;q:*43w.u3$irye6&
if'j,s iti - /,j ;J-;l\ 36ii:;;.'u,t'-s'

Aue H'lg r?rrJ-.,x'Lj. -: i\
G #r,i:6i4:Ci' ti L4; E *,
<'j3xifr 'l*L,3jK1,j,C{i\:$i7i
*e'::*1i'e::tprl:^ytFWi;+)l
' D ara ftngailnh) kztila lmmu bnlatn,'Hai Musg lwrni
tid"ak bisa sabar (nlnn) dnryan satu mnmm mnlmnnn
saja. Sebab itu, mohonknnlnh untuk ltnmi kepadn

Tuhnn;rnu agar Din mengeluarlwn bagi lwmi dari apa
yang ditumbulilan bumi, yaitu sayurtnayunryq m,en-

timunnya, bawang putihnya, l**rg adam.la, dnn
bawang merahnya.' Musa Mwta, 'Mauknh lmmu
mmgambil sesuatu yarry rmdnh sebagai pmganti yang
Izbih baik? Pagilnh lmmu kc suata lata, pasti lwmu
mmrpnolzh apa y ang lwmu miM.' Lal:u, dirim4alrmhh
l"podo mtrelm nirta dnn kzftinann, ssrta merel(n mm-
dnpat ltemurlaan dmi Allnh. Hal itu (tnjod.i) lwrenn
mnelu selalu mmginglari ayat-ayat Allnh dnn msn-
bunuh para nnbi yarry mem.ang tidnk dibenarknn.
Demikian itu (tcrjadi) knrmn mnelm selnlu bnbuat
dttrh^ola dyr mekmpaui batas." (al-Baqarah: 61)

Nabi Musa as. memenuhi permintaan mereka
dan menanggapinya dengan nada mengingkari,

"Maukah knrnu mmgarntril senatu ymry rmdah sebagai

pengganti y ang labih baik?'

Apakatr kamu menghendakiyangrendahpadahal
Allah menghendaki sesuatu yang tinggr muhrnya
untukkamu?
'Pngilnh lmmu lu natu lata" parti knmu manpanlzh
apayonglamum'inta."

IGlimaf yang diucapkan Nabi Musa ini boleh jadi

menunjulftan arti batrwaapayang mereka mintaihr
mutunya rendatr dan tidak begihr disukai orang,
sehingga tidak sepafutnya mereka berdoa me
mohonnya lGlau ihr yang dimaksud, apayang mereka
minta itu bany&terdapat di berbagai kota- IGrena
itu, pergilah ke bo'ta mana saja nicaya kamu akan
mendapatkannya Dan, boleh jadiberar$ "IGmbali-
lah kamu ke Mesir yang kamu telatr dikeluarkan
darinya. Kembalilatr kepada kehidupanmu yang
sudatr biasakamu jalani, kehidupanyang rendatr dan
hina, yang sekiranya bisa mendapadran kacang adas,

bawang meratr, bawang putih, dan mentimun. Dan,
tinggalkanlah urusarHrrus:rn besaryang ditrrgaslan
kepadamu."

Perkataan ifu dari Nabi Musa a-s. karena me
marahi dan mencela mereka

Saya menguatkan takt,il yang dianggap jauh oleh
sebagian ahli tafsir ini. Saya menguatkan pendapat
ini mengingatketeranganlebih lanjutyang difirmarr
kan Allah yang berbunyi,

'Dit@altunlah l"po.d" merela nista dnn ltzhiruan,
satn mnela nwndnpat kernurknnn dfrri Allnh.'

Ditimpakannya kenistaan, kehinaan, dan ke
murkaan Allah atas mereka ihr-dilihat dari sudut
sejaratr-bukan pada masa ini di dalam sejarah merek4



Juz I: tl-Faatihah E furmulaan al-Baqarah (e0 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I

melainkan terjadi sesudahnya, yaitu setelah terjadi-
nya apa yang disebutkan dalam ujun€ ayat,

"HaJ itu (tnj adi) karma mcrela selnJu mmglnglnri ay aF
ay at ALlnh dnn manbunuh para nabi y ang m.emnng tidnk
dibennrkan. Hal itu (tt jod.i) larma mneka sel.alu

bnbuat durh.alm dnn mzlnmpaui batas."

Hal ini terjadi beberapa generasi setelah ?:rrrran

Nabi Musa Disebutkannya kenistaan, kehinaan, dan

kemurkaan di sini adalah karena ada relevansinya
dengan sikap mereka yang meminta kacang adas,

bawang merah, bawang putih, dan mentimun ifu.
Maka, sangat tepat kalau perkataan Musa kepada
merek4 "Pergilah kamu ke suatu kota (ke Mesir)"
sebagai suahr peringatan kepada mereka akan ke
nistaanyang mereka alami di Mesir dan diselamatkan
mereka darinya kemudian ketamakan mereka ter-
hadap makanan-makanan yang biasa mereka makan
ketika merekahidup dalam kenistaan dan kehinaan
itu.

Itrl*

Seruan IVIasuk Islam bagi Pemeluk Agama Lain
Sejarah umat manusia tidak pernah menyaksikan

kekerasan hati, pengingkaran terhadap ayat-ayat
Allah, tindakan melampaui batas, dan menentang
para pembawa petunjuk seperti yang dilakukan Bani
Israel. Mereka membunuh, menyembelih, dan
menggergaji sejurnlah nabi mereka sendiri-tindak-
an palingburukyang dilakukan suahr umatterhadap
para penyeru kebenaran yang mulrtrlis. Mereka me
lakukan kekufuran yang amat buruk, melakukan
pelanggaran yang amat busuh melakukan kemak-
siatan yang sangat nista. Mereka selalu melakukan
tindakan-tindakan jelekyang tidak ada duanya dalam
medanapapun.

Di samping itu, mereka mempunyai anggapan
yang bermacanrmacam trentang diri mereka Mereka
selalu beranggapan bahwa diri mereka sajalah fang
mendapat pehmjuk, mereka sajalah bangsa pilihan
Allah, mereka sajalah yang berhak mendapatkan
pahala Allah; dan mereka sajalah yang berhak men-
dapatkan karuniaAllah, tanpa ada orang lain yang
bersekutu dengan mereka

Di sini, Al-Qur'an mendustakan anggapan-ang-
gapan merekayang bermacam-macam itu dan me
netapkan kaidah umum yang disisipkan di celah-
celah kisah-kisah AlQur'an atau di depan pernparan
kisah itu atau sesudahnya Al-Qur'an menetapkan
kaidah kesatuan iman dan kesatuan akidah, yang

apabila sudah mantap di dalam jiwa akan menimbul-
kan kepasrahan kepada Allah dan amal saleh. Al-

Qur'an juga menetapkan bahwa karunia Allah tidak
dibatasi pada golongan tertentu saja, melainkan ada
pada semua orang yang beriman, pada semua masa

dan tempat sesuai dengan agamayang dipeluknya
hingga datangnya risalah agarna teraktriryang harus
merekaimani;

'*+;sf:aiiA6\r',\3<$5'6t;l-$i1t
"JA # q1',#:u 7i r t i;i3 tt\G\; c;

#6*ft1Jt#3,$sryia
"Senmgularya arang-arang mulonin, orang-orang Ynhtdi,

orang-orang Nasrani, dnn wang-orang shnbiin, stnpa saja

di pntara mnekn yang benar-benar berimnn kepada

Allnh, hnri lemudinn, dnn bnamnl salzh, mnela almn

mmnimn paltnla dari Tuhnn mnela, tidnk adn leUn-
w atiran terhnnnp merelm, dnn tid.ak (puln) mnela b n -
sedih hnti.' (al-Baqarah: 62)

Yang dimaksud dengan "mang- mang y ang berim.an "
ialah kaum muslimin. Dan, "al-lnd<iinn hnaduu"ialah
oftmg{ftmg Yahudi, yarry boleh jadi bermakna'kern
bali kepada Allah' dan boleh jadi bermakna bahwa
mereka adalah anak-anakYahudza- Sedangkan , naslnra

adalah pengikut Nabi Isa a.s. Adapun shnbii4 me
nurut pendapat yang lebih kuat ialah golongan
musyrikinArab sebelum diuhrsnya Nabi Muhammad
saw., yang berada dalam keragu-raguan terhadap
tindakan kaumnya yang menyembah berhala, lalu
mereka mencari akidah sendiriyang mereka sukai
dan kemudian mendapat petunjuk kepada akidah
tauhid. Para atrli tafsir berkata, "Sesungguhnya mereka
itu melakukan ibadah menurut agamahanif semul4
agama Nabi lbrahim, dan mereka meninggalkan tata
peribadatan kaumny4 hanya saja mereka tidak men-

dalnvahi kaumnya ihr. Kaum musyrikin berkata tentang

mereka ihr, "Sesungguhnya mereka shnbaurr, yaJv;i
meninggalkan agama nenek moyangnya, sebagai-
mana yang mereka katakan terhadap kaum musli-
min sesudah itu. I(arena itulah, mereka disebut
shnhi'alt" Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat
yang mengatakan bahwa mereka itu penyembah

bintang sebagaimana disebutkan dalam beberapa
tafsir.

Ayat ini menetapkan bahwa siapa saja di antara
mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir
serta beramal saleh, mereka akan mendapatkan
pahala di sisi Tuhannya, mereka tidak merasa khawatir
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dan tidakbersedih hat.
Yang ditekankan di sini adalah hakikat akidah,

bukan fanatisme golongan atau bangsa Dan, hal ini
tenhr saja sebelum diuhrsnya Nabi Muhammad saw..

Adapun sesudah diutusnya beliau, maka bentuk
iman yang terakhir ini sudah ditentukan.

Kembali kepada Ba.ni Israel
Ayat-ayat ini berlanjut dengan memaparkan sikap

Bani Israel, di dalam menghadapi kaum Y,ahudi

Madinah, dengan memperdengarkannya kepada

kaummuslimin,

:Y\r L jj^i'& 3 63i -$;r:-.s A ;ys
'f 

S 'b#3 iKd *e;\iStLih$*u.
,Lgri"&4;;'iY,:tri\;$ts-;4j'

&r#'atlKj
"Dan, (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari
lwmu dnn Kami anglatlan gnury thursina) di aras-

mu (s eray a Kami bnfnnnn)'Pegonglnh tzguh-teguh ap a

yang Kami bnilan lupadnmu dan irryatlnh wlalu apa

yang adn di dalnmnya agar lamu bsrtnJana.' I{nnudinn,
lamu b np aling s e t elnh (adany a p erj anj inn) itu. Mokn,
kal"au tidnk ada knrunia All"ah dnn rahmat-Nya atas

lrnmu niscaya lamu tngolorg zrang-zrang yang rugt."
(al-Baqarah: 63-64)

Rincian perjanjian ini disebutkan di dalam surah-

surah lain dan sebagiannya disebutkan di dalam
surah ini nanti. Yang penting di sini ialah meng-
hadirkan kembali pemandangan (dalam jiwa), meng-

ungkapkan hubungan kesan kejiwaan, pengung-

kapan antara kuatnya pengangkatan gunung di atas

kepala mereka dan kuatnya pemegangan janji itu.

Serta, diperintahkannya mereka agar memegang
teguh isi perjanjian itu dan memiliki tekad yang kual

Maka urusan akidah tidak dapat dilenhrkan dan
dicaircairkan, tidak dapat dilepaskan dan diper-
mainkan, serta ditarik-ulur sedemikian rupa. Sesung-

guhnya perjanjian Allah dengan oftmg-oftmg yang

beriman adalah serius dan sungguh-sungguh-tidak
ada jalan bagi ketidakseriusan dan ketidaksung-
guhan-serta memiliki konsekuensi.konsekuensi
yang berat!

Memang beratl Akan tetapi, inilah sifahrya Akidah
adalah perkara besar, lebih besar daripada segala

sesuahr yang ada di alam wujud ini. Oleh karena ihr,
jiwa harus menghadapinya dengan serius, sungguh-
sungguh, menyadari konsekuensi dan bebannya,
yang harus diperhatikan dengankemauan keras dan

kesungguhan hati. Dan, harus dimengerti oleh yang

bersangkutan bahwa hal ini akan menjadikan ke
hidupan serba serius, tidak boleh bermalasmalasan
dan bersaritairia sebagaimarn sabda Rasulullah saw.

l{etika beliau dipanggil unhrk menunaikan tugas,

'Tilahberhhu walttu tidtn, walni Kh.adijah."

Dan, sebagaimana firman Allah kepada Beliau,

"sesungguhnya Kami alan menurunlun kepadnmu
p ff lntnnn i ang buat. " (al-Muzzammit 5)

Dan, sebagaimana firman-Nya kepada Bani Israel,

-'?eganglah teguh-teguh afa yang tAkl bnlknn te-
padnmu dnn ingatlnh selala ap a y ang adn di dnlamny a

agar lwmu bntalaba."

Di samping memegang teguh janji, kesungguh-
an, keseriusan, dan kebulatan tekad dalam hati,
harus selalu diingat pula isinya, diresapi hakikatrrya
dan bagaimana memberlakukannya, supaya tidak
semata-mata urusan keberanian, gengsi, dan ke-
kuatan. Maka perjanjian dengan Allatr itu merupa-
lran manlnj kehidupan, yakni manhaj Vang meresap
dalarl hati, pemikiran, perasaan, dan kehidupan
sebagai tatanan dan ahran. Serta, meresap dalam
perilaku sebagai adab dan akhlak, dan akhirnya
mengantarkannya kepada ketalnvaan, selalu merasa

diawasi Allah, dan takut akan saat kembalinya nanti.
Akan tetapi, hal itu merupakan sesuafu yang jauh

kemungkinannya akan terjadi karena Bani Israel
telah terkenal tabiat dan karakternya

"Kcmudiaq lamu berpaling setzlah funanya pnj aryjian)

itu.'

Kemudian, mereka disusuli rahmatAllah untuk
kesekian kalinyadan diliputikaruniaNyayang besar,

dan diselamatkannya mereka dari kerugian yang
nyata,

'Maka, Imlau tidak adn karunia Allnh rahmat-Nya
atasnu nis my a lamu tergol.ong nang- mang y ang rugi. "

Pada kali lain lagi dihadapkanlah mereka kepada
suahr fakta tentang perusakan dan pelanggaran

mereka terhadap janji itu, kemalasannya unhrk ber-
pegang padanya, kelemahannya untuk memikul
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konsekuensiny4 dan kelemahannya di dalam meng-
hadapi hawa nafsu dan keinginannya untuk men-
dapatkan keuntungan dalam wakhr dekat,

&1 6X,#i A-{-)i'r*i A itt,li ;:Jj

w('6.6.<)K\iK4*6*i:1j,g
fr'ri.i$Ia.fWYS.arg

'Dan, sesungguhnya telah knmu lutahui orang-orang
yangmelnngar di antaramu pann hari Sabtu, Lala l{ami
berfrnan lepann msreka ladikrh knmu kna y ang hinn.'
Makn, Kami j adilan y ang danikinn itu p ningatnn bagi
nang- marry padn masa itu dnn bagi mnelu y ang dntnng
lcemudian sertn nwladi pelQaran bagi narry-nangyang
b n talau a. " (al-Baqarah : 65-66)

AlQur'an telatr menjelaskan kisah pelanggaran
mereka pada hari Sabtu di tempat lain,

'Maka, tnnyalanlnh lwpada Bani lvazl tennng mgri
yang terlztnk di fulwf lnut lutila mnela melnngar ahtran
pann furi Suntu, padn wakat danng lwpadn mnekn ilan-
ilwn (yangbnada di sekinr) mnela tnapung-apungdi
pmnuknnn air, dnn padn lwi-lwi yang bulcan Sabn ilwn-
iknnitut'rdnkdntnngl(rpadnmnelu,..'(al-A'raaf:163)

Mereka meminta diadakan hari tertentu bagi
mereka untuk istirahat dan sebagai hari yang di-
sucikan. Ialu, Allah menjadikan untuk mereka hari
Sabtu sebagai hari istirahat dan hari suci yang
mereka tidak bekerja untuk mencari penghidupan.
Kemudian, Allah menguji mereka dengan men-
datangkan banyak ikan pada hari Sabhr, dan pada
hari-hari lain ikan-ikan itu bersembunyi. Dan, ini
merupakan ujianyang tidak dapat ditanggung oleh
orang Yahudi. Bagaimana mungkin mereka akan
membiarkan buruan yang dekat ihr lenyap begitu
saja? Apakah mereka akan membiarkan saja ikan-
ikan itu demi menunaikan janjinya? Hal ini bukan
watak bangsa Yahudi!

Oleh karena itu, mereka lakukan pelanggaran
pada hari Sabtu dengan cara merekayang licik dan
akal-akalan. Mereka tidak menangkap ikan padahari
Sabtu, tetapi mereka pasang bubu (perangkap ikan)
supaya ikan itu tidak dapatkembali ke tengah laut dan
mereka tidak mengambilnya pada hari itu. Se-
hingga, apabila hari Sabhr sudah berlalu, mereka
segera datang ke tempatpemasangan bubu itu dan
mereka ambil ikan-ikanyang telah masukbubu.

"Lalu, Kami berfrman lnpon" mrrelm, Jadilnh lamu

Sungguh pantas mereka mendapatkan balasan
atas perusakan janji mereka kepada Allah. Maka,
meluncurlah mereka dari posisi manusiayang me
miliki iradah ke dunia binatansyang tidak memiliki
iradatr-binatang yang hanya mau memenuhi panggil
an perutl Mereka telah meluncur karena melepas-
kan diri dari ciri utama yang menjadikan manusia
sebagai manusi4 yakni keistimewaan iradah yang
tinggi, yang berpegang teguh pada janji kepadaAllah.

Tidak penting apakah fisik mereka berubah
benhrknya menjadi kera? Yang jelas, mereka telah
berubah menjadi kera dengan ruh, akal, watak, pe
rasaan, dan pola pikirnya. Wajah dan roman mereka
mengesankari berubah karena adanya pengaruh
yang amat dalam dari ruh, pikiran, dan watak serta
perasaan yang demikian ihr.

" 
Kejadian ini menjadi peringatan yang menakut-

kan bagi orangorang yang menentang ahran Allah
padamasaifu dan masa-masa sesudahny4 sekaligus
menjadi nasihat dan pelajaran berharga bagi kaum
mulaninin sepanjang mas4

'Maka lfumij adiknn yang dtmikinn itu pningatan bagi

nmg- mang padn m.asa itu dnn bagi mnela y ang dntnng
Irernudian, sntn mmj adi pekj mm bagi mang-mangyang

bntalapa."

Kisah Sapi Betina (al-Baqarah)
Pada bagian akfiir pelajaran ini datanglah kisah

"al-baqarah" (sapi betina). Kisah ini dipaparkan
secara terperinci dalam benhrk cerita, bukan cuma
isyarat sebagaimanapelajaran-pelajaran di muka- Hal
ini disebabkan peristiwa ini belum pernah disebut-
kan di dalam suratr-surah Matftivyan sebelumny4
sebagaimana ia juga tidak disebutkan di tempat lain.

Ifisah ini menggambarkan sifit mereka yang suka
bertengkar, keras kepala, berkelig menunda-nunda
pelaksanaan perintah, dan mencaricari alasan se
bagaimanayang sudah menjadi karakter Bani Israel,

i:5.Vx 6 "trk6i'sL" ;+6,tJr3 ;t;
6t4Li'e:ogi"J;'r,ifiJ\12#WA:66

":3.(i\,3j;,!iyJ6"G$6q-A3UAi! j6$
tliytj,:tt6'Aft<i:i?KfS,9r6J

kna yang hinn!"' J j4,ttJer#5c6*,14:AAiU6$
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t 1rbAifr Ai'pS irfi*:ig.vt
$r* ;S' Ai LyA66 {;a;J6 oi}a
3J1S 

-,1.qyl-fr A,sC * S':'4 :itt i6 g
;j6w_1Jitusga;sislsi#
t*&aj,s-\rig\i3\;,#.SVU,+:ei

&lX8Y't-/61?,J.ir"t;Gc;5i
H-XtiF\t;'i6t-A:KW,!4;I6h

&i,;r-e'3.:;,.#)7
' D an, (ingailnh) lutilw Musa bnlnn lepoda laumny a
'sesungguhnya Allah mmyuruh lmrnu mmyembelih

seelar sapi betina.'Mereka buleata, 'Apakah lamu
hendak mmjadilwn lmmi buah ejekan?'Musa mm-
jawab, Aku bnlindung lepann Ailnh agar tidnk mm.
jadi salnh seorang dnri ararry-0ratry|angjahil.' Mnela
mmj awa.b, Mohnnlanlah l"podo Titltmmu untuk lmmi
agm D in mmnanglun kcpada lami, sapi bainn apaknh

itu ?' Musa mmj aw ab,'S esungguhny a Allnh bafnnan
bahnasanya sapi betinn itu inlnhsapi betinnyangtidak
tua dan tidnk muda, pntengahan antara itu, ryakn
knj alanlnh apa y ary dipninnhlun lepodnmu!' Mnekn
bnlmta" 'MohonJeanlnh l"po.do Tithnnmu untuk lami
agar Dia mewranglmn l"pod" lami apawarnnnya.'
Musammjanab,'SerunggulatyaAllnhbefinnnnbdwa-
sanya sapi betina itu ialnh sapi bainn yang kuntng, yang

l*n ng tua warnanya lngi menyenarglan mang-orang
y ang mmnndnngny a.' Mnelu b nlatn, Molnnknnlnh
l"p od" Tithnnmu agm Dia mmnanglan lupadn lwni
bagaimmn hnkilat sapi betirn itu, larma sentngguhrya

sapi itu \rusk) mmm bagi lumi dan serunggulatya kami
insya Allnh alan mmdapat pehtnjuk (unhtk mnnpaoleh

sapi itu).' Mttsa b nlnta,'S aungguhny a Allah b rfrnan
bahwasanya sapi betina itu adalah sapi betinn yang
bekm pernnh dipalui untuk manbajak tnnah dnn tidnk
puln untuk mntgairi tanatnnn, tidak bercamt, tldn* adn

belnngnya.' Mnela bnlmta 'Selwrang barulnh lamu
mennanglwn hnkil(nt sapi betinn yang sebm,arnla.'

Kemudian, mnela mmynnbelihnya dnn lnmpir saia

merela tidnk melfi"sana}an pnintah itu. Dau Qnsarlnh)
lutika lwmu membunuh senrang mnnusia lalu lmmu
salirry mmuduh tmnng itu. Dan, Allnh lwndnk me-

ryryfuflan apa yang selama ini, lamu sanbunyilun.
Lalu, lcami berf.rman, 'htkullnh mayat itu fungan

sebagian anggota sapi betina itu!' Demi.kinnlnh Allnh
ntmghitluplun arang-orongyang talnh mnfi dnn manpn'

lilntlnn lupadnmu nndn-nnda ltelansann- Ny a agar
lamu mnrynti." (al-Baqarah z 67-73)

Dalam cerita yang pendek ini-sebagaimana di.
paparkan oleh A1-Qur'an-terdapat lapangan unhrk
menjadi perhatian dari berbagai segi. Segi dilalahnva
(petuqiuknva) terhadap tabiat dan watak Bani Israel
secara hrud-temurun. Segi dilalahnya terhadap
kekuasaan Sang Maha Pencipt4 hakikat kebangkit-
an dari kematian, dan tabiatkematian dan kehidupan,
kemudian segi penyampaian dengan bahasa yang
indah di dalam memaparkan kisah secara relevan
dan harmonis sejak awal hingga al*rir.

Ciriciri pokok tabiat Bani Israel tampak jelas

dalam kisah sapi betina ini, yaitu terputusnya hu-
bungan di antara hati mereka. Hal itu disebabkan
tipis dan dangkalnya keimanan mereka kepada
perkara gaib dan kepadaAllah, serta tipis dan mininF
nya kesiapan mereka unfuk membenarkan apaJang
dibawa oleh para rasul kepada mereka Kemu&n,
sifat enggan menerima fugas, mencaricari alasan,

dan suka mengejekyang disebabkan oleh buruknya
hati mereka dan tajamnya lidah mereka

Nabi-mereka berkata kepada mereka, "Sesung-

guhnya Allah merryuruhmu mrnyembelih seeknr sapi

betinn."Peintah dengan bentuk kalirtat seperti ini
sudah cukup untuk diterima dan dilaksanakan.
IGrena nabi mereka adalah pemimpin merekayang
telah menyelamatkan mereka dari siksaan yang hina
dengan rahrnat Allah, pgrlindungan-Ny4 dan peng-

ajaran-Nya Nabi Musa memberitahukan kepada
mereka bahwa frintah ini bukan perintah pribadi-

nya bukan idenya, tetapi itu adalah perintah Allah
yang akan membawa mereka kepada petunjuk-Nya
Akan tetapi, apa jawaban mereka?Jawaban mereka
sangat tolol dan tidak beradab, dan mereka me
nuduh nabi mereka yang mulia ihr mempennainkan
mereka dan menjadikan mereka sebagai bahan ejek-

an, yang mengesankan seolaholah boleh saia bagi
ofturg yang sudah mengenal Allah-lebih-lebih bagi
Rasul Allah-untuk menjadikan nama Allah dan
perintalr-Nya sebagai bahan ejekan dan gurauan di
antara manusi4

'Mnekn bnlwta, 'Apol*h lwmu hmdnk menjadilnn
lami buah ejelmn?"'

Jawaban Nabi Musa terhadap ketololan mereka
ini ialah memohon perlindungan kepada Allah,
menjawabnya dengan lemah lembut dan bahasa
yang bagus dan jelas, dengan penuh kesopanan
sebagaimana seharusnya bersopan santun kepada
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Sang Maha Pencipta Yang Mahamulia lagi Maha-
luhur. [alu, menjelaskan kepada mereka bahwa apa
yang mereka hrduhkan itu tidak pantas dilakukan
kecuali oleh orang bodoh yang tidak mengerti ke
kuasaan Allah, tidak mengerti adab dan kesopanan,

'Musa mmjawab, Aku bnlindung l(zpada Allnh agar

tidak menjadi salah selrang dari orang-orang Jang
jahil.''

Mestinya pengarahan ini sudah cukup untuk me
nyadarkan diri mereka agar kembali kepadaTuhan
mereka dan melaksanakanperintah-Nya Akan tetapi,

Bani Israel tetaplah Bani Israel.
Mereka semestinya dapatmelaksanakan perintah

ifu dengan mudah, dapat mencari sapi betina yang
miura pun unfuk disembelih, seandainya mereka
mau memahrhi perintah Allah dan melaksanakan
isyarat yang ditunjukkan Rasul-Nya. Akan tetapi,
wataknya yang suka rewel dan bawel segera muncul
ke permukaan. IGrena itu,

' Mnela bnlut4'Mohonlarrloh k"p odo Tilhnnmu untuk
Iwmi agar Diammnanglmn lupada knmi, sapi betinn

apaknh itu?''

Permohonan dengan bentuk kalimat seperti ini
menyiratkan bahwa mereka masih dalam keragu-
raguan, jangan-jangan Musa menjadikan mereka
bahan ejekan. Oleh larena ifu,yang prrtnm4 merel<a

mengatakan, "Mohonlankh kzpadn Tuhnnmu untuk
lamL " Sealan-al<anAllah itu Tuhan bagi Musa saj4
bukan unfuk merek4 dan seakan-akan permohonan

itu tidak ada gunanya bagi mereka melainkan bagi
Musa danTuharurya- Kc&4 mer el<ameminta kepada
Musa agar memohon kepada Tuhannya supaya
menjelaskan kepada mereka, "Sapi betirn apalmh

itu?"
Menanyakan materi atau bendzurya dalam sihrasi

seperti ini-meskipunyang dimaksudkan ihr sifatrya-
-adalah mengindikasikan pengingkaran dan mem-
permainkan.

"Apakatr itu?" Sapi betina! Dan, hal ini sudah di-
katakan Musa sejak awal dengan tidak ada batasan

tentang sifat dan cirinya- Sapi betina cukup!
Lagilagr Musa menjawab dengan baik, ia mem-

berikan jawaban dengan menggunakan metode
yang tidak seperti model pertanyaan mereka ihr. Ia
tidak menghadapkan penyimpangan mereka itu
dalam bentuk pertanyaan balik agar tidak terjadi
perdebatan. Ia memberikan jawaban sebagaimana
layaknya seorang guru dan pendidik memberikan
jawaban kepada orang{rang bodoh dan menye

leweng, sebagai ujian dari Allah. Musa menjawab
dengan menerangkan ciriciri sapi itu,

'Alkh berfrmnn balrutasanya sapi betinn itu adnlnh sapi

betinn yang tidnk tua dan tidak muda, pertengahan

antara itu."

Sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, per-

tengahan arttaratua dan muda. Kemudian, ia me
nyrsuli keterangan yang global itu dengan nasihat
yang berisi perintahyang pasti,

' Mala, lmj alnnlnh ap a y ang dip rinnhkan lep adnmu. "

Kiranya hal ini sudah cukup bagi orang yang mau

mencukupkarinya- IGrena, nabi mereka sudah mem-
berikan jawaban dua kali dengan bagus, dan meng-
isyaratkan adab dan tata lirama yang wajib mereka
lakukan di kala bertanya dan menerima jawaban.

Yaitu, hendaldah mereka mencari sapi betina yang

mana pun, yang tidak tua dan tidak muda, yang
sedang usianya, sehingga mereka sudah terlepas
dari tanggungan mereka Dan, hendaklah mereka
laksanakan perintah Tuhannya dengan menyem-
belih sapi itu, yang dengan demikian berarti mereka
membebaskan diri mereka dari kesulitan dan ke-
sempitan.

Akan tetapi, Bani Israel adalah Bani Israel! Mereka
balik bertanya lagi,

'Mneka berlrntn, MohnnJankh fupada Tilhnnmu untuk
lami agar Dia mennanglmn lcepadn kami, apawarnn-
nya?"'

Sekali lagi, mereka berkata" " Mohnnlrnnlnh l"pa.da

Tuhnnmu untuk lwmi." Sudah tenfu mereka mem-
perumit persoalan dan menuntut jawaban yang ter-
perinci,

"Mwa mmjawab, 'Sesunguhnya Allnh berfrman
bahwasanya sapi betina itu adnlnh sapi betinn yang
lwning y ang kuning tua w arrmny a, lagi mmy manglnn
nrang- lratlg y ang mnnandnnglty a. "'

Demikianlah mereka mempersempit daerah pe
milihannya padahal pada awalnya urusan ini lapang.

Karena ihr, mereka terbebani tugas untuk mencari
sapi betina yang bukan sembarang sapi betina,
melainkan yang usianya sedang, tidak tua dan tidak
mud4 berwarna kuning hra tidak kurus dan tidak
jelek, melainkan "menyennnglun rrang-orang yang

munandnngnya. " Nah, menyenangkan orang yang
memandangnya ini tidak bisa terjadi kecuali jika
mereka memandang keindahan, vitalitas, kegesitan,
dan kilauan warna pada sapi yang dihrntut untuk
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diperoleh itu. Dan, yang demikian ini sudah menjadi
tabiat manusia, yaitu suka kepada yang punya
vitalitas dan bagus, dan tidak senang kepada yang
kr"rus dan jelek

Sikap merekaini mestinya sudah cukup menun-
jukkan kerewelan mereka. Namun, mereka ber-
tindak lebih dari itu, mereka memperumit urusan
dan mempersulit diri mereka sendiri. Akibatnya,
Allah mempersulit mereka. Mereka kembali lagi
menanyakan wujud benda (hakika$ sapi betina itu,

'Merela balmtn, Mohnnknnkh l"po.d" Titlnmnu untuk
knmi agar Dia mmnangknn kzpadn lcami baghimana
hnkiknt sapi bet'irut itu."'

Alasan mereka mengajukan pertanyaan atau
permohonan seperti ifu karena bagi mereka perkara
ini tidak jelas,

"Knrm.a sesungguhny a sap i iht (nasih) nmar bagi knmi. "

SeakarFakan mereka menyadari akan kerewelan
mereka kali ini. Karena ihr, mereka berkata,

'Dan, sesunggularya lnmi insya Allnh aknn mmdapat
petunjuk (untuk manpnol"eh sapi itu)."

Sudah tentu hal ini menambah kesulitan dan
kerumitan bagi mereka serta menjadikan wilayah
pemilihan semakin terbatas dan sempil Ditambah
lagi dengan ciriciri yang baru bagi sapi tersebut,
yang harus mereka peroleh dan sangat mereka
butuhkan,

'Musa berlata, 'Sesungguhnya AIkh bnfrman balwa-
sanya sapi betinn itu inlnh sapi betirn yang belum pernah

dipakni untuk mtmbajak nnnh dnn tidnk puln untuk
mmgairi tannm.ary tidnk bnmm\ tidnk ad"a belnngnya. "'

Demikianlah, sapinya itu tidak lebih dan tidak
kurang harus berusia sedang, kuning tua warna
bulunya, menyenangkan orang yang memandang-
nya. Di samping itu, sapi tersebut belum pernah
dipergunakan untuk membajak tanah atau mengairi
tanaman, warna kulibrya mulus, tidak ada belangnya
sama sekali.

Sampai di sini. Setelah urusannya menjadi rumit,
syarabrya banyak dan berlipat-lipaf dan medan pilih-
annya sempit "Mnekn bnkntn,'Selmrang barulnh lamu
mmuanglmn hnkikat sapi betina yang sebenarnya."'

Sekarang, baru sekarang! Seakan-akan apayang
diterangkan Nabi Musa di muka tidak benar. Atau,
seakan-akan mereka tidak yakin bahwa apa yang
disampaikan Musa itu benar kecuali baru sakarang!

"Kemudian merekn mmlembelihnya dan hnmpir saja

mnela tidnk mzlnlsanalan printah itu."

Pada waktu ihr-setelah f.erlaksananya frintah
dan tugas tersebut-Allah menyingkapkan kepada
mereka hrjuan perintah dan tugas tersebut,

'D an, (ingatlnh) letilm lwmu m.embunuh seorang tnn-

nusia lnlu ltnmu saling mmuduh tamng itu. D au Allah
hmdak mmyinglaplan ap a y ang s elamn ini lcamu sem-

bunyilan. LaJu, Kami bnfirman, 'htlillhth m"ayat itu
drngan sebagian qrgotn sapi betiw itu.'Demiki"anlah
Allah menghidupkan lumbali nrang-lrang larry telnh

mnti dan mempnlihntlan lcepad.amu tandn-tnnda kc-

lansann-Nyaagarlamumngnti."(al-Baqarahz72-
73)

Di sini, kita sampai kepada sisi kedua dari cerita
ini. Segi petunjuknya terhadap kekuasaan Sang

. Maha Pencipta hakikatkebangkitan kembali setelah
mati, dan tabiat kematian dan kehidupan. Di sini,
gaya penuturannya sudah berubah, dari narasi
(penceritaan) kepada pembicaraan kepada lawan
bicara

Sesungguhnya Allah telah menyingkap unhrk
kaum Nabi Musa tentang hikmah penyembelihan

sapi betina itu. Mereka telah membunuh seseorang,
tetapi masing-masing melepas diri dan melemparkan
tuduhan kepada orang lain karena dalam kasus ini
tidak terdapat saksi. Mak4 Allah hendak mengung-
kap kebenaran mdtatui lisan si terbunuh ihr sendiri
dan penyembelihah sapi betina itu sebagai sarana
unhrk menghiduplian kembali yang bersangkutan.
Yaitu, dengan memukulkan sebagian anggota sapi

ihr kepada mayat tersebul
Demikianlah, keinudian si mayat itu hidup kem-

bali untuk meneranbkan sendiri siapa pembunuh-
nya, dan untuk mengl.rilangkan keraguan dan ke
bimbangan yang selama ini menyelimuti masalah
pembunuhan itu; dan untuk menjelaskan bahwa
yang benar ihr benar danyangbatil itu batil dengan
keterangan dan bukti-bukti yang akural

Akan tetapi, untuk apa saftma ini, padahalAllah
juga berkuasa menghidupkan orangorang mati
tanpa menggunakan sarana apa pun? Kemudian,
apakah relevansi sapi betina yang disembelih ihr
dengan si terbunuh yang dibangkitkan kembali?

Sapi ihr disembelih sebagai korban dan sebagai
kebiasaan orang{rang Bani Israel. Dan, sebagian
anggota tubuhnya dipergunakan untuk meng-
hidupkan kembali tubuh si terbrhruh itu. Sedangkan,
pada potongan anggota tubuh ini tidak terdapat
kehidupan dan kemampuan untuk hidup. Ia hanya
semata-mata sarana lahiriah unfuk menyingkapkan



Juz l: al-Faatihdh Efurmulaan al-Baqarah (e6 ) Taftir Fi Zhilalil-Qur'an I

kepada mereka tentang kekuasaan Allah yang tidak
diketahui bagaimana cara kerjanya tileh manusia.
Mak4 mereka menyaksikan bekasbekasny4 tetapi
tidak mengetahui hakikatrrya dan cara kerjanya,

' Danikionlnh Ailnh mmglixdupl(an kemboli wang-nang
yang telnh m.ati."

Demikianlah percontohan yang Anda lihat ke
nyataannya, tetapi tidak Anda ketahui bagaimana
proses terjadinya. Demikian mudahnyaAllah me
lalarkan sesuatu tanpa ada kesulitan dan kerepotan
sama sekali.

Jarak antara tabiat kematian dengan tabiat ke-
hidupan itu amat jauh dan memusingkan kepala.
Akan tetapi, di dalam perhitungan kekuasaan Ilahi,
hal itu sangat mudah. Bagaimanahal ini bisaterjadi?
Ini merupakan sesuahr yang tidak dapat diketahui
dan dicapai siapa pun Sesungguhnya pengetahuan
tentang hakikat apa dan bagaimananya itu me
rupakan salah sfu ralnsia uluhilahketrhanan', yang
tidak ada jalan unhrk mencapainya bagi dunia fana
meskipun akal manusiamampu menangkap pehrnjuk
nya dan mengambil pelajaran darinya

'Dan, Di,a memperlihntlan lupadnmu tnnda-tanda
kzkuasa.an-Nya qu knmu mengnti."

Akhirny4 sampailah kita pada keindahan pe.
nyampaian Al-Qur'an ini dengan susunan bahasa
yang terahr dan rapi.

Ini adalah sebuatr kisah singkatyang mulai kita
ikuti, tetapi tiba-tiba kita berada di hadapan suatu
persoalanyang tak dikenal dan tidakkita ketahui apa
yang ada di baliknya. Kita tidak mengetahui pada
awal pemaparan kisah itu mengapaAllah menyuruh
Bani Israel menyembelih seekor sapi betina sebagai
mana Bani Israel sendiri tidak mengetatruinya- Hal
ini sebagai ujian, sampai sejauh mana ketaatan, ke
pahrhan, dan kefundukan mereka.

Kemudian, pembicaraan berlanjut dalam paparan

kisah antara Musa dan kaumnya Mak4 kita tidak
melihat percakapan ihr berhenti unhrk menetapkan
apa yang terjadi antara Musa dan Tuharury4 sedang
Bani Israel itu setiap kali meminta Musa agar me
nanyakan kepada Tuharurya. Maka, Musa pun ber-
tanya kepada-Nya, kemudian ia kembali kepada
mereka dengan membawa jawaban. Akan tetapi,
dalam paparan ini tidak disebutkan, "Musa bertanya
kepada Tuhannya dan Tuhannya menjawabnya."

Nah, ddak disebutkannya hal ini sangat cocok bagi
keagungan Allah, yang tidak boleh didesak-desak
seperti yang dilakukan Bani Israel ini.

Kemudian kisah ini diakhiri dengan peristiwa
yang mengejutkan-sebagaimana juga mengejutkan
Bani Israel-yaitu bangkitnya kembali orang yang
sudah mati ihr seraya dapatberbicara setelah dipukul
dengan sebagian anggota tubuh sapi yang bisu dan
sudah disembelih.

I(arena itu, berternulah keindahan penyampaian
kalimatnya dengan hikmah persoalannya dalam se
buah cerita pendek dari kisah-kisah Al-Qur'an yang
indah.11

Mengomentari peristiwa teraltrir dalam kisah ini,
yang semestinya menimbulkan sensitivitas, rasa
takut, dan ketalnvaan dalam hati Bani Israel; dan
dalam mengomentari pemandangan-penulndangan,
peristiwa-peristiw4 pelajaran-pelajaran, dan nasihat-
nasihatyang semestinya dapat diperoleh dari semua
yang telah terjadi di muka datanglah bagian penuhrp
yang justru menginformasikan sesuahr yang ber-
tentangan dengan apayang diharapkan dan dinanti-
nantikan,

7f :A5iV.{Q,aa:$U&3fr7
6(h"ofr31;1li^iIx-6.;:Wtg"oV
'airse%awt;sTu:t+Lfr #5-

ts;*rs#fitYs
'Kmrudinn sehlnh itu, lntimu mmj ad.i lcras wp nti batu,

bohlan hbih kcras lngi. Pannlal" di antara batu-batu itu
sungguh fu y org mrngalir nngai-surryai dmirrya dnn
di antmanya surryguh adn yang tnbelah IaIu leluarlnh
mata air darinya, dnn di antnranya sungguh odo)ory
mdunmr j atuh lmrmn tnfut lup adn All,ah. D an, Allnh
sekali-knli tidak br.goh dnri apayanglwmu knjalmn."
(al-Baqarah:7a)

Bahr itu dijadikan perbandingan bagi hati mereka-
Ternyata hati mereka lebih gersang dan lebih keras
dari bahr itu-batu yang mereka kenal sejak dahulu.
Mereka pernah melihat bahr yang memancarkan
dua belas mata air. Mereka pernah melihat gunung

A
F(

0

tl Silakan periksa pasd," al-Qistuhash ft-@ri ari' d,alanl<tr.ab at-Tashwirul Fanniy f)-QLi aa Penerbit Darusy-S1uruq.
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hancur lebur ketika Allah ber- nj alli' menarnpalikan
diri'kepadanya dan Musa jatuh pingsan menyaksi-
kan gunung itu. Namun, hati mereka tak pernah
lunak dan lembut, serta tak pernah bergetar merasa
takut dan takvra. Hati mereka keras, kasar, gersang,

dan kafr. Oleh karena itu, datanglah ancaman ini,

'Allnh seknli-lmli tidak lengah dari apa yang knmu
ktjaknn."

Demikianlah diakhiri episode perjalanan ber-
sama Bani Israel dalam sejarah merekayangpenuh
dengan kekafiran dan pendustaan, kerewelqn dat
pembangkangan, tipu daya dan kecurangan, ke
kerasan dan kegersffigffi, pelanggaran dan ke
durhakaan.
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'Apakah kamu masih mengharapkan mereka
aka^n percaya keppdamu, padahal segolonga"n
dari mereka mendengar firman Allah, lalu
mereka mengubahnya setelah mereka me-
mahaminya, sedang mereka mengetnhui. (75)

Da.n, apabilamereka berjumpa dengan orang-
orang yang berimarq mereka berkata"Kami
pun telah beriman.' ftt"pr" apabila mereka
berada sesiuna mereka saja, mereka berkata"

'Apakah kamu menceritakan kepada mereka
(orang-orang mukmin) apa yang telah di-
terangkan Atlah kepadamu, supaya dengan
demikian mereka dapat mengalahkan huiiah-
mu di hadapan Thhanmu; tidakkah kamu
mengertiP (76) fidalkah mereka mengetahui
bahwa Allah mengetahui semua yang mereka
sembunyikan dan yang mereka nyataka^n? (77)

Dan, di antara mereka ada yang buta huru$
tidak mengetahui Al-Kitab (Taurat) kecuali
dongengan bohong belaka dan mereka ha^nya

menduga-duga. (78) Ivlaka" kecelakaan yang
besa.rlah bagi orang-orang yang menulis Al-
kitab dengan tangan mereka sendiri lalu di-
katakannya, Tni daxi Allah' (dengan maksud)
unhrk memperoleh keunhrngan ya.ng sedikit
dengan perbuata^n itu. Maka' kecelakaa.n yang
besarlah bagi mereka akibat dari apa yang
dihrlis oleh tangan mereka sendiri dan kece-
lakaan yang besarlah bagi mereka akibat dari
apa yang mereka kerjakan. (7$ Dan, mereka
berkatar'Kami sekali-kali ddak akan disenhrh
oleh api neraka kecuali selama beberapa hari
saja.' Katakanlahr'Sudahkah kamu menerima
janji dari Allah sehingga Allah tidak akan
memungkiri janji-Nya' ataukah kamu hanya
mengatakan terhadap Allah apa yang tidak
kamu ketahuiP (80) (Bukan demikian), yang
benar, baranpiapa berbuat dosa dan ia telah
diliputi oleh dosa^nya, mereka itulah penghuni
neraka, mereka kekal di dalarrpya- (81) Da"n,

orang-orang yang beriman serta beramal saletr'

mereka ihr penghuni suga; mereka kekal di
dalamnya. (82) Dan, (ingaUah) ketika Kami

A.
r{'
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mengambil janji dari Bani Israel' (y.itt) Jangan-
lah kamu menyembah selain Allab dan berbuat
baiklah kepada ibu b"p"t 

' 
kaum kerabat anal<-

anak yatim, dan orang-orang miskin, serta
ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manu-
sia, dirikanlah shalat dan urnaika"trlah zakut.
Kemudia^n kamu tidak memnuhi janji itu kecuali
sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu ber
paling. (83) Dan" (ingatfah) ketika Kami meng-
arnbil janji dari kamu, (yaitu) kamu ddak akan
menumpahkan darahmu (membunuh orang),
dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudara-

mu sebangsa) dari kampung halamanmu,
kemudia"n kamu berikrar (akan memenuhinya)
sedang kamu mempersaksikannya. (84) Kemu-
dian kamu (Bani Israel) membunuh dirimu
(saudaramu seba.ngsa) dan mengusir segolongan
dari kamu dari kampung halamannya. Kamu
bamhr-membanhr menghadapi mereka dengart
membuat dosa dan permusuha.n. lbtapi jika
mereka data"trg kepadamu sebagai tawana"n,

kamu tebus meretra padahal mengusir mereka
iu (iuga) terlarang bagi kamu. Apakah kamu
beriman kepada sebagian Al-Kitab (Tburat) dan
ingkar kepada sebagian ya.ng lain? Tiadalah
balasan bagi orang yang berbuat demikian dari
kamu melainkan kenistaan dalam kehidupan
dunia" dan pada hari kiamat mereka akan
dikembalikan kepada siksaan yang amatberal
Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat
(85) Itutah orang-orang yang membeli ke-
hidupan dunia dengan (kehidupan) akhiral
makaddakakan diringankan siksa mereka dan
mereka ddak alrarl ditolong. (86) Dan, sesung-
guhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab
(fU"ot) kepada Musa, dan Kami telah menyu-
sulinya (berhrnrt-hrnrt) sesudah iur dengan rasul-
rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti
kebena.ran (mu\iizat) kepada ha putra Maryam
dan kami memperkuatnya dengan Ruhul-

Qpdus. Apakah setirap datang kepadamu se-

ora^ngrasul membawa sezuahr (pelajaran) yang
tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu
angkuh, maka beberapa orang (di antara
mereka) kamu dustakan dan beberapa orang

$tttg lain) kamu bunuh? (87) Dan' mereka
berkatao Tlati kami terUrurp.' ft*Pt' sebenarnya
Altah telah mengutuk mereka karena ke-
ingka^ran mereka; maka sedikit sekali mereka
yang beriman (88) Dan' setelah datang kepada
mereka Al-Q*-ar, daxi Allah yang membenar-

ka.n apa yang ada pada mereka' padahal se-

belumnya mereka biasa memohon (kedatangan
Nabi) unurk mendapatkemenangan atas orang-
orang kafir, maka setelah datang kepada
mereka apa yang telah mereka ketahui mereka
talu ingkar kepadanya. I\da"ka laloat Allailafi
atas orangorangyangingka.r itu (89) Alangkafi
buruknya (perbuatan) mereka yang menjual
dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa
yang tetah ditrnrnkan Allal\ karena dengki
bahwa Allah menunrnkan tarunira-ttlya kepada
siapa ya"ng dikehendaki-Nya di antara hamba-
hamba-Nya. Karena ihr, mereka mendapat
murka sdsudah mendapat kemurkaan. Dan'
unhrk orang-oriang kafir siksaan yang meng-
hinalcan. (90) Da:L apabila dikatal€n kepada
merekar'Berimanlah kepada Al-Qur'an yang
diflrnurkan Allah', met€ka berkafa' Thmi ba.nya

beriman kepada apa yang dihrnrnkan kepada
kami.'Da.n, mereka l€fu kepada Al-Qur-a.n
yang dihrnrnkan sesudahnya' sedang Al-Qur'an
ihr adalatr (Ldtab) yanghalq yang membenarkan
apa yang ada pada mereka- Ibtakanlab Meng-
apa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah
jika kamu orang-orang yang berimanP (91)

Sesungguhnya Musa telah data^ng kepadamu
membJwa bukti-bukti kebenaran (mu$izat)'
kemudian kamu jadika^n anak sapi (sebagai

sembahan) sesudah (kepergra^n)nyq dan se-

benarryra kamu adalah orang-orang yang zalin
(92) Daru 6ngadah) ketika I(ami mengarrbil jar$i
dari kamu dan kami angkatbukit (Thursina) di
atasmu (seraya Kami berfinnan), 'Pega.nglah
teguh-teguh apa yang l(ami berika.n kepadamu
dan dengarkanlah!' Mereka menjawab, TGrni
mendenga.rkan tetapi tidak menaati' DarL telah
diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecinta-

a.n menyembah) anak sapi karena kekafira.n-
nya. Kata^kanlalt, 'Amatialnt perbuatan yang
diperintahka.n imanmu kepadamu jika benrl
kamu beriman (k"pada Tburat).' (93) Katal€n-
hfr, Jika kamu (menganggap batrwa) kampung
aktrirat (surga) itr khusus untrrkrru di sisi Allal5
bukan unbrk orang [ain, maka inginilah ke-
matian-(mu), jika kamu memang benar.' (94)

Dan, sekali-kali mereka ddak akan mengingini
kematian itr selama-lamanya, karena kesalalrut-
kesalahan ya,ng telah diperbuat oleh tangart
mereka (sendiri). Dar\ Ailah lvlaha Mengetahui
siapa orangorang yang aniraya. (95) Dan' zungguh

kamu aka.n mendapati mereka manusia yang
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paling loba kepadakehidupan (di dunia)' bah-
tan [teUitr loba lagi) daripada'' orang-orang
musyrik Masing'masing ingin agar diberi umur
seribu tahun, padafral umur Panjang ihr sekali-
kaliddakalen darisiksa.Alhfi
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan
(96) Katakanhb 'Barangsiapa yang menjadi
musufrJibril, maka sesungguhnyaJibril itu telah
menurunkanrrya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu
dengan seidn Allab, membenarkan aPa (kitab-
ldtab) yang seblumnya' dan menjadi peurnjuk
serta berita gembira bagi orang-orang yang
beriman"' (97) Barangdapa yang mer$adi mtlsuh
Allab malaikat-malaikat-Nya' rasul-rasul-Nya'

Jibril, dan Mil€il, maka sesungguhnya Allah
adalah musuh-musuh orang l€fin (98) Da^n, se-

sungguhnya Kami telah menunurkan kepada-
mu ayat-ayat yangjelas' dan tak ada yang ingkax
kepadanya melainkan orang-orang yang fasilc
(99) ktutkah (mereka inglrar kepada ayat-ayat
Aflafil; dan, setiap kali mgrelo mengikatja.r{i'
segolongan mereka melemparkannya? Bahkan,
sebagian besar dari mereka tidaf< beriman (100)

Dan, setelah datang kepada mereka seorang
Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa
(trltab) yang ada pada mereka' sebagian dari
orang'orang yang diberi kitab (TburaQ melem-
parkan kitab Allah ke belakang
nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa

iur adalah kitab Allah). (101) Dar\ mereka meng'
ilnrti apa yang dibaca oleh setan-setan pada
masa kerajaan Sulaiman (da.n merekamengata-
kan bahwa Sulaiman ihr mengerjakan sihir),
padafraf Sdaiman ddd( l€fir (tidak mengerjalan
sihir) hanya seta.n-setan itulah yang lrafir (me-

ngerja}an sihir). Mereka mengajarkan sihir
kepada manusia dan apa yang dinrnrnkan ke-
pada dua orang malaikat di negeri Babit yaiut
Ilarat dan Maxut, sedang keduanya tidak me-
ngajarkan (sesuahr) kepada seorang Pun se-

belum mengatakano Sesungguhryra kami hanya
cobaam (bagirnu), sebab ihr janga"nlah kamu
l€fir.'lvlaka, mereka mempelajari dari kedua
malaikat ihr apa yang dengan sihir iur mereka
dapatmenceraikan antaxa seorang (suami) dan
istrinya. Dan, mereka itu (ahli sihir) tidah mem-
beri kemudharatan dengan sihirnya kepada
kepada seorangpun kectrali dengan izin Allalt
Dan, rnereka mempelajari sesuahr yang mem-
beri mudharat kepadanya dan tidak memberi
manfaat Demr, sesunguhnya mereka telah me-

yaldni bahwa bara"ngriapa yang menukarnya
(ktt"b Ahh) dengan sihir iur fiadafah baginya
keuntrngan di aktrira! da^n amat jahatlah per-
buata^n mereka menjual dirinya dengan sihir,
kalau mereka mengetahui (102) Sesungguhnya
kalau mereka beriman dan bertalnra (niscaya

mereka akan mendapat pafrda). Da.n, sesung-

guhnya pahala dari sisi Altah adafah lebih baik'
kalau mereka mengetahul" (103)

Pendahuluan
Segmen tbrdahulu surah ini sudah berakhir

dengan mengingatkan Bani Israel terhadap nikrnat-
nikmat Allah kepada mereka beserta kekufur-an
mereka terhadap nikmat-nikmat yang terus ber-
kesinambungan ini. Dan, melukiskan pemandangan-
pemnandangan yang berkaitan dengan kenikmatan
dan kekuf.rran ini, yang sebagian dipaparkan secara
ringkas dan sebagian lagi secara luas. Pada akhir
paparannya disebutkan bahwa pada akhir perjalanan-

nya hati mereka tetap keras, kasar, dan gersang-
melebihi kekerasan, kekasaran, dan kegersangan
bahr.

Sekarang firman ini diaratrkan kepada segenap

kaum muslimin, menceritakan kepada mereka
tentang Bani Israel, menunjukkan kepada mereka
berbagai metode dan sarana yang dipergunakan
Bani Israel itr untukmelalmkan tipu daya dan fihah.
Dan, diingatkannya mereka akan tipu daya dan
rekayasa Bani Israel (kaum Yahudi) ifir sesuai
dengan sejarah dan karakterrly4 agar kaum mus-
limin tidak tertipu oleh perkataan-perkataan, bualan-

bualan, dan sarana-sarana penipuan, fihah, dan
penyesatan mereka Sepanjang pembicaraannya dan

aneka macam metodenya, ayat-ayat ini juga me
nunjukkan betapa besarnya tipu dayayang dilancar-
kan orangorang Yahudi iul kepada umat Islam dan

agamanya-
Dan dari waktu ke waktu, ayat-ayatini menoleh

juga kepada Bani Israel untuk menghadapkan ke
pada mereka-sebagaimana pemandangan yang

dapat disaksikan kaum muslimin-perjanjian-per-
janjian yang telah ditetapkan atas mereka dan bagai-

mana mereka merusak perjanjian-perjanjian itu,
penyimpangan-penyimpangan yang mereka laku-
kan, pengingkaran mereka terhadap janji, pendusta-

an mereka terhadap nabi-nabi merelr4 pembunuhan

mereka terhadap nabi.nabi yang ajaran-ajarannya
tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu merek4
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penentangan mereka terhadap syariat para nabi itu,
pembangkangan dan pendebatafi mereka dengan
cara yang batil, dan pengubahan yang dilakukan
tangan-tangan mereka terhadap nash-nash kitab suci

Dipaparkanlah perdebatan mereka dengan kaum
muslimin beserta argumentasi dan anggapan-ang-
gapan batil mereka Dan, Rasulullah saw. diajariAllah
agar menyanggah anggapan bohong mereka, me
matahkan argumentasi.argumentasi merek4 mem-
bongkar kepalsuan tuduhan mereka, dan menolak
tipu daya mereka dengan kebenaran yang jelas dan
terang.

Mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan
disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja

karena mereka memiliki kedudukan istimewa di sisi
Allah. Maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah
saw. agar menyanggah anggapan mereka itu,

"Katalwnlah, 'SudnhJwh lwmu mencrima janji dnri
Allnh sehirryga Allnh tidnk zl(nn mnnung,kiri j anji- Nla,
atauknh ln:rnu lnnya mmgatalun terlndap Allah apa
yang tidak lamu lunhuf ?"'(al-Baqarah: 80)

Setiap kali mereka diseru untuk memeluk Islam,

'Mnelm bnlwta'I(nrni hnnya beriman lepada ala yag
diturunlmn lupadn lwmi.' Dan, nnela lnfr kzp ann Al-

@ri an y ang diturunknn sesudnhny a, sedang Al- @i an
itu ad"al"ah (KilaQ yarry hnk, yang mtmbntnrknn apa
yang adn padn mnelw." (N-Baqarah: 91)

Ialu Allah membisikkan kepada Rasul-Nya,
Muhammad sirw., agarmenyanggah anggapan mereka
bahwa merekaberiman kepadaapayang difirunkan
kepadamerek4

"Katnlanlnh Mmgapa leamu dnhulu mmfi unuh nnbi-
nnbi Alkhjila benm lmmu orang-orang yang bnim.an?'
Sesunguhnya Musa trkh datmg fupadnmu mernbawa

bukti-bukti lebenman (mukjiapt), kemudian lmmu
jadilan annk sapi (sebagai sunbalmn) sesudnh (l',epn-

gio*yo) dnn sebumnya knmt adn]nh arang-orangyang

alim. D an" (ingatlnh) letiltn l(omi mmgonfiilj arf i dari
lmmu dan Knmi anglat bukit thursina) di atasmu
(snaya Knrni berfvman), Peganglah teguh-tzguh apa
yang Kami bniknn leepadnmu dnn dmgarlwnlah!'
Mnelw mtnjawab, 'Kami mendzngarlan tetapi tidnk
menaati.'Dan, telah diresaplwn lu dnlam Imti mnelm
itu (lecintnan mq antah) anak sapi lmrmn lcelmfiran-
nya. Kanlwnlah, Amat jahnt pabuatan yang di-
pdnrnlrlffi imnnmu kzpadnmujile betuUemu berimnn
(l"pafu Taurat)."' (al-Baqarah: 91-93)

Dan, mereka mengklaim bahwa negeri akhirat

(surga) itu lrtrusus untuk mereka saj4 tanpa omng
lain. Maka, Allah membisikkan kepada Rasulullah
saw. unfuk menantang mereka dengan mengajak
mereka melakukan rnubah^alab yaitu kedua belah
pihak-mereka dan kaum muslimin*berkumpul, ke
mudian semuanya berdoa kepada Allah agar me
matikan oftmg yang berdusta,

"I{nnlunlnh, likn knmu (merryanggaq ba}wa) knm-
pungakhirat 6"rSa) itu khusus untukmu di isi Allnh,
bulrnn untuk mang Lain" mnlfl Winilnh lcenwtian- (mu)
jila m,emang lmmu bmnr."' (al-Baqarah: 94)

Al-Qur'an memastikan bahwa selamanya mereka
ddak akan menginginkan kematian, dan memang
demikianlah yang terjadi. Mereka menolak ber-
mubaJmlnhWemmereka mengetahui bahwa mereka

. berdusta dengan anggapannya itu.
Demikianlah ayat-ayat ini memaparkan bagai-

mana menghadapi m-ereka, menyingkap kebo
honganny4 dan memberikan pengarahan. Dengan
langkah-langkatr ini maka akan lemah atau gagal tipu
daya orangorang Yahudi di tengah-tengah barisan
umat Islam dan akan tersingkap kelicikan sertajerat-
jeratmereka. IGum musliminjuga akan mengetahui
cara kerja kaum Yahudi, tipu day4 dan pembualan

mereka, dengan melihat apa yang terjadi dalam
sejarah mereka tempo dulu.

Umat Islam menutng akan senantiasa bersusah
payah menghadapi kelicikan dan tipu daya kaum
Yahudi sebagaimana yang dihadapi oleh para pen-

dahulu mereka Hanya saja sangat disayanglian umat
Islam tidak mau memanfratkan pengarahan-peng-

arahanAlQur'an dan petunjuk Ilahiyang diperguna
kan para pendatrulu merek4 sehingg4 mereka dapat
menanggulangi tipu daya dan makar kaum Yahudi
di Madinah, dan agama Islam terus maju, serta
jamaah muslimah terus berkembang.

Memang kaum Yahudi dengan kelicikan dan tipu
dayanya akan senantiasa berusaha menyesatkan
umat Islam dari agamanya serta memalingkannya
dari Qur'arurya Agar, mereka tidak lagi mengguna-
lan senjatanyayang terdahulu itu dan mengabaikan
persiapan-persiapannya yang realistis. Mereka me
ftrsa srnan-aman saja dari usatla dan tindakan-tindak-
an yang dapat memalingkan umat ini dari kekuatan-
nya yang hakiki dan sumber-sumber pengetahuan-
nyayang jernih.

Setiap orang yang memalingkan umat ini dari
agamanya dan Qur'annya, maka diatermasuk antek
Yahudi, baik ia mengerti maupun tidak mengerti,
sadar maupun tidak. Maka, kaum Yahudi merasa
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aman saja dari umat Islam ini selama.mereka sudah

dapat dipalingkan dari sebuah hakikatyang menjadi

sumber keberadaannya, kekuatannya, dan keme
nangannya Yaitu, hakikatakidah imaniah dan manhaj

imani serta syariat imaniah. Inilah jalan hidup umat

Islam dan rambu-rambu jalannya!

Sulitrya Mengharapkan Keimanan Kaum
Yatrudi pada Masa Nabi saw.

& b-r3 {'K;i "F tg;S 1',3fi1 #
$fr Y +S.iy'x 3p * ;i'wzi ;:: -r

6;Tlu\$r; q$\ Gi r't1.3 * 6#- &3

e6. &3 t5 \1j6 €;. tt &#15r;61;
&'lJt5\ l"\'{rj 5+ - *,t{A "&6i
& tH-\4 6;i-Y p:'-:a\ "oi l":):'1'i
' Ap alilh lilmu masih menghnraplean mnela alan p n -

mya tepalnmu, padnhnl segol'orryan dnri mneka mtn'

dingar knn fannn Allnh lnlu mnekn mengub a]ary a w'
t"tnn 

^n 
Awnuny a, s eda'ng mnelm mmgetahui ? D an,

apabila mneka berjumpa fungan orarlg-uang yang.

iniman, merela birlwn, 'I{nmi pun telnh bnimnn''
ntupi, apabiln mereka' buadn dengan sesanw mnelm

sQ a mietw b erlatq'Apabah lamu mffiffitnknn l"po'd"

ineta (mang- orang mukmin) ap a yng telnh diterang-

tan Attah lupadaiu supaya dmikian mnelu dapat

mngolnhIni tutjjallrnu di innapan Tithnnmu; tidnliknh

lraiu mengntiT fAa**an mnela mmgetahui bahna

Altah mengetahui s nnun y ang mnelm snnbunyilan dnn

yarg mnia nyatnlan?;' (al-Baqarahz 75-77)

Gambaran tentang kekeringan, kekerasan, dan

kegersangan inilah yang dipergunakan Allah untuk

menggambarkan hati orangorang Bani Israel pada

aktrir pelajaran yang lalu. Gambaran batu yang

sangat keras hingga tetes-tetes air tidak dapat

merembes padany4 tidak menjadi halus walaupun

sering disentuh, dan tidak dapat berdenyut ke
hidupan di dalamnya. Ini sebuah gambaran yang

memberi kesan kepuhtsasaan terhadap watak yang

keras, beku, dankasar'
Dalam melukiskan dan memberikan kesan seperti

ini, dipalingkanlah pembicaraan kepada orangorang

mukmin yang sangat mengharapkan orang{rztng

Bani Israel ihr dapat memperoleh petunjuk, dan

berusahauntuk mengembuskan keimanan ke dalam

hati mereka serta memancarkan cahaya kepadanya-

Pembicaraan dipalingkan kepada orangorang muk-

min ifu dengan mengajukan suafu pertanyaanyang

mengesankan kepuhrsasaan untuk berusaha dan

berharap,

'Apaknh knmu masih mengharapkan mereka akan

peicaya kepadamu, padahnl segolongan dari mereka
-mendengai 

frmnn Allnh, lalu mneka mengubahnya

seukh itnnnlaminya, seilnng mnelw mnryenhui?" (aI-

Baqarah:75)

lngaflah, sisungguhnya sudah tidak ada harapan

lagi bahwa orang{rang seperti mereka itu akan

beriman. IGrena iman itu memiliki tabiat tersendiri
dan persiapan tersendiri. T[biat iman adalah toleran,

halus, lemah lembut, jendelanya senantiasa terbuka

untrkmenerima cahay4 senantiasa siap berhubung-

an dengan sumber azahyangabadi dengan segala

kemurahan, kelembutan, dan kejerniharury4 dengan

sensitivitas, kepedulian, dan ketakrvaannya Ketak-

waan yang mencegahnya mendengarkan kalam

Allah lalu mengubahnya sesudah memahaminya,

mengubah pengertian dan pelaksanaannya' Maka,

tabiat iman adalah tabiat yang lurus, konsisten, dan

merasa keberatan unhrk melakrkan perubatran dan

pemelintiran (pembengkokan) .

Golongan manusiayang diisyaratkan dalam ayat

ini adalah orangorang Yahudi yang paling mengeta-

hui dan mengerti hakikat sesuatu yang diturunkan
di dalamkitab mereka Yaitr, pararahib danparapen-

detanya yang mendengar kalamAllatr yang dihrun-
kan kepada nabi mereka Musa a.s.. Kemudian,

mereka ubah tempat-tempatnya dan mereka talavil-

kan dengan takwil-takwil yang jauh keluar dari

wilayahnya Hal itu mereka lakukan bukan karena

tidak mengetahui tempat yang sebenarnya, tetapi

memang sengaja hendak mengubatrry4 dan mereka

pun mengetahui perubahan ini Mereka lakukan hal

ini karena dorongan hawa nafsu, demi keunhrngan,

dan unUrk tujuanyang tidak sehal
Sudah tentu mereka lebih berpaling laei dari ke

benaranyang dibawaNabi Muhammad saw. karena

mereka telah berpaling dari kebenaran yang dibawa

oleh nabi merek4 Nabi Musa as.. Merekayang suka

merusak perjanjian dan sangat bandel melakukan

kebatilan, padahal mereka menyadari kebatilanny4
sudah tenhr mereka lebih menentang lagi terhadap

dakrvah Islam, menyimpang darinya, dan mengada-

adakan dusta terhadaPnYa!
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'Dan, apabiln mnela berjumpa dmgan orang-zrang
yang berinnn" merelil berlilt4'I{ami pun tzhh berimnn,'
Tetap| apabil"a m.erelw bmada dengan sesama merekn

saja, mnelu balatn,'Apolrh lwmu mnunitnlmn lce-

padn mnelm (orarry-orang mukrnin) apa yang telah di'
tnangkan Alkh kzpadnmu, supaya fungan demikian
mnela dnpat mmgalnltknn hujj alanu di hnnnp an Tuhnn-

mu; tidaklcah knmu matgnti?" (al-Baqarah: 76)

Apakah kamu masih mengharapkan mereka
akan percaya kepadamu, padahal mereka merusak
perjanjian, menyembunyikan kebenaran, mengubah
kalam Allah dari tempatnya (menambah dan
mengunmgi serta memutarbalilkannya), serta suka
berbuat riy4 nifak, menipu, dan memperdayakan?

Sebagian mereka apabila bertemu dengan orang-

orang mukmin, mereka berkata, "Kami pun telah
beriman." Yakni, percaya bahwa Muhammad telah
diutus sebagai Rasul, sesuai dengan hukum Taurat
yang memberitakan akan kedatangannya- Jugakarena
mereka selalu menantikan diutusnya beliau, dan
mereka selalu meminta kepadaAllah agar dengan
diutusnya Rasulullah itu mereka diberi kemenangan
di dalam menghadapi musuh-musuh mereka Inilah
makna firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 89,

"Padnlal sebelumnya merelm biasa memoh.on (kzdanng'

an Nabi) untuk mendapat kemenangan menghadapi

orang-orang lafr."
Akan tetapi, "Apa.biln mnela bnadn dzngan sesatnn

merelrn mja," maka mereka saling mencela karena
sebagian mereka telah menyampaikan kepada kaum
muslimin akan kebenaran risalah Nabi Muhammad
saw. dan telah mengetahui hakikat diuhrsnya beliau
sebagaimana diterangkan dalam kitab mereka.
Maka berkatalah sebagian mereka kepada sebasian
yang lain, "Apol(nh kamu mnueritaknn ltzpadn mnelm
(orang-orang muknzn) apa yang telnh dittrangknn Allnh
lrzpadamu, supaya dengan demikian merelm dnpat me'

ngalnhlan hujj alanu di hndnpan Tuhanmu ?"
Di sini, muncullah tabiat mereka yang tertuhrp

dari mengenal sifat-sifat Allah dan hakikat ilmu-Ny4
lalu mereka menggambarkan bahwa Allah tidak
memperoleh huijah atas mereka kecuali jika mereka
mengataliannya dengan mulutmerekakepadakaum
muslimin. Adapun jika mereka menyembunyikan
dan diam saja, makaAllah tidak punya alasan unfuk
menyalatrkan mereka Dan yang lebih mengheran-
kan lagi, dalam hal ini sebagian mereka berkata
kepada sebagian yang lain,' Tidnkilah lmrnu m.engerti ? "

Wahai, betapa menggelikannya kalau mereka
berkata seperti ihr!!

Oleh karena ihr, ayat berikutnya menunjukkan
keheranan terhadap pemikiran mereka sebelum
mengungkapkan apa yang mereka katakan dan
lakukan selanjutnya,

"Tidaklrah merela maryenlwi balwa Allth mengetalui
semua yang rnneka sembunyilmn dan yang mneln
nyatakan?." 

,

Ayalayat berilutrrya me*"na"* O"Oada kaum
muslimin tentang keadaan Bani Israel, bahwa mereka
ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama
adalah orafigorang yang buta hurul jahil, dan tidak
mengerti sama sekali tentang kitab yang diturunkan
kepada mereka. Mereka tidak mengetahuinya ke
cuali anggaparFanggapan, dugaan-dugaan, dan' 
dongengdongeng tentang keselamatan dxi azab,
sedang mereka adalah bangsa pilihan Allah yang
diampuni semua perbuatan dan dosa yang mereka
lakukan. Dan, gohngan luduaialah golongan yang
memperalat kebodohzin dan ketidaktahuan tentang
tulisbaca ini, lalu mereka membuat-buat kebohong-
an dan kepalsuan terhadap kitab Allah, mengubah
kalam Allah dari tempat-tempatnya dengan tal$'il-
takrroil yang sesuai dengan tujuan mereka, menyem-
bunyikan dan menampalftan apayang merekake
hendaki, serta menulis perkataan-perkataan dari diri
mereka sendiri kemudian dipublikasilannm kepada
masyarakat dan disebutnya sebasai bagian dari kitab
Allah. Semua ini mereka lakukan untuk mendapat-
kan keuntungan dan sebagai pekerjaan mereka,
serta unfirk melestarikan kekuasaan dan kepemim-
pinanmerek4

i s6e1 Jy,$ii ();xjlB ;+:
i1i i\;6ii 54Ki r";ti.}!;t $ ;;ti V f
'S4j\fr -utri:4,Ai*q.(rLljfi J
';")$"qdh;;Cd:i+sqr6$-,t

'Dan, di antara mnelm adn yang buta huruf, tidak
m.engetnhui Al- Ktnb (Iaurat) lecuak dnngmgan bolnng
belnlm, dnn mneln hanya mmduga-duga. Maltn, lu-
celnknnn yang besarlnh bagi orang-orang yng mmulb
Al- Kinb dntgan tnngan mnelm s mdiri klu dilanknn-
ny a, Ini drri Allnla' @engan mnksud) untuk mnnpenlzh
luuntungan yang sedikit d.engan pnbuatan itu. Malw,

dh
Y'\ /3s'
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fualnlann besarlnh bagi merela akibat dnri apa yang
ditulis olzh tangan mnela smdii, dm lfucekkann besar-

lnh bagi mnelu akibat dnri apa y ang mnela lerj olan. "
(al-Baqarah:.78-79)

Nah, bagaimana mungkin orang-orang seperti
mereka-baik golongan pertama maupun golongan

kedua-diharapkan mau menerima kebenaran,
komitonen pada pehrnjulq dan menjauhi perbuatan

dosa dengan mengubah nash-nash kitab suci mereka
demi mengikutijalan hidup mereka sendiri? Mereka
itu tidak dapat diharapkan untuk perctya kepada
kaum muslimin. Hanya kecelakaan besar dan'ke
binasaanlah yang menantikan mereka. Kecelakaan

dan kebinasaanlah bagi mereka karena tangan-taqgan

mereka telah menulis kebohongan dan kepalsuan
terhadap Allah; kecelakaan dan kebinasaanlah bagi
mereka karena kelakuan mereka yang membuat-
buat kebohongan dan mengada-ada ini.

***

Di antara dongengan bohong yang tidak sesuai

dengan keadilan Allah, ddak cocok dengan sunnah-

Nya dan tidak sejalan dengan persepsi yang benar
mengenai amalan serta pembalasan ialah anggapan

mereka bahwa mereka akan selamat dari siksaan
meski apa pun yang mereka kerjakan dan bahwa
mereka tidak akan disenhrh api neraka melainkan
hanya selamabeberapahari saja dan setelah itu mereka
akan keluar ke tempat yang penuh kenikmatan
(surga). Mengapakah mereka berpedoman pada

dongengandongenganbohongini? Mengapamereka
membatasi waktu ini dengan percaya sedemikian
rupa? Seakan sudah terjadi perjanjian sebelumnya
untuk menentukan batas.batas waktunya?

Semua itu tidak lain kecuali dongengan bohong
orang{rang buta huruf yang tolol-tolol dan ke
bohongan orang{rang pandai yang suka ber-
bohong! Dongengandongengan bohong yang men-
jadi acuan orangorangyang menyimpang dari akidatl
yang benar itu, muncul ketika telah lama berlalu
masa mereka dan telah terpuhrs hubungan antara
mereka dan hakikat agama mereka Maka tidak ada
yang tingsal bagi mereka kecuali nama dan bentuk-
ny4 tanpa isi dan hakikatrya dan mereka kira yang
demikian ini sudah cukup untuk menyelamatkan
mereka dari azab, sesuai dengan pernyataan mereka
bahwa mereka berpegang pada agama Allah,

S7:, s;t ti q,iy: rai (:3 jij?s

;Jg'f i +xt airJs,+ ! yi ;;i
#6-CS\1^i',F

'Dan m.nela bnlatn,'Kami selwli-lali tidnk alan di-
smtuh olzh Ei neraL'a, lqanli selnmn beberapa hmi @a.'
KanJarilnh,'Sudahkah kamu mmnima j alii dnri Allah
sehirggaAllalttidakalmnmemungkiri janji-Nya,atau-
knh lwmu lnnya mmgatalan terhadnp Allah apa yang

tidnk lamu kntahui ?;' (al-Baqarah: 80)

Inilah ajaran Ilahi untuk menjadi huiiah yang
ampuh, "Sudnhlah lamu mmnimn janji dni Allnh w-
hingga Allnh tidnk alan memungkiri janj i-Nya ?"Mar;lt
katr janji itr?' AtauknJt leNnu lnnya mmganlnn ttrhndnp

Alhh apa yang tidak lamu lutahai ?"Inilah kenyataan-

nya
' Pertanyaan ini adalah istifnm tnqriri'pertanyaan

retoris, unfirk menetapkan batrwa jawabannya sudah

terkandung dalam pertanyaan itu sendiri. Akan
tetapi, dikemukakan dalam bentuk pertanyaan,

karena bisa juga mengandung pengingkaran dan
unfuk menjeleliftan perbuatan mereka itu!

***

Di sini datanglah jawaban yang pasti dan kata
pemutus terhadap anggapan ini, dalam bentuk per-

nyataan umum yang lahir dari tashnwwurlslam yang

umum tentang alam semest4 kehidupan, dan ilErlu-
siabahwabalasan ihr sesuai dengan jenis malnya

Aa- js;;*.e;L Efi31ar (K664
$i,4gti+fr6i44

" (Bulmn fumikian), yang bmm, barangsiapa bnbuat
dnsa d.a.n ia talnh diliputi ol.eh dnsanya, mnelw itulnh
perghuni nnala, rnneka leekal di dalnmnya." (aI'
Baqarah:81)

Nah, dosa itu sebagai hasil pekerj nn (kasab)?

Makna yang tertangkap oleh pikiran ialah mela-
kukan dosa Akan tetapi, kalimat ini mengisyaratkan
kepada kondisi spiritual yang sudah terkenal. Se
sungguhnya orang yang melakukan perbuatan dos4
sebenarnya dia melakukannya sebagai kebiasaan,

merasa enak dan senang melakukanny4 dan diang-
gapnya sebagai pekerjaan (lwsab)-menwut salah
sahr artinya- Sebab, kalau dia merasa benci kepada-

nya niscaya dia tidak akan melalmkannya Dan, kalau
dia merasa bahwa hal itu akan merugikanny4 dia
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tidak akan mau melakukannya dan tidak akan menr
biarkan dosa itu memenuhi hatiriya serta meliputi
dunianya. Karena, dia adalah maKrlukyang kalau
membencinya dan merasa rugi karenanya, niscaya
dia akan berlari meninggalkan bayangannya-meski
pun ada dorongan untuk melakukannyaJan dia akart

memohon ampun dari dosa itu, serta akan mencari
perlindungan darinya. Dalam kondisi seperti ini
maka dosa itu tidak meliputinya lagi, tidak meme
nuhi duniany+ dan tidak menuhrp jendela tobat serta
kesadaran.

Dan, ungkapan 'dan ia tzlnh ditiputi olzh dn;anya"
adalah untukmengkristalkan makna ini. Ini merupa
kan keistimewaan ungkapan Al-Qur'an dan salah
satu ciri khususnya, yang menjadikannya sangat
mengena dalam perasaan. Sehingga berbeda dengan
kesan-kesan intelektualitas semat4 karena ungkap
an intelekhralitas tidakmemilikibayangan dan gerak
dalam hati. Nah, ungkapan pikiran manakah yang
menggambarkan kekeraskepalaan untuk berbuat
dos4 dengan bayangan yang menggambarkan
bahwa sipelalm dosa itu menjadi tatranan dosadosa
nya hidup di dalam bingkainya (ruangannya), ber-
napas di udaranya, dan hidup bersamanya serta
untuknya.

Pada waktu itu ketika jendelajendela tobat ter-
tutup bagi jiwa yang berada dalam penjara dos4
nyatalah baginyabalasanyang adil dan pasti,

'Mnela inlah pmglruni nnalw, m.erelfi lceknl di dalnm-

nla."

Kemudian bagian ini diikuti dengan bagian yang

merupakan kebalikannya,

itt4w6j6
$6'Va;r'ig:i1

'Dan, mang-nrangyargberiman sntn bnamnl iabh
mnekn itu p mghuni surgq mnelw ltelwl di dnlmnrya. "
(al-Baqarah:82)

Maka di antara konsekuensi iman ialah hati yang

beriman ini akan memunculkan amal saleh. Ini me
rupakan sesuafil yang harus dimengerti oleh orang-
oftrngyang mengaku berirrxan. Dan, alangkah perlu-

nya kita-yang mengaku sebagai orang muslim ini-
unhrk meyakini hakikat'bahwa iman ihr tidak ada

sehingga ia menjadi sumber amal saleh". Adapun
oftmg{ftulg yang mengatakan dirinya sebagai mus
lirn, kemudian mereka membuat kerusakan di muka
bumi, memerangi kesalehan dalam hakikatnyayang

utama yaitu penegalan maniaiAllah di muka bumi,
syariat-Nya dalam kehidupan, dan akhlaknya dalam
bermasyarakat maka mereka ini tidak mempunyai
iman sedikit pun, mereka tidak memiliki pahala
sedikit pun dari Allah, dan tidak memiliki pelindung
dari azab Allah walaupun mereka menggantungkan
harapan pada lihayalan-lhayalan sebagaimana ke
adaan orartg Yahudi yang diterangkan Allah ini.

***

Bani Israel MengingkariJanjinya kepada Allah
Ayat-ayat berikutnya membicarakan kepada

kaum muslimin tentang hal-ihwal kaum Yahudi,
sikapnya yang suka melanggar, membangkang,
nyeleweng, suka merusah dan mengingkari janji.

IGum Yahudi dengan sikapnya yang seperti ifi.r di-
' pertontonkan kepada kaum muslimin,

\J 3l *+,66 6f.i1i3 6J3ii,s ;j66;y
f '* 'tltlj'rii54:it ti,j€ .:-eq

ta*jSiHLii{tAE
5;# J t'{{" r';'K ; 1s "Is;u.u'il sy

g'u' # 5r''i;A" i {f t i F*s
6;6;fig6jii;*F6i
e1:fiiSi,,e'rr;#pj_)u&
"F)Li? 3i p'' si uA {:'U. di
5r1K:1(6?+,iil#1&CL
b*J;3=+1tffi;iGts4.
+6:f\')A-JL5;{j#i;i:fr 1\t#J\,2
'6fri."-$i,Ap. jt't$r13;t1;{itY3,

ii{ ; a::ai ;F &<fi?:';v\qr, :f,
* tt::^'''-

' Dwa futgatlah) letiln ltumi mmgamklj qii dmi kni
Israd, (y aitu) Jangarilah lwmu mry anbah s elnin Allnlu
dnn bnbuat baiklah l"Podo ibu bapalq luum knotrat,

anak-anak yatim, dnn nrang-nrang miskin, satn ucap'

{."$ij6i$y6:#1L"vye,i&SA3b
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l@nlnh lnrn-kan y mg baik lupada mnnusiq dirikanlnh
shnlnt dan turwilanlnh zglat.' Kemudinn lwmu tidnk
menmuhi j anj i itu luanli s ebaginn lwcil dmi lamu, dnn

kamu selalu brpaling. Dan, (ingatlah) lutila l{nmi
mengmnbilj uai; dmi lurnu, (yaitu) lwmu tidnk aknn' me-

numpahlwn dnrahmu (membunuh orang), dan lwmu

tidnk alan ntnrysir dirimu (saudnmmu sebongsa) dni
lrnmpung halnntnnmu, knnudi.an lmmu bnilerar (al'an

m.anmuhinya) sednng lwmu mnry aksilaratya. Knudian
lamu (Bani lvael) membunuh dirimu (saudnramu

sebangsa) dan mengusir segol.ongan dnri kamu dari
lampung hakmnnny o larnu bantu-mnnbantu trr@p
merela dnryan memtruat dnsa dm patnusulan. fttapi,
jila merela danng lepadnmu sebagai tawannn, knmu

tzbus mnelw, padalwl nmgusir mnelw itu (juga) ttr-
lnrang bagimu. Apaluh lamu brimnr lepada sebagian

Al-Kitab (Taurat) dnn inglar turfunnp sebagian yang

lnin? Tiadalnh balamn bagi ormg yaltg b€rbuar funildm
dmi lwmu mchinkan l@dslnan dnlnm luhirlupan dunia,

dan pada hari kimrnt mnela dilernbalilan l@Pann sil$a

y ang sangar berar. AUah finak bgah d*i a0g t ry 4*
perbuat. Itulnh matg-orang yang membeli luhidupan

dtnia. datgan (kzhfuIupan) akltirat, maln tidnk akan di'
rirganlwt silcsa mnelm dnn mnela tidak alw, ditnlong. "
(al-Baqarah: &|-86)

Isyarattentang janji ini sudah disebutkan dalam

membicarakan peringatan Allah kepada Bani Israel
yang memiliki sikap suka menyalatri janji, sebagai-

mana disebutkan dalam pelajaran terdahulu. Mak4
di sini disebutkan sedikit terperinci dari beberapa
perjanjian tersebul

Dari ayat pertama kita mengetahui batrwa per-
janjian Allah dengan Bani Israel ditetapkan atas

mereka di bawatr bayang-bayar8 gunung (yang di-

angkat di atas mereka) dan yang mereka diperintah
kan untuk memegangnya teguh-teguh serta harus
selalu mereka ingat Hal itu disebabkan perjanjian iht
mengandung kaidatFkaidatl 1arrg kokoh bagi asarna

Allatr. Dan, kaidah-kaidah ini dibawa kembali oleh
Agama Islam (yang dibawa Nabi Muhanrmad saw.),

tetapi mereka mengingkarinya.
PerianjianAllah dengan mereka ifir adalah, TaW-

lah mmla nnry entbah vhin AllaJt.'Yakni suatu kaidalt
yang utama dalam tauhid secara mutlak Juga berisi
keharusan bagi mereka unhrk 'bnbut baik fupadn

orang tM, sanak ktrabat, annk-arukyatim, dan orang-

orang miskin". Di samping itu juga menyeru manusia

unhrk berbuat bailq dan yang pertama-tama adalatt

"nuhlatlffinamarmaruf dnnnaltimunknr.'lugabensi
"lmoajiban mmunaikan slwlnt dnn mmgelmrfun zglal".

Semua ini masuk dalam kaidah-kaidah Islam dan
hrgashrgas yang dibebankannya

Di sini ditetapkanlah dua hakikal Pertamqke
safuan agama Allah dan pembenaran agama ter-
akhir ini terhadap prinsipprinsip agama samawi
sebelumnya Ifufuq sejauh mana kekeraskepalaan
sikap kaum Yahudi terhadap agama ini, agamayang
menyeru mereka unhrk memenuhi janji mereka
kepadaAllah.

Nah, di sini{i dalam menghadapi sikapyang me
malukan ini-beralitrlah redaksi ayat ini dari kisah
(pihakketiga yang diceritakan) kepada lawan bicam.
Perkataan itu ditujukan kepada Bani Israel, kemu-
dian ditinggalkanlah pembicaraan terhadap mereka
itu dan beralih kepada or:mg{rangyang beriman.

Namuq pengarahan firman kepada mereka di sini lebih
menghinakan dan lebih keras lagi;

"Kcmudinn kamu tidak rnemmuhi janji itu leecuali

sebagian lecil dmi lwmu, dnn lwmu selalu bnpalirry."

Dengan demikian, terungkaplah sebagian rahasia
peralihan redaksi kalimat (dari orang ketiga/yang
diceritakan kepada orang kedua/yang diajak bicara) di
dalam kisah-kisah dan lainJainnya dalam kitab yang

mengagumkanini.
Redaksinya pun berlanjut di dalam memberikan

pengarahan kepada Bani Israel yang memaparkan
kepadamereka sikap pengingliaran merekaterhadap
janji mereka kepada Allah,

'Dan, (ingatkh) lcetika Knmi mengambil janji dari
lamu, (yaitu) lwrnu tidnk akan mmumpahkan dmah-
mu (nwmbunuh wang), dan lamu tidak alan mengusir

dirimu (sattdmamu wbangsa) dmi lnntpung lwlamnn-
mu, lumudian lamu berikrar (akan memenuhinya)

sednng Anmu mmy alcsilwnny a. "

Tetapi, apakah yang terjadi setelah ikrar ini, se
dangkan mereka menyaksikan dan menghadirinya?

"Kemudian lmmu (Bani Israfi membunuh dirimu
(saudaramu wbangsa) dnn mengusir segohngan dari
lumu dnri l*rrprrg hnlnm.anrty a, lamu bantu-m.em-

bantu tnh.adnp mnela dengan rnembuat dosa dan

pnmusulwn. Tttapi, jilm mereln datang l<epadamu

seb agai tan ann, lwmu tebus mnelw, pannlwl mmgusir

mnelw i.tu (j uga) terlnrang bagimu. Apakah knmu b n'
iman lupada sebagian Al-Kinb (Taurat) dan inglmr

terhndap sebagian y ang lnin ?'

Apa yang dikatakan kepada mereka ini terjadi
beberapa waldr sebelum Islam menguasai suku Aus

danlGtanaj. Suku Aus dan [A:,azr;ai adalah orang-

oftmg musyrilg dan kedua suku ini termasuk suku-
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suku bangsaArab yang saling bermusuhan. Dan,
kaum Yahudi dengan ketiga suliunya terikat per-
janjian dengan suku ini dan dengan orartg{rang
musyrik Yahudi Bani Qainuqa'dan Banin-Nadhir
mengikat janji setia dengan suku I(hazraj, sedang
Yahudi Bani Quraizhah mengikatjanji setia dengan
sukuAus. Maka apabilaterjadi peperangan, masing-
masing kelompok membanhr golongan yang meng-

ikat janji setia dengan mereka. Mak4 orang Yahudi
membunuh musuh-musuhny4 dan kadang-kadang
membunuh orangYahudi sendiri darikelompoklain.
Yang demikian ini dihararnkan atas mereka Besuai
dengan nash perjanjianAllah dengan mereka Dan,
merekamengusirpihaklain ihr darikampunghalaman-
nya apabila kelompoknya menarg, meftrmpas harta-
ny4 dan menawan tawanan-tawanannyahal ini juga

diharamkan menurut nash perjanjian mereka de
ngan Allah. Kemudian apabila perarrg itu usai, mereka
menebus dan melepaskan tawanan dari kalangan
Yahudi itu, di pihak sini maupun dari pihak sana,
yang mereka tawan maupun yang ditawan oleh
sekutu-sekufu mereka, ataupun musuh-musuh se
kutu mereka sesuai dengan hukumTauratbahw4
"Sesungguhnya tidaklah kamu mendapati orang
Bani Israel yang ditawan, kecuali kamu ambil dan
kamubebaskan dia"

Inilah sikap konfradiktif yang dihadapkan Al-

Qur'an kepada merek4 seraya ditanyakan kepada
mereka dengan nada ingkar,

'Apaknh kamu bnimnn kepada sebagian Al-Kinb
(Taurat ) dnn inglwr trr hnnnp s eb agi an yng lnin ?'

Nah, ih:lah perusakan mereka terhadap janji yang

karenanya mereka diancam dengan kehinaan dalam
kehidupan dunia dan siksaan yang lebih berat di
akhirat, di samping ancaman tersembunyi bahwa
Allah tidak akan pernah lengah dan melupakanny4

'Tiadnlnh balnsan bagi mang yang berbuat drmikian
dmimu mzlninl'nn kenistaan dnLam lehidupan dunin,

dan pada hmi kimnnt mnela dilernbalilnn lepadn stlcsa

yang sargat beror. Ailah finak ltngah dmi apa yang lannu

pnbuat.'

Ayatberikutrrya beralih kepada kaum muslimin
dan kepada semua manusi4 sambil menjelaskan
hakikat mereka dan hakikat perbuatan merek4

"hulnh nrang-oratg yang membeli kehidupan dunia
dagan (luhidupan) akhirat, mnln tidnk al,an diringon'
lmn silcsa mcrelw dnn mneltn tidak akan ditolnng."

Kisah pembelian mereka terhadap kehidupan
dunia dengan kehidupan akhirat di sini adalah bahwa

yang mendorong mereka mengingkari janjinya

dengan Allah ialah berpegang teguhnya mereka
kepada janji mereka dengan kaum musyrikin dalam
suahr perjanjian yang berisi keharusan bagi mereka
untuk menyalahi agarnadan kitab mereka

Sesungguhnya terbaginya mereka menjadi dua
golongan dan bergabungnya mereka ke dalam dua
kelompokyang mengikat pe{anjian, semua ini tidak
lain adalah langkah taklid Bani Israel unfirk me
megang tongkat di tengah-tengah (menimbang-

nimbang berpihak ke mana yang sekiranya lebih
mengunhrngkan-penj). Dan, beqgabungnyamereka

kepada pasukan yang besar ihr adalah sikap kehaG
hatian (shbtegi) untuk mendapatkan rampasan
perang dalam kondisi apa pun. Dan, pada ujungnya
jaminan keuntungan yang hendak diperoleh kaum
Yatrudi itr adalah sama baik pihak ini maupun pihak
ifu yang menang. lni merupakan program orang
yang tidak percayb kepadaAllah, tidak memegang
teguh janjinya dan menyandarkan semuanya kepada

kelicikan akalnya kepercayaannya kepada urusan
dunia dan mencari pertolongan kepada sesama m.F

nusia bukan kepadaTtrtran manusia Sedangkag ke
imanan mengharaml<an pemeluknya mengadakan
perjanjian dengan oftlng-oftrng yang mengingkari
perjanjiannya denganTuhan mereka dan merusak
tugashrgas syariatnya, atas nama kemaslahatan,
kepentingan, atau untuk menjaga diri Mak4 tidak
adakemaslahatankecuali di dalammengikuti agama

mereka dan tidak ada pemeliharaan diri kecuali
dengan memeliham janjinya kepada Tuhannya-

***

Sikap Bani Israel ffafrudi) terhadap Para Rasul
dan Kitab-Kitab yang Diurnrnkan Allah

Konteks ayat berikutnya adalatr menghadapkan
Bani Israel kepada sikap mereka terhadap rubuwah

dan paranabi mereka sendiri Serta tindakanburuk
mereka terhadap nabi-nabi ihr setiap kali para nabi
itu membawakebenaran kepada mereka yang tidak
sesuaidenganhawanafsumereka 

I
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'Dan sesunggulvtya fwmi tclnh nmdnnngknt Al-Kitnb
(Taurat) lwpada Musa" dnn lfumi tehihmaryusulinya
(berturut-htrut) saudnh iu dengan raml+antl, dan telnh

Komi berilwn bukti-buhi kzb erunan (mukjiznt) leepann

Isa putra Maryam dan knmi mtmpnkuahrya dengan

fuhul- @dus. Apaleah setiap dntang lup adntnu senrang

rasal membawa sesuatu (pelnjaran) yang tidnk sesuai

dmgan luingirwnrnu lnlu lwmu arrykala mnl,n bebnapa

mang (di anlnramnelm) lamu fusnlandnnbebnapa
nang (yanghin) lamu bunuh?" (at-Baqarah: 87)

Alasan Bani Israel unhrk berpaling dari Islam dan
tidak mau memeluknya ialah karenamereka merasa
sudah cukup dengan ajaran-ajaran para nabi mereka
dan mereka melaksanakan syariat serta wasiat para
nabi ihr. Natr, di sinilah AlQur'an membongkar dan
menyingkap sikap mereka yang sebenarnya ter-
hadap nabi-nabi merek4 syariahya dan wasiatrya.
Dan, AlQur'an menetapkan bahwa begihrlah sikap
mereka setiap kali menghadapi kebenaran yang tidak
sesuai denganhawa nafsu dan keinginan mereka

Di muka, mereka telah banyak dihadapkan ke
pada sikapsikap mereka (pendahulu mereka) ter-
hadap Nabi mereka Musa a-s., yang telah diberi oleh
Allah Al-Kitab (fauraO. Kemudian ditambahkan di
sinibahwa rasulrasulmereka dahrg secarabertrut-
hrrut, susul-menyusul, dan yang terakhir adalah Isa
a-s. Dan, Allah telatr memberilannya beberapa muk-
jizat yang nyatadan menguatkannya dengan Ruhul
Qudus, malaikat Jibril a.s. Maka, bagaimanakatr
tanggapan mereka terhadap rombongan rasul itu
dan rasul merekayang teraktrir, Isa a.s.? Inilah yang
membongkar kemungkaran mereka, yang tidak
dapat mereka elakkan, sedang kitabkitab mereka
sendiri menetapkannya dan menjadi saksinla"

' Apalnh wtiap dntarg lcep adnnu seorarg rasul mzm-
bawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan
luirginnnmu hlu knmu anglath, mnlw b ebrap a orang
(di antma mnela) kamu dustalwn dnn bebnapa mang
(yorWko) knmubunuh?"

Usatra menundukkan para pembawa petunjuk
dan syariatterhadap hawa nafsu yang munglar dan
keinginan yang berbolak-balik itu merupakan feno
mena yang tampak manakala fitrah sudah rusak
dan pertimbangan logikanya sudah tumpul. L"ogika
yang menghendaki supaya syariat ihr dikembalikan
kepada sumber yang mantap-bukan sumber manu-
sia yang berubah-ubah dan berbolak-balik, sumber
yang tidak cenderung kepada hawa nafsu, sumber
yang tidak dikalatrkan oleh pikiran-pikiran yang da-

tang dengan tiba-tiba Dan, supaya manusia kembali

kepada timbangan yang mantap dan tidak berubah-
ubah pada saatrela dan marah, sehat dan sakit, se
nang dan berkeinginan. Bukannya menundukkan
timbangan itu sendiri kepada kemauan dan hawa
nafsu.

Sunsguh Ailah telah menceritakan kepada kaum
muslimin tentang berita Bani Israel di sini yang se
kiranya dapat menjadi peringatan bagi mereka agar
tidakbersikap seperti itu. Sehingga tidaklepas dari
mereka kedudukan sebagai lfialifah di muka bumi
dan amanatyangtelah diberikanAllah kepada mereka
Maka ketika kaum muslimin bersikap dan bertindak
seperti Bani Israel, dan mengabaikan manhaj dan
syariatAllah, berhukum kepada hawa nafsu dan ke
inginan mereka serta membunuh sebagian dari pam
pembawa petunjuk dan mendustakan sebagian lagi,
mpka Allah menimpakan kepada mereka apa yang
telah ditimpakan-Nya kepada Bani Israel sebelum-
ny4 seperti perpecahan dan kelemahan, kenistaan
dan kehinaan, kesengsaraan dan kebinasaan. Kecuali,
kalau mereka patuh kepada Allah dan Rasul-Nya;
kalau mereka mau menundutkan hawa nafsunya
kepada syariat dan kitab Allah; kalau mereka mau
menunaikan perjanjian mereka dengan Allah dan
dengan para pendahulu mereka (unfirkmeneruskan
perjuangannya) ; kalau mereka mau berpegang teguh
pada janji itu dan selalu mengingat isinya supaya
mereka mendapat pehrnjuk

***

Sikap I(aum Yahudi @ani Israel)
terhadap Risahh dan Nabi yang Ban

Demikianlah sikap mereka terhadap nabi.nabi
mereka diteranglan dan ditetapkan dalamAlQur'an,
kemudian diungkapkan pulabaeaimana sikap mereka
terhadap risalah dan nabi yang baru. Yah, mereka
adalah mereka! Seperti halnya ketika mereka meng-
hadapi nabi-nabi sebelumny4
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'Dan merekn berlata, 'Hati lmmi tntutup.'fttapi, w-
bmmrry a Allah tzlnh mmgutuk nsrelw larnn l"@t*-
an merelu, mnla sedikit selali merelil yang bnimnn.
Dan, setelah dalnng lepada merela Al, @i an dmi Allah
yang m.emtrmnrlan apa yarry adn pada mnek4 pandal
sebelumnya merela biasa manolnn (ladntnngan Nabi)
untuk mendapat kemenangan tnha.dap nrang-nrarg
lafr, malw setzlnh danng kcpada mnela apa yang ttlil
merela lunhui, merela lalu inglar lupadnnya. Mala,
Ialnwt Allalthh alns mang- mans y ang ingkar itu. Alang-
lnh burulorya (pnbuatnn) mnela yong mmjual dirinya
s endiri furryan kzlnfran kepana apa y ang telnh dihrun-
lm AW larena dngki bahata Allah tzlah mmarunknn
larunia-Nya lupodo siapa yang dikehmdnki-Nya di
antara hnmba-lamba-Nya. Karma itu, mnela mm-
dapat murlu sesudah (mmdnpat) lwmurlwan. Dan,
untuk orang-orang fufir siksaan yang menghinnlwn.
Dan, apabiln dikataL,nn lnpodo m.uela, Berimanlah
Irzpadn Al- @ri an yng diturun lun Allnh', merela bn-
l(ntn,'Kami hmtya briman fupada apa yang dihtrunlwn
k pada kami.' Dan mnela knfir lwpana Al- @r' an yang

diturunknn sesudnhnya, wdang Al-qti an itu adtlnh
(K;tnb) WS lalt yang mnntrmmlwn apa yang ann Fnn
mnelu. Ifutnl,nnlnla Magapa lamu dnJuila rrctnburuth

nabi-nabi Alkh jile bmnr lwmu nrang-nrarg yang
bnimnn?' Sesunguhnya Musa telah dnnng l@padnmu

mnnbawa bukti-bulai lebmaran (mukjiznt), leemudian

lamu jadilan anak sapi (sebagai sembahan) sesdnh
(lepngian)nta, dan sebennrnya knmu adnlah nrang-

oranglargzp.lim. Dan, (ingatlah) Ietilw Knmi mmg-
ambilj ar{i dmi lumu dnn l{nmi arglwt bukit (Ifursinn)
di atnsmu 6nqa l{nmi berfmnn) ?eganglnh teguh-

teguh apa yang Karni berilwn leepadnmu dan dtngm-
lmnhh!' Mnekn mmj awab,'Ifumi mtndntgmlwt tetapi
tidnk mernati.'Dan, telnh diresaplan kz dnlnrn hnti
mnela itu (ltncintann mmyunbah) arwk sapi lwrna
kdmfr.rannya.Karal@nWAmnt jahntperbuatnnyang
diptufinhknn imanmu lepadnmu jila betul lamu ber-

iman (lupadn Taurat)."' (al-Baqarah: 88-93)

Metode yang dipergunakan di sini sangatkeras
dan padabeberapatempatberubatr menjadi halilintar
serta lahar. AlQur'an menanggapi dengan keras apa
yang mereka ucapkan dan lakukan, dan terbongkar-
lah aib semua huiiah serta argumentasi merek4
yang selama ini mereka pergunakan unfuk menufup
nufupi keangkuhan mereka unfuk menerima ke
benaran, kezaliman mereka yang membikin maratr,
sikap eksHusif (menyendiri) merekayang menjeng-
kelkan, kebencian mereka kalau orang lain men-
dapat kebaikan, dan kedengkian mereka kalau Allah
memberikan karunia-Nya kepada seseorang (selain

mereka). AlQur'an menyikapi mereka dengan keras
sesuai dengan sikap merekayang selalu ingkar dan

menentang terhadap Islam dan Rasulnyayang mulia

'Merela bnlatn, 'Hati ltami t€rhttup.' ntnpt, sebmar'

nya Allah tclah mmgutuk msrel@ larenn leingknran
mrrelw, mak,n sedikit seluhi mnelu yangbnimnn."

Mereka berkata "Hati kami tertuhrp, tidak dapat

ditembus oleh dahrah yang baru dan tidak mau
mendengarkan juru dakwah yang baru!" Mereka
mengucapkan perkataan ini karenahendak memutus
ajakan Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin
terhadap agama Islam ini Atau, sebagai alasan unhrk
tidak mau menerima dalflvah Rasul.

Allah berfirman unhrk menjawab dan menyang-
gah perkataan mereka ifit, 'ntnp| sebenarnya AIIah
tchh mcngutuk mnela lwrena lehtglmran mnela.'Art.-
nya bahwayang menyebabkan merekaterjauh dari
petunjuk ihr adalatr kekafiran mereka lGrena sejak

awal mereka telatr mengingkari, Allah membalas
keinglcran dan kekafimn mereka ini dengan men-
jauhkan serta menghalangi mereka unhrk meman-
fratkanpetunjuk

'MaJw sedikit seluli mnela yang beriman '*6nY4 
I

sedikit sekali di antara merekayang mau beriman, '

disebabkan telah dijauhkan seperti ini yang me
rupakan balasan keingkaran dan kesesatan mereka
sebelumnya- Atau, keadaan mereka adalah bahwa
karena mereka telah ingkar maka kecil kemung-
kinannya mereka mau beriman. Dan, ini sudah
menjadi kondisi yang melekat pada mereka seperti
yang disebutkan oleh AlQur'an unhtk menetapkan
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hakikat mereka I(edua pengertian ini sesuai dengan

temanya.
Kekafiran mereka amat buruk karena mereka

mengingkari nabi yang mereka nanti-nantikan sen-

diri, dan mereka memohon kedatangannya untuk
mendapatkemenangan di dalam menghadapi oftrlg-
orang lain (musuh-musuh mereka). Padahal, rasul

ihr telah datang kepada mereka dengan membawa

kitab yang membenarkan apa yang ada pada mereka
(KitabTaurat),

'Dan, setelnh donng lnpod" rnerela Al-@i an dn'ri

Allah yang nwnbmarlwn apa yang ono podo mdelw,

padnlnl sebekmnJa mnela hiasa marwlnn (kzdntnngan

Nabi) untuk nmdapat lcemenangan atas urang-wang

lafir. Malq setzlah danng l@pann mnela apa y ang telnlt

ntcrela letnlrui, mtrela lnlu inglcm kzpadnny a. "

Itulah tindakan mereka yang patut mendapatkan
pengusiran dan kemurkaan karena kejelekan dan

keburukannya Oleh karena itu, ditimpakanlah ke
pada mereka laknat dan dijadikannya mereka hrli
karenakekafi mnya,

' Makn lal$at Ailnhlnh atns mang- mang y ang inglwr "

Dan, terbongkarlah sebab-sebab tersembunyi
yang menjadikan mereka bersikap buruk seperti itr,
setelah menetapkan kerugian perniagaan atas pilih-

an mereka sendiri,

'Ahrrylah burulmy a (p nbuann) mnela y ang m^i yo!
dirhtya smdiri dengan lukafiran lcepadn apa )ang talnh

dituiunlun All.ah, lwrma dngki bahwa Allnh me-

nurunJan knrunin- Nya lepadn siapa yag dil<zhmdnki'

Nya di antnra hamba-hnmba-Nya. I{mma itu, mnela
nwndnpat murlw sesudnh (ntendalat) lernurlamt. Dan,

untuk-mang-mangknftrsilcsannyangmmghinnlwn."

Alangkah buruknya perbuatan mereka yang

menjual diri mereka dengan melakukan kekafiran.

Seakan-akan kekafiran ihr merupakan harga untuk
membeli diri mereka Dan, seseorang ihr dapat saja

menghargai dirinya dengan harga berapa pun,

banyak atau sedikit Akan tetapi, jika dia menjualnya

dengan kekafiran, itu merupakan jual beli yang
paling mengenaskan dan paling merugi. Akan tetapi,

begihrlah kenyataannya!
Meskipun itu hanya perumpamaan dan lukisan,

namun sesungguhnya mereka telah merugikan
dirinya sendiri di dunia ini karena tidak mau ber-

gabung di dalam rombongan yang mulia dan ter-

hormal Dan, mereka merugikan dirinya sendiri di
alihirat karena mereka telah dinantikan oleh azab

yang menghinakan.
Pada akhirnya, mereka keluar (dari dunia) de

ngan membawa apa? Merekakeluar dengan mem-

bawa kekafiran, dan itu saja yang selalu mereka
usahakan serta mereka ambil!

Yang mendorong merekauntrk melakukan semua

itu adalah kedengkian mereka kepada Rasulullah

saw. karenaAllah telah memilihnya unhrk mengem-

ban risalah yang mereka nantikan kedatangannya

dan karena Allah memberikan karunia.Nya kepada

orang yang dikehendaki-Nya di antara hamba-

hanrbaNya Inilah kedengkian dan kezaliman mereka

Maka, karena kezaliman ifu mereka mendapatkan

kemurkaan d:in di aktrirat sana mereka ditunggu oleh

azab yang menghinakan, sebagaibalasan keanghth-
an, iri hati, dan kedengkian yang tercela.

. Tabiat ini tampak pada orangorangYahudi, yaihr

mental tidak mensyukuri nikmat dan mau menang

sendiri. Mental yang hidup di dalam bingkai fana-

tisme yang berat dan merasa seakan-akan setiap ke
baikan yang diperoleh orang lain itu berarti meng-

urangi hak mereka Dan, mereka tidak merasakan

hubungan kemanusiaan yang besar dan mengikat
manusia secara keseluruhan. IGum Yahudi juga

hidup secara eksHusif, Mereka merasa bahwa mereka

adalah sebuah ranting yang dipotong dari pohon

kehidupan dan mereka menantilian kehancuranbagi

semua manusia (selain golongan mereka). Mereka
menyembunyikan kebencian terhadap manusia,

merasakan pedihnya azab dendam dan kedengkian
dalam hati, dan karena kedengkiannya ini lantas

mereka menyrlut fitnah antara sebagian bangsa

denganbangsayanglain, merekakobarkan peperang'

an di antarabangsabangsaihr agar dengan demikian

mereka mendapatlian keuntrnganyang banyak dan

dapat melampiaskan kedengkiannya yang tak
pernah padam. Mereka berusaha menimbulkan
kerusakan dan kehancuran bagi manusia"

Semua keburukan it.l llmbuh dari perasaan ingin
memonopot, dengki, dan kebencian yang men-

dalam,

"I(nrcna dmgki balwa Allah mmarunlan lantnia- Ny a

lnpodo siapayang dikzhmdaki-Nya di antara hnmtra-

h.amba-Nya. Daa apabiln dilwnlan l"podo mnekn"

Baimanlnh lupada Al- @i an, yang diturunknn Allnh',

mnelw b nlatn,'Knmi lwny a b niman lepadn aPa y ang

diturunkan lepadn lami.' Dan, mnekn lafv fupann Al-

@i an y arg di.htrunlun sesuilnhny o sednng Al- @f an

itu adalnh (knb) y aW, lwh y artg mnnbatmknn aPa y ag
odo podo msreka."
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Inilahyang rnerekakatakan apabila mereka diajak
unhrk beriman kepada Al-Qur'an dan diajak masuk
Islam. Mereka mengatakan, "Kami hnnya beriman
fupono apa yang ditururilwn lupadn lmmi."I{arenaapa
yang adapadanya sudah cukup, dan hanya dia saja
yang benar. Kemudian mereka kafir kepada kitab
yang datang sesudahny4 baikyang dibawa oleh Nabi
Isa as. maupun yzulg dibawa oleh Nabi Muhammad
saw., nabi penutup.

Ada apamerekadengan kebenaran ini? Padahal
kebenaran (AlQur'an) ini membenarkan kitab yang
ada pada mereka? Mengapa mereka terus saja tidak
menerima Al-Qur'an? Sesungguhnya mereka me
nyembah diri mereka sendiri, menyembah kebangsa
annya Bahkan, merekamenyembatr hawanafsunya
Sebelumnya mereka telah kafir kepada apa yang
dibawa oleh nabi.nabi mereka. Allah memberikan
wahyu kepada Nabi-Nya, Muhammad saw., agar
menempelak mereka dengan hakikat ini untuk me
nyingkap sikap mereka dan membongkarkesalahan
anggapan-anggapan merek4

"I{ntnlanlnh" Mmgapa kamu dnlrulu membunah nnbi-
nabi Allahjilw bmm lamu mang-mangyang bnimnn?"'

Mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah se
belum ifu, kalau memang kamu benar-benar ber-
iman kepada kitab yang diturunkan kepadamu?
Padahal, nabi-nabi itulah yang datang kepadamu
dengan membawa kitab yang kamu klaim bahwa
dirimu beriman kepadanya?

Tidak! Batrkan, sebenarnya kamu kafir kepada
apayang dibawa oleh Nabi Musakepadamu, nabi-
mu yang pertama danpenyelamatnuyang agung,

"Sesunguhnya lrlusa telnh dnnng kzpadamu mnnlawa
bulcti-buldi lubmnran (mulf izat), lemudian knmu jadi-
lmn annk sapi (sebagai sanlalnn) s esudnh (k"p ng) -

nya, dan sebenarnla lwmu adal"ah orarg-nrang lang
zphim."

Apakah tindakanmu menjadikan anak sapi se
bagai sembatran setelah Musa membawa bukti-bukti
kebenaran kepadamu, dan pada masa hayat Musa
sendiri, itu merupakan bisikan iman? Apakah tindak-
anmu yang seperti ifu sesuai dengan pengakuanmu
bahwakamu beriman kepada kitab yang diturunkan
kepadamu (laura$?

'Dan, (ingatl.ah) ketika Kami mmgambil janji dari
lmmu dan Kami anglwt bukit thursina) di atasmu
(snaya Kami brfrman), ?egarryl.ah teguh+eguh apa

yang Kami b nilan lwpodamu dnn dntgarlanlalt!' Mmlw
mmj aw ab,'Kami menfungmlwn tetapi tidalc mna.ati,'

Dan, telnh ditetnplwt le dnlnm lari msekn in (lacinla-
an menyunbah) annk sapi larmn kzkafirannya."

Redaksi kalimat ini berganti dai' khithnbkepada
orang kedua/lawan bicara' kepada cerita (orang
ketiga). Berbicara kepada Bani Israel mengenai apa
yang mereka"lakukan dan beralih kepada orang-
oftrng muknin{an kepada semua nnnusiaunfuk
memberitahukan kepada mereka kelakuan Bani
Israel ihr. Kemudian, diwahyukan kepada Rasulullah
saw. agar menghadapi mereka dengan menunjuk-
kan kehinaan dan keburukan model keimanan-yang
aneh-yang mereka dakwakan ihr, jika keimanan itu
menyuruh mereka melakukan kekafiran yang sangat
jelas ini,

"Kataltnnlnh, Amat jahnt pnbuatan yang dipdntah-
lan imnnrnu lapadamu jilw baulkmnu berim,an."'

Kita berhenti sebentar di sini, di depan dua buah
unglapan yang menggarnbarkan duahal yang aneh.

Pertam4'Mnela bnknla"'Ifumi mmdmgm tztnpi tidnk
mrnanti. "I(edru4'Dan, tulnh. diresap lwn lcc dnlmn lntl
mnelm itu (lrzcintnan menyembah) annk npi lwrena

Iuknfirannya."
Mereka berkata "I{ami mntdzngar", danmereka

tidak mengatakan, "Knmi tidak mentaati." larftas,
kalau demikian, di mana diceritakan bahwa mereka
mengatakan iur (tidak mau mentaatinya) ? kri sebuatt
pelukisan yang hidup terhadap kenyataan yang bisu
(tak berbicara), hingga seakan-akan merupakan
suatu kenyataan yang dapat berbicara- Mereka ber-
kata dengan mulut mereka, "Kami mtndzngarlan,"
dan mereka berkata dengan tindakannya "I{nmi
tidnk mmtanti."Kenyataan praktis inilah yang mem-
berikan petunjuk kepada perkataan lisan, dan pe
tunjuk semzrcam ini lebih kuat daripada perkataan
yang terucapkan.

Dan, gambaran yang hidup terhadap kenyataan
ini mengisyaratkan kepada sebuah prinsip umum di
antara prinsipprinsip Islarn, bahwa "tidnk adn nilninya
pnlatnnn tanpa pnbunrnn, knrenn amnlnn itulnhyang
dip €rhitungkan. " Atau, "lccsalunn anlnra p nlarann yang
terucaplwn dzrryan tindnlwn nyata itu mnup,lan tnlok

ukur pmmtuan hulwm dnn pmilnian."

Adapun gambaran kasar yang dilukiskannya
"Dan diresapkan di dalam hati mereka anak sapi"
merupakan sebuah gambaranyang unik Diresap
kan kepada mereka dengan perbuatanyang dilaku-
kan oleh selain mereka- Diresaplan apa? Diresaplian
anak sapi! Di mana diresapkannya anak sapi itu?
Diresapkan di dalam hati mereka. Imajinasi mem-
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bayangkan usahayang keras dan kasar, sertaganr
bamn yang aneh dan menggelikan Yzrihr, gambaran

tentang anak sapi yang dimasukkan ke dalam hati
dan dikristalkan di dalamnya. Sehingga, hampir
terlupakan makna imajiner yang dibawa oleh lukisan
fisik ini, yaihr kecintaan yang mendalam untuk me
nyembah anak sapi, seolaholah itu benar-benar
diresapkan ke dalam hati mereka Di sini tampaklah
nilai ungkapan desliriptif AlQur'an, dengan meng-
analogikan kepada ungkapan imajiner yang di
tafsirkan Ya itrlatr deslaipsi yang melukislan suafir
indikator dengan jelas di dalam ungkapan Qurlani
yangindah.

*tl*

Selanjutnya mereka melontarkan anggapan yang
muluk-muluk bahwa mereka adalah bangsa pilihan
Allah. Hanya mereka saja yang mendapat petrnjuk
danyang akan mendapafkan kebahasiaan di akhirat
Umat dan bangsa lain tidak akan mendapatkan
bagran apilapa di sisiAllah di akhiratnanti.

Anegapan inijwa mengandung pengertian bahwa
orang{ftrngyarrsberiman kepada Nabi Muhammad
saw. tidak akan mendapatkan bagian kebatnsiaan di
akhirat Tujuan utamamereka melontarkan anggaP
an dan dalwaan seperti itu adalah untuk meng-
goncangkan kepercayaan mereka terhadap agama-

nya, terhadap janji-janji Rasulnya dan terhadap janji.
janjiAlQur'an kepada mereka Oleh karena itu, Allah
menyrruh Nabi-Nya saw. agar mengajak kaum
Yahudi itu melakukan mubaltnlnhyalsikedua belah
pihak sama-sama berdoa kepadaAllah agar mem-
binasakan pihak yang berdusta

i'l-A.L6i''cilEi j'uiiH,i,(;'yf
* q*"i;+ t''v-La| t# 

"athi 9'3
'Kntnkenlnh, tila lwmu (mmganggap baluta) lam-
purgakhirar (*ryo) itu Hrusus udulcmu di sisiAllnh,
bulmn untuk oronglnin, maln inginilnh k rnatian(mu)
jila lwrnu mmmng bennr."'(al-Baqarah: 94)

Dan, dikomentarilah tantangan ini dengan me
netapkan bahwa mereka tidak akan menerima ajak-

an mubahnlahitu dan tidak akan meminta kematian,
karena mereka mengetahui bahwa merekaberdusta
dan khawatir bahwa Allah akan mengabulkan lantas
membinasakan mereka Mereka juga tahu bahwa
amalan yang telah mereka lakukan itu tidak akan
mengunhrngkan mereka di akhiral Dengan begitu,

mereka akan mendapatkan kerugiari di dunia de
ngan kematian yang mereka minb" dan rugt di alfiirat
karena amalan buruk yang telah mereka lakukan.
Oleh karena iht, mereka tidak akan menerima tan-

tangan ini, karenamereka adalah manusiayangpaling
berambisi terhadap kehidupan. Dan dalam hal ini,
mereka dankaum musyrikin sama saja

'#t 
#,rtij h$ u tlai -6 r #. J :

6ji'ai vE & a)tfii 3;A tr 4j &
*#.j6iz313_5$i3';;\3i1

t6gr;%41i'6::$,al,rl:!i'n
'Dan, seleali-lmli merela tidnk aknn menginginknn

kemntian itu selnmn-lnmanya lurena kesalahan-lee'

sal,alwn yang tclnh dipnbuat olzh tarryan mnelw (sm'

diO. Daa Allnh Maha Mengetnhui sinpa arang-nrang

yng aniaya. Dan, sunguh lamu alan mendnpati

merela m.anusio y*rg poling lnba lepadn luhidupan (di
dunia), bahl'an (lnbih lnba lag dn ipodn) orarg-orarg
musy;k. Masing-masing mnela ingin agar diberi umur

srilu tnlwn, padnlwl umur ponjang itu wlali-lali tidnk

akan menjauhJmn mneln dari silsa. Allnh Maha
Mngetahui apa yong mnela lwj alan. "(al-Baqarah:
e5-e6)

Mereka tidak akan menginginkan kematian itu
karena apa yang telah mereka lakukan itu tidak
memberilsn harapan pahala bagi mereka dan tidak
akan dapat menyelamatkan mereka dari siksa Siksa
an ihr sudah disiapkan untuk mereka di sana dan
Allah Maha Mengetahui terhadap orangorangyang
zalim serta apiLapa yang mereka kerjakan.

Bukan ihr saja! Masih ada mentalitas lain bangsa

Yahudi, yaitu mentalitas yang digambarkan oleh Al-

Qur'an dengan nada merendatrkan, meremehkan,
dan menghinakan, "Dan, sungguh kamu akan men-
dapati mereka (sebagai) manusia yang paling loba
kepada kehidupan (di dunia)." Kehidupan yang

bagaimana? Sudah tenhr bukan kehidupan yang

mulia dan bagus secara mutlak Yatr, kehidupan saja!

Kehidupan yang penuh kemungkaran dan kehina-

an. Kehidupan cacing atau serangga Kehidupan.
Titik!

Mereka adalah bangsa Yahudi yang mentalitas
nya pada masa dulu, sekarang, dan yang akan

datang adalah sama! Mereka tidak akan meng-
angkat kepalanya kecuali kalau tidak dipukul.
Kalau mereka mendapat pukulan niscaya mereka

I
I

I
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akan menundukkan kepala" sayu wajatlnya karena
takuf namun tetaploba dan berambisi terhadap ke
hidupan yang bagaimanapun!

"Bahlan, (lebih loba) daripadn zrang-orang musyrik.
Masing-nming mnelw ingin agar dibni umur seribu

tnhun, padnhnl umur panj ang itu seluli- IuIi tidak alan
mmj auhknnny a dnri sils a. Allnh Malm Mengetahui apa
yngmnekn ktjaknn."

Masing-masing mereka ingin agar diberi umur
seribu tahun. Hal ihr disebabkan merekatidakmeng-
harapkan bertemu Allah dan tidak merasa bahwa
mereka akan hidup di luar kehidupan dunia se
karang ini. Alangkah pendek dan sempitnya ke
hidupan dunia ini kalau jiwa manusia merasa tidak
berhubungan dengan kehidupan yang lain (akhirat),

dan tidak menginginkan selain pernapasan serta
wakhr-wakhr yang terbatas di dunia ini.

Iman kepada kehidupan akhirat merupakan niknat
yang dicurahkan iman ke dalam hati dan nikmat
yang diberikanAllah kepada manusia yang fana dan
letih ini, yang terbatas ajalnya tetapi panjang angan-
angannya. Dan, tidaHah seseorang menufup atas
jiwanya jendela tembus ke alam keabadian ini, me
lainkan karena hakikat kehidupan di dalam ruhnya
sangatminim atau sudah padam.

Maka, iman kepada akhirat-yang berarti iman
kepada keadilan Allah yang mutlak dan balasan-Nya
yang sesempurna mungkin-itu sendiri sudah me
nunjuliftan adanya pancaran kehidupan di dalam jiwa

dan terisinya jiwa dengan kehidupan yang tidak
terbatas oleh batasbatas duniawi, melainkan dilam-
pauinyakepadakeabadianyang mutlak dan tidak ada
yang mengetahui jangkauannya kecuali Allah, serta
kepadaketinggian dankeluhuran unhrknaikmenuju
ke sisiAllah.

Kebiadaba.n l(aum Yahudi yang Luar
Biasa I^agi

Konteks berikutrya menyampaikan bisikan baru
dari Allah kepada Rasulullah saw. unhrk menantang
mereka dan menyatakan hakikatyang dikandung-
nya dihadapan para saksi,

$i4',g.,!s4sif"a|XgSJ?r.($e('fu.,i;
6; ;{v:t ^3 G 

"*a 
K-6.q(s j:;

'b6t-;-l;t49+tr)fi6'SK,;g

t'--#33;.i,ri()F'JK*'r
'Knnlrnnlah'Bararrysiapa y ang mmj adi musuhJihril,
mnlcaJibril itu tel"ah mmurunlmnnya (Al-@ti an) le
dnlnm lmtimu dmgan sei<inAllnh mernbennrlan apa
(kinb-kinb) yang sebelumnya, dan mzr{adi pauniuk
serta berita gembira bqi orang-orang )ang baim.an.
Bararrysiapa yang, menjadi musuh All.ah, mnlnilat-
malailat-Nyo rasul rcti,NyaJibril dan Milwil" makn
sesunguhnya Allnh annlnh musuh orang-mang knfv."
(al-Baqarah: 97-98)

Dalam tantangan ini kita melihat ciri lain bangsa
Yahudi, ciriyang benar-benar mengherankan. Den-
dam dan kebencian merekakarenaAllah menurun-
kan karunia-Nya kepada orang yang dikehendaki-
Nya dari harnba-hamba-Nya sudah sangat melam-

' paui batas. Dan, hal ini telah membawa mereka ke
pada tindakan konkadiktif yang sulit dinalar oleh akal
sehal Mereka mendengar batrwa malaikat Jibril
hrun membawa wahyr dari Allah kepada Nabi
Muhammad saw., dan karena rasa permusuhan
merekakepadaNabi Muhamnnd saw. sudah menjadi
dendam yang mendalam, maka dendam ini telah
mendorong mereka untuk membuat-buat cerita
yang rapuh dan argumentasi kosong. Mereka meng-
anggap malaikatJibril sebagai musuh merekakarena

Jibril-menurut anggapan merekatelah membawa
bencan4 kehancuran, dan siksaan. Dan, hal inilah
yang menghalangi mereka unhrk beriman kepada
Nabi Muhammad karena terjadinya persahabatan
antara beliau dan malaikat Jibril. fuidaikata yang
menurunkan wahyu kepada beliau itu malaikat
Mikail, niscaya mereka akan beriman karena
malaikatMikail ifirlahyangmembawakemakrnuran,
hujan, dankesuburan.

Sungguh, ini merupakan kebodohan yang meng-
gelikan, tetapi kebencian dan dendam telah mem-
bawa mereka kepada puncak ketololan. IGrena
kalau tidak begitu, mengapa mereka memusuhi
Jibril? Padahal, malaikat Jibril itu bukan manusia
yang bekerja sama dengan mereka atau menentang
merek4 serta dia tidak berbuat dengan rencana dan
prograrnnya sendiri? Diahanyalah hambaAilahyang
mengerjakan apayang diperintahkanAllah dan tidak
pernah melanggar apa yang diperintahkan-Nya

'Kntal@nkrh,'Barangsiapa y ang mmj adi musuhJibril,

makaJihril itu tehh mmururilmnnya (Al-@ri 0n) lu
dnlnm hntirnu dagan sei<in Allnh.''

Maka, dalam menurunkanAl-Qur'an ke dalam
hatimu ihr sama sekali bukan atas keinginan pribadi
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Jibril. Ia hanya melaksanakan kehendak dan-wn
Allah untuk menurunkan Al-Qur'ari ini ke dalam
hatimu. Hati merupakan tempat untuk menerima
dan memahami apayang diterimany4lalu Kitab ini
menetap dan dihapal di dalam hati itu. Dan, hatiyang
diungkapkan AlQur'an ini adalah kekuatan pema-

haman secara umum, dan bukan organ tubuh yang
terkenal itu.

Jibril menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu,

'Dmgan mnnbenarlan apa (kitnl-kinb) yang sebelnm-

nya dan mmjadi paunjuk snta bnita gembira bagi

or&ng-orongyangberimnn." i

Al-Qur'an secara umum membenarkan kitab-
kitab samawi terdahulu, karena prinsip agamaAllah
itu hanya satu sebagaimana disebutkan di dalam
semua kitab samawi dan semua agama llahi. Dan, Al-

Qur'an ini menjadi petunjuk serta berita gembira
bagi hatiyans beriman, yang terbuka untuk mene
rima dan menyambut Al-Qur'an. Ini merupakan
hakikatyang harus ditonjolkan karena nash-nash Al-

Qur'an merurangkanket'enangan di dalam hati orang
yang beriman, membukakan unhrknya pintu-pinht
pengetahuan, dan mencurahkan kesan-kesan serta
perasaan-perasaan yang tidak dapat diperolehnya
tanpa iman. IGrena itu, di dalamAlQur'anlah orang
beriman ihr mendapatkan petunjuk, sebagaimana ia
berunhrng mendapatkan kabar gembira di dalamnya

Demikian pula kita jumpai Al-Qur'an berulang-
ulang menyebutkan hakikat ini dalam konteks yang

bermacam-macarfl, " Petunjuk bagi rrang-lrang yang

bertalaod', "Petunjuk bagi mang yang bnimnn", "Pehtniuk

bagi orarg- orarg yarg yakin", dmr "Pntnutar dnn rafunnt

bagi nang-nang yarry bniman'Maka pehrnjuk adalah

buah iman, tahva dan keyakinan.
Sedangkan, Bani Israel bukanlah orang{rang

yang beriman, bertakrv4 atau yakin akan kebenar-
an Al-Qur' an. Dan, mereka-sebagaimana kebiasa-
annya mencerai-beraikan agama dan membeda-
bedakan para rasul (sebagian diimani dan sebagian
lagi diingkari - penj.)-membeda-bedakan sikap ter-
hadap para malaikatAllah yang sudah mereka dengar
nama-nama dan tugastugasnya Mereka mengata-
kan bahwa mereka berteman dengan malaikat Mikail,
sedang dengan malaikatJibril tidak! Oleh karena ihr,
ayatberikubrya mengumpulkan penyebutan malaikat

Jibril, Mikail, ffElaikat-malaikntAllah, dan rasul-rasul-

Nya, unfirk menjelaskan kesafu an mereka dan mem-
publikasikan bahwa barangsiapa yang memusuhi
salah satu dari mereka berarti memusuhi semuanya
Dan, berarti juga memusuhi A[ah (yans menugasi

mereka), yang otomatisAllah akan memusuhiny4
dan dia termasuk golongan orang{rang yang kafir.

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allnh, mnlaikat-
malnilat-Nya, rasul+anl- NyaJibril dnn Miknil" maka

sesungguhnya Alkh adakth musuh orang-mang knfir."
(al-Baqarah:98) 

* * ,r

Kefasikan Menyebabkan Ba.ni Israel
Mengingkari Al-Qur'an

Pembicaraan selanjutnya ditujukan kepada
Rasulullah saw. untuk memantapkan hati beliau
terhadap keb'enaran wahyu yang diturunkan ke
padanya dan ayat-ayatyang jelas diberikan kepada
beliau. Serta, untuk menjelaskan bahwa tidak ada
yang mengingkari ayat-ayat ini kecuali orang{rang
yang fasik (durhaka) dan menyimpang. Dan, meng-

unskapkan aib Bani Israel yang tidak konsisten pada
janji, baik janji mereka kepadaTuhannya maupun
kepada nabi-nabi mereka terdahulu, maupun janji
mereka kepada Rasulullah saw., sebagaimana di.
ungkapkan pula sikap mereka yang membuang
kitab Allah yang terakhir dan yang datang untuk
membenarkan kitab yang ada pada merek4

J ;rA j<Y5 |*ij. f-t;,.:ttr ydJ ;:i5
"&bjri:$aluw6kJtse,ai
u3fi&i\4sit a;;;S"{is1
6j'elr 6 bj'fr #a.3' ;{) $( ;;'.
Sr:la1 rik p'r+ai6 4'i': f 7' Qi 6 ii

$
'Dan sesungguhnya, Kami tzlnh mmurunkan fupadn-
mu ayat-ayat yang jelns; dnn tak odo yry irrylnr lu-

f odory a mdninknn lrang-orang yang fasik, Patutkah
(merekn inglmr fupadn ayat-ayar Allnh) dnn setinp knli
mnela mzngilmt j anji, segolnngan mnelm melempar -

lmnny a ? B ahlmn, s eb agian b a ar dnr i mn e Ia tidnk b n -

im.an. Dan, setelah dnnng l"pod" mnelm seorang Rnsul
dnr i sisi Allah y ang mmb marlan ap a (kitnb ) yng onn

padn mnelra sebagian dmi uang-arang yang dibni kitab
(Taurat) mclcmpmlun kitnb AUnh le belaInng (punq-

gung) mnelm seolnh-olnh merekn tidak mengetahui
(baluta itu adalnh kitnb Alloh).'(al-Baqarah: 99101)

Di sini Al-O"r'an menyingkap illnt'sebab'ke-
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kafiran Bani Israel terhad ap ayat-ayatyangjelas yang
diturunkan olehAllah bahwa penyebabnya ihr adalah
"kefasikan dan penyimpangan terhadap fibah".
Karena, fibatr yang lurus pasti mengim ari ayat-ayat
ihr. Dan, hati yang lurus pasti akan mengimaninya
Nah, apabila omng{ftlng Yahudi atau lainnya meng-
ingkari ayat-ayatAllah, hal itu bukanlatr karena ayat-
ayat yang jelas ini tidak memuaskan hati atau tidak
dapatmenjadi hujjah, melainkan karena fibzh mereka
sudah rusak dan durhaka.

Selanjutnya, pembicaraan dihrjukan kepada kaum
muslimin-dan kepada manusia secara umurn-, unhrk
mengungkap aib orangorang Yahudi itu dan me-
nyrngkap salah satu sifut mereka yang buruk lagi.
Yaihr, bahwa mereka adalah safu golongan manusia
yang berbeda-beda keinginannya-meskipun mereka
sama-sama ta'assub'fanatik' secara tercela, maka
mereka tidak satu ide, tidak konsisten padajanji, dan
tidak berpegang pada taliyang kual Dan, di samping
mereka fanatik kepada diri dan golongan mereka,
mereka tidak senang kalau Allah memberikan karunia-
Nya kepada selain mereka. Di samping keadaannya
yang seperti ini, mereka jwa tidak berpegang teguh
pada persatuan dan tidak saling menepati pedanjian
antara sebagian yang satu dan sebagian yang lain.
Serta tidak ada suahr perjanjian yang mereka puhrs
kan untuk diri mereka melainkan akan muncul sahr
golongan dari mereka yang merusakkan perjanjian
yang telah mereka sepakati ihr dan keluar dari ke
sepakatan yang telah mereka buat,

"Patutlwh (nlerelil lnglnr lep ann ay at- ay ar Allnh), dnn

setiap knli mnelm mengilwt janji, segolongan rnnelea

mzlemparl<nnnya? BahJan, sebaginn besar dnri m.erelm

tidnk beriman."

Mereka telah mengingkari janji mereka kepada
Allah di bawah bukit dan setelah itu mereka me.
lemparkan janji mereka dengan nabi.nabi merek4
dan akhirnya mereka melemparkan janji mereka
dengan Nabi saw. pada masa-masa pertama beliau
datang ke Madinatr, yaitu suatu perjanjian yang berisi
beberapa syarattertenhr. Tetapi kenyataanny4 mereka-

lah orang yang pertama kali membantu musuh-
musuh Rasuhrllah saw. unfuk melawan beliau, orang
yang pertama kali mencela agama beliau, dan ber-
usaha mengembuskan perpecahan dan fitnah di
dalam barisan kaum muslimin, serta menyalahi per-
janjian mereka kepada kaum muslimin.

Jelek nian mental kaum Yahudi ini! Dan, sebalik-
nya adalah mentalitas kaum muslimin, yang dinyata
kan Rasulullah saw. di dalam sabdany4

"Knum muskmin iht setnra lududulan dnralarya. Muela
adnlnh satu tnngan (lulaatan) di dnlam mmglannpl
musuh-musuhmnela; orang yang tnlucil pun di antnra
mnelu alun,bmtsalw mmrtnuhi j anjinya. "Ll

Maka, tidak seorang pun yang melanggar janji
yang telah dibuatnya, tidak seorang pun yang me
rusak kesepakatan yang telah disetujinya. Abu
tlbaidah r.a., panglima tentara Khalifah Umar r.a.,
pernah menulis surat kepada Umar dengan berkata
'Ada seorang hamba telah memberikan jaminan
keamanan kepada penduduk suahr negeri di lrak"
Dan, Abu ubaidah menanyakan masalah ini kepada
Umar. lalu Umar menulis surat balasan yang me
ngatakan, "Allah menghormati kesetiaan maka tidak-
lah kamu menjadi orang{rangyang setia sehingga
kamu menepati janji. IGrena itu, tepatilah janjimu

kepada mereka dan tinggalkanlah mereka" Demi-
kianlah sifat jamaah yang mulia, komihnen, dan
konsisten. Itulah perbedaan antilra akhlak kaum
Yahudi yang durhaka dan aKrlak kaum muslimin
yang jujur.

'Dan" setelnh dntmg lepadn merela semang Rnsul dni
si:n Allnh y ang mtmbenmlmn apa (kitnl) y ang o.da Pa.da
merelw, sebagign dari mang-orang yang dibui kitab
(Taurat) mtbmparlwn k;nb Allnhle belnlang (p"nS-

gung) mnelu seolah-ol,ah mereln tidnk mengetahui
(bakoa itu adnlnhkitnb All"oh)."

kri adalah salah satu benhrk perusakan segolong-
an merekaterhadapjanjiyang telah merekaikrarkan.
Di antara janji yang telah diambil Allah dari mereka
ialah akan berimankepada setiap Rasulyang diirtus
olehAllah, akan membanhr dan menghormatinya.
Akan tetapi, ketika telah datang kepada mereka kitab
dariAllah yang membenarkan kitab yang ada pada

merek4 merekarusald<an janji itu, dan segolongan
dari orangorang yang telah diberi kitab (faura0
melemparkan kitab Allah ke belakang punggung
mereka Pelemparan ini merekalakukan terhadap
kitab Allah yang ada pada mereka yang berisi kabar
gembiraakan datangnyaNabi Muharnmad ini dan

memang telah mereka buang, dan kitab baru yang

datang dibawa Nabi baru ini yang juga mereka
lemparkan.

11 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
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Ayat ini juga menunjukkan sesuatu yang agak
menggelikan, di mana orangorang yang telah diberi
Al-Kitab ihrlahyang membuang dan melemparkan
kitab Allah ke belakang punggung mereka Kalau
mereka itu orangorang musyrik maka melempar
kitab Allah ke belakang punggung mereka dapat
dipahami. Tetapi, mereka adalah oftmg{rang yang

telah diberi kitab yang telah mengenal risalah dan
para rasul, yang telah berhubungan dengan petmjuk
dan melihat cahaya (kebenaran). Akan tetapi, apakatr
yang mereka perbuat? Mereka melemparkan kitab
Allah ke belakang punggung mereka Yang dinaak-

sudkan di sini tentulah bahwa mereka mengingkari
kitab ifu dantidakmau mengamalkannya" mereka
menjauhkarurya dari lapangan pemikiran dan kehi-
dupan mereka Akan tetapi, ungkapan yang diper-
gunakan ialah mengalihkan makna dari kawasan hati
ke kawasan indrawi dan menggambarkan perbuatan

mereka dengan gerakan materiyangfrntastis, meng-
gambarkan tindakan itu dengan gambaran yang
buruk dan hina yang penuh dengan kedurhakaan
dan keingkaran, kasar dan tolol, serta tidakberadab.
Dan, dibiarkannya imajinasi kita membayangkan
sendiri gerak dan perbuatan mereka yang kasar ihr,
gerakan tangan-tangan yang melemparkan kitab
Allah ke belakang punggung.

tl*tt

Setelah Itr Apa Lagi?
Selanjutuiya apa lagi? Apalagi yang mereka laku-

kan setelah melemparkan kitab Allah yang mem-

benarkan isi kitab yang ada pada mereka? Mung-
kinkah mereka berlindung kepada sesuatu yang
lebih baik daripada itu? Mungkinkah mereka ber-
pijak pada kebenaftn yang tidak ada keraguan pada-

nya? Ataukah, mereka berpegang teguh pada kitab
yang Al-Qur'an datang untuk membenarkannya?
Tidak. Sama sekali tidak! Mereka melemparkan
kitab Allah ke belakang punggung mereka untuk
berjalan mengikuti dongengdongeng yang samar
dan tidak bersandar pada hakikat yang pasti"

,LbYi,,* * iy t t 4i iiuc:j:ilt
ctSi'oA3"U5<bAi:'51iW.
"Srl,, irp 3r7 61J1t J" ifYl;li

,6"Fiirt-*63*Ut4i3A4
'oj::i3'6i9:g,Jy.2Au-+u-iQJvS

Art\;5\A,Gi3'r";1*"{S;tg'c
= rViA u 5;.4J W -> .rJ+.i i 4 :iv
Vr.$jjg6;:s"i3r:lt&S
3r51\34TaAr*nZ.#WV

'Dary mnela maryikuti apa yang dibara oleh setan+etan

padn masa knaj ann Sulnimnn (dan mnekn mmgonknn
bahwa Sulniman itu mengarjalun sihir), padahal
Sulnimnn tldak lnfr ftinnk mmgerj aliln sihir), hnny a

setan-setnn ihtlah yang kofir (ntmgerjakan sihir). Merekn

mengajarlmn sihir ltcpadn mnnusia dnn apa yang di-
turunlwn l"podo dua orang mnlnilat di rugni Babil
yaitu Harut dnn Marut, sdnng kzduanya tidak meng-

aj arlan (sesuatu) leepada surang pun sebelum mmgata-

lwn,'Sesungguhny a knmi hnny a nbann (bagimu), wba.b

itu j anganlnh lamu lafr.' Mala, mnelea mnnpelnj ari
dnri ledua mnlatlat itu apa y ang dmgan sihir itu mnelm

dnpat mmcnailmn antnra smrangsuami dnn ishinya.

Dan, mnelm itu (ahli sihir) tidak membni mudhmat
fungan sihirny a lcepada senang pun kzcuali dagan i<in

Allnh. Dan, mnelu m.empelnj ari sesuatu yang mmtbni
mudhmatfupadntyadmtidnkmnnlsrimnnfant.Dmi,
sesungguhnya mcrekn telnh m.Eakini boJala bmangiaQa

yargmmukmnya (kinb AIkh) dengan sihir itu, tiadalnh

baginy a keunlungan di althirat. Dan, amnrjalntlnh pn-
buatan mnelu menjual dirtnya dengan sihir, kalau
mnela mmgenlrui. Serunguhnya lcalnu mnela berimnn

dnn benaht a (nismya mnala alnn nundnpat paltnl"a),

dan sesungguhnya pahala dmi sisi Allnh udnkh lebih

baih lulau mnelw mettgetnhui." (al-Baqarah: 102-

103)

Mereka meninggalkan kitab Allah yang mem-
benarkan kitab yang ada pada mereka, lantas meng-
ikuti apayang diceritakan oleh setan-setan pada masa

kerajaan Nabi Sulaiman. Dan, mengikuti sesuahr

untuk menyesatkan manusia seperti dalnryaan-

dakwaan bohong mengenai Nabi Sulaiman, ketika
mereka mengatakan bahwa ia seorang tukang sihir
dan ia dapat bermain apa saja dengan menggunakan
sihiryang ia mengerti ilmunya

Al-Qur'an menolak tuduhan terhadap Nabi
Sulaiman a.s. dikatakan sebagai hrkang sihir,

.A
!.
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' D an, Sulnimnn finnk knfa (tidnk mmgaT alan sihir). "
Seakan-akan Al-Qur'an menganggap sihir dan

mempergunakan ilmu sihir itu sebagai suatu ke
kafiran, danAlQur'an meniadakan sihir ihr dari Nabi
Sulaiman dan menetapkannya bagi setan,

"Hany a setnn+etnn itulah y ang lafr (nwngeA aliln sihir).
Mnela. mmgajarlwn sihir lupadn manus'in."

Kemudian AlQur'an menafikan bahwa sihir itu
diturunkan dari sisiAllah kepada duaorang malaikat,
Harut dan Marut, yang berdiam di Babil,

'Mnelw mmgajarlmn sihir kzpadn manusia dan apa
yang diturunl<nn lupada dua urangmnlailcat di rugni
Balil, yaitu Harut dnn Mantt."

Dengan demikian, tampaHahbahwa di sanater-
dapat ceritayang terkenal mengenai kedua malaikat
itu dan orang{rang Yahudi atau setan-setan men-
dalrw"akan bahwa kedua malaikat itu mengerti ilmu
sihir dan mengajarkannya kepada manusia, dan
mereka menganggap bahwa sihir ini diturunkan
kepada keduanya. Lalu, Al-Qur'an menolak ke
bohongan ihr pula bahwa telah dturunkan ilmu sihir
kepada kedua malaikat ihr

Kemudian, AlQur'an menjelaskan hakikat bahwa
kedua malaikat ini di sana sebagai ujian bagi ma-
nusia karena suatu hikrnahyang gaib dan keduanya
selalu mengatakan kepada setiap orang yang datang
kepadamerekauntuk minta diajari ilmu sihir,

'Dan, luduanya tidnk mmgajarlwn (sesuatu) l"pado
seorang pun sebelum mmgatnlan,'Sesunguhnya lumi
Innyambann(bagimu),wbabin janganlnhkamulwfa."'

Dan, pada kali lain kita dapati AlQur'an meng-
anggap sihir, mempelajari sihir, dan memperguna-
kan ilmu sihir sebagai kekafran, dan hal ini disebut-
kan melalui lisan kedua malaikaf Harut dan Marut
itu.

Sebagian orang ada yang terus saja mempelajari
sihir dari kedua malaikat itu, meskipun kedua
malaikat itu selalu mengingatkan dan berusaha me
nyadarkannya. Nah, padawakhr itu terjadilah fitnah
pada sebagian orang yang terkena fitnah,

'Malw m.erelw MnP elni ari dnri lw&n malnilnt itu apa
yarg dmgan sihir itu mtrelw dnpat mmrnailwn antnra
seorarg (suami) dnn istrinya."

Inilah bahaya dan keburukan yang senantiasa
diperingatkan dan diwanti-wanti oleh kedua malaikat
itu kepada mereka Dan, di sini Al-Qur'an dengan
segera menetapkan pandangan Islam yang asasi dan

menyeluruh bahwa tidak akan terjadi sesuatu pun di
alamwujud ini kecuali dengan izinAllah,

'Dan, m.uelw itu (ahli sihir) tidak m.embni mudlmrat
dengan sihirnya lcepadn seuangpun kecuali fungan iain
Allnh."

Maka, dengan izinAllah sebabsebab itu bekerja,
menimbulklm bekas, dan mewujudkan hasilnya.
Dan, ini merupakan kaidah umum dalam taslnuwur
Islam yang harus jelas di dalam hati seorang muk-
min. Contoh yang paling dekat dengan kaidah ini
ialah apabila Anda menyodorkan tangan Anda ke
pada api niscaya tangan Anda akan terbakar, tetapi
pembakarar initidak akan terjadi kecuali dengan izin
Allah. Maka, Allatrlah yang memberikan klwmsijah
kepada api untuk membakar dan kepada yang lain
untuk terbakar. Dan, Dia berkuasa unfuk meng-
hentikan khususiahini ketika Dia tidak mengizin-
kannya karena suhtu hikmatr t*rusus yang dikehen-
dakiny4 sebagaimanayang terjadi pada Ibrahim as..

Demikian pula dengan sihir yang mereka per-
gunakan untuk menceraikan antara seorang suami
dan istinya makahal inibisamenimbulkan bekas
(pengaruh) dengan izin Allah. Tetapi, Dia juga ber-
kuasa menghentikannya ketika Dia tidak meng-
izrnlannya karena adanya hikmah khusus yang
dikehendaki-Nya Demikian juga dengan semua hal
yang kita ketahui dapatmenimbulkan pengaruh dan
pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya Setiap
yang mempengaruhi memiliki A:hususiyah untuk
mempengaruhi dengan izin Allah maka ia bekerja
dengan izin ihr. Dan, dapat sajaAllah menghentikan
objeknya sebagaimana Dia juga memberikan pe
ngaruh kepada objek ini kalau Dia menghendaki.

Selanjutrya Al{ur'an menetapkan hakikat se
suatu yang mereka pelajari itu, yang mereka per-
gunakan untuk menceraikan antara seorang suami
dan istinya bahwa hal itu akan membatrayakan diri-
nya sendiri dan tidak memberi manfrat sama sekali

'Dan, m.nela munpelnjari sesuatu yang mzm.beri

mudlnrat kzpadnnya dan tidnk mnnberi mnrfant."

Dan, cukup kiranya bahwa kejahatan itu adalah
kekafiran agar menjadi mudharat, tanpa ada man-
faaafrry4

"Saunguhnya mnela tekh meyakini balwa b*ory-
sinpa yang mntulwntya (kitab Alkh) dmgan sihir itu,
tiadalnh bagrrya k uTtnngan di akhird.'

Mereka telah mengerti batrwa oftlng yang mem-
beli sihir ihr tidak akan mendapatkeberunhrngan di
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akhiral Nah, ketika dia memilih sihir dan membeli-
nya (mengamalkannya), maka dia kehilangan semua

barang perbekalannya di aKrirat dan dia tidak akan

mendapatkan keuntungan yang baik Mak4 alang-

kah buruknya apa yang mereka beli dengan diri
mereka itu, kalau mereka mengerti hakikat jual-beli

macamini,

'Dan, amnt jahntlah pnbuann mnelm menjual diri
mnekn dengan sihir, knlnu mereka mengetahui- Se-

sangguhnya lnlnu mnela beriman dan bntnlata (nis-

myimnita at"an mendapat polraA 
t dnn sesunguhnya

p;l*k dnri sisi AIInh annlnh lzbih baih lalnu mnela

mmgetnhui."

Perkataan ini berlaku atas orangorang yang

mempelajari sihir dari duaorang malaikatdi negeri

Babil dan atas orang{ftngyang mengikuti apayang

diceritakan oleh setan-setan pada zaman Nabi
Sulaiman dan kerajaanny4 serta atas oftng{rang
Yatrudi yang melemparkan kitab Allah ke belakang
punggung mereka dan mengikuti kebatilan serta
keburukan yang tercela itu.

***

Sihir, Tblepati, Magnetisme,Ilanrt dan Marut
Waba'du. Perlu kiranya di sini kita memberi

komentar tentang sihir dan apa yang dipersunakan

unhrk menceraikan antara seoftmg suami dan ishi-

nya, yang diikuti dan dilakukan oleh orangorang
Yahudi, yang karenanya mereka meninggalkan kitab

Allatr di belakang punggung mereka
Hal ini menjadi saksipada setiapwaktu batrwa ada

sebagian manusia yang memiliki kektrususan yang

tidak tersingkap hakikatrya oleh pengetahuan rna-

nusia sesudalurya- Sebagian mereka menyebutkan
dengan namanama atau istilah tertenhr, tetapi mereka

tidak dapat memberikan batasan tentang hakikahtya

dan jalannya Ada "telepati"-getaran jarakjauh. Apa-

kah telepati ihr? Bagaimana terjadinya? Bagaimana

seseorang dapat memanggil orang lain dari jarak

yang jauh dan terpisah dengan tidak menggunakan

suara dan tidak memandangnya sebagaimana biasa-

nya, lantas dapat bertemu dalam keadaan seperti

tidak ada pemisahan dan jarak yang jauh?

Dan "magnetisme", apakah dia dan bagaimana

terjadinya? Bagaimana terjadinya suatu kehendak
menguasai kehendak lain, hubungan satu pikiran

dengan pikiran lain, lantas yang sahr mempengaruhi
yang lain, dan yang satu menerima dari yang lain,

seakan-akan membaca kitab yang terbuka?

Dan, masih banyak perkara lain yang diperdebat-

kan oleh ilmu pengetahuan karena kemungkinan
disebabkan tidak banyaknya bukti-bukti akuratyang

cukup menjadikarurya untuk diakui, dan kemungkin-

an karena merekabelum mendapatkan jalan untuk
melakukan penelitian. Dan, mimpi-mimpi informatif-

di mana Sigmund Freud yang berusatn mensingkari

kekuatan ruhiyah tidak dapat menyangkal wujud-

nya Bagaimana sayabermimpi melihat sesuatuyang

akan datang dan masih mnj hul' gub',kemudian infor-

masi dalam mimpi ini menjadi kenyataan setelah

beberapawakhr? Dan, perasaan-perasaan halus yang

tidak disebutkan istilahnya lagi sesudah itu. Bagai-

mana saya daljat merasakan bahwa akan ada sesuahr

yang bakal terjadi sebentar lagi, atau seseorang akan

datang sebentar lagi, kemudian terjadi dalam ke
nyataan?

Adalah suatu keangkuhan kalau manusia ber-

sikap statis unhrk begihr saja mengingkari kekuatan

misterius di dalam manusia ini, hanyakarena semata-

mata ilmu pengetahuan belum menemukan jalan

untuk melakukan pengujian dan penelitian terhadap

kekuatan ittt.
Akan tetapi, ini bukan berarti menyerah kepada

semua li*rurafrt dan mengikuti semua mitos. Sikap

yang paling selamat dan lebih berhati-hati ialah akal

manusia berhenti secara luwes di depan hal-hal yang

misterius h| tidak mengingkarinya secra mutlak
dan tidak menerimanya secara muflak, hingga suatu

waktu ditemukan jalan atau metode dan saranayang

dapat dipergunakan unhrk mengetahui sesuatuyang

sekarang belum dapat dimengerti ini. Atau, bersikap

menerim4 bahwa di alam ini terdapat sesuahr yang

di atas jangkauan kemampuannya dan dia mengerti
batasbatasnya serta memperhitungkan hal-hal mis
terius ini sesuai dengan perhitungannya-

Sihir termasuk dalam kelompok ini dan apa yang

diajarkan setan kepada manusia ihr juga termasuk
kelompok ini. Hal itr kadang-kadang terwujud dalam

bentuk-bentuk seperti kemampuan memberikan
pengaruh kepada oranglain, mungkin padaindranya

dan pikirannya dan mungkin padabenda dan tubuh.

Meskipun, toh sihir yang disebutkan di dalam Al-

Qur'an terjadi dari hrkang-tukang sihir Fir'aun itu
hanya semata-mata lilrayalan, tanpa ada \akikatrya

' Makn, tiba-tiba tnk-tat dnn nnglat-tonglut mnelm

nbayang lupadn Musa seaknn-alan in merayap cepat,

Iantman sihir merel@." (Thaahaa: 66)

Dan, tidak terhrhrp kemungkinan bahwa daya
pengaruh seperti inilah yang menjadi wasilah (alan)
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unhrk menceraikan seorang suami dengan istrinya
antara seorang teman dan temannya. Mak4 peng-
aruh-pengaruh tersebut timbul dari perasaan-perasa-

an ini, meskipun cara dan pengaruh, sebab dan akibat
yang ditimbulkannya, semuanya tidak terjadi kecuali
dengan izin Allah sebagaimana kami sebutkan di
muka.

Sedangkan, mengenai kedua malaikat Harut dan
Marut maka siapakah gerangan mereka ifu? Dan,
kapankah mereka berada di negeri Babil? Kisah
mereka sangat populer di kalangan kaum Yahudi
dengan dalil bahwa mereka tidak mendugtakan
isyarat ini dan tidak menentangnya. Disebutkan di
dalam Al-Qur' anul-Karim beberapa isyarat global
terhadap peristiwa-peristiwa yang populer di kalang-
an orang{rang yang di-khithnbi'diajak bicara'
denganny4 dan dalam keglobalan itu sudah cukup
untuk mencapai sasaran sehingga tidak perlu di-
perinci lebih jauh karenaperincian ini bukan menjadi
sasarannya.

Dan, saya tidak ingin-di dalam Zhiklil- futi anin
-mengikuti dongengdongeng yang banyak disebut-
kan seputar kisah kedua malaikat ihr karena tidak
ada sahr pun riwayat yang jelas dan dapat dipertang-
gungjawbakan berkenaan dengan masalah tersebul

Sesungguhnya di dalam perjalanan sejarah ma-
nusia terdapat ayat-ayat dan cobaancobaan yang
sihrasi dan kondisinya sesuai dengan perkembang-
an. Nah, apabila pilihan ihr dalam benhrk dua orang
malaikat-atau dalam bentuk dua orang yang bagus
bagus seperti malaikal maka hal ini tidak aneh dan
tidak ganjil, dibandingkan dengan bermacam-macam
gambaran dan macam-macam kejadian luar biasa
yang dijadikan cobaan, yang dilalui oleh kehidupan
manusi4 yang merangkak, melangkatrkan kaki, dan
mengikuti pancaran cahaya Ilahi yang menyinari
kegelapan malam yang gulita.

Pengertian yang jelas dan muhkamat terhadap
ayat-ayat ini kiranya sudah cukup sehingga tidak
perlu berusaha mencari<ari yang samar-samar, apa
lagi semua itu terjadi pada masa yang telah jauh ber-
lalu. Dan, cukuplah kiranya bagi kita kesesatan Bani
Israel yang mengikuti mitos-mitos dan dongeng-
dongeng itu, serta melemparkan kitab Allah yang
diyakini kebenarannya Dan, perlu kita ketahui pula
bahwa sihir itu adalah perbuatan setan dan kekafran
yang kelak manusia akan mendapatkan balasarmya-
Di akhirat nanti yang bersangkutan tidak akan
mendapatkan keberuntungan dan akan kehilangan
semua persiapannya.
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&s,p"i{J'i1rt
"IIai orang-orang yang beriman' janganlah
kamu katakan (kepada Muhammad) r' R.aa'inad,
tetapi katakanlah r' Urulrurnaa' dan'dengarlah'.
Dan, bagr orang-orang kafir siksaanyangpedilu
(10a) Orang-oriurg kafu daxi Ahli Kitab dan
orang-orang musyrik tidak menginginkan di-
nrrunt<annya suahr kebaikan kepadamu dari
Tirhanmu. Dan, Allatr menen0tkan siapa yang
dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya
(kenabian); dan Allah mempunyai kanrnia yang
besar. (105) Ayat mana saja yang Kami nasakh-
kan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepada-
nyq Kami datangkan yang tebih baik daripada-
nya atau yanag sebanding dengannya. Tladakah
kamu mengetahui bahwasannya sesungguhnya
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (106)

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan
laogt dan bumi kepunyaan Allah? Dan' tiada
bagimu selain Allah seora^ng pelindung maupun
seor:rng penolong. (107) Apakafr kamu meng-

hendaki unhrk meminta kepada Rasul kamu
seperti Barri Israel meminta kepada Musapada
zamandahulu? Dan barangsiapa yang menukar
iman dengan keka^firan, maka sungguh orang
ihr telah sesat dari jalan yang lurus. (108) Se-

bagian besar AhIi Kitab menginginkan agar
mereka dapa! mengembalikan kamu kepada
kekafi m setelah kamu berimar, karena dengki
yang (timbul) daxi diri mereka sendiri setelah
nyata bagi mereka kebenaran. Maka" maaf-
kanlah dan biaxkanlah mereka' sampai Atlatl
men-datangkan perintah-Nya. Sesungguhnya
Allah lVlahakuasa atas segala sesuahr. (109) Dan
dirikanlah sLalat dan hrnaikanlatr zakat Da:q
kebaikan apa saja yang kamu usahaka^n bagi
dirimra tenhr kamu a^kan mendapatpahala^nya
pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (110) Dan
mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata'Sekali-
kali fidak atcrl masuk surga kecrrali ora^ngorang

b"rtg beragama) Yahudi atau Nasranl'Demi-
kian itu (hanya) angan-angan mereka yang
kosong belaka. Katakanhfl'Ibnjukkanlah buld
kebenaranmu jika kamu adalah orang yang
benar.' (111) (fidak demikian), bahkan barang-
siapa yang menyerahkan diri kepada Allah'
sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya
pahala di sisi Tbhannf dan tidak ada kekha-
watiran terhadap mereka dan tidak (p"la)
mereka bersedih hati. (112) Dan orang-orang
Yahudi berkatar'Orang-orang Nasrani ihr tidak
mempunyai suatrr pegangant, dan orang-orang
Nasrani berkatq'Orang-orang Yahudi inr tidak
mempunyai suatr pegangan', padahal mereka
(sama-sama) membaca Alkitab. Demikian pula
orang-oriang ya^ng tidak mengetahui mengata-
kan seperti ucapan mereka itu. Ivlaka' AIlaIl
akan mengadili di a^nta.ra mereka pada ha^ri

kiarnat tentang apa-apa yang mereka berselisih
padanya- (113) Darq siapakah yang lebih aniaya
daripada orang yang menghalang-halangi
menyebut nama Allah dafam masjid-masiid-Nya'
dan berusaha unhrk merobohkannya? Mereka
itr tidak sepahrtrya masuk ke dalamnya (ma$id
Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah).
Mereka di dunia mendapat kehinaa;n dan di
akhirat mendapat sihsa yang beral (11a) Darq
kepunyaa"n Alhhlah timur dan bara! maka ke
mana pun kamu menghadap di sitrlah wajah
Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-
Nya) lagr Maha Mengetahui. (115) Mereka
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(orang-ora.ng kafir) berkata,'Allah mempunyai
analc' Mahasuci AIlalL bahkan apa yang ada
di la^ngit dan di bumi adalah kepunyaa^n Atlah;
semua hnduk kepada-Nya- (116) Alafr Pencipta
langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak
(oontk menciptalan) sesuahr, maka (ctrkuphfr)
Dia ha"nya mengatakan kepadanya., Jadilah'.
Ialu jadilah ia. (117) Dan orang-orangyangtidak
mengetahui berkata, 'Mengapa Allah tidak
fi.ttgrotd berbicara dengan kami atau datang
tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kamiP
Demikian pula orang-orang yang sebplum
mereka telah mengatakan seperti ucaPan
mereka itu; hati mereka serupiL Sesungguhnya
Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaa.n
Kami kepada kaum yang yakin. (118) Sesung-
guhnya Karni telah menguhrsmu (Muh:rmrnad)
denga.n kebenaran, sebagai pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan, dan kamu
ddak akan diminta (pertanggungiawaban) ten-
tarqg penghuni-penghuni neraka- (119) Orang-
orang Yahudi dan Nasra.ni fidal( akan senang
kepada kamu hingga kamu mengikuti agama
mereka. Katakantah,'Sesungguhnya pehrnjuk
Allah ihrlah pehrnjuk (yang benar).' Dan, sesung-

guhnya jika kamu mengikuti kemaua"n mereka
setelah pengetahuan datang kepadamu, maka
Atlah tidak lagi menjadi pelindung dan pe-
nolong bagimu. (U0) Orangorang yang telah
Kami berikan At-Kitab kepadanya, mereka
membacanya dengan bacaa"n yang sebenarnyat
mereka itu berima^n kepadanya- Dan, barang-
siapa yang ingkar kepada"nyq ma^ka mereka
itulah or.urg-or:urg yang rugr. (Ul) Hai Bani
Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah
Kuanugerahkan kepadamu da"n Aku telah me-
lebihkan kamu atas segala umat. (I22) Daa
takutlah kamu kepada suahr hari di waktu sese-

orang tidak dapat menga"ntikan seseorang lain
sedikitpun dan ddak al€n diterima suatr tebus-
an darinya dan ddak akan memberi manfaat
suahr syafaat kepadanya dan ddak (pula) mereka
akan ditolong." (123)

Pengantar
Studi ini mengungkapkan makar dan tipu daya

kaum Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin.
Selain itu, juga memperingatkan jama'atul muslimin
agar waspada terhadap permainan dan rekayasa
mereka, dendam dan kemauan jahatyang tersimpan

di dalam hati mereka, dan gerakan bawah tanah
mereka yang hendak memperdayakan dan me-

nimbulkan mudharat kepada kaum muslimin. Serta
melarang jama atul muslimin agar tidak menyerupai
oftrng{ftlng kafirAhli Kitab inibaik dalam perkataan

maupun perbuatan. Di samping ihr, studi ini juga

menyingkapkan kepada kaum muslimin sebab
sebab yang sebenarnyayang tersembunyi di balik
perkataan dan perbuatan orang{rang Yahudi ifu,
tipu daya dan rekayasa, permainan dan fitrrah yang

mereka lepaskan ke tengah-tengah barisan Islam.
Tampak pula bahwa orangorangYahudi menjadi

penghapusan sebagian perintah dan taklif dalam
aganqserfa perubahan perintah dan taklif ihr sesuai

dengan hrnhrtan perkembangan baru Islam, beserta
situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin.
Tampak bahwa mereka menjadikan semua ini se-
'bagai jalan unfuk menimbulkan keragu-raguan ter-
hadap sumber perintah-perintah dan taldif ini, dan
mereka mengatakan, "IGlau semua ini dari sisiAllah,
maka tidak akan adayang dinasakhkan dan tidak
akan muncul perintah baru yang membatalkan atau

menghapus perintah terdahulu. "
Reaksi mereka semakin keras ketika terjadi per-

pindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke IGbah setelah

enam belas bulan dari hijrah. Setelah hijrah, Nabi
saw. apabila melakukan shalat menghadap ke Baihrl
Maqdis, kiblat kaum Yahudi dan mushalla mereka,
yang kemudian dari menghadap ke Baihrl Maqdis ini
kaum Yahudi mengldaim bahwa agarna mereka
sama dengan agaffra yang dibawa Nabi Muhammad
saw. ini dan kiblat mereka juga sama. Hal ini mem-
buat Rasulullah saw. berkeinginan-dengan tidak
menyatakannya secara terang-terangan-unhrk meng-

alihkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Kabah,
Baitullah Al-Muharr:am. Keinginan ini terus bergejo
lak di dalam hati beliau sehinggaAllah mengabulkan-
nya kemudian memindahkannya ke kiblat yang be
liau inginkan sebagaimana akan dibicarakan dalam
surah ini juga

Memperhatikan motivasi pemindahan kiblat ini
unfirk mematatrkan argumentasi Bani Israel, maka
mereka merasa kesulitan dengan hilangSnya argu-
mentasi ini. Oleh karena itu, mereka mengaratrkan
makarnya ke tengah-tengah kaum muslimin dengan
menimbulkan keragu-raguan terhadap sumber
perintah yang dibebankan Rasulullah saw. kepada
mereka, dan hendak menimbulkan kesangsian ter-
hadap keabsahan wahyu yang beliau terima. A.tinya
mereka mengarahkan sasarannya kepada basis akidah
di dalam jiwa kaum muslimin. Kemudian mereka
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berkata kepada kaum muslimin,'Jika menghadap ke
Baitul Maqdis ini batil, maka shalatldan ibadahmu
selama ini sia-sia. Dan kalau sah, mengapa harus
pindah kiblatnya?" Yakni, mereka mengarahkan
serangan kepada basis kepercayaan di dalam jiwa
kaum muslimin mengenai persiapan pahala dari
Allah yang telah mereka upayakan. Sudah tennr yang
lebih utama adalah menyerang kebijaksanaan ke
pemimpinan Nabi Muhammad saw..

Tampak pula bahwa motivasi yang jahat dan
penuh tipu daya ini telah menimbulkan pengaruh
yang tidak baik di dalam jiwa sebagian kaum mus
limin, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah saw.

dengan diliputi rasa cemas dan goncang, serta me
nunhrt bukti-buliti dan dalildalil, yang sudah tentu
hal ini menjadikan mereka tidak mantap menerima
kepemimpinan Rasulullah dan tidak utuh keper-
cayaannya terhadap sumber akidah. Maka turunlatr
AlQur'an untuk menjelaskan kepada mereka bahwa
penasaKrkan (penghapusan) sebagian perintah dan
ayat ihr adalah karena kebijaksanaan Allah yang
memilih sesuahr yang lebih baik lagi untuk hamba-
hamba-Nya, dan mengetahui apa yang menjadi
maslahat bagi mereka dalam semua sektor. Pada
wakhr yang sama, kaum muslimin diperingatkan
bahwa sasaran kaum Yahudi itu ialah hendak me
ngembalikan mereka kepada kekafran sesudah
mereka beriman. Karena, kedengkian dalam hati
mereka bahwa Allah telah memilih kaum muslimin
dan memberikan rahmat dan karunia kfiusus dengan
menurunkan kitab terakfiir kepada mereka, serta
diberinya jaminan kepada mereka terhadap urusan
yang besar ini.

Diungkapkan pula kepada mereka tentang hrjuan
tersembunyi di balik penyesatan kaum Yahudi ini,
serta dipatatrkan-Nya pula anggapan bohong mereka
bahwa surga itu menjadi hak mereka saja, dan di-
kisatrkan pula bagaimarn kedua golongan Ahli Kitab
ini saling menjatuhkan satu sama lain ketika orang-
orang Yahudi berkata, "Orang{rang Nasrani ihr
tidak mempunyai suahr pegangan", dan orang{rang
Nasrani pun berkata, "Orang{rang Yahudi tidak
mempunyai suafu pegangan." Dan, orang{rang
musyrik pun berbuat hal yang sama

Kemudian dibongkarlah niat busuk yang mereka
sembunyikan di balik kisah pemindahan kiblat ini,
yaitu menghalangi menghadap ke Kabah yang me
rupakan Baihrllah dan masjid-Nyayang pertama- Hal
ini berarti menghalang-halangi disebutnya nama
Allah di dalam masjid-masjid dan sebagai usaha
unhrk merobohkan masjid-masjid itu.

Begitulah seterusnya hingga akhirnya kaum
muslimin menghadapi sasaran hakiki Ahli Kitab
Yahudi dan Nasrani, yaifu memalingkan kaum mus-
limin dari agamanya kepada agama Ahli Kitab, dan
mereka tidak akan senang kepada Nabi Muhammad
saw. sebelum beliau mengikuti agama mereka. Kalau
tidak mau mengikuti agama mereka, maka pepe
rangan, tipu daya, intilq dan rekayasa akan terusme
nerus berlaku tanpa akhir.

Inilah hakikat pergolakan yang tersembunyi di
balik kebatilan dan kesesatan merek4 dan tersem-
bunyi di belakang argumentasi-argumentasi dan
alasan-alasan 

Iang 
memuaskan.
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knnkanlnh,'Unzhurnna', dan'dzngarlnh'. Dan, bagi

0r ang- 0r ang knfr siks ann y ang p e dih.r A ang- m ang kart,
dnri AhIi Kinb dnn orang-orangmusyrik tidak meng-

inginlan diturunknnny a suatu lceb ailmn fupad"amu dnr i
Titlmnmu. Dan Allnh menentuknn siapa yang dile-
hmdnki- Ny a (untuk dib eri) rahmnt- Ny a (kembinn) ; dnn

Allah m,empunyai karunia yang besar. Ayat mann saia

yang Kami rmsakhknn atau Kami ja.dilan (rnanusia)

lup a lwp annny a, Kami dntangknn y ang lzbih baik dnri-
padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah
lamu mengetahui bahwa sesungguhnya Alkh Mahn-
laasa atas segaLa sesuatu? Tiadnlmh lmmu mutggtahui

bahwas knajaan lnngit dnn bumi a"dalnh kzpunyaan

All"ah? Dan, tiada bagimu selnin All'ah, seorangpelin-

dung mnupun seorang pmolnng. Apaknh knmu rneng-

hmdnki untuk meminta lupada Rnsul lamu seperti Bani
Isvael meminn lep adn Musa p ada znmnn dnhulu ? Dan,
bmangsinpa y ong mmulmr imnn dengan lekafran" malu
s e sungguhny a orang itu tplnh s esat dnri j alnn y ang lurus.

Sebagian besar Ahli Kitab yang menginginkan agar

merela dnpat mengembalilmn kamu lupaln lelnfiran
s e telah knmu b nimnn, larma dmgki y ang (timbul) dmi
diri mnelu smdiri, setelnh nyatn bagi mneka leberuIran.

Malm, maafkanlnh dan biarkanlnh mnekn, sampai

Allnh rundatangliln pffintnh- Nya. Sesunggulnty a Allnh
Malnlansa atas segala sauatu. Dan, dirikanlah shnlnt

dan tunnilmnlnh zalat. Dan lubaiknn apa saja yang
knmu usaluJmn bagi diimu, tentu lamu aknn mmdnpat
pahalanya di sisi Alkh. Sesunguhnya All"ah Malm
Melih"at apa-apa y ang lumu lvrj alan. " (al-Baqarah:
104-110)

Pembicaraan pada awal pelajaran ini ditujukan
kepada "orang- orang yang b erimnn". Mereka dipanggil
dengan panggilan yang menjadi ciri khas mereka,
ciri khasyang mengikathubungan mereka dengan
Tuhan mereka dan nabi merek4 ciri lihas yang men-
jadikan hati mereka selalu siap menyambut dan
melaksanakan frintah. Dan dengan sifut dan cirinya
ini Allah melarang mereka untuk mengatakan,
"Rnn'irwn"-kata ran'irnnberasal dari kata a r-ri'aayah
wan-nazlnr-kepada Nabi saw., dan sebagai gantinya
mereka diperintahkan mengucapkan perkataan
yang sama maknanya menurut bahasa Arab, yaitu
"Un<hurnaa'lihatlah/perhatikanlah kami"'. Dan,
diperintahkan-Nya mereka supaya mendengar dalam

arti taat, serta diwanti-wanti-Nya mereka agarjangan
sampai mendapatkan tempat kembali seperti orang-

orang kafir, yaitu siksaan yang pedih,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlnh knmu
mengataknn (knpona Muhnmmad),'Rut'inon', tetapi

katakanlah, 'Unzhurnaa', dan derryarlnh. Dan bagi

orang- orang lafa silcsann y ang p edih.'

Menurut beberapa riwayat, sebab dilarangnya
mengucapkan perkataan "R.aa'inaa" ifu adalah
karena orang-orang Yahudi yang tolol ihr suka me
mutar lidah mereka di dalam mengucapkan suahr
perkataan.. Mereka menujukkan perkataan itu ke
pada Nabi saw. sehingga bisa menimbulkan makna
lain yang merupakan pecahan dari kata "Ru'uunah"
'kebodohan yang sangaf. Mereka takut mencela
Nabi saw. secara langsung, karena itu mereka men-
cari rekayasa unhrk mencela Nabi saw. dengan
menggunafan cara pemutaran lidah (memelintir
perkataan) ini. Tidak adayang menggunakan cara
seperti ihr selain orangorang Yahudi yang hina dan
tolol. IGrena ihr, datanglah larangan kepada orang-

"orang mukrnin agar jangan mengucapkan perkataan
yang dapat dipelintirkan oleh orangoransYahudi itu.
Mereka diperintahkan untuk menggantinya dengan
perkataan lain yang semakna dengannya, tetapi tidak
dapat dizutar oleh lidah dan dipelintir. Dengan demi-
kian, orang-orang Yahudi itu tidak dapat mencapai
maksud dan tujuan mereka yang rendah dan bodoh.

Penggunaan cara seperti ifu oleh orang-orang
Yahudi menggambarkan sejauh mana kebencian
dan kedengkian mereka, juga menggambarkan
betapa buruknya adab dan cara yang mereka laku-
kan dan jalan yang mereka tempuh. larangan ke
pada orangorang mukmin untuk tidak melakukan
cara+Na seperti ini menunjukkan betapa Allah
memelihara Nabi-Nya dan jamaatul muslimin, dan
betapa Dia membela kekasih-kekasih-Nya dengan
menanggapi setiap tipu daya dan maksud jahat

musuh-musuh mereka yang licik ihr.
Kemudian diungkapkan kepada kaum muslimin

keinginan jahat dan rasa permusuhan yang ter-
sembunyi di dalam dada kaum Yahudi itu. Dan,
diungkapkan pula dendam dan kedengkian yang ada

dalam hati merek4 karenaAllah telah menentukan
karunia-Nya kepada kaum muslimin. Na4 pengung-

kapan dan penyingkapan ini dimaksudkan agar
kaum muslimin waspada dan berhati-hati terhaiap
musuh-musuh mereka itu, serta supaya mereka
tetap berpegang teguh pada keimanan yang di.
dengki musuh-musuh mereka itu, dan supaya men-
syukuri dan memelihara karunia Allah yang diberi-
kan kepada mereka,

"Orang-orang knfir dari Ahli Kitab dnn orang-orang

musyrik tidak mmginginknn diturunlannya suatu lv-
bailmn kepafutmu d.ari Tilhnnmu. Dan, Allnhmmmtu-
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lwn sinp a yng dikzhmdnki- Ny a (untuk dib eri) rahmnt-
Nya (lenabian); dnn Allnh manpunjai larunia yang
besar."

Al-Qur'an menghimpun para Ahli Kitab dan
oftng{rang musyrik di dalam kekafiran. Memang
kedua golongan ini kafir kepada risalah terakhir,
karena ihr posisi mereka sama dalam hal ini. Mereka
juga sama-sama menyimpan dendam dan kedeng-
kian kepada kaum muslimin dan tidak mengingrn-
kan kaum muslimin mendapatlicrn kebaikan. Perkara
terbesar yang pating tidak mereka sukai bagi kaum
muslimin ialah agama Islam ini. KarenaAllah telah
memilihkan kebaikan ini bagi kaum muslimin, me
nurunkan AlQur'an kepada merek4 meliputi mereka
dengan nikmat ini, dan menugasi mereka untuk
mengemban amanat akidah ini di muka bumi, yang
merupakan amanat terbesar di alam semesta-

Telah dibicarakan di muka tentang dendam dan
kebencian mereka karenaAllah menurunkan karunia-
Nya kepada siapayang dikehendaki-Nya dari harnba
hanrbaNy4 sehingga kebencian mendorong mereka
untuk menyatakan permusuhan kepada Malaikat
Jibril as., karena dia telah membawawahyu kepada
Rasulullah saw.,

'D ary Allnh menmtukan sinpa yang dilehmdnki-Nya
(untuk dibni) rahmnt- Ny a.... "

Maka, Allah lebih mengerti dan mengetahui di
mana sekiranya Dia mengamanatkan risalah-Nya.
IGlau Dia menentukannya kepada Muhammad saw.

dan orangorang yang beriman kepada-Nya, karena
Dia mengetahui bahwa Nabi saw. dan mereka itulah
yang layak mendapatkan keistimewaan ini,

'Dan, Allah mzmpunyai larunia yang besar."

Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada
nihnat nubuwwahkenabian' dan risalah (kerasulan),
dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada
nikmat iman dan berdakwah kepada keimanan.
Isyarat ini menimbulkan perasaan dan kesan di
dalam hati ofturg{ftmg yang beriman betapa besar-
nya pemberian Allah dan betapa banyaknya karunia-
Nya kepada mereka. Peqgungkapan tentang apa yang
disembunyikan orang{rang kafir terhadap orang-
orang yang beriman, dapat menimbulkan perasaan

supaya berhati-hati, waspad4 dan memiliki kemauan
yang kual Perasaan dan kesadaran ini sangat vital
unhrk menghadapi setiap ulahyang dilakukan omng-
orang Yahudi untuk menimbulkan keraguan dan
untuk melemahkan akidah di dalam jiwa kaum

mukminin itu. Yaitu, akidah yang merupakan ke'
baikan sangatbesaryang tidak mereka inginkan bagi
kaummuslimin.

Dorongan ini-sebagaimana sudah kami kemuka-
kan-berkaitan dengan dihapusnya sebagian perintah
dan taldif, lifiususnya berkenaan dengan pemindah-
an kiblat ke Ka'bah, suatu hal yang membatalkan
argumentasi mereka (bahwa agama Islam ini sama
dengan agama mereka dan kiblahrya juga sama),

'Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami
jadiknn (rnnnusia) kpa kepannnya, Kami dannglan
yang lzbih baik dnripadanya atau yang sebanding

dzngannya....",

Baik dalam konteks pemindahan kiblat-sebagai-
mana ditunjuki oleh rangkaian ayat ini dan sesudah-
nya-maupun konteks lain seperti penyelarasan se
bagian perintah, perahran, dan hrgas, yang meng-
ikuti perhrmbuhan jama'atul muslimin, situasi dan
kondisiny4 serta perkembangannya. Ataupun, pe
rubahan sebagian hukum yang terdapat dalam
Taurat di samping masih tetap Al-Qur'an membenar-
kanTaurat secaraumum. Baikyang ini maupunyang
itu, ataupun semua hal yang dijalankan oleh kaum
Yahudi unhrk menimbulkan keraguan dalam lubuk
akidah, maka di sini Al-Qur'an memberikan ke
terangan yang tegas mengenai masalah nasakh
(penghapusan) dan tn'dil' perubahan/penggantian',
dan dalam menangkis semua syubhatyang ditebar-
kan kaum Yahudi yang memiliki progrcm untuk
menyerang akidah Islam ini dengan berbagai cara.

Perubahan parsial sesuai dengan tunhrtan ke-
adaan-pada zaman kerasulan-adalah untuk kemas
lahatan manusia dan unhrk mewujudkan kebaikan
lebih besar yang menjadi tuntutan perkembangan
hidup mereka Allah yang menciptakan manusia dan
mengutus para rasul, Dialah yang menetapkan
semua ini. Maka, apabila Ia menghapuskan suatu
ayat dengan menjadikan manusia lupa kepadanya,
baik ayat yang terbaca dan mengandung suafu
hukum, maupun ayat dalam arti tanda-tanda ke-
kuasaan dan kejadian luar biasa yang datang sesuai
dengan kondisi yang sedang dihadapi seperti
mukjizat madiyahkebendaan/indrawi' yang dibawa
oleh para rasul, makaAllah pasti mendatangkan yang
lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengarF
nya. Dan, tidak ada sesuafu punyang melemahkan-
Nya, karena Diaiah Pemilik segala sesuatu dan
penguasa semua urusan yang ada di langit dan di
bumi. Oleh karena ihr, datanglah komentar berikul
"... Tidakknh kamu mengetahui b ahw a sesungguhny a
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Alkh Malmhtasa atos segaln sesuatu? TidnAikah leomu

mengetahui bahwa kuajaan l"angit'dan bumi adalnh
kcpunyann Allah? Dan, tia.d"a bagimu sel.ain Allnh se-

oiang pelindung maupun senrang penolorry." (aI-
Baqarah: 106-107)

Pembicaraan yang ditujukan kepada kaum muk-
minin ini mengandung aroma kewaspadaan dan
aroma peringatan bahwa Allahlah yang menjadi
pelindung dan penolong merek4 dan tidak ada bagr

mereka pelindung dan penolong selain Allah.
Boleh jadi hal ini disebabkan sebagian mereka

telah tertipu oleh hasutan kaum Yahudi yanb me
nyesatkan itu, dan pikirannya goyah oleh argu-
mentasi-argumentasi licik kaum tersebul Sehingga
menjadikan mereka mengajukan beberapa per-

tanyaan kepada Rasulullah saw. yang tidak sesuai
dengan kepercayaan dan keyakinan. Hal ini dihnjuki
oleh ayatyang memberikan peringatan secara tegas
dan menunjuliJ<an keingkaran terhadap perbuatan

mereka itu,

'Apal(nh kamu mmghendaki untuk memintn lcepada

Rnsul lmmu seperti Bani lvael meminta lupada Musa
padn pman dnhulu? Dan, barangsiapa yangmatulwr
imnn dengan lcelafwan, mnla sungguh orang itu telah

sesat dnri jalnn yang lurus." (al-Baqarah: 108)

Inilah pengingkaran terhadap sikap sebagian
kaum muslimin yang menyerupai sifat kaum Nabi
Musa, meminta bukti-bukti dan hal-hal yang luar
biasa, dan merepotkan Rasul mereka setiap kali
mereka diperintahkan melakukan sesuatu atau

setiap kali Rasul menytrnpaikan tugas kepada merek4
sebagaimana diceritakan oleh Al-Qur'an dalam
banyak tempal

Ini merupakan peringatan bagi mereka, tgfr
jangan sampai nantinya mereka tersesat jalan dan
mengganti keimanan dengan kekafiran, sebagai-

mana halnya Bani Israel. Ini pulalah tujuan akhir
yang diinsinkan kaumYahudi seandainya mereka
dapat menghalau kaum muslimin ke sana

"sebagian besar Ahli Kinb yang rnengirryinlmn agar

merekn dnpat mmgembaliknn kamu lepaln lulcafran
setelnh lamu berimnn, knrma dmgki yang (timbul) dnri
dii mnelm smdiri, setzkh nyaln bagi mnekn lcebanaran."

"DengK' itulah yang menjadi motivasiyang hitam
dan hina di dalam jiwa kaum Yahudi untuk bersikap
dan berbuat demikian terhadap Islam dan kaum
muslimin. Motivasi ini akan terus mengalir; dan dari
sinilah timbulnya segala tipu daya dan rekayas yang

tak pernah berhenti itu. Dan, inilah yang disingkap
kan Al-Qur'an kepada kaum muslimin supaya
mereka mengetahuinya. Serta, agar mereka me
ngetahui pula bahwa ini merupakan faktor yang
tersembunyi di belakang semua usaha dan tindakan
kaum Yahudi untuk menggoncangkan akidah di
dalam jiwa kaum muslimin, dan setelah itu meng-
kafirkannya kembali sebagaimana halnya mereka
Allah menyelamatkan kaum muslimin dengan ke
imanan, dan dilihususkan-Nya mereka dengan ke
imanan ini sebagai karunia yang teragung dan
nikmatterbesar.

Al-Qur'an menyeru orang-orang mukmin untuk
tidak mengimbangi dendam dengan dendam, ke
dengkian dengan kedengkian, kejahatan dengan
kejahatan, dan diserunya mereka untuk berlapang
dada dan memaafl<an, sehingga Allah rnendatang-
kan perintah-Nya ketika Dia menghendaki,

'...Mala, manJknnlah dnn biartnn]nh mneka, sampai

Allnh mendnnngla n pertntah-Nya. Sesunggularya Allnh
MalnJansa atas segala sefliaht."

Tbmputrlah jalanmu yang telah dipilitrkan Allah
unhrk kamu, beribadahlah kepadaTuhanmu, dan
tabunglah kebaikan-kebaikanmu di sisi.Nya,

'Dan, diriknnlah shalnt dan tunnilmnlnJt alat. Dan,
lebailrnn apa saja yang lwmu usaJtnlun bagi dirimu,
tentu lamu altan mendapat pahnlanya di sisi Allah.
Scnngguhnya ALkh fuIaha Melih.at apa-apa yang lamu
lwrjalan."

Demikianlah AlQur'an membangkitkan kesadar-

an jama'ahrl muslimin dan memfokuskan perhatian-

nya kepada sumber bencarn dan tempat penyimpan-

an semua kelicikan dan tipu daya itu. Dan, mem-
bangkitkan sensitivitas kaum muslimin terhadap
niat-niat jahat, tipu daya yang hina, dan kedengkian
yang tercela itu. Setelah itu difokuskanlah semua
kekuatanyang tersedia dengan pasrah kepadaAllah,
menantikan urusan-Nya, dan mengganhrngkan
tindakan kepada izin-Nya- Dan, sambil menantikan
datangnya urusan Allah ini mereka diseru unhrk
memaafl<an musuh mereka dan berlapang dada,

agar hati mereka bersih dari kebusukan dendam dan

kedengkian, dan membiarkarurya sehat dan bagus
sambil menantikan urusan dan keputusan dari Pemilik
segala urusan dan kehendak

***
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Mematahka.n Angapa.n Bohong. Ahli Kitab
Konteks berikutnya adalah merhatahkan ang-

gaparFanggapan bohong Ahli Kitab secara umum -
Yahudi dan Nasrani, dan perkataan mereka bahwa
hanya mereka saja kaum yang mendapat pehmjuh
dan surga hanya unfuk mereka sendiri tanpa ada

orang lain yang bisa masuk ke sana Semua golongan

selain mereka sudah terfufup untuk memasukinya
karena mereka tidak berpegang pada sesuatu pun,
mereka tidak ada apa-apanya. Na4 di tengah-tengah
memaparkan anggaparFanggapan yang muluk-
muluk ini Al-Qur'an mengutarakan persoalan yang
sebenarnya dan menyampaikan kata pasti mengenai
amal dan balasannya,

L'fit 5 g^ (,(,;J y'",ait,9 + J \j1s

,!*LaLH'si\;'\43:iJiYl<)Sr-
"u-rZ'fi i+,' <'; i'r::} G e * A-*
*lig &{ s f g;; 3,;{ ; - ii 5+ iA,{\3
Lc,(iti J'' z r& Je aJ (4i91 3rijf 46;
J6.!\tK?5rt 6h er, 6 e'"rtji, ; tl
,:$ji itwda!,( el e 5A7,* i ii

&t';*.*\3Kw.
'Dan, mcrekn (Yahudi dnn Nasrani) bnlata, 'Selmk-
lnli tidak alan mnsuk surga kzcuali orang-orang (yarry

bnagamn) Yahudi atau Nasrani.'Demikian itu (wnya)
angan-angan mnela yang kasong bclnkn. I{ntnlcanlnh
Tunj ukk,anlah bukti kzb mnanmu i ika ltnrnu orang y ang

b mnr !' (Tidak dtmikinn) barangsiapa y ang mm1 nah-
lnn diri lep ada Alhh s edang ia b abuar kzbaj ikan, mnlm
bagtnya pahnln di sisi Tith.annya dan tid.ak ada le-
ldnwatiran tuhadap mnelm d.an tidnk (puk) mnela
bersedih lnti. Dan, mang-mang Yahudi berl<nta,'Aong-
uang Nasrani itu tidnk mnnpunyai suatu pegangmt', dmt
mang-wangNasranibnlarn,'Orung-mangYcthudttidnk
mempunyai suatu pegangan', padahnl rnereka, sarru7-

samn mmtbaca kitab Alkinb. Demikian puln orang-
wang y ang tidnk mengetahui, mmgatnknn sepnti umpan

mereka itu. Maka, Allah akan mengodili di antara
mneka padn hnri kiamnt, tmtang apa-apa yang mnela
bnselisih padnny a. " (al-Baqarah: 1 1 1- I 13)

Orangorang yang berhadapan langsung dengan
kaum muslimin di Madinah adalah kaum Yahudi,
karena di sana tidak ada komunitas Nasrani. Akan

tetapi, nash Al-Qur'an ini bersifat umum, meng-
hadapi perkataan golongan ini dan ihr, kemudian di-
potongnya perkataan dan bualan masing-masing
golongan ihr. Dan, diceritakan pula bagaimana pan-

dangan golongan musyrikin terhadap kedua golong-

an di atas.

'Dan mereka.berkata, 'Seknli-knli tidnk aknn masuk

surga kecuali lrang yang (bnagama) Yahudi atau
NasranL"'

Inilah cerita tentang bualan mereka yang rancu.

Bagaimana tidak rancu, orang-orang Yahudi me-
ngafd:kan, 'Tidak akan masuk surga kecuali orang-
orang yang beragama Yahudi", sementara orang-
orang Nasrani mengatakan, 'Tidak akan masuk
surga kecuali orangyang beragama Nasrani."

lni hanya bualan saja, tidak bersandar pada dalil,
nielainkan hanya semata-mata anggapan belaka.
Oleh karena itu, Allah membisihftan (mervahyukan)

kepada Rasul-Nya saw. agar mematatrkan anggapan
mereka dengan menantang mereka supaya menge
mukakan dalilnya

"KatnknnLah, Tunj uklwnlnh bukti k eb m"aranmu j ilm
lamu a.dnl,ah orang- zrang ) ang b mm ! "'

Di sini Al-Qur'an menetapkan suatu kaidah di
antara kaidah-kai dah nsltnwwzr'pemikiran' islami di
dalam tertib pembalasan terhadap amal dengan tidak
mengenal pilih kasih bagi suatu umat, suahr bangsa
ataupun perseorangan. Yang dinilai adalah keislaman
dan ihsannya (kebajikannya), bukan nama dan
alamatnya,

" (ndnk dsnihinn) bahlan barangsinp a y ang mary erah'

lan diri lupada Allah s edang ia bnbuar lebaj iknn, makn
bogt lo pahnln pada sisi Tuhnnnya, dan tidak ada
luLlmwatiran tsrhndap mnela dnn tidnk (puk) mnela
b n s e dih hnti. " (al-Baqarahz Ll2)

Sebelumny4 AlQur' an telah menetapkan kaidah
mengenai hukuman (siksaan) sebagai jawaban

terhadap perkataan mereka, "Kami selalt-knli tidnk
alan disentuh olzh api nnala leanli selnmnbebnapa hnri
saj a. " Kemudian Al-Qur' an mengatakan, " (Bulmn

fumikinn), yang bennr adalah barangsiapa bnbunt dosa

dnn in tekh dikputi olzh dosanya, mnela itulah penghuni

ncrala, mnela kzkal di dnhmnya."
Inilah sebuah kaidah dengan kedua ujungnya

tentang siksa dan pahala, kedua ujungnya yang ber-
tolak belakang, "Barangsiapa yang berbuat dosa dnn ia
tckh diliputi ol.eh dosanya," maka ia menjadi tawanan
dosa yang meliputi lt.t, terisllir dari segala sesuatu,
trrisolir dart semua perasaan dan semua arah, kecuali



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I (127) Juz l: al-Faatihah E krmulaanaJ-Baqamh

arah dosa. Darr, "barangsiapa yang mmyerahlmn diri
lvpadn Alkh sednng ia bnbunt lebaj ika4'lantas menye
rahkan dirinya secara tulus kepada Allah, meng-
hadapkan semua perasaannya kepada-Nya, dan ber-
buat ikhlas karenaAllah, dalam rangka melepaskan
diri dari perbuatan dosa-

"Bmangsiapa y ang mmy erahlan dirinya kepafu Allnh. "

Di sini tampaldah ciri Islam yang pertama, yaitu
menyerahkan diri kepada Allah. Kata "ashmn"be?
arti tunduk dan menyerahkan diri, ketundukan
maknawi dan kepasrahan amali. Dan di samping itu,
sudah tenhr harus ada bukti lahiriah atas ketunclukan
dan kepasrahannya itu, yaifu "sedang dia berbuat

lubajiknn."Mak4 ciri{iri Islam ialah kesafiran antara
peraszurn dan perilaku, antara akidah dan amal,
antara keimanan hati dan kebajikan amal perbuatan.

Dengan demikian, maka layaldah akidah menjadi
manhrj seluruh aspek kehidupan; utuhlah kepri-
badian manusia dengan semua aktivitas dan arah-
nya; dan berhaklah seorang mukmin terhadap
semua karunia ini,

'Malm, baginya pahala di sisi Tillwnnya, dan tidak ada
lcekh.aw atiran tnhadnp mnekn dnn ti.dnk (puln) mnela
bnsedih h"ati."

Pahalayang dijaminkan ihr tidak akan sia-sia di sisi
Tuhan mereka. Keamanan yang penuh ifu tidak akan
tersentuh oleh rasa takut, dan kegembiraan yang
melimpah tidak akan disentuh oleh kesedihan.

Itulah kaidah umum yang berlaku bagi semua
manusia Maka tidak ada kolusi dan tidak ada pilih
kasih di sisiAllah.
'Daq orang-orang Yalwdi bnlmtn,'Aang- orang Nasrani
itu tidnk mnnp uny ai suatu p egangan', dan uang- orang
Nasrani bnlatg'Orung-mang Yahudi tidak mernpunyai
suatu pegangan', padnltal mnekn samn-sam.a msnbam
Alkinb. D emikinn pul"a orong- nang y ang tidnk mmgeta-

hui, mengatnlan sep erti umpan mnela in. Mala, Allnh
aknn mengadili di antara mneka padn hari kiamnt
tentang apa-apa yang merelm bnselisih padnrrya." (al-
Baqarah: 113)

D an, "mang-urang yng tidak mmgetnhui " adalah
orang-orang Arab yang buta huruf dan tidak me
miliki kitab. Mereka melihat apa yang terjadi pada

kaum Yahudi dan Nasrani yang berupa perpecahan,

saling menuduh, berpegang padakhurafatdan mitos
mitos, yang sudah tentu mutunya tidak lebih tinsgi
daripada khurafat dan mitos-mitos bangsa Arab di
dalam berbuat kemusyrikan dan menisbatkan anak
laki-laki-atau anak perempuan-kepada Allah Yang

Mahasuci. Oleh karena ihr, orang{rangArab ini tidak
mau memeluk agama Yahudi dan Nasrani seraya
mengatakan, "Sesungguhnya mereka itu tidak me
miliki pegangan apa-apa."

Al-Qur'an merekam semuayang dikatakan oleh
sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, se
telah mematatrkan anggapan orang{rangYahudi dan
Nasrani sebagai pihak yang berhak terhadap surga
Kemudian Al-Qur'an menyerahkan perkara yang
mereka perselisihkan itu kepada Allah,

'Makn, Allnh almn mengadili di antara mnekn padn
hari kiamat tentang apa-apa yang mneka bnselisih
padnrrya." -

Allahlah Hakim Yang Mahaadil, dan kepada-
Nyalah kembalinya semua urusan. Dan, menyerah-
kan urusan kepada keputusan Allah inilah sahr-
"satunya jalan terbaik di dalam menghadapi kaum
yang tidak mau menggunakan logika akal sehat dan
tidak mau merujuk pada dalil, setelah terlebih dahulu
dipatahkan anggapzm mereka yang muluk-muluk
(berlebihan) bahwa hanya mereka saja yang akan
masuk surga dan mereka saja yang mendapat
petunjuk.

Meta"rang Menyebut:* Ahh di lvlasjid-
Ivlasjid dan Berusaha Merobohkannya

Kemudian tema pembicaraan kembali meng-
ungkap kehinaan usaha mereka unhrk menimbul-
kan keraguan terhadap kaum muslimin mengenai
kebenaran perintah dan tabligh Nabawi-k*rususnya
yang berhubungan dengan masalah pemindahan
kiblat-dan tindakan mereka yang demikian itu
dikategorikan sebagai usaha untuk rnenghalangi-
halangi disebutnya namaAllah di masjid-masjid dan
sebagai usaha unhrk merobohkannya,

96,i-J;\F53"J;i't'#E,hMA
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&'+Es'at
' D an, siapaknh y ang bbih aniny a dmipadn orang y ang

mmghalang-halangi menyebut narna Allah dalam
masjid-masjid-Nya dan bnusaha untuk mnoboh-
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lurarya? Mneka in tidnk sepatutnya mnmk lw dahnnya
(mutlid Allnh) leanli dmgan rasa tohi (kzpana AUnh).

Merela di dunia mendapar luhinaan dm. di af,:ltirat mm-
dnpat silcsa yang bnat. Dan lcepunyann AllnJil.ah timur
dan barat, maka ke mana pun knmu menghndnp di
situlnh wajah Alkh. Suungguhnya Allah Malaluas
(rahmat- Ny a) lngi Maln Matgetahua. " (al-Baqarah:
11+115)

Kesan yang paling dekat masuk ke dalam hati
ialah bahwa kedua ayat ini berkaitan dengan rusa-
lah pemindahan kiblat dan usaha kaum Yahudi
menghalang-halangl kaum muslimin untuk meng-
hadap ke lGbah, rumah peribadahan pertama yang

dibangun manusia dan kiblatpertama Dan, terdapat
juga beberapa riwayat tentang sebab hrunnya ayat
itu selain pendapatini.

Tetapi bagaimanapun keadaannya, kemutlakan
nash memberikan kesan bahwa hukumnya bersifat
umum mengenai tindakan menghalang-halangi me
nyebut namaAllah di dalam masjid (memakrnurkan
masjid), dan berusaha untuk merobohkannya.
Demikian pula hukuman yang diterapkan atas

tindakan seperti ihr. Ayat itu juga menetapkan bahwa
hukuman seperti ihrlah yang layak menjadi balasan
bagi para pelakunya, yaitu sebagaimana yang di.
firmankanAllah,

'Muelu itu tidnk sepannya mnsuk kz d.akmnya (*^jid
Allah) Iucuali dengan rasa talatt (kcpann Ailnh). "

Artinya merekaihr pantas ditolalq diusr, dan di-
jauhkan dari rasa atnan, kecuali kalau mereka
berlindung ke rumah-rumah Allah (masjid-masjid)

dengan menghormatinya dan mencari keamanan
(seperti yang terjadi pada peristiwa Fathu Mekah
ketikapenyeru Rasulullah saw. menyerukan,'Balang-
siapayang masuk Masjidil Haram maka dia aman!"
Maka tokoh-tokoh Quraisy datang kepadanya untuk
mendapatkan keamanan, sesudah mereka meng-
halang-halangi Rasulullah saw. dan para pengikut
beliau untuk merziarahi Masjidil Hararn).

Sebagai tarnbahan atas hukuman ini ialah ancam-

an kepada mereka untuk mendapatkan kehinaan
dalam kehidupan dunia dan siksa yang berat di
alfiirat,

"Mnela di dunia mendnpat leehinnnn dnn di akhirat
mmdapat silxa yang berat."

Dan, terdapat penafsiran lain mengenai ayat,

'Merekn iht tidnk wpatuhrya masuk lez dnkmnya (rr jin
AIkh) lucuali dengan rasa tnlwt (kxpadn Allnh)"

Yakni merekatidakpahrtmasukke dalam masjid-

masjid Allah kecuali dengan rasa takutkepadaAllah
dan tunduk kepada keagungan-Nya di dalam masjid-

Nya" Maka inilah adab yang patut terhadap rumah
Allah, sesuai dengan keagungan dan keluhurannya-
Ini adalah salah sahr bentuk takwit yang boleh saja

dilakukan dalam hal seperti ini.
Dan, yar4imendorong kami unhrk menguatkan

bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan masa
lah pemindahan kiblat ialah ayat berikutnya yang

mengatakan,

'Dan kcpunyaan Allaltl"ah timur dan barat, mnla lu
m,ann pun lca&u menghndnp di situlnh wajah Allah.
Sesungguhnya Allah Mallnkas (ralunnr-Nya) lngi Maln
Mmgetahui." (al-Baqarah: 115)

Ayat ini memberi kesan bahwa ia datang untuk
menolak penyesatan kaum Yahudi yang mengata-
kan bahwa kalau sekarang harus menghadap ke
IGbah maka shalatkaum muslimin ke Baihrl Maqdis
selama ini adalah batal, sia-sia, dan tidak diperhihrng-
kan oleh Allah. Ayat ini menolak anggapan tersebul
dan ia menetapkan bahwa semua arah adalah kiblat,
maka di sana adawajahAllah ke mana saja seoftulg
harnba menghadap dalam melakukan ibadah. Dan,
penentuan kiblat ke arah tertentu merupakan pe
ngarahan dariAllatryangharus ditaati, bukan berarti
bahwa wajatr Allah berada pada suatu arah dan tidak
ada pada arah lain. Allah tidak hendak memper-
sempit hamba-hamba-Nya, dan tidak hendak me
ngurangi pahala mereka. Dia mengetahui tentang
hati mereka, niat mereka, dan motivasi mereka-
Dalam hal ini terdapatkelonggaran, sedang niat ihr
hanya semata-matakarenaAllah. "Sesunguhnya Allnh
Malaluas (ralnnnt-Nya) lagi Maln Mmgetahui. "

Kesesatan Persepsi Mereka tentang tlalikat
Uuhiafi

Pembicaraan selanjutnya mengungkap kesesat-

an persepsi mereka tentang hakikat uluhinh dart
penyimpangan mereka dari tauhid yang merupakan
kaidah agamaAllah dan asas pemikiraan yangbenar
di dalam semua risalah. Persepsi mereka yang me
nyimpang itu diiringkan dengan persepsi jahiliah

terhadap Allah SWT dan sifat-sifut-Nya. Kemudian
dijelaskan puJakesamaan antarahatikaum musyrikin
fuab dan kagm musyrikin Ahli Kitab, dan dilurus-
kanlah penyimpangan mereka kepada kemusyrikan
itu dan dijelaskan kaidah berpikir imani yang benaq
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' Msrekn (orang- mang lafr) bu lan, Allnh mnnpuny ai
anak.' Malmsuci Allnh b&knn apa yang ad"a di kngit
dnn di bumi adalah kepunyaan Allnh, semua tunluk
lepada-Nya. Allnh Pmipn lnngit dan bumi, dnn biln
Dia bnkchmdak (untuk meraiptalmn) sesuatu, m.alm

(cukupkh) Din hnny a m.enganknn lepadnny a Jadilnh.'
I-ak j anihh in. Dan orang-mang yong tidnk mzngetahui

bnlmta, Mengapa Ailnh tidak (nngsung) berbicara

dmgan lrnmi anu dnnng tunda- nndn kclaasa"an- Ny a
Iepadn lnmi ?' Demikian puln wang-mang yang sebelum

mneka telnh mmgatnlmn seputi ucapan mnelm itu ; lnti
mnela snupa. Saungguhnya Kami telnh mmjelaslan
nnda-nndn lelwasann lfumi leepadn laum yangyakin."
(al-Baqarah: 116-118)

Perkataan mereka yang jahat bahwa 'Allnh
mempunyai anak"inibukan hanya perkataan kaum
Nasrani tentang Almasih saja. Akan tetapi, kaum
Yahudi juga berkata demikian mengenai Uzat,
sebagaimana pula perkataan kaum musyrikin me
ngenai malaikar Ayat ini tidak menjelaskan secara
rinci mengenai ucapan-ucapan itu di sini, karena
kalimatnya bersifat umum untuk ketiga golongan
manusiayang menentang dan memusuhi Islam di
jaztrahArab pada wakhr itu. Yang mengherankan,
sampai hari ini pun, mereka itulah yang senantiasa

menentang dan memusuhi Islarn, yang terproyeksi-
kan dalam gerakan Zonisme lnternasional, Salibisme
lnternasional, dan Komunisme lnternasional yang
lebih berat kekafirannya daripada kaum musyrikin
pada masa itu. Na4 dengan tangkisan Al-Qur'an ini,
gugurlah anggapan kaumYahudi dan Nasrani bahwa
hanya mereka saja yang mendapat petunjuk. Akan
tetapi, mereka ifu justru sama saja dengan kaum
musyrikin!

Dan, sebelum melanjutkan pembahasan tentang
sisi-sisi kerusakan yang lain lagi di dalam meng-
gambarkan urusan Allah Yang Mahasuci, maka Al-
Qur'an segera menyucikan Allah dari gambaran

mereka itu, dan menjelaskan hakikat hubungan
antara Dia dengan seluruh makhluk-Nya,

"...Mahnsuci Allah, bahJmn apa yang ada di kngit dnn
di bumi adnlnh kepunyaan Alkh; semua tunduk ke-

p ada- Ny a. Allalt Pmciptn krryit dnn bumi, dnn biln D in
bnlshrndnk (unnk mmciptalmn) senatu, mala (culwp-

hh) Din hnTrya mmganknn lup adnny a lanilah.' I-alu,
jadikh ta. " (al-Baqarah: 116-117)

Di sini kita saurpai kepada persepsi Islam yang
murni dan sempurna mengenaiAllah Yang Maha-
suci, tentang jenis hubungan antara Al- Khaliqdengan
maKrluk-Nya dan tentangbagaimarn asal terjadinya
mal'tluk diri Al:I(hnliq (yakni dengan mengatakan
'Jadilah!", kemudian makhluk itu terjadi - Penj) .ln
merupakan persepsi yang paling tinggi dan paling

" 

jelas mengenai semua hakikat ini. Alam bersumber
dari Ktraliqnya dengan jalan mengarahkan iradah-

Nya yang muflak dan berkuasa "Kun! Jadilah. Mak4
jadilah ia" Dan, diarahkanlah kehendak untuk men-
ciptakan sesuahr yang dengan begitu saja sudah pasti

terjadi apa yang dikehendakinya ihr, dengan bentuk
sebagaimana yang ditentukan, tanpa perantaraan

kekuatan atau materi.
Adapun bagaimana hubungan iradah (kehendak

Allah) yang tidak kita ketahui hakikatnya dengan
alam atau sesuatu yang dikehendaki bersumber dari
kehendak ihr, maka ini merupakan rahasia yang
tidak dapat dicapai oleh kemampuan manusi4 karena
kemampuan manusia tidak disiapkan untuk men-
jangkaunya Potensi manusia tidak disiapkan unhrk
mengetahuinya, karena bukan untuk tugas itu ia
diciptalian. Iahanya diciptakan untuk menjadi lilulifah
di bumi dan mengelolanya. I(arenanya, manusia di-
beri kemampuan oleh Allah untuk menyingkap
hukum alamyang sekiranyabermanfrat dalam men-
jalanl€n tugasny4 serta dimudahkan bagi mereka
urhrk memanfaatkanny4 dan unhrk menggali rahasia
rahasia lain yang tidak ada hubungannya dengan
kekhalifahannya yang terbesar.

Parafilsuf berpetualang dalam kebingungan tanpa

cahaya,yaifu mencobamenyingkaprahasia-rahasia .

ini densan menggunakan p"*ttgt ul -*usiawi yang'
memang tidak disiapkan unhrk itu, dan tidak dibekali
dengan perangkat-perangkat pengetahuan untuk-
nya. Maka, apa yang mereka lakukan itu justru
menggelikan sekaligus membingungkan, karena
bagaimanahal itu bisa terjadi pada seorang filsufi Hal
ifu tidak lain karena para filsuf itu mencoba me
ngeluarkan kemampuan manusiawinya dari tabiat
penciptaannya, dan di luar kemampuan yang ditentu-
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kan unfuknya. IGrena ifu, mereka tidak dapat men-
capai sesuatu yang dapat menenangkan hati, batrkan
tidak mendapatkan sesuahr yang patut diberi hormat
oleh orang yang berpikiran dengan tashnwwurislami

dan hidup di bawah naungannya Islam melindungi
pemeluknya yang beriman dengan sebenarnya agar
tidak gentayangan dalam "lembah kebingungan"
tanpa dalil, agar tidak melalmkan usaha-usaha yang
fatal dan salah jalan.

Mak4 apabila sebagian orang hendak berfilsafat
karena terpengaruh oleh filsafat Yunani-dalam
bentuknya yang khusus-untuk mencoba mgng-
gapai sesuahr yang tinggi itu, mereka jusbu kembali
dengan keruwetan dan kekacauan, sebagaimana
yang dialami guru-guru mereka bangsa Yunani.
Mereka menyisipkan ke dalam pemikiran Islam apa
yang bukan dari tabiahry4 dan ke dalam tashawwur

Islam apayang bukan dari hakikahya.
Nah begihrlah akibat dari setiap usaha memper-

gunakan akal manusia di luar lapangan dan tabiat
penciptaannya

Menurutpandangan Islam, "makhluk bukan Khaliq
(Pencipta), danbagl Al- KhnJigndak ada sesuaht pun
yang serupa dengan-Nya" Dengan demikian, maka
sirnalah dari ta.shawwurlslanide tentang "wahdatul
wujud" sebagaimana yang dipahami oleh orang-
oftLng nonmuslim, dalam arfibahwawujud (makttluk)

dengan AL Khnliq adalah satu kesatuan, atau bahwa
alam wujud ini merupakan pancaran dari zat Al-
Khnliq, atau batrwa alam wujud inilah gambar yang
terlihat bagi Yang Mewujudkannya (yakni alam
wujud yang tampak ini adalah Tuhan, semuanya
serbaTuhan). Atau, pengertian-pengertian lain lagi
yang prinsipnya seperti itu. Menurut pandangan

seorang muslirrl alam ifu adalah sahr kesahran dalam
pengertian, kesafuan sumbernya dari satu iradah
yaihr iradah Sang Maha Pencipta kesatuan aturan
yang menjadi landasan perjalanarurya dan kesafuan
pembuatan, penataan, dan pengarahan menuju
Tuhannya dalam ibadah dan kekhusyuan,

"...BahJmn apayangada di kngit dnn di bumi adnlnh

lupuny ann Allnh s emua tunduk lup adn- Ny a. "
Maka, tidak ada gunanya sama sekali meng-

gambarkan bahwa di antara yang ada di langit darl
dibumi ini adayang menjadi anakAllah. Semuanya
adalah maKrluk-Nya sama derajahrya, dan dicipta-
kan dengan safu car4

'AlLrh Pmcipta lnngit dan bumi, dnn biln Din bnlu-
hndnk (untuk mmciptalun) sesuatu, maln (atkupkh)
Din hnnya mmgataknn, Jadilnh!'LaIu jadil"ah ia."

Dan, ditujukannya ke mana iradah itu terjadi
dengan cara yang tidak diketahui oleh kemampuan
manusia, karena ia di atas kemampuan dan pengeta-

huan manusia. Oleh karena itu, adalah perbuatan sia-

sia kalau manusia menggunakan potensinya unfuk
menguak urusan gaib ini dan terombang-ambing
dalam lembah kebingungan tanpa dalil dan petunjuk

Setelah selesai memaparkan perkataan kaum Atrli
Kitab yang mendalnvakan adanya anak bagi A[ah
Yang Mahasuci, dan meluruskan serta menyanggah
dalawaan tersebut, maka dilanjutkanlah dengan
mengungkap perkataan kaum musyrikin yang sama

saja dengan pandangan dan persepsiAhli Kitab ini,

'Dan, orang)orang |ang tidnk mengetahui berlmta,

Mengapa Allah tidnk (langsung) bnbimra dmgan lumi
anu dnnng tunda-nndn kzlwasaan-Nya kepadn lmmi ?'

Qemikinn puln mang-mang yang sebelum mnela telnh

mmgatalan separi umpan mnelm itu....'

"Orang-orang yang tidnk mengetahui" itu adalah
oftmg{nmg musyrikyang buta huruf, karena mereka
tidak memiliki pengetahuan tentang kitab. Mereka
sering menantang Nabi saw. agar Allah berbicara
langsung kepada mereka atau mendatangkan ke
jadian-kejadian luar biasayang bersifat materi Gndrawi)
kepadamereka

Disebutkannya perkataan mereka di sini adalah

dimaksudkan unhrk menjelaskan bahwa orangorang
sebelum mereka-yaifu orang{rang Yahudi dan
sebagainya-juga meminta yang demikian ihr kepada
nabi.nabi mereka. Kaum Nabi Musa meminta ke
padanya agar mereka dapat melihat Allah dengan
jelas; dan mereka menuntut lagi batrkan bersikap
mempersulit di dalam menunhrt hal-hal yang luar
biasa Maka di antara mereka terdapat keserupaan
dalam tabiat, persepsi, dan kesesatan,

"Hati m.erelm snupa."

Maka, tidak ada kelebihan bagi orangorang
Yahudi atas kaum musyrikit\, karena mereka itu
sama saja hatinya, persepsinya, rewelnya, dan ke
sesatannya,

"S esungguhny a Knmi telnh mmj ektsknn nndn- tandn

Ifumi lrzpadn laum yangyakin.'

Orang yang memiliki keyakinan yang mantap di
dalam hatinya maka ia akan mendapati bukti-bukti
kebenaran keyakinannya di dalam ayat-ayat Allah,
dan akan mendapatkan ketenangan dan ketenteranr
an hati. Maka bukan ayat-ayat itu yang menimbulkan
keyakinan, tetapi dengan keyakinan ihrlah dia dapat

mengetahui petunjuknya dan merasa mantap de
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ngan hakikatnya. Keyakinan itu prlayang menyiap
kan hati unfuk menerima dan melakukan hubungan
dengan benar.

Ttrgas Rasul *r -";;nansan Ahti Kitab
kepada Beliau

Setelah membongkar ucapan-ucapan dan ke
batilan mereka, serta menyingkap motif-motif ter-
sembunyi di balik tindakarFtindakan sesat mereka,
maka pembicaraan berikutnya ditujukan kepada
Rasulullah saw. untuk menjelaskan hrgas beliau,
untuk menunjukkan batas-batas tugasnya, dan me
nyingkapkan tentang hakikat perseteruan antara
beliau dan kaum Yahudi serta kaum Nasrani. Juga
diungkapkan pula perselisihan yang tidak dapat di-
pecahkan kecuali dengan membayar harga yang
mahal dan tidak mampu dilakukannya Seandainya
Rasulullah melakukannya (menghilangkan perbe
daan dengan cara mengikuti hawa nafsu mereka -
Penj.) ,ntscayaBeliau akan mendapatkan murka dari
Ailah Sang Pelindungnya Akan tetapi, tidak mungkin
Rasulullah berbuat seperti itu!

*A\eJ^'J;V+;f ut.fitt:>t:,!f3y
'3: 8: {frr\l J :r6i i* 6} $$ r#
j:,3X ez:i *;Vtrj^ iti aJA 5,*i:&
t,*S; ";; u ;'i q, :^Y 14t'n'a ;V,t iti ;2,

3h3_4-3.$>\t'6i;$-;:Siift#Y-i7(

t*;s'J4&-*ifrssi+
"Seungguhny a Kami telnh m.ungutusmu (Multnmmnd)

dtngan lebm"aran sebagai pembawa bnita gunbira dan
p unb ni p ningatnn, dan lamu tidnk almn diminn (p a -

tnnggungj awaban) tmtang pmghuni-pmghuni rvraka.
Orang-orang Yahudi dnn Nasrani tidak alan serutng

Iupadn lrnrnu hinga knmu mmgilwti agam"a mueka.
Kataknnlah,'Sesungguhnya petunjuk Ailah itulah
petunluk (yang benar).'Dan, sefungguhrrya jiln lamu
mmgikuti kernauan merelw s etelah p mgetahuan dntang
lup odnmu, mnkn Allnlt tidnk lng *nV odi F elindung dnn
p malnng b a$mu. Aang- orang y ang tzlnh Knmi b niknn
Al-Kitab kepadanya, mnekn membacanya d.engan

baman y ang seben arnya, msrelil itu bnimnn lupalnny a.

Dan barangsiapa y ang ingkar lupad.anya, mnlm mnela
itulnh mang-orang yang rugi."(al-Baqarah: 119-121)

"Sesungguhnya Kami telnh mengutuvnu (Muhnmmad)

dengan lebenaran," merupakan kalimat yang me-
ngandung pemantapan terhadap sesuafu untuk
menghilangkan kesamaran yang dilakukan oleh
orang-orang yang suka menyesatkan orang lain,
usaha-usaln para penipu, dan oftmg{rang yang suka
mengacau-balau. Pada dasarnya, itu merupakan bel
yang berdentang untuk memberikan kepastian dan
keyakinan.

"Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi pe-
ringatan." Tugasmu adalah menyampaikan dan
melaksanakan, memberikan berita gembira kepada
orang{ftilrg yang taat dan memberi peringatan ke
pada oranglorang yang melanggar. Dengan demi-
kian, selesailah hrgasmu. 'Dan, lmmu tidnk alan di-
mintn (p er tnnggungj aw atran) tennng p mghuni-p enghuni

" 
rcrala' \ang masuk neraka karena kemaksiatannya
dan mengikuti hawa nafsunya.

Dan, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan me
merangimu dan melakukan tipu daya terhadapmu.
Mereka tidak akan mau berdamai denganmu dan
tidak akan senang kepadamu, kecuali kalau engkau
berpaling dan meninggalkan tugas ini; kecuali kalau
engkau meninggalkan kebenaran ini; kecuali kalau
engkau melepaskan keyakinan ini. Kemudian meng-
ikuti kesesatan, kemusyrikan, dan persepsi mereka
yang buruk seperti yang disebutkan di muka

"Aang-mang Yaltudi dan Nasrani tidnk aknn suang
fupon" fumu hingga lamu mmgikuti agamn tnerekn.'

Na4 ihrlah yang menjadi sebab utama Bukti-bukti
kebenaranmu tidak kurang bagi merelr4 kebenaran-

mu jugatidakkurang memuaskan merek4 dan mereka
juga tidak mengingkari bahwa apa yang engkau
bawa itu benar. Andaikata engkau menyuguhkan apa
saja kepada mereka dan mencintai mereka, maka
yang demikian ihr sama sekali tidak menyenangkan
mereka, sebelum engkau mengikuti agama mereka
dan meninggalkan kebenarlnyang ada padamu.

Itulah problema abadi yang dapat engkau lihat
aplikasinya dalam semua masa dan tempat, yaitu
problem akidah. Inilah hakikat peperangan yang
dilancarkan kaum Yahudi dan Nasrani pada setiap
tempat dan setiap waktu terhadap jama'ahrl mus-
limin. Yaitu, perang akidahyang terjadi antarapasuk-
an Islam dan dua pasukan yang di antara mereka juga

terjadi pertengkaran dan perselisihan, tetapi ber-
sama-sama memerangi Islam dan kaum muslimin.

Ifu adalah perang akidah, secara mendasar dan
hakiki. Akan tetapi, kedua pasukan yang sangat
sengit memusuhi Islam ifu memoles dan memo-
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difikasinya dengan berbagai macam polesan, dan

unfirk itu mereka kibarkan bermacam-macam
bender4 sebagai taktik, rnakar, dan tipu daya Mereka
menguji semangat kaum muslimin terhadap agama
nya dan akidatrny4 ketikamereka menghadapi kaum
muslimin di bawah panji-panji akidah. Oleh karena
itu, terjadilah perseteruan yang hebat di antara

mereka Kemudian orangorang Yahudi dan Nasrani

ihr mengubah bendera perangnya dengan tidak lagi
berperang atas nama akidah karena takut terhadap

semangatkaum muslimin di dalam mempertahan-

kan akidah dan kepercayaannya. Mereka rleng-
umumkan peperangan itu atas nama tanah air,

ekonomi, politik, militer, dan sebagainya. Mereka
kembangkan di kalangan orang{rang yang tertipu
dan lengah di antarakitabahwa cerita perang karena

akidah itu merupakan cerita lmno yang tidak berarti
lagi, tidak boleh dikibarkan panji.panjinya dan tidak
boleh dilakukanpepeftngan atas namany4 karena
yang demikian itu pertanda kemunduran dan ke
frnatikan.

Demikianlah yang mereka lakukan, agar mereka

merasa amanterhadap gelora dan semangatmem-
bela akidatr. Sementar4 semangatyang bergelora di
dalam jiwa mereka adalah Zionisme lnternasional
dan Salibisme Internasional ditambah Komunisme
Internasionalyang semuanyaterjun ke dalamkancah
peperangan sejak awal untuk menghancurkan'batu
besaryang keras" (akidah) yang sudah merekapahat

sejak lama, sehingga mereka dapat menghancur-
kannya secara total.

Serangan itu adalah serangan akidah, bukan
perang karena wilayah teritorial, bukan karena
ekonomi, bukan karena persoalan miliJer, dan bukan
perzmg dengan bendera-bendera palsu lainnya.

Mereka memalsukannya terhadap kitakarena trjuan
yang tersembunyr di dalam jiwa mereka, unhrk
menipu kita dari peperangan yang sebenarnya. Apa-

bila kita tertipu oleh tipu daya merek4 maka jangarr-

lah kita menyesali kecuali terhadap diri kita sendiri,

karena kita telah menjauhi pengarahan yang diberi-

kan Allah kepada Nabi-Nya*Muhammad saw.-dan

umatnya sedangkanAllatr Yang Mahasuci itr Maha-

benarfirman-Nya,

"Orang-mangYahudi dan Nasrani tidnk almn sewlng

lepadn knmu sehingga lnmu mengilatti agamn mtlelea."

Inilah satu-satunya harga mahal yang hendak
mereka rebut, sedangkan yang lain pasti ditolak.
Akan tetapi, urusan yang pasti dan pengarahan yang

benar ialah,

"Kntalwnlah,'Sesunguhnya petunjuk Allnh itulah
p e tunj u k (y ang b ennr). "'

Sebuah kalimat yang singkat dan padal "Petunjuk

AIIah inlnh pentr{uk (yang bewr)'l dan selain petunjuh
Nya bukanlah pehmjuk Mak4 petunjuk-Nya tidak
boleh dijauhi, tidak boleh ditinggalkan, tidak dapat

direkayasa, tidak dapat ditawar-tawar, sedikit atau

banyalc dan barangsiapa yang mau beriman silakan
beriman, dan barangsiapa yang mau kafr silakan
kafr.

Dan berhati-hatilah, jangan sampai karena ke'
inginanmu agar mereka mendapat pefunjuk dan

beriman, atau karena persahabatanmu dan kecinta-
anmu kepada mereka menjadikan kamu menyim-
pang dari jalan yang lurus ini,

'Dan, sesungguhnya jiln knmu mengikuti lumauan
mnela setelah pengetahuan danng lupadnmu, mnla
Alkh tldnk lagi mniadi pelindung dan penolnng bagi-

mu.tt

Demikianlah ancaman yang menakutkan, ke
puhrsan yang pasti, dan ultimatum yang meng-
getarkan. Kepada siapa? Kepada NabiAllah, Rasul-

Nya" dan kekasih-Nya yang mulia.
Itulah hawa nafsu, jika engkau berpaling dari

pehrnjuk. Pehrnjuk Allah yang tidak ada pehrnjuk
selainnya- Itulah hawa nafsu, yang menjadikan mereka

berhenti dan tidak mau mengikutimu, bukan karena
kurangnya huiiahmu dan lemahnya dalilrnu.

Orangorang yang membersihkan dirinya dari
hawa nafsu, mereka membaca kitab mereka dengan

sebenar-benarnya IGrena ifu, mereka beriman ke
padakebenaranyang engkau bawa Adapun otang-
orang yang mengingkarinya, maka mereka ihrlah
omng{ftrlg merugi, bukan engkau dan bukan pula

oftmg{rang mukmin.

"Orung-orang yang telnh Kmni bnilan Al-Kitab lcc-

pad.anya, mneka m.embacanyg derryan bacaan yang
sebenarnya, merekn itu bniman fupadanya. Dan,
bmongsiap a yng inglear lepananya malm mnekn itulnh

orang-nrang yng rugi. " (al-Baqarah: 121)

Dan, manakah kerugian yang melebihi kerugian
iman, yang merupakan nilirnatAllah yang terbesar

di alamwujud ini?

Setelah menyampaikan ketetapan yang pasti ini,

beralitrlah pembicaraan kepada Bani Israel. Seakan-

akan menyampaikan seruan terakhir kepada mereka,
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setelah berhadaphadapan dan perdebatan panjang
ini; dan setelah dipaparkannyalsejarah mereka
terhadap Tuhan mereka dan nabi-nabi merek4 dan
setelah mengalihkan pembicaraan dari mereka ke
pada Nabi saw. dan orang-orang mukmin. Maka,
sekarang, dipalingkanlah pembicaraan kepada mereka
lagi, seakan-akan merupakan ajakan teralrtrir, sedang
mereka berada di ambang pintu pengabaian, me
lalaikan, dan pelepasan terakhir dari kemuliaan
anranat Yaihr, amanat akidah yang dikaitkan dengan
mereka sejak dahulu. Di sini, diulangi lagi seruan
yang disampaikan kepada mereka pada pqtaran
pertam4 "Hai Bani Israel."

K4#5Y,f4#::i\-6i'dr-V$iJr#y,*-
q, 

"Ft,,i.,!:i 
qJ e;W,S $';u;i'*
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mmggantilmn orang lnin sedikit pun dnn tidak aknn
diterimn suatu tzbuson dminy a" dnn tidnk aknn rcm.bni
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merekn alcan ditolnng." (al-Baqarah z 122-123)
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'Dan, (inptlah)ketika Ibrahim diuji Tbhannya
dengan beberapa kalimat (perintrh dan lara^trg-

an),lalu Ibrahim menunaikannya- Allah berfir-
manr'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu
imam bagi seluruh manusia.'Ibrahim berkata'
'@an saya mohonjuga) dari ketrunanlu'Allah
berfirman" Ja"nji-Ku (ini) tidak mengenai orang-
orang yang zalim; (n4) Dan, (ingatlah) ketika
Kami menjadikan rumah itu (Baituflah) tempat
berkumpul bagi manusia dan tempat ya^ng aman-
Dan, jadikanlah sebagian maqam Ibrahim
tempatshalal Da"n, telah Kami perintahkanke-
pada Ibrahim dan Ismailr'Bersihkanlah rumah-
Ku untrk orang-orangyangthawaf, i'fikaf, ruku'
dan zujud.' (125) Dan, (i"g.rU"h) ketika Ibrahim
berdoa, Ya fUhanku, jadit<anlah negeri ini negeri
yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki buah-
buahan kepada penduduknya ya"ng beriman di
anta.ra mereka kepada Allah da"n hari kemu-
dian'Allah berfirmarL Dalq kepa.da orangyang
kafir pun Aku beri kesenanga"n sementara' ke-
mudian Aku pa"ksa ia menjalani siksa nera^ka

dan itrrlah sebunrk-bunrk tempat kembafi' (U6)

Dan, (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan
(membina) dasardasar Baihrllah bersama Ismail
(serayaberdoa), YaTbhan kami' terimalah dari
kami (arnalan kami), sesungguhnya Engkaulah
Yang IVIaha Mendengar lagi IVIaha Mengetahui.'
(127) Ya Tirhan kami' jadikanlah kami berdua
orang yang hrnduk pahrh kepada Engkau dan

fiadikarilafr) di antara anak crrcrr kami orang
yang hrnduk panrh kepada hgka,+ dan tuniuk-
kanlah kepada kami cara-cara dan tempat-
tempat ibadatr haji kami, dan terimdah tobat
kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang IVIaha

Penerima tobat lagi Maha Penyaya.ng. (128) Ya
Tbharl karni utrslah untrk mereka seorangrasul
dari kalangan mereka yang aka.n membacakan
kepada mereka ayabayatEngkau dan mengajar
kan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan
Al-Hikmah (as-Sunnah) serta menyucikan
mereka- Sesungguhnya Engkau Yang Maha-
perkasa lagi Ivlahabija}sa^na.' (129) Dan' tidak
ada yang benci kepada agama Ibrahim meliain-
kan orang yang memPerbodoh dirinya sendiri
da^n sungguh Kami telah memilihnya di dunia'
dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar
termasuk or.rng-orang yang saleh. (130) Ketika
Ttrhannya berfirman kepadanya,'Thnduk
patuhlah!' Ibrahim menjawab,'Aku tunduk
panrh kepada Tbhan semesta alam.' (131) Dan'

Ibrahim telah mewasiatkan ucapan ihr kepada
anak-anaknyq demikia"n pula Ya'qub. (Ibrahim
berkata)r'Hai anak-anakku! Sesungguhnya
AIhh telah memilih agama ini bagimu, maka
janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk
agama Islam.' (132) Adakah kamu hadir ketika
Ya'qub kedatangan (tanda-tanaa) mauf ketika
ia bertanya kepada anak-ana^knya' 'Apa yang
kamu sembah sepeninggalkuP Mereka men-
jawab,'Kami aka"n menyembah Ttrharmu dan
Tbhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, da"n

I"haq, (y.int) Tbhan Yang IVIaha Esq dan kami
hanya tunduk pahrh kepada-Nya.' (133) Itu
adalah urnat yang lalu; baginya apa yang telah
diusahaka"nnya dan bagimu apa yang sudah
kamu usahat<arq dan kamu fidak al<anr diminta
pertanggungiawaban tentang aPa yang sudah
mereka kerjakan (134) Da^n' mereka berkata'
'Hendaklah kamu menjadi penganut agama
Yahudi atau Nasranio niscaya kamu mendapat
petrrnjuk' Katakadab "ndalq bahkan (kami
mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Daru
bukadah dia (Ibrahim) dari golongan orang
musyrilc' (135) Katakanlah (hai orang-orang
mukmin), Tbmi berima^n kepada Allah dan apa
yang ditrrunkan kepada kami, dan apa yang
dihrrunkan kepada lbrafdrn, Isnail' Isltae Ya'qub
dan a^nak qrcunya, dan apa yang diberikan ke-
pada Musa dan Isa serta apa yang diberikan
kepada nabi-nabi dari fUhannya. Kami tidak
membeda-bedakan seorang pun di antara
mereka dan kami hanyaurndukpanrh kepada-
Nya.' (136) Maka, jika mereka beriman kepada
apa yang kamu telah beriman kepadanya,
sungguh mereka telah mendapat pebniuk; dan
jika mereka beqgaling, sesunguhnya mereka
berada dalam permusuhan'(dengan kamu).
Maka, Alah akan memelihara kamu dari mereka.
Dar\ Dialah YangMaha Mendenga.r lagi lvlaha
Mengetahui. (134 Shibghah'celupa.n' Allah- Dan,
siapakah ya.ng lebih baik shibghahnya daripada
Allah? Da.n, ha"nya kepada-Nyalah kami me-
nyembah. (138) Katakanlah,'Apakah kamu
memperdebatkan dengan kami tentang Allab'
padahal Dia adalah Ttrhan kami dan Tirha^n

kamu; bagi kami amalan kami da^n bagi kamu
amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami
mengikhlaskan hatl' (139) Ataukah kamu (hai

oralrg-orang Yahudi dan Nasrani) mengata-kan
bahwa Ibrahinr, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-
cucunya adalah penganut agarna Yahudi atau
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Nasrani? Katakanlah, 'Apakah kamu yang lebih
mengetahui ataukah Allah? Darr, siapakah yang
lebih zalim daripada orang yang menyem-
bunyikan syahadah daxi Atlah yang ada pada-
nyaf Dan, Allah sekali-kali tiada lengah dari
apa yang kamu kerjakan. (140) Itu adalah umat
yang telah lalu; baginya apa yang diusahakan-
nya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan
kamu ddak akan diminta pertanggungjawaban
tentangapa yangtelah mereka kerjakan." (141)

Pengantar
Dalam episode-episode terdahulu surah ini di.

paparkan diskusi dengan Atrli Kitab yang ssmuanya
berkisar seputar sepak terjang Bani Israel, sikap
mereka terhadap nabi-nabi mereka dan syariatnya,
dan tentang perjanjian dan perikatan mereka yang
dimulai sejak zaman Nabi Musa a.s. hingga Nabi
Muhammad saw.. Kebanyakan pembicaraannya ber-
kenaan dengan kaum Yahudi dan sedikit tentang
kaum Nasrani, di samping isyarat-isyarat kepada
kaum musyrikin, ketika membicarakan ciriciri ke
samaan antara mereka dengan Ahli Kitab atau se
baliknya-

Maka, sekarang pembicaraannya kembali ke
pada tahapan sejarah yang lebih dahulu daripada
zaman Nabi Mus4 yaihr kembali kepada zaman Nabi
Ibrahim. NaA kisah Nabi Ibrahimyang dipaparkan
di tempat ini mempunyai peranan penting, misalnya
berkenaan dengan konteks perseteruan yang amat
sengit antara kaum Yahudi dan kaum muslimin di
Madinah.

KaumAhli I(tab mengembalikan asalusul mereka
kepada Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishaq a.s.

dan mereka membanggakan diri dengan menisbat-
kan diri kepadany4 dan membanggakan janji Allah
kepada Ibrahim dan anak cucunya yang akan di.
tumbuhkembangkan dan diberi berkah, dan janji-
Nya kepada Ibrahim dan anak cucunya sesudahnya.
Oleh karena itu, mereka merasa memborong pe
funjuk dan konsistensi beragama hanya untuk diri
mereka sendiri, sebagaimana mereka merasa me
nguasai surga unfuk diri mereka, apa pun amal yang
merekalakukan.

Kaum Quraisy juga mengembalikan asal-usul
mereka kepada Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi
Ismail a.s.. Mereka membanggakan diri dengan
menisbatkan diri kepadanya, merasa berwenang
memelihara Baitullah dan memakrnurkan Masjidil

Haram. Dengan demikian, mereka juga merasa me
megang otoritas keagamaan atas bangsaArab, me
rasa paling utama, paling mulia, dan paling tinggi ke
dudukannya,

Pembicaraan terdahulu telah sampai pada pem-
bahasan tentang anggapan orang-orang Yahudi dan
Nasrani bahwa mereka saja yang akan masuk surga
seperti tercanfum pada ayat 111 surah ini, 'Dan
ntrela berlnto"'Selali-lali tidnk aJmn mnruk nrga lecuali
nang yang baagarnnYtthudi atnu Nayranl. "'Dan, dibicara
kan pula tentang usaha mereka unhrk menjadikan
kaum muslimin sebagai orangYahudi atau Nasrani
agar mendapat pehrnjuk (ayat 135 surah al-Baqarah) ,

'Dan mneki berlatn,'Hendnklnh lmmu mmjadi pmganut
ag&ma Yahudi atau Nasrani, niscaya knmu mendapat
petunjuk."'

" Demihanpulasampaikepadapembicaraantentang
orang{rang yang menghalang-halangi masjid-masjid
Allah untuk disebut nama Allah di dalamnya dan
mereka berusaha untuk merobohkannya. Dan, di
sana kami katakan bahwa kemungkinan hal itu
khusus mengenai sikap kaum Yahudi berkenaan
dengan masalah pemindahan kiblat, juga tentang
fu duhan-tuduhan beracun yang mereka tebarkan ke
dalam barisan Islam dalam kesempatan ihr.

Mak4 sekarang datanglah pembicaraan tentang
Nabi Ibrahim, Ismail, danlshaq alnihimus salnm, lvga
pembicaraan tentang Masjidil Haram, pembangun-
annya, pemakmurannya, dan syiar-syiarnya dalam
konteks ihr, unhrk menetapkan hakikat-hakikatyang
bersih berkenaan dengan anggapzuFanggapan dan
pengakuan-pengakuan kaum Yahudi, Nasrani, dan
rr,usyrikin seputar masalah nasab dan hubungan ihr.

Juga untuk menetapkan masalah kiblat yang sudah
selayaknya kaum muslimin menghadap ke sana.
Dalam kesempatan ibrjuga ditetapkan hakikat agama
Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid yang murni. Di-
jelaskan pula betapa jauhnya jarak antara akidah
tauhid yang merupakan agama Nabi Ibrahim itu
dengan akidah yang kotor dan menyimpang yang
dijadikan pegangan kaum Yahudi dan Nasrani serta
kaum musyrikin ihr. Dan, diterangkan pula betapa
dekatnya hubungan antara akidah Nabi Ibrahim dan
Ismail, Ishaq, dan Ya'quLlsrael-dan akidah kaum
muslimin, agama teralihir. Di samping itu juga
ditetapkan kesahran agama Allah, pelaksanaannya di
tangan semua Rasul, dan ditiadakarurya anggapan
diborongnya agama Allah untuk satu umat atau
bangsa tertenfu saja.

Kemudian dijelaskan pula bahwa akidah itu me
rupakan pusaka hati yang beriman, bukan pusaka
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fanatisme buta. Dan, pewarisan pusaka itu bukan
berdasarkan kedekatan hubungad'darah dan ke
sukuan atau kebangsaan, melainkan didasarkan
pada kekerabatan iman dan akidah. Mak4 barang-
siapa yang beriman kepada akidah tauhid ini dan
memeliharany4 dari generasi mana pun dan kabilah
mana pun, dia lebih berhak terhadapnya daripada
anak keturunan dan keluarga dekaf, IGrena "agama

itu adalah agamaAllah", sedangAllah tidak mem-
punyai hubungan nasab atau persemendaan dengan
siapa pun dari hamba-hamba-Nya! !

lnilah beberapa hakikat yang menggambarkan
beberapa bagran pokok tasltnwwur Islam, yang di.
paparkan oleh Al-Qur'an di sini dengan penyam-
paian yang terahr dan mengagumkan, dalam tata
urutan dan pengungkapan kalimat yang indah. Ia
membawa kita melangkah selangkah demi selang-

kahyang dimulai dari Nabi Ibrahim as-sejakTuhan-
nya mengujinya dan mencobany4 sehingga ia layak
dipilih-Nya dan dijadikan imam bagi semua manusia
-hingga tumbuhnya kaum muslimin yang beriman
kepada risalah Nabi Muhammad saw., sebagai peng-

abulan dari Allah terhadap doa Nabi Ibrahim dan
Ismail ketika keduanya meninggikan (membina)

dasar-dasar Baitul Haram. IGrena itu, merekalah
yang berhak mewarisi amanat ini, bukan seluruh
anak cucu Nabi lbrahim. Karena (alasan) satu-satu-

nya yang menjadikan yang bersangkutan berhak
mewarisi akidah ihr, adalah alasan atau sebab iman
kepada risalah dan melaksanakannya dengan baik
serta konsisten pada pandangannyayang benar.

Di tengah-tengah pemaparan sejarah ini di-
tonjolkanlah suatr ketetapan bahwa Islanrdalam arti
tunduk patuh kepada Allah saja-merupakan risalah
yang pertama dan risalah yang terakhir. Demikian-
lah iktikad Nabi Ibratrim dan orangorang sesudah-

nya yaitu Ismail, lshaq, Ya'qub, dan anakcucunya
hingga mereka menyerahl<an akidah ini pulakepada

Nabi Musa dan Nabi Isa Kemudian berlanjut hingga
para pewaris agama Nabi Ibratrim, yaihr kaum mus
limin. Maka, barangsiapa yang konsisten pada

akidah yang sahr ini niscaya dia adalah pewarisny4
pewaris janjinya, dan pewaris kabar gembiranya
Dan, barangsiapayang menyimpang dan menjadi-
kan dirinya membenci agamaNabi lbrahim, diatelah
menyeleweng dari janjiAllah dan kehilangan hak
warisnya terhadap janji dan kabar gembiranya (unhrk

masuk surga).
Nah, ketika itu, gugurlah anggapan-anggapan

pengakuan-pengakuan kaum Yahudi dan Nasrani
bahwa mereka sebagai orang-orang pilihan Allah

hanya semata-mata karena kefurunan Nabi Ibrahim,
atrli warisny4 danpenggantinya- Sesungguhnyahak
kewarisan ini telah gugur dari mereka sejak mereka
menyimpang dari akidah ini. Dan, ketikaitu, gugur
pula semua anggapan kaum Quraisy bahwa mereka-
lah yang berhak memelihara dan memakmurkan
Baihrl Haram. Karen4 mereka telah kehilangan hak
kewarisan daripembangun Baihrl Haram dan pem-

buat dasardasarnya ini disebabkan penyimpangan

mereka dari akidahnya. Kemudian, gugurjuga semua

anggapan kaum Yahudi bahwa merekalah yang
berhak menentukan kiblat tempat yang seharusnya
kaum muslimin menghadap. Mak4IGbah adalah

kiblat merelih dan kiblat nenek moyang mereka,

Nabi lbrahim.
Semua itu dipaparkan dalam ayat-ayatlmdengan

pengungkapan yang rapi, terafur, dan mengagum-
khn, penuh dengan isyarat-isyaratyang mengesan-

kan, perhentian-perhentian dengan petunjuknya
yang dalam, dan penjelasan yang kuat kesannya.
Maka, marilah kita gunakan untaian bahasa yang
indah dan tinggi ini unhrk menggali keterangannya
yang cemerlang.

Nabi Ibrahim a.s" Ujiannya,
Kepemimpinannya, da^n Perhatia^nnya
terhadap Aganta, Umat, dan Negerinya

b
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' D an, (ingatlah) lutiln lhrahim diuj i Tilhnnny a dmgan

bebnapa lcalimat (pnirrtah dan lnrarryan), kk lbrahim
mmunnilwnnya. Alkh brfirmnn, 'Saungguhnya Aku
alan menjadikanmu 'imam bagf seluruh manusia.'
Ihrahim bnluta,' @ an s ay a m.ohnn j uga) dnri kzturun'
anku.' Allnh brfrman, lanj i- Ku (ini) ti.dn k meryenni

orang- nrang yang alim. "' (al-Baqarah: 124)

Allatr berfirman kepada Nabi Muhammad saw.,

"Ingatlah ujian Allah terhadap Ibrahim dengan
beberapa kalirnatyang berupa perintatr-perintah dan

tugas-hrgas, lalu Ibrahim menunaikannya dengan
setia." Dan, Allah telah bersaksi bagi Ibrahim di
tempat lain tentang kesetiaannya menunaikan hrgas
tugasyang diberikan dan diridhaiAllah, sehingga dia
berhak mendapatkan persaksian-Nya yang agung
seperti tercantum dalam surah an-Najm ayat37,
' D ary lhrahim y ang se lnlu mmy unp urnalmn j anj i. "Ifu lah
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suatu kedudukan tinggi yang telah dicapai Ibrahim,
yufu maqmnkedudukan' menyempurnakan janji dan

menunaikanperintahdengankesaksianAllahAzn
wa Jalla. Padahal, manusia dengan kelemahannya
dan kekurangannya tidak dapat menunaikan janji
(perintah) dengan sempurna dan tidak dapat

konsisten.
Ketika itu, berhaldah Ibrahim untukmendapat-

kan kabar gembira atau kepercayaan,

'Allah berfrmnn, 'sesungguhnya Aku almn mmjadi
lunmu imnm bagi seluruh m.anusin."'

' Tmnm " ffifukmenjadi panutan, yang akan'-arn-
bimbing manusia ke jalan Allah dan membawa
mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia) men-
jadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka

Pada waktu itu, insting kemanusiaan Ibrahim
timbul, yaihr keinginan unhrk melestarikannya me
lalui anak cucunya. Ihrlah perasaan fitri yang men-

dalam yang ditanarnkan Allah pada fitrah manusia
unhrk mengembangkan kehidupan dan menjalan-
kannya pada jalurnya, dan unhrk menjembatani
masa lalu dan masa depanny4 dan supaya seluruh
generasi banhr-membantu dan hrnjang-menunjang.
Itulah perasaan yang sebagian manusia berusaha
unhrk menghancurkannya, menghambatnya, dan
membelenggunya. Padahal, perasan itu tertanam
dalamdalam di lubuk fitrah unfirk merealisasikan
tujuan jangka panjang itu. Di atas prinsipinilah Islam
menetapkan syariat kewarisan, unfuk memenuhi
panggilan fitrah itu dan untuk memberikan se
mangat supaya beraktivitas serta mencurahkan se
genapkemampuannya

Usaha-usatra yang dilakukan untuk menghancur-
kan kaidah ini tidak lain berarti untuk menghancrr-
kan fitrah dari dasarnya Paling tidak, perbuatan itu
adalah mengada-ad4 mempersulit, dan pandangan
yang dangkal serta tindakan serampangan dalam

mengobati sebagian penyakit sosial yang menyim-
pang. Dan, semua obat yang berbenhran dengan
fitratr tenhr tidak akan membahagiakan dan memper-

baiki, serta tidak akan kekal. Dan, di sana ada obat
lain yang dapat memperbaiki penyimpangan dengan

tidak merusak fitrah. Namun, ia memerlukan $mjuh
keimanan, pengujian yang mendalam terhadap
kejiwaan, dan pemikiran yang jeli tentang keberada-

an manusi4 serta memerlukan pandangan objektif
yang bersih dari dendam dan kedengkian yang

menyebabkan kerusakan dan kehancuran, melebihi
pembangunan dan perbaikan yang selama ini di-

upayakan,

"@an saya mahnn juga) dari lceturunnr*u."

Maka, datanglah jawaban dari Tuhannya yang

telah mengujinya dan memilihnya, ymg menetap
kan suafu 'kaidah besaC'sebagaimana sudah kami
sebutkan di muka bahwa imnmahkepenimpinarl int
adalah bagi orangorang yang berhak terhadapnya
karena ar4al dan perasaannya kesalehan dan ke-

imanannya, bukan warisan dari kefurunan. Maka,
"kekerabatan" di sini bukannya hubungan daglng
dan darah, melairikan hubungan agama dan akidah.
Dan, anggapan tentang kekerabatan, suku, dan
golongan itu tidak lain hanyalah anggapan jatriliah,

yang bertentangan secara diametal dengan taslaw-
wurlmar:dyang satrih,

'Allnh berfrmnn, Janji- Ku (ini) tidak nmgnai orang'

mangyangzdim."'

Kezaliman ihr bermacam-macan\ yaitu kezaliman
terhadap diri sendiri dengan berbuat syirik dan ke
zaliman terhadap orang lain dengan menganiaya dan

melanggar haknya Dan, imarnahyansdilarang bagi
orang{rang yang zalim ihr meliputi semua makna
imamalu yut;;- imamai 'kepemimpinan' risalah,
imamahkekhalifahan, imamah shalaf dan semua
makna immnnh dankepemimpinan. Mak4 keadilan

dengan segala maknanya merupakan prinsip ke
layakan yang bersangkutan terhadap kepemimpinan
ihr dalam semua benhrknya Dan, barangsiapayang
melakukan kezaliman-jenis yang mana pun-maka

telah lepas dirinya dari hak imnmahdalam makna
yangmanapun.

Apayang difirmankanAllah kepada Ibrahim a-s.

dan janji dengan susunan redaksionalyang tidak ada

kerancuan dan kesamarannya itu memutuskan
secara pasti tentang terjauhnya kaum Yahudi dari
kepemimpinan dan imamahkarena mereka telah
berbuat zalinL frsih melanggar perintah Allah, dan

menyimpang dari akidah nenek moyang mereka
yaitu Ibrahim.

Apa yang difirmankan Allah kepada Ibrahim as.
dan janji dengan susunan redaksional yang tidak
mengandung keruwetan dan kegamangan ifir, me
mutuskan secara pasti tentang terjauhnya orang-

orang yang menamakan dirinya muslim sekarang ini
dari kepemimpinan dan imarnah apabila mereka
berbuat z,alim, fasik, menyimpang dari jalan Allah,
dan membuang syariatAllah ke belakang punggung

mereka- Pengakuan mereka terhadap Islanr, sedang

mereka menjauhkan syariat dan manltQ' atrart Altah
dari kehidupan, maka pengakuan itu adalah palsu
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dan tidak berpijak pada dasar janji Allah.
Tashnww urlslamimemutuskan semua jalinan dan

hubungan yang tidak didasarkan pada asas akidah
dan amal, dan tidak mengakui kekerabatan dan

kekeluargaan apabila hubungan akidah dan amal

telah berantakan, dan gugurlah semua hubungan
dan ikatan. Tash.awwur Islami memisahkan arftara

safu generasi dan generasi berikutnya dalam suatu

umat apabila mereka berbeda akidahnya- Bahkan,

Islam memisahkan arfiaraorang hra dan anak, dan

suami dengan isteri apabila tali ikatan akidah antara

mereka telah puhrs. Maka, bangsaArab yang muwik
adalah suatu komunitas tersendiri dan bangsaArab
Islam merupakan komunitas tersendiri pula. Tidak
ada hubungan, kekerabatan, dan keterikatan di
antara mereka Dan, orangorang beriman dari Ahli
Kitab adalah sebuah komunitas, dan orangorang
yang menyimpang dari agama Nabi Ibrahim, Nabi

Musa, dan Nabi Isa adalah suatu komunitas ter-

sendiri pula Di antara mereka tidak ada hubungan,

kekerabatan, dan jalinan.

Keluarga (yang sebenarnya) bukanlah orang tua
anak, dan cucu, tetapi merekayang diikat oleh akidah

yang sama. Dan, "umaf ihl bukanJah himpunan gene

rasi furun-temurun dari suahr suku atau bangsa tetapi

himpunan orang{rzmg yang beriman meskipun
berbeda-beda sukunya, tanah airnya, dan warna

kulihya
Demikian tashnwwur imani yang memancar dari

celahcelah keterangan Rabbani dalam kitab Allah
yangmulia.

i+i\-+6uG56o6.K.6,;Aifi;..tY-1:
-rrry* w J l*s ;xrtyi v, ilt

t;j.At e?)G6esA6ry,
'Dan, (ingatlah) futilil Knmi mmjadilan rumnh itu
(Baitullah) tunp at b nkumpul bagi manusi"a dnn tnn! at

yang amlm. Dan, jodiknnl"ah sebagtan mngam lhrahim
'tempat 

shnlat. Dan, telnh Kami pnintahlan-l"pq
Ibihlm dan Ismnil, 'Bersihkanlah rum.ah-Ku untuk

orang-urangyangthnwaf, i'tilmf, ruku,dnnsuiud.'"(aI-
Baqarah:125)

Inilah al-Baitul-Haram yang ditangani pengelo

laannya oleh orangorang Quraisy,lalu mereka me
nakut-nakuti orang-orang mukmin, menyakitinya,
dan memfitnahnya untuk keluar dari agamanya,

sehingga mereka berhijrah meninggalkan daerah

sekitarnya. Sesungguhnya Allah menghendaki al-

Baitul-Haram ini menjadi tempat berkumpul bagi
manusia, dengan tidak ada seorang pun yang me
nakut-nakuti mereka Bahkan, mereka merasa aman

atas jiwa dan harta mereka Mak4 al-Baitul-Haram itu

merupakan tempatyang aman, tenteram, dan damai.

Mereka diperintatrkan supaya menjadikan trulqam

'tempat berdifinya' Nabi Ibrahim (pada wakhr mem-

bangun Ka'bah) sebagai tempat shalaL Maqam

Ibrahim di sini mengisyaratkan kepada al-Baitul-

Haram secara keseluruhan. Inilah pendapat yang

kami pilih di dalam menafsirkannya. Maka, men-
jadikan al-Baitul-Haram sebagai kiblat bagi kaum
muslimin merupakan urusan yang alami dan tidak
perlu ditentang. Batrkan, ia merupakan tempat yang

paling utama untuk menjadikan kiblat tempat meng-

h4dapnya kaum muslimin, para pewaris Nabi Ibrahim
dengan keimanan dan tauhid yang benar. IGrena, ia

adalah Baihrllah (rumah milikAllah), bukan rumah
seseorang di antara manusia. Dan Allah, Sang

Pemilik rumah ini, telah menjanjikan kepada dua

orang dari hamba-hamba-Nya yang saleh untuk
membersihkan dan menyiapkan rumah inibagi orang-

orang yang thawaf, i'tikaf, ruku, dan sujud. Yakni,
para jamaah hajiyang datang ke san4 para ahlinya
yang beri'tikaf di sana, dan orangorangyang melak-

sanakan shalat di sana dengan melakukan ruku' dan

sujud. Namun demikian, rumah itu pun bukan milik
Ibrahim dan Ismail sehingga mereka dapat mewaris
kannya kepada kehtrunannya. Ibrahim dan Ismail
merawatnya hanya semata-mata karena difrintah-
kan oleh Allah, unhrk mempersiapkannya bagi
hamba-hamba-Nya yang beriman yang datang me
neunjunginya.

*tf * 

\

G|JA ?i::G rL;',ri; 66 5,4 4 i+i.VJvty-l'

,1' ji'Ti:'inTtrAGi'i&Gr"i.'>,,(\i
gUWjfuir{i$yi,S"A"i*

'Daq ftngatlnh) Ietila lbrahim bndna, Ya ThhnnJa+

jadikankh negeri ini negni yang aman,sentosa dan
- 

berilmnlnh re<pki dnri buah- buohnn lep adn p mduduk-

rya yang buiman di antnra mnelm lepada Allnh dan

hari lcmudbn.' Allah berfrmnn, Dan, Iupada orang

yang knfir pun Aku bni lensenangan sementara, lu-
' 
mudian- Alat palcsa dia mmj alnni sikea ncraka dnn irulnh

s eb ur uk- b urik t nnp at lcemb ali.'' (aL-Baqarah : 12 6)
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Sekali lagi, doa Nabi Ibrahim itu menegaskan sifat
aman bagr rumah (Baitullah) itu. Pada kali lain
ditegaskan lagi makna kewarisan terhadap ke
utamaan dan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim
telah mengerti nasihatTuhannya sejak pertama kali,
dia telah memahaminya sejak Tuhan berfirman ke
padany4 Janj i- Ku (ini) tidak mmgmai mang- orarg y arry
zplim. "Diatelah mengerti pelajaran ini. Maka di sini,
di dalam doanya agarAllah memberikan rezeki dari
buah-buahan kepada penduduk negeri itu, Ibrahim
sangat berhati-hati, mengecualikan, dan membatasi
orang{rang yang dimaksudkannya itu, i

"Orang y ang berim.an di anlnra mnelm lupadn AIInh dan
hnri lcemudian."

Itulah Ibrahim yang lembut hati dan penyantun,
yang taat dan istiqamah. Dia beradab dengan adab
yang diajarkan Tuhan kepadanya, maka diper-
gunakanlah adab itu di dalam memohon dan berdoa
kepada-Nya.

Pada saat ifu , Tuhan memberikan jawaban unfuk
memenuhinya sambil menjelaskan kelompok manu-
sia lain yang tak disebutkan dalam doa Ibrahim.
Yaitu, golongan orang{rang yang tidak beriman,
yang tempat kembalinya adalah az,ab yang pedih,

'Dan kepadn wangyangknfa punAlu beri fusmang-
an semmtara, lrnnudian Aku palsa ia mmjalnni silcsa

rwakn dan itulnh seburuk-buruk tunpat l(tmbali."

Selanjutuiya dttampilkarrlalr gambaran bagaimana
Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah yang
diterima dari Tuhannya unhrk menyiapkan Baitullah
dan membersihkannya bagi orang{rangyang thawaf,
Itikaf, ruku, dan sujud. Dilukiskannya sebuah pe
mandangan seakan-akan mata orang yang men-
dengar kisahnya sekarang bagaikan sedang me
nyaksikannya sendiri,

$g: j**lS.?4i'c:'cfjji;4y.y-{-;y'3

eW rit ; $V5S ;-ni 6l i A 6i,iti
:!r({- \a LI ri'^g'A q)\ er cI

#.t;tssj # 4i 41fli J q,-,9;

5,: i:-{i\ H;:, 4: ; e --v,b_ ;++1;
#){-,r,r/i6iiLrfS;1<g

'Daa ftrgatlnh) lcetila Ihrahim mminggilan (mem-

bina) d"asar-dasm Baitullah busama Ismail (snaya
bndnQ, 'Ya Tilhnn knmi, tnimnlnh dari kami (amal-
an lrnmi), saungguhnya Englaulah Yang Maln Men-
duryar lngi Mahn Mmgetnhui. Ya Tfuhnn lami, jadi-
knnlnh kami badua mang tunduk patuh fup adn Engknu
dnn (jadilwnlnh) di antnra annk cucu kami umnt yang
tunduk paiuh lcepana Engltnu, dnn tunj uklnnlnh fupann
lmmi mra-mra dnn tmQat-tempat ibadah haji lnmi,
dnn terimnlnh tobat knrni. Sesungguhnya Englaulah
yangMahn Pennimn tobat lagi Mahn Pmyayang. Ya

Tuhnn lmmi, utuslnh untuk mnekn senrang rasul dnri
kalangan mnelcn, yang almn membacakan kepada
mnekn ayht-ayat Engkau dan mmgajarlnn lepada
mnelra Al- Rintr (Al, @i an) dm AI- Hilonah (as- Sunnnh)
sntn mntyrcilwn mnekn. Saungguhnya Ewlwulnh Yang

. Malwp nlws a lagi Malabij al6ann. " (al-Baqarahz l2T -
nq

Pernyataan ini dimulai dengan kalimat berita,
sebuah kisah yang menceritakan,

'Dan, (ingatl"ah) letika Ibrahim mminggikan (mem-

bina) dn ar - das ar Baitullnh bnsamn Ismail. "

Ketika kita sedang menantikan berita selanjut-
ny4 tiba-tiba disingkapkan dan ditunjukkan kepada
kita keadaan mereka berdu4 sebagai layaknya kita
sedang melihat mereka dengan mata kepala, bukan
dalam imajinasi. Keduanya hadir di hadapan kita,
yang hampir-hampir kita dengar suara lirih mereka
bermunajat mengajukan doa permohonan kepada
Tuhan,

"Ya Tultnn knmi, tcrimnlnh dnri lami (amalnn lami)
sesungguhnya Englnulnh Yarg Maha Mmdmgar lagi
Mahn Mengetahui. Ya Tilh.an lwmi, jadilmnlah knmi
bndua orang yng tunduk patuh l"pod" Engknu dnn

Qadikankh) di antara annk cucu knmi umnt yang
tunduk patuh l"podo Englau, dan tunjuklanlnh lu-
padn knmi cara-cara dan tempat-ternpat ibadah haji
lumi, dnn tnimn kh tob at lmmi. Senngguhty a Engknu-
lnh Yang Mahn Pencrimn tobat lngi Maha Pnryoryrg."

Senandung do4 iramado4 dan suasanaberdo4
semuanya hadir seakan-akan sesuatu yang hidup,
ada sosoknya, dan bergerak pada saat itu. Itulah
salah sahr keistimewaan pengungkapan Al-Qur'an
yang indah. Mengembalikan pemandangan yang
gaib dan telah jauh berlalu, seakan-akan sedang
hadir, dapat didengar dan dilihat, bergerak, tampak
wujudnya, dan mengalir padanya kehidupan. Ihrlah
keistimewaan "pelukisan indah" dengan maknanya
yang benar, yang layak bagi kitab yang abadi.
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Apakah germgan yang terjadi pada walitu doa
dipanjatkan? Adab kenabian, iman kenabian, dan
perasaan kenabian dengan nilai akidatrnya di alam
semesta ini. Itulah adab, keimanan, dan perasa;xl
yang diinginkan oleh AlQur'an untuk diajarkan ke
pada para pewaris nabi.nabi dan unhrk ditanamkan
secara mendalarn di dalam hati dan perasaan mereka
denganpengarahffi il,
'Ya Titlwn lami, tnimnlah dmi lwmi (omalnn lami).
Saungguhnya Englmulnh YangMalm Mmnengar lqi
MalnMengetnhui."

Meminta diterima amalannya. Inilah tujuanriya"
yaitu amal yang tulus ikhlas karena Allah, meng-
hadapkannya dengan tunduk dan khusyu kepada
Allah. Dan, sasaftm yang hendak dicapainya di balik
itu ialah keridhaan Allah dan penerimaan amal itu.
Sedangkan, pengharapan unhrk diterimanya amal ifu
berganhrng kepada keadaan bahwaAllah itu Maha
Mendengar doa Mengetahui niat dan perasaan yang
ada di baliknya

'Ya Tillnn lami, jadilwnhh karni bndua nrangyatg
hndukpatuh ktpod" E ,gk"u dm (jadiknnlnh) di antnra
anak cucu kami umat yang tunduk patuh lupadn
F;ng,lau, dnn tunjultlnnkh lupann lmmi cara-mra dnn
tempat-tanpar ibadnh hnji lwmi, dnn tnimnlnh tobat
lami. Sesunggulatya Engkaulnh Yang Maha Pmnim.a
tnbat lngi Maln Pn Jqor,g." (al-Baqarah: 128)

Ini adalah pengharapan pertolongan kepada
Tuhan mereka untuk memberi mereka petunjuk
kepada Islam. Mereka merasa bahwa hati mereka
berada di antara jari-jari Allah Yans Maha Pengasih
dan pehmjuk yang sebenarnya adalah pehmjuk-Nya
Mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai
daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan
Allah. Karena itu, mereka menghadap kepada-Nya
dan berharap kepada-Nya karena Allahl ah 7-atY ang
Dimintai pertolongan.

Kemudian, sudah menjadi karakter dan moralitas
umat Islam, yaitu adanya rasa kepedulian, kepe
dulian antargenerasi terhadap akidah, "(Jadilunlnlt)
di antara annk cucu lwmi umnt yang tunduk patuh lepodn
Engknu. " kiadalah sebuah doa yang mengungkap
kan bagaimana perhatian hati seorang mukmin
bahwa persoalan akidah diperhatikannya dengan
serius dan merupakan urusan pertama yang di.
pikirkannya

Perasaan Ibrahim dan Ismail as. dengan nilai ke
nikmatan yang diberikan Allah kepada mereka,
adalah nikmat iman, yakni suatu nikmat yang merF

dorong mereka unhrk memikirkan generasi sesudah
mereka kenikmatan yang mendorong mereka unhrk
berdoa kepadaAllah agar tidak menghalangi anak
cucunya dari kenilanatan yang tidak dapat ditandingi
oleh kenilanatan apa pun selainnya.

Mereka juga berdoa kepada Aliah Tuhan mereka
agar memberi anak cucu mereka reznh.dari buah-
buahan dan tidak lupa pula mereka memohon ke
padaNya agar memberi rezeki iman kepada merek4
menunjukkan kepada mereka manasikhaji merek4
menjelaskan kepada mereka tata caraperibadahan
merek4 dan menerima tobat merek4 karena sesung-
guhnya Dia-lah Yang Maha Penerima tobat lagi.
MahaPenyayang.

Kemudian, ia memohon kepadaAllah agar jangan

membiarkan generasi-generasi yang jauh sesudah
mereka terombang-ambing tanpa pehrnjuk,

'ta Titlnn lmmi, uhtslnh unhtk mnela wmang rasul dnri
lalnrgan mnela, yong alnn mantraralun fuponn mnelm
ay at - ay at Engkau dnn mmgaj arknn lwp odn mneka Al-
Kitnb (Al- qti an) dnn Al-Hilcmah (as-Sunnnh) snta
menyuciknn mneka. Sesungguhnya Engkaulnh Yang

Malwperlusa lagi Malnbijal"sarn "(al-Baqarah: 129)

Wujud terkabulnya doa Ibrahim dan Ismail ini
ialah diutusnya Rasulullah saw. berabad-abad setelah
masa hidup mereka. Diutusnya seoftmg rasul dari
anak ctrcu Ibrahim dan Ismail, yang akan membaca-
kan ayat-ayatAllah kepada umat manusia, mengajar-
kan Al-Kitab dan Al-Hikrnah kepada mereka dan
menyucikan mereka dari noda dan kotoran.

Sesungguhnya doa yang mustajab itu akan di-
kabulkan, hanya saja saat realisasinya bergantung
pada ketentuan dan kebijaksanaan Allah, cuma ma-
nusia saja yang tergesa-gesa ingin segera melihat
hasilnya Dan, orangorang yang tidak menjaga ke
sinarnbungan dengan Allah akan merasa jenuh dan
putus asa

Doa ini mengandung petunjuk dan timbangan
mengenai pertentangan senglt antara kaum Yahudi
dan umat Islam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang
diperintatrkan oleh Allah unhrk meninggikan dinding
Baitullah dan membersihkannya bagi orangorang
yang thawaf, Ltikaf, dan menunaikan shalat, yang
keduanya merupakan asal-usul kehrunan kaum
Quraisy yang merawat Baitullah, keduanya telah
mengucapkan doa dengan bahasayang jelas,

"Ya Tuhnn lami, jadilmnlnh lmmi bndua zrangyang
muslirn (tunduk patuh) lepada Engkau. "
' Dan, ( adilanlah) di atma anak cucu lami umat y ang
muslim (tunduk patuh) lupada Engknu."
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Sebagaimana keduanya juga memanjatkan do4

'Ya Tfuhnn knmi, uhnlnh untuk mnelw semang rasul dmi
kalangan merekn, yang aknn membacaknn l"pono
mereka ayat-ayat Englau dan mengajarlmn kepada
mneka Al-Kitab (Al,@ian) dan Al-Hikmnh (as-

Sunnah) snta menyucilan mnelea."

Dengan doa-doa ini, keduanya menetapkan ke
berhakan umat Islam unhrk mewarisi imnmnhNabi
Ibrahim dan pengurusan al-Baitul-Haram. I(arena
itu, Baitul-Haram ini adalah rumah mereka yang
menjadi tempat mereka menghadap. Mereka lebih
berhak terhadapnya daripada kaum musyrikin, dan
rumah ini lebih tepat menjadi kiblat mereka daripada
kiblat kaum Yahudi dan Masehi.

Pada episode kisah Ibrahim ini dikemukakanlah
pehnjuk dan pengarahan dalam menghadapi orang-
orang yang menentang imamahumat Islam, me
nentang kenabian dan kerasulan Rasulullah saw., dan
membantah hakikat dan kemurnian agama Allah
yang sahih,

lar,!,5 ^d" J {teg.y,i;;i-',t:;;S
# i*yS( 6,;Si efrr5(Ii e'^rtuA

S a+ri q) ffi 3G ""g,fJ :i Jusy
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'Dan, tidak ada yang benci lepada agarna lbrahim
melninJrnn orang yang nwnpnbodnh dirinya smdiri, dnn
sungguh Kami telahmemilihnya di dunia, dnn sesung-

guhnya din di akhirat bmm-bmnr tnmasuk orang-mang

yang saleh. Ketikn Tuh"annya berfirman kepadanya,
Tinduk patu.lil"ah!' Ibrahim mmjawab,'Aku tunduk

patuh lupadn Tilhnn snnesta alnm.' Dan, Ibrahim tel.ah

malasintl<nn ucapan itu lepadn an"ak-arnlorya, demi-
kinn puln Ya'qub. (Ihrahim balata),'Hai annk- annJclat!

Sesungguhnya Allnh telnh memilih ogamn ini bagimu,

mala janganlah knmu mati leecuali dalam memehtk

agama Islam. "' (al-Baqarah: 130- 132)

Inilah agama Nabi Ibrahim, agama Islam yang
tulus dan jelas. Tidak ada yang membencinya ke-
cuali orang yang menzalimi, memperbodoh, dan
meremehkan dirinya sendiri. Ibrahim telah dipilih
oleh Tuhannya di dunia sebagai imam dan diper-
saksikan di akhirat sebagai orang saleh. Ia dipilih-
Nya "Ketika Tuhannya berfirman lwpadanya, Tunduk

p atuhlah (Is lamlnh), "' mal<aia tidak menunda-nunda-
nya, tidak ragu-ragu, tidak menyimpang, dan fi-
terimalah dengan seketika perintah itu,

"hrahim mmjawatr, 'Aku nnduk patuh kepadn nhnn
semzsta alam."'

Inilah agama Nabi Ibrahim, agama Islam yang
hrlus dan tegas. Namun, Ibrahim tidak merasa cukup
lslam hanya unhrk dirinya sendiri saj4 tetapi beliau
tinggalkan juga Islam untuk anak cucu sepeninggal-
nya dan diwasiatkannyabuatmereka Ibrahim me
wasiatkan agama ini untuk anak cucu beliau dan
Ya'qub juga mewasiatkannya unhrk anak cucunya.
Dan, Nabi'Ya'qub adalah Israel, yang orang{rang
Yahudi menisbatkan diri kepadanya. Tetapi, mereka
tidak memenuhi wasiat Nabi Ya'qub dan wasiat
moyangnya serta moyang merek4 Nabi Ibrahim.

Ibrahim dan Ya'qub mengingatkan kepada anak
cucunya akan nikrnatAllah atas mereka karenatelah
memilih agama ini buat merek4

"Wahni annk-annkku! Sesungguhnya All"ah telnh rne-

milih agam"a ini bagimu!'

Agama Islam ini sudah menjadi pilihan Allah.
Mak4 mereka tidak boleh mencaricari pilihan lain
lagi sesudah itu. Dan, minimal kewajiban karena
pemeliharaan dan karunia Allah atas mereka ihr,
ialah mensyukuri nikrnat dipilihkan-Nya agama ini
unhrk mereka dan hendaldah mereka anfusias ter-
hadap apa yang dipilihkan Allah buat mereka ihr,
serta berusaha keras agar tidak meninggalkan dunia
ini melainkan dalam keadaan tetap memelihara
amanattersebut,

'Maka janganlah lamu mati melainknn dalam me-

meluk agamn Islnm."

Inilah kesempatan yang bagus, telah datang
kepada mereka seorang rasul yang mengajak mereka
kepada Islam, seorang rasul yirg merupakan buah
dari doa yang dipanjatkan moyang mereka, Nabi
Ibrahim.

Wasiat Nabi Ya'qub a-s. kepada I\rtra-Itrtranya
Demikianlah pesan Ibrahim dan Ya'qub kepada

anak cucunya. Suatu wasiat yang diulang kembali
oleh Ya'qub pada saat-saat akhir hidupnya, ketika
sedang menghadapi kematian dan sakaratul maut
yang tak dapat dielakkan. Maka hendaldah didengar
oleh kaum Bani IsraelwasiatYa'qub ini,
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"Adnl(nh lamu hndir letila Ya'qub ludanrryan (tandn-

nnda) m.aut, letikn ia bnlan lnpod" annk-annknya,

Ap akah y ang kamu sembah sep eninggalku ?' Mereka

menjawab, 'Kami alcan menyembah Tithnnmu d.an

Tuh.an nmek moyangntu, Ihrahim, Ism.ail, dan Ishaq,

(y altul Tuhnn Yang Maha Esa, dnn kami h"any a tunduk
p atuh lupadn- Ny a. "' (al-Baqarah : 133)

Pemandangan ketika Nabi Ya qub bersama anak-

anaknya saat ia menghadapi kematian merupakan
pemandangan yang sangat besar pehrnjuknya, kuat
pengarahannya, dan dalarrr pengaruhnya Kematian
sudah di ambang pintu. Maka, persoalan apakah
yang mengusik hatinya pada saat menghadapi ke
matian itu? Apakah gerangan yang menyibukJ<an
hatinya pada saat menghadapi sakarahrl maut? Per-

soalan besar macam apakah yang ingin ia selesaikan

sehingga hatinya tenang dan penuh kepercayaan?

Pusaka apakah geftmgan yang hendak ia tinggalkan
untuk putra-putranya dan sampai kepada mereka
dengan selamat, dapat ia serahkan kepada mereka
pada saat ia menghadapi kematiam itu, untuk dicatat
perinciannya?

Akidah. Itulah pusaka yang akan ia tinggalkan.
Ifirlah simpanan yang hendak ia berikan. Itulah per-

soalan besar yang ia pikirkan. Itulah kesibukan yang

menyibukkan hatinya Dan, ihrlah urusan besaryang
tak dapat ia abaikan meskipun sakaratrl maut sedang
menjempul

' Apaluh y ang knmu s emb ah s ep mingalku ? "

Inilah urusan yang karenanya lmkumpulkan kamu,

wahai anak-anakku! Inilah persoalan yang aku ingin
mendapatkan ketenangan hati karenanya. Inilah
amanat, modal, dan warisan yang hendak kusampai-
kan kepadamu.

' Mnekn mmj aw ab,'Knmi aknn mnty nnbah Titlnn-mu
dnn Tuhnn nmzk mtyangmu, Ihrahim, Ivnail, dnn Isln4,
(yaitu) Tuhnn YangMahn Esa, dnn knmi h"anya tunduk
patuh ktpada-Nyo."'

Mereka mengerti agama mereka dan menye
butnya (di hadapan Nabi Ya'qub). Mereka mene
rima warisan ini dan memeliharanya. Mereka me

nenangkan dan menyenangkan hati orang hranya
yang sedang menghadapi kematian.

Wasiat Nabi Ibrahim kepada puha-putranyajuga

terpelihara pada puta-puha Nabi Ya qub. Mereka me
nyatakannya dengan jelas bahwa mereka adalah
"orang- orang mus lim (b era"qamn Islnm, tunduk patuh kz -

podnAllnh)."
Al-Qur'an bertanya kepada Bani Israel, 'Adnl(nh

lamu ladir kaikn Ya'qub ledntangan (tandn-mdn) mnut ?"

Demikianlahyang terjadi, Allah memberikan ke
saksian dan menetapkannya Dengan kesaksian dan
penetapan ini, Allah mematahkan segala argumen-
tasi merekauntuk melakukan pengelabuan dan pe
nyesatan. Dan, dengan ihr pula dipuhrskanlah hubung.
an yang hakiki antaramereka dengan nenekmoyarg
mereka 0srael), Nabi Ya'qub!

Jangan tlanya Menga.ndalkan Kebaikan
dan Perjua"ngan Nenek Moyang
Tetapi Berbuatlah unhrk Dirimu Sendiri

Dalam ketetapan ini tampaklah perbedaan yang
jelas antara umat terdahulu itu dan generasi yang
dihadapi dakwah Islam di mana tidak ada medan
hubungan, kewarisan, dan nasab kehrunan antara
generasi terdahulu ihr dan generasi belakangan ini,

&'rj1l\\gftf,i\a
'Ttu adnlnh umnt yang lnk; baginya apa yang telnh di-
usalnlannya dnn bagimu apa yang telnh lmmu usalw-
la n" dnn kamu tidnk aknn dimintn pntnngungjawaban
tmlnngapayangtzl.ahmnelmknjalcan."(al-Baqarah:
134)

Masing-masing punya perhitungan, jalan, tanda
dan ciri. Mereka itu adalah umat mukminin yang
tidak ada hubungannya dengan generasi berikutrya
yang fasik. Generasi yang modelnya seperti ihr
bukanlah kelanjutan generasi terdahulu yang baik-
baik tersebut. Mereka itu masing-masing adalah
suafu golongan tersendiri. Mereka mempunyai
bendera masing-masing.

Taslawwur'persepsi' imani dalam hal ini berbeda
dengan persepsi jahiliah. Persepsi jahiliah tidak
membedakan antara generasi yang satu dan gene
rasi yang lain dalam safu umat karena hubungan
mereka hanya semata-mata hubungan jenis (kesuku-

an, kebangsaan) dan kefurunan, sedangkan persepsi

imani membedakan antara generasi beriman dengan

S;""65u F 6"\i1"At":1:iA *-
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generasi fasik; makamerekabukan sahr umal dan
di antara mereka tidak ada hubunlan dan tidak ada
kekerabatan. Kedua golongan ini adalah dua umat
yang berbeda dalam timbangan Allah dan kaum
mukminin. Umat, dalam tash.awwur imani, adalah
suatu jamaah yang menisbatkan diri kepada satu
akidah, meskipun suku dan tanah airnya berbeda.
Umat bukanlah jamaah yang menisbatkan diri ke
pada suku bangsa yang satu atau tanah air yang sahr.

Demikianlah pandangan yang tepat mengenai
manusi4 yang kemanusiaannya dikembangkan dari
tiupan ruh yang tinggr, bukan dari adonan tanah liat
dibumi.

Menjawab Thntangan
Di bawah bayang-bayang keterangan sejarah

yang pasti ini mengenai kisah perjanjian dengan
Ibrahim, kisah al-Baihrl-Haram Kabah kaum mus
limin, dan mengenai hakikat kewarisan dan hakikat
agama, maka dijawab dan dibantahlah anggapan-
anggapan Ahli Kitab sekarang, dihadapilah argu-
mentasi dan bantahan mereka. Sehingga tampaldah
semua argumentasi dan bantahan mereka ihr lemah
dan pucat pasi, loyo tak bertenaga dan tak berdasar.
Dan, tampak pulalah akidah Islam sebagai akidah
alamiah yang lengkap, yans tidak akan menyimpang
darinya kecuali orang{rang pembangkang,

Atf:U 5.,j,+vi'\ a,<; 5 r',ri\j, .+ij'63

Nt;,r"rg;SL5|"J$\}(5V;?*r3
8i6Vi<r4ii-b.i'-LC"'.Ko4'NgS

t6#\%;ar;
"Dan merekn berkata, 'Hendnk:lnh lwmu menjadi

pmganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya lamu
mmdnpat p etunj uk.' Katnkan@ Iinnk" bal*,nn (lami
rungikuti) agam.a. Ibrahi* y ong lurw. D an, b ulnnlnh
dia (Ihrahim) dmi golnngan orang musyrik.' Kntnkanlah
(ni orang- orang mukmin),'Ifurni bcrim"an kzpadn Alkh
dan apa yang diturunlan l"po.do knmi, dnn a\a yry
diturunlan'lrzpadn lbrahim, Ism.ail, klaq, Ya'qub, dnn
anak curunya, dnn apa yang diturunlrnn lupadn Musa
dnn Isa snta apa yang dibnikan kzpadn nnbi-nnbi dmi

.Tithnnnya. Ifumi tidnk mnnbedn-bednlwn seorang pun
di antnra mnela, dnn lwmi hnny a tunduk panh l"po.do-
I,{ya.'Ma}a jilrnmnelaberinnnlepadnapayonglamu
telnh bniman lcepadanya, sungguh mnela telnh mm-
dnpat pehtnjulq dnnjiln ncrel(n bapali:rry sennggulary a
mereka bnadn dalam pnmusuhnn (d.engan kamu).
Malca, Alla,h alwn memeklara lamu dnri mnela. Dary
Dinlnh Yang Maltn Mmdngm lngi Mahn Mengenhui.
Shibghah Alkh. Dan, sinpakalt y ang lzbih baik shibghnh-

nya daripadn Allah? Dan, hnnya lwpadn-Nyalnh lami
mmy nnbah. Ifunlanlah,'Apakah larnu rnnnpnfubat-
lmn dmgan knmi tmtang Alkh padnhal Dia adnkh
Tillnn Immi dan Tfuhnn lwmu ; bagi knmi amnlnn lami
dnn bagi lamu amnlnn larnu, dnn hnnya lupadn-Nya
lnmi mmgikhl"aslnn hati. Ataul(nh lumu (ni nrang-

orang Yahudi dnn Nasrani) mmganlan b alut a lbrohim,
Isrnnil Islnq, Ya'qub, dan annk cucunya alnlnh pnganat
agama Yahudi atau Nasrani? Kntalanlah, 'Apakah

lamu y ang hbih mmgetnhai atnukah Allah ? Dara sinpa-

Irnh yang lebih zpkm dnripann arang yang rctty mbunyi-
Iran syaltadnh dnri Allnh yang adn padnnya?' Dary Allnh
selnli- knli tindn lcngah dnri apa y ang lmmu knj aknn. "
(al-Baqarah: 135-140)

Orangorang Yahudi hanya mengatakan, "Hen-
daldah kamu menjadi penganut agamaYahudi niv
caya kamu mendapat pefunjuk," dan orang-orang
Nasrani hanya mengatakan, "I{endaklah kamu men-
jadi penganut agama Nasrani, niscayakamu mendapat
pefunjuk" Kemudian, Allah menggabungkan perkata
an kedua golongan ini unhrk memberikan pengarah-

an kepada Nabi-Nya Muhammad saw., dalam meng-
hadapi mereka semuanya dengan satu kalimat

"Katalanlnh,'Tidnk, bal*nn (knmi mmgileuti) agamn

Ihrahimyanglurus. Dan, buknnlnh din (Ihrohim) dai
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golangan orarg y ang musyrik. "'

IGtakanlah, "Marilah kita semua irembali, kami
dan kamu, kepada agama Ibrahim, bapak karni dan

bapak kamu, dan asal-usul agama Islarn, dan sebagai

orang yang telah berjanji dengan Tuhannya. "Dan

bukanlnh dia (Ibrahim) dari golnngan orang musyrik",

sementara kamu adalah orang-orang musyrik.
Kemudian diserulah kaum muslimin untuk meng-

umumkan kesatuan besar bagi agama ini, sejak Nabi
Ibrahim bapak para nabi hingga Nabi Isa, hingga
agama Islam yang terakhir ini. Dan, diserulah Atrli
Kitab untuk menginumi agamayang sahr ini, yaitu
agama yang teraktrir,

"Katalunhh (wi orang-orang mukrnin), 'Kami bn-
imnn kzpadn Allnh dnn afa yary diturunlnn l"podo
Iami, dnn apa yng diturunlan lepada lhrahim" Ivnnil,
hlwq, Ya'qub, dnn annk atcuny a, dnn apa y ang dibnilwn
l"podo Musa dnn Isa snta apa yang dibnilan lnpono
nntri-nabi dari Tithannya. I(nrni tidnk rctnbenn-bedn|,nn
seorangpun di antaramnela dan lami hanya tunduk
p atuh lrzpad* Ny a. "' (al-Baqarah: 13 6)

Ihrlah kesafuan besar antara semua risalah dan
semua rasul. Itulah kaidah tnshnuwur islami dan
ihrlah yang menjadikan umat Islam sebagai umat
yang mewarisi akidahyang tegak di atas agamaAllah
di muka bumi, yang dihubungkan dengan prinsip
yang mendasar ini, yang berjalan dan merambat di
atas pefunjuk dan cahaya. Dan, ini pulayang men-
jadikan ni<lnm' tata afitran' Islam sebagai ni<Jnmyang
mendunia yang meliputi semua segi kehidupan di
bawah naungannya tanpa kefanatikan dan tekanan.
lni pulayang menjadikan masyarakat Islam sebagai
masyarakat terbuka bagi semua manusia dengan
penuh kasih sayang dan kedamaian.

Karena itu, dalam konteks ini ditetapkan suatu
hakikatyang besar dan dimantapkannya kaum muk-
minin di atasnya dengan akidah ini. Hakikatbahwa
akidah ini adalah petunjuk. Barangsiapayang meng-
ikutinya niscaya mendapat pehrnjuk dan barangsiapa
yang berpaling darinya maka dia tidak akan mantap
di atas landasan yang kokoh. Karenanya, terjadilah
permusuhan dengan kelompok-kelompok berbeda
yang tidak dapat bertemu pada sahr landasan,

'Malrn, jila merekn berimnn fupada apa yang kamu
telah bnim.an lupa"dnnya, sungguh mnekn. telnh men-

dnpat petunjuk; dnn jilw mnekn berpaling sesungguh-

nya mnekn bnad"a dnl"am permusuhnn (dmgan knmu)."

Kalimat ini dari Allah dan kesaksian ini juga dari
Dia. Kalimat dan kesaksian ini menuangkan perasa-

an mulia dan terhormat di dalam hati orang yang
beriman. Maka, orang seperti ini sajalahyang men-

dapat petunjuh sedangkan orang yang tidak beriman
kepada apa yang diimani oleh orang yang beriman
ini maka diatelah memusuhi kebenaran dan menen-

tang petunjuk Dan, tidaldah membahayakan orang
mukmin permusuhan yang dilancarkan orang yang

tidak mendapat petunjuk dan tidak beriman, baik
berupa tipu daya, makar, bantahan, maupun penen-

tangan mereka I(aren4 Allah akan melindunginya
dari mereka dan akan memetharany4

' Makn, Allnh alan metnzlihma lamu dmi mneka. D an
Dialnh Yang Mgln Mendetgar lagi Maln Mmgenhui. "

Tidak ada kewajiban bagr orang mukmin me
lainkan istiqamah di jalannya dan membanggakan
kebenaran yang langsung diterimanya dari Tuhan-
ny4 serta membanggakan tanda-tanda yang telah
ditaruhAllah padaparakekasih-Nya sehingga dengan
tanda-tandanya itu mereka dikenal di muka bumi,

"Shibghah Allah. Dan, iapalcah yang lzbih baik shib-
ghnhnya dnripadn Allah? Dan hnnya lupadn-Nyalnh
lamimaryembah."

Shibghnh'celupan' Allah, yang dikehendaki Allah
menjadi celupan risalah terakfiir bagi manusia unhrk
menjadi landasan tegaknya kesahran manusia dengan
cakrawalanya yang luas, tanpa fanatisme, kedeng-
kian, dan terikat pada kesukuan dan warna kulir

Kita berhenti di sini pada satu tanda yang di.
ungkapkan oleh Al-Qur'an, yang memiliki petunjuk
amat dalam. I&lirnat ini bersumber dari kalam Allah
yang menetapkan, 'Shibghah Allah. Dan, siapaknh

yang lzbih baik shibghnhnya daripadn Allnh?"kdang-
kan, bagian kalimat berikutnya adalah perkataan

orang{ftng yang beriman, yang disusulkan dalam
rangkaian itu-tanpa dipisahkan-dengan kalam Allah
Yang Mahasuci, yang semuanya adalah Al-Qur'an
yang dihrunkan Allah. Akan tetapi, bagian pertama

menceritakan tentang perkataan Allah, sedang
bagian kedua menceritakan tentang perkataan orang-

orang yang beriman. Itu merupakan penghormatan
yang besar, di mana perkataan orangoftfrg mulanin
dirangkaikan dengan firman Allah dalam sahr rang-
kaian kalimat, sebagai pertanda adanya hubungan
yang kuat antara mereka dan Tuhannya, dan me-

nunjukkan konsistensi yang menghubungkan mereka

dengan Tuhannya. Contoh seperti ini banyak ter-
dapat dalamAlQur'an dan hal ini mempunyai makna
yang besar.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian argu-
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mentasi yzmg hebat hingga

"Katalmnlnh, 'APot h kamu m.empndebatlan dmgan
lami tnmng Allnh padnjlnl Din odnlnh nhnn knmi dnn
Tilh.an lcamu; bagi lami amalnn lami dnn bagi lmmu
amnlnn lamu, dan hanya lapada-Nya ltnmi mmg-
ikhlnslwn diri. " (al-Baqarah: L39)

Tidak ada medan unhrk memperdebatkan ke
esaan dan ketuhanan Allah. Dia adalah Tuhan kami
danTuhan kamu, kami akan dihisab sesuai dengan
amal kami, dan kamu akan menanggung akibat dosa
amal perbuatanmu. IGmi memurnikan danrneng-
ikhlaslan hati kepada Ny4 tidakmempersekuhrkan-
Nya dengan sesuafir pun, dan kami tidak berharap
kepada siapa pun selain kepada Allah.

Perkataan ini merupakan suatu ketetapan me
ngenai sikap dan iktikad kaum muslimin, yang tidak
dapat dibantah dan diperdebatkan. IGrena itu, ayat
berikutuiya tidak membicarakannya lagi dan beralih
kepada persoalan lain. Dengan demikian, tampaHah
bahwa itu adalah kepufirsan teral<triryang tidakperlu
diperdebatkan lagi.

'Atnuknh lamu (ai zrang-urangYalrudi dnn Nasrani)
mmgatalmn balrua lhrahim, Ivnnil" Ishaq, Ya'qub, dnn
anak cucunya adalah pmganut agamn Yahudi atau
Nasrani?"

Mereka adalah pendahulu-pendahulu Nabi
Musa, yang berarti lebih dahulu daripada kaum
Yahudi dan Nasrani. Sedangkan, Allah menyaksikan
kebenaran agama-Nya, yaitu agama Islam,
sebagaimana dijelaskan di muka

"Katalanlnh, Apakah knmu yang kbih mmgetahui
atauluh All,ah?"'

Ini adalah pertanyaan retoris, yang tidak me
merlukan jawaban. Dan, ini sekaligus me
pengingkaran sehingga lisan tidak perlu memberi-
kan jawaban.

Selanjutrrya, kamu mengetahui bahwa mereka
sudah ada sebelum adanya kaumYahudi dan Nasrani.
Mereka mengikuti agama yang lurus dengan tidak
mempersekuhrkan sesuatu pun dengan Allah. Kamu

juga mempunyai persaksian di dalam kitab-kitab
kamu bahwa kelak pada aftfiir zaman akan ada se
orang nabi yang membangkitkan kembali agama
Allah yang lurus, yaihr agamaNabi Ibrahim, tetapi
kamu menyembunyikan persaksian ifu,

' D ary siap alrnh y ang leb ih zllim dmipoln ortng y atg
m"enymbunyilwn syahadnh'pusalesinn' dnri Allil yorW
adapadnnya?"

Padahal, Allah mengetahui apayang kamu sem-
bunyikan dari persaksian yang diamanatkan kepada
mu dan bantahan yang kamu buatunfuk mengabur-
kan dan mgnsacaukannya"

' D ary Alhh selnli-lali finnk lnrgah dnri apa y ang lmrnu
knja*nn."

Setelah sampai ke puncaknya dalam membung-
kam mulut mereka hingga'tidak dapat memberikan
jawaban, setelah menjelaskan persoalan ini secara
terperinci, dan setelah menjelaskan perbedaan
antara Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak
cucuny4 dengan kaum Yahudi sekarang, dengan
perbedaan yang total dalam semua segi, maka kem-
balilah dikedepankan kalimat pemisah untuk meng-
akhiri pembicaraan sebelumnya tentang Nabi
Ibrahim dan anak cucuny4 kaum muslimin,

s:"i;Su
t6j::i3a%lMa. -J-=

"Itu adnlnh umat yang tel^ah lalu; bagtnya apa yang
diusalnlwrnrya dnn bagimu apa yng knmu usalwlan;
dan knmu tid"ak aknn diminta pertanggungjawaban

tmlang apa y arg tzlnh mnela lwj akan "(al-Baqarah:
141)

Inilah katapemisah, ujung perdebatan, dankalimat
terali*rir mengenai anggapan-anggapan dan dalnvaan-

dahvaanyang panjang dan bermacam-macam itu. I

Fs#Yti";:;niKe*
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Penga.ntar

(uM)\^\*''
Pada permulaan dartinz ini (yakni juz kedua)

pada suratr al-Baqarah, kita menemukan konsentasi
penyiapan kaum muslimin untuk mengemban
amanah y.ang agung (al-amanatul kubra), yaiit
mengemban akidah dan menegakkan khilaiah di
bumi yang berdasar akidah lslam. Sementara ihr,
kita--dari waktu ke wakhr-juga tidak henti-hentinya
diperingatkan akan adanya perdebatan dan perang

pemikiran dengan musuh-musuh umat Islam
(utamanya bangsa Yahudi) yang selalu melakukan
makar, tipu daya, dan kelicikan untuk memerangi
akidah dan eksistensi umat Islam. Kita juga berkali-
kali menjumpai peringatan Allah SWT pada kaum
muslimin untuk menghadapi peperangan yang

menggunakan berbagai ragam metode dan taktik
yang diarahkan untuk menciptakan permusuhan

dengan kaum muslimin. Serta kita juga menjumpai
peringatan dari Allah SWf akan adanya penciptaan
jalan penggelinciran sebagaimana telah menimpa
generasi Bani Israel sebelumnya.

Materi yang asasi padaiuz ini dan materi yang

adapadaaktrir suratr ini berkaitan denganpemberian
mandat kepada kaum muslimin keliltususan dan

spesifikasi sebagai umat yang terpilih untuk me
mimpin dibumi, dan sebagai umatyang mempunyai

kepribadian mandiri yang tidak dicampuri dengan
pemikiran lain. Kepribadian yang mandiri ini ter-

wujud dengan adanya kiblat dan ketenhran hukum
syara' sendiri yang tepercaya kebenaran dan ke
akuratannya- lni merupakan syariat agama samawi

sekaligus syariat dengan metode yarig mencakup

segala aspeh mempunyai kellhasan, dan sempurna
dalam mengafur' pemecahan problem manusia
dalam menjaga eksistensi umat manusia dalam
kehidupannya

Dengan pelaksanaan syariat Islam itulah, umat
Islam digarnbarkan oleh Allah SWT sebagai umat
yang khas dalam kehidtrgannya di dunia. Sebab,

dengan pelaksanaan itu, kaum muslimin telah menr
punyai hakikat ikatan deqanTuhannya, dan telatr
melaksanakan tugasrya sebagai k*ralifrh di bumi.
Dalam melaksanalwr ffiartah dari Allah SWT ini,

kaum muslimin dituntut untuk menyesuaikan
perilaku mereka dengan ahran-Nya dan berkorban
baikharta jiwa maupunperasium dengan sepenuh
pengorbanan Juga difinfutrrntuk mempersiapkan
dirinya agartaat mutlakkepadakepemimpinan Ilahi
(Wunnh llnh\ ah) dewmmengikuti AlQur'an dan

hadits Nabi Muhamrnad saw.. Sehingea kaum mus
limin menerima aparpa yang disampaikan AtCIur an

danhadits denganridha danpasah, sertadibuktikan
dengan keyakinan dan kepercayaan untuk melak-

sanakannva" Oleh sebab itu, kitamendapati dalam

ayat AlQur'an berita tentand pemindahan kiblat
shalat datr Masjidile4qslnke IGbah. Dan, dari ke
terangan di atas jelas bahwaumatlslam diharapkan

menjadi umrnatan wasathan 'umat pertengahan'
(umatyang adil dan pilihan sekaligus berbeda dari
umat-umatyang ada di dunia) dan sebaeai urnatyang

akan menjadi saksi atas perbuatan manusia-dan,

Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan umat Is
larn Sebab, umat Islam akan menjadi pemimpin,

pelayan, danpenjagamanusia lainyang ada di dunia
IGta dapatJran seruan kepada umat Islam untuk sabar

dalam menerima taklif-taklif (tugavtugas) yang di-
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bebankan di atas pundaknya.
Kewajiban yang akan diemban olth sehruh umat

rumusia ini mencakup harta jiwa, dan ridha kepada
ketentuanAllatr SW'f, yang datang pada setiap per-

kara di setiap wakhr dan keadaan.
Kemudian kita juga dapatkan seqlra jelas dan

nyata pada sebagian kaidah tnlwtutur imani'refleksi
keimanan', yakni batrwa kebaikan adalah takrva dan
amal saleh. Bukan hanya dengan menghadapkan
dirinya ke amtr barat dan timur. Keterangan ini se
bagai penolak atas kegelisatran dan kekacauanyang
ditimbulkan oleh kelompok Yatrudi, juga atas,ke
bohongan dan kamuflase kebenaran-kebenaran yang

sebetulnya diketahui mereka Sebagian besar berita
yang termuat dalam ayat ini berkaitan dengan pemin-

datran arah kiblat beserta apa-apa yang berkaitan
denganny4 seperti tipuan dan perkataan orangYahudi
terhadap pemindahan kiblat shalal

IGmudian dilanjutkan dengan kaitan penenfiran

ahrarrahran praktis dan syiar-syiar ibadalr-dua hal
di atas merupakan unsur penting tegaknya ke-
hidupan umat manusia--dan pengafirran kemasya-
rakatan unhrk menghadapi cita{ita dan semangat
yang dibebankan di atas pundaknya. Maka, kita
dapati pensyariatan qishash, hukum-hukum wasiat,
kewajiban puaq hukum berperang di bulan suci

dan di Masjidil Hpram, kew4iiban haji hukum khamr,
judi, dan peraturan keluarga Semua aturan di atas

diikat kuat dengan ikatan akidah dan hubungan
dengan Allah SWT (shilnh billah). Begitu juga kita
temukan pada akhir jw im berita tentang jihad
dengan harta dan jiwa kisahkehidupan Bani Israel
setelah diutrsnya Nabi Musayalari ketika Bani Is
rael berkata kepada Nabi Musa" "Bangkitkanlnh fu-
pada lami mj a ! arg akan mmj adilwn lmrni bnp rang
di jalan Allah SI'l/'T'Di dalam ayat-ayatini banyak
perumpamuun yang bisa dijadikan pelajaran bagi
kaum muslimin sebagai pewaris risalah-risalah
sebelumnya, dan sebagai latihan umat dalam
memegang warisan kitab AlQur'an ini.

***

Merujuk kepada juz ini- dengan bersandar pada
juz pertama surah ini--kita mengetahui tabiat
pepeftngan yang ditempuh dan diterangkan dalam
AlQur'an, tabiattujuan yans diarahkan dalztm mem-

bentuk umat Islam. Yaifir, perang besarterhadap tipu
day4 fitnah, pengacauan, dan kegelisahan serta pe
nyembunyian kebenaran dan kebohongan. Perang

dengan kelemahan umat manusia dan tempat-

tempat yang menjadi masuknya fitrah serta saluran
kesesatan di dalam diri manusia- Juga perang untuk
membangun, menegakkan, dan mengaratrkan garn-

baran yang benar dan memungkinkan tegaknya
umat untuk menjadi pemimpin di bumi, yang akan
mempimpin dengan kepemimpinan yang lurus dan

benar bagi manusia seluruhnya.
Adapun'muHlizat Al-Qur' an tampak dalam

arahan-arahan dan asasasasyang dibawany4 berupa
pembenhrkan kaum muslimin yang pertama kali.
Arahan-arahan dan asasasas ini senantiasa penting
untuk menegakkan kaum muslimin pada setiap
tempat dan wakhr. Dan, sesungguhnya peperangan
yang ditemptih AlQur'an melawan musuh-musuh-
nya adalatr peperangan yang memungkinkan untuk
diemban dalam setiapwakhr dan tempal Begiht juga

r4usuh-musuh Islam adalah sama yang itu dan ihr
saja Salah sab.urya adalah orangyang membabi buta
mengekor (taHid) kbpada sesuatu yang sebetulnya
bertentangan dengan Islarn Musuh-musuh Islam
ini dijelaskan dalam AlQur'an bahwa hakikat tipu
dayany4 kebohonganny4 dan kemakarannya adalah

sama Caracarayang ditempuhnya pun sama- Hanya
saja yang berbeda mungkin bentuk-bentuk yang
disesuaikan dengan sitrasi dan kondisi.

Hal ihr bila umat Islam mau memerangi mereka
membuhrhkan arahan-arahan dari Al-Qur'an dan
membutuhkan kaum muslimin yang baik. Sebagaima

najuga dibuhrtrkannya gambaran yang benar tentang
umatlslam dan posisinya di antara alam dan manusia
dengan mengacu pada teksteks dan arahan-aratran

Al-Qur'an. Dengan demikian, akan didapatkan
petunjuk yang jelas dari jalan yang ditempuh Al-

Qur'an dan yang harus dilakukan umat Islam.
Konsepkonsepyang jelas sepertiyang ada di dalam
AlQur'an ini tentu tidak akan didapatkan di dalam
sumber dan konsepkonsep lain selain AlQur'an.

Maka jadilahAlQur'an itu kitab pegangan umat
Islam yang harus mereka praktelt<an dalam perilaku

mereka sehari-hari, serta harus'diiadikan sebagai
pemimpin yang hakiki.di jalan yang ditempuh umat
pada realita kehidupan ini. Sekaligus Al-Qur'an
merupakan undang-undang yang sempurna dan
mencakup segala aspekkehidupan manusi4 yang
harus dijadikan sandaran dalam metode kehidupan-
Selain ihr, sebagai afiran kemasyarakatan, kaidah-
kaidah interaksi negiua, serta perilaku aktrlak dan
praktek kehidupan sehari-hari. Inilah muldizat A1-

Qur'an.

*rt*
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"Orang-orang yang lurang akalnya di antara
manusia akan berkatar Apakah yangmemaling'
kan mereka (umatlslanr) dari kibLatrya (Baitul
I\,Iaqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat
kepadanyaP Ifutakanhfr' TGpunyaan Ahhhft
timur dan bamg Dia memberi peurnjuk kepada
siapa yang dikehendaki-Nya kelrlan yang lurus'

$a2)Daademikianlah hul") Kami telah men-
jadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang
adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi aras

(perbuatan) manusia dan agar Rasul
(Muharnmad) menjadi saksi atas (perbuatan)
kamu. Da.no I(ami tidak menetapka^n Hblat yang
menjadi kiblaunu (sekara.ng) melainkan agar
IGmi mengetahui (zupaya nyata) siapa yang
mengilarti Rasul dan siapa yang membelot Dano

sunguh (pemindahan ldblat) itr terasa amat
berat, kecuali bagi orang'orang yang telah diberi
pehrnjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan me-
nyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah
I\daha Pengasih lagi ildafta Fenyayang kepada
manusia. (1a3) Sunguh l(ami (se"i"d melihat
mukamu menengadah ke langit' maka sungguh
Karni akan memalingka^n kamu ke kiblatyang
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah
Ivlasjidil tlaranL Danr di mana saja kamu berada'
palinglfftlah mukamu ke arahrya. Dalq sesmg'
guhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani)yang
diberi Alkitab (Ihurat dan Inji$ rnemang mengc
tahui bahwa berpating ke Masjidil tlaram iht
adatah benar darl ltrhannya; dan Allah sekali-
kati ddak lengah dari apa yang mereka kerja-
l<an (144) Dan, sesungguhnya jika ka^nu men-
datangkan kepada orang-orang ffafrudi dan
ttasrani) yang diberi Alkitab (Teurat dar.Ittiil)
semua ayat (keterangan), rheneka ddak al€n
mengiktrti kiblatnu dan kamu pun tidah akan
mengilcrti kiblat mereka' dan sebagian mereka
pun tidak akan mengilarti kiblat sebagian yang
lain. Dano seswrguhnya jika kamu mengiluti
keinginan mereka setelah da,tangilmu kepada-
mu, sesungguhnya kamu kalau begihr termasuk
golongan orang-orangyangzalirn (1a5) Orang
orang ffafrudi dan Nasrani) yang telah Kami
beri Alkitab (Taurat dan Injil) mengenal
Muhammad seperti mereka mengenal anak-
anaknya sendirl Dar4 sesungguhnya sebagiart

j j' :';; 4 v; & i$ z t$ $ {F :ti'y

"h4 rY,?+.63jfi5&6'r#
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di antara mereka menyembunyikan kebenaran,
padahal meneka mengetahui.- (1a6) Kebenaran
itu adalah dari Tirhanmur sebab iarjangan sekali-
kali kamu termasuk orang-orang )4ang ragrr" (1a7)

Dan, bagr ti,ap-ti,ap umatada kiblatrya (sendiri)
yang ia menghadap kepada^nya lvlaka" ber-
lomba-lombalah kamu (dalam berbuat) ke-
bail€n Di mana saja kamu berada pasti Allah
akan mengumpullran kamu sekalia.n (padallari
Kiarnat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas
segala sesuahr. (1a8) Dara dari ma^na saja kamu
keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah
Masjidil llaram; sesungguhnya ketenhran ihr
bena*benar sesuatr yang hak dari fbha,nmu,
dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang
kamu kerjakan (1 g) Dan, dari rn:ura saja kamu
keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah
I\dasidil l{ararn" DarU di mana saja kamu (se,

l€Iian) berada, maka palinglenlah wajahmu
ke arahnya, agartidak ada hujiah bagi manusia
atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di
antara mereka. Itlaka, jangadah kamu talcut
kepada mereka dan takutfah kepada-IGr. DarL
agar l(usempurnakan nikmat-Ifu atasmu, dan
supaya kamu mendapat petu{uk (150) Sebagai-
mama (Ifuni telah menyempurnakan nihnat
I(ami kepadamu) Kami telah mengutus kepada-
mu Rasul di antara kamu yang membacakan
ayat-ayat IGfiri kepadamu dan menyucikan
kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kiab dan
Al-Ilikmah (as-Sunnah), serta mengajarkan
kepadamu apa yang belum kamu ketahui. (15f )
IGrcna itr, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya
Aku ingat (p"la) kepadamr4 dan bersyukurlah
kepada-Ifu, dan janganlah kamu inengingkari
(nilonat)-IKu." (152)

Pendahuluan
Pembicaraan dalam ayat-ayat ini hampir berkisar

dan teringkas pada masalah pemindahan arah kiblat
dan masalah-masalatr lain yang berkaitan dengan
pemindahan aratr hblat, serta tipu daya yang di.
lancarkan orangorangYahudi kepada barisan kaum
muslimin yang berkaitan dengan pemindahan aratr
kiblaL dan perkataan-perkataan yang dilontarkan
kaum Yahudi seputar masalah tersebul Tidak di-
dapatkan riwayat yang qath'i'past dalam peristiwa
ini sebagaimanatidakdidapatkannya bacaan-bacaan
yang berkaitan dengan sejarahnya secara rinci Ayat-
ayatyang khusus di sini berkaitan dengan pe-
mindahan kiblat shalat dari Baitul Maqdis ke IGbah.

Peristiwa ini terjadi di Madinah setelah enam belas
atau hrjuh belas bulan hijrah ke Madinah.

Kumpulan riwayat yang berkaitan dengan pe
ristiwa ini memungkinkan untuk disimpulkan secara
umum bahwa sesungguhnya pada waktu di Mekah
kaum muslimin menghadap lGbah ketika diwajib
kan atas mereka shalal-keterangan ini bukan berasal
dari nash Al-Qur'an, dan sesungguhnya mereka
setelah hijrah ke Madinah shalatnya menghadap
Baihrl Maqdis dengan perintatr Ilahiyang disampai-
kan kepada Rasulullah saw.. Kemudian datang
frintah akftir yang berasal dari AlQur'an, yakni,

,&Yg,tg#ifraej;,
g,I'F'6t'+t6;'

'.*.Maka, palingknnlnh mulamu ke arah Masjidil
Haram. Dan, di mara saja ltamu buada, palingkanlnh
mukamu lw arahnya..... " (al-Baqarah: 144)

Maka, dengan ayat ini dinasakhlah perintah
sebelumnya.

Atas dasar ayat ini maka berubahlah arah shalat
kaum muslimin ke l(abah, yang sebelumnya meng-
hadap ke Baihrl Maqdis.-yang juga kiblatuiya Ahli
Kitab dari Yahudi dan Nasrani. Dan ternyat4 ber-
ubahnya arah kiblat oleh umat Islam ini menjadikan
kaum Yahudi lebih sombong dan enggan untuk
masuk agama Islam. IGrenaitu, mereka di Madinah
berkata dengan lisan mereka batrwa sesungguhnya
menghadapnya Muhammad saw. dan orang{rang
yang bersamanya kepada kiblatuiya (kiblatoiya orang
Yahudi) di dalam shala! menunjukkan batrwa agama
dan kiblat mereka (agama oftrng Yahudi) adalah
agarn dan kiblat yang benar; serta sesungguhnya
oftmg{ftmgYahudi dan agamanya adalah yang asli.
Maka, Muhammad saw. dan orang-orang yang
bersamanya justru yang harus memeluk agama
orang-orang Yahudi, bukannya menyeru orang
Yahudi untuk masuk agama Islani!

Dalam waktu yang lain masalah urgennya
menghadap kiblat adalah sesuatu yang sangat di-
dambakan kaum musliminyang berasal dariArab.
Mereka ini adalah ofttng{ftmg muslim yang masih
dipengaruhi adat jahiliah dan mengagungkan ke
muliaan Baitul Haram. IGum muslimin ini masih
tetap mengharapkan IGbahnya sebagai kiblatrrya-
Kondisi kegoyahan umat Islam ini bertambah berat
ketika mereka mendengar orang-orang Yahudi
membanggakan diri dengan kiblabrya- Mak4 orang-
orang muslim yang berasal dari Arab Mekah ini
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semakin berharap untuk menghadap Baitul Haram.
Karena ihr, bertambahlah kesulitan yang dihadapi
Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin dengan
gangguanYahudi tadi.

Mak4 Nabi Muhammad saw. menengadahkan
wajahnya ke langit untuk menghadap Tuharnya,
tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari lisan
beliau. Itulah sopan santun Rasulullah kepadaAllah
SMIf, sarnbil menunggu arahlkiblatkaum muslimin
sebagaimana yang dikehendakinya-

Kemudian hrunlah ayatlM surah al-Baqarah
yang menjawab seperti apayang terbetik dalam dada
Nabi Muhammad saw.. Firman-Nya,

"Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu mene-

ngadah lrz lnngit, m.alm sungguh Kami aknn rcmol.ing-
lmn kamu kc kiblat yang lnmu sulai. Malm, paling-
kanlnh wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di
mnna saja lwmu berada, palingltanlah wajahmu lu
arahrtya."

Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa pada

bulan keenambelas atau tujuh belas Hijriah, ketika
umat Islam mendengar berita pengubahan arah
kiblat, ada sebagian kaum muslimin sedang melaku-
kan shalat Mak4 mereka berusaha mengarahkan
mukanya ke Masjidil Haram pada waktu mereka
sedang shalat, dan kemudian mereka menyem-
purnakan shalatrya dengan menghadap kiblatbaru,
yakni IGbatr.

Ketika itu beredar kembali kebohongan dan
kebatilan yang diucapkan orangorang Yahudi.-
sungguh besar keinginan kaum Yahudi ifu unhrk
mengubah kiblatNabi Muhammad saw. dankaum
muslimin. Kaum Yahudi berusaha keras melenyap
kan argumen yang dikeluarkan kaum muslimin ber-
kaitan dengan pemindahan kiblat shalat. Orang
Yahudi dengan berlindung dan bersandar di balik
keagungan agama Yahudi dan pada keraguan yang

mereka ciptakan kepada umat Islam akan kebesaran
nilai agama Islam itu sendiri, kepada barisan kaum
muslimin berkat4 lila mmghnnnp Baitul Muqaddns
adnlnh baril" maka sungguh talah hilmg tnnpa bnpalwla
slalntmu (slalor laum muslimm) selnmn waktu yang
telnh bnlnlu ; dnn jilw mmghndap Baitul Ma4dis annlnh

benar, malm apa yang tulnh lmmu (lrau* rnuslimin)
lnlalan dmgan mmdannp kiblnt yang baru (Kn'bah)

odalah batil, dnn slwlnt yang lamu lnlwknn dmgan
mmghadnp kiblnt annhh sin-sia tanpa palwl.a. Mal(n,

atas d.asar ketnangan tadi, nnsaLh (pemtanlan) dan
pmtbah"an arah sh.alnt yang dilnkulan Mulnmmnd
adalah puintnh yang bulan dmi Allnh SWT, dnn hal

ini j uga mmunj uklan bahwa Muhnmmnd tidak mme-
rim.a wahtyu dnri Allnh SWT'

Jelaslah bagi kita akan kehebatan tipu daya yang
diadakan oleh para pengemban kesesatan ini di
dalam benak sebagian kaum muslimin dan di dalam
barisan Islam ketika terjadi penasakhkan, Allah SWT
berfirman dalam surah al-Baqarah ayat lffi, 'Ayat
mnna saja jang Knmi nasakhlan atau Kami jadifun
(rnnnusia) lupa lupadnny a, Knmi dntnrglan y ang lcbih
baik daripadnnya atau yang sebanding datgannya.... "

Dan, sungguh telah terlewati dua pelajaran yang

lengkap di dalam juz pertam4 dan dari mengulangi
pelajaran pada juz ini juga serta dari penjelasan-
penjelasan, keterangan-keterangan, dan peringatan
yang akan kita kaji secara terinci yang akan datang
ketjka mengungkap teksteks AlQur'an.

" Adapun sekarang, kita akan mengungkapkan
mutiara-mutiarahiknah dari pemindalnnkiblat, dan
kekhususan kaum muslimin dengan kiblatryayang
lihas. Maka sungguh telah terjadi peristiwa besar
dalam sejarah kaum muslimin, dan peristiwa ini
sangat berpengaruh dalam kehidupannya

Sungguh telah terdapat hikmah yang dihrnjuk-
kan oleh ayat ini terhadap pemindahan kiblat
pertama dari IGbah ke MasjidilAqsha firman-Nya
dalam surah al-Baq arah ayat L43,

'Dan, Knmi tidak menjadilan kiblat yang mmjadi
kiblatmu (selarang) melninkan agar l{nmi mmgetahui
(sapaya nyata) siapa yang mmgikuti Rnsul dnn siapa

yang membelot."

IGla itu oftrrg Arab sangat mengagumi Baitul
Haram karena terpengaruh sisasisa kejahiliahan-
n1'a Mereka sudah terjanghti penyakitmemuliakan
kaumnya. Ketikaitl Islam datang dan menginginkan
setiap umat Islam mengabdi dan berpaut hatinya
hanya kepadaAllah SWI dan berusaha membebas
kan keterpautan hati mereka kepada selain Allah
S\{'I Islam berusaha membebaskan umat manusia
dari membanggakan kebangsadnnya dan kebangea
an pada ashnbiyyah'fanatisme'yang lain. Semua itu
adalah semata celupancelupan kesejarahan dan
keturunan atau tanah air. Hal itu bukanlah me
rupakan metode Islamyang semuanya selalu terkait
dengan Allah SWT secara langsung. Maka Islam
sungguh telah mencabut akar kebanggaan kepada
Baiful Haram untuk sementara, yang kemudian di-
ganti dengan menghadap kepada kiblat Masjidil
Aqsha untuk melepaskan diri mereka dari endapan-

endapan kejatriliyahan dan apa-apa yang berkaitan
dengan'kejahiliahan.
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Hal ini dilakukan Islam agar tampak di antara
mereka siapa yang mengikuti Rasullsemata-semata

tanpa ada pengaruh-pengaruh lain. Mengikuti Rasul

dalam arti taat, memegang teguh Islam, ridha dan
pasratr dengan aturan Islarn Sekaligus unfukmenge
tahui siapayang membelot dari Rasul dengan meng:
agungkan kejatriliahannya dengan aslwbiyahnya
baikberupa ashnbiyyahiens, keh:runan, kaunr, tanah

ai4 maupun kesejarahan yang semua ihr hanyalah
perasaan yang diselimuti lekuk-lekuk batin keke
rabatan dan kedekatan sesamanya-

Thtkala umat Islam sudah menerima apa )4ang
ditentukan Islam dan mereka sudah menghadap
kiblat sebagaimana Rasulullah saw. telah mengaratr-
kan merek4 oftmgorang Yahudi mulai berusaha
menciptakan huiiah-huiiah untuk menipu umat
Islarn Akan tetapi, gangguan oftlng{ftmg Yahudi
ini sudah tidak berhasil lagi. Sebab, wakhr ifl-umat
Islam sudah memahami hakikat pemahaman lain
yang tidak bisa dihilangkan. Hakikat pemahaman
itu tidak lain adalah hakikat Islam. Hakikat bahwa
rumah (I(abah) yang dibangun Nabi Ibrahim dan
Nabi Ismail adalatr semata-mata dibaneun liarena
Allah S\ryT dan agar menjadi warisan bagi umat
Islarn Baitullah juga adalah tempat nabi Ibrahim
berdoa agar keturunannya dijadikan nabi, sebagai-

mana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayatl24,

'Dan, ketilw lbrahim diuji Tilhnn-Nya dengan be-

bnap a lwlim"at (pnintah dan larangan), lnlu Ibrahim
mmunaiknnnya...."

Pembahasan ayat di atas adalatr tentang Masjidil
Haram. Yakni, tentang pendiriarurya dan bangunarr
nya serta apaapayang berkaitan denganny4 seperti
tipu daya yang dilancarkan kaum musyrikin dan Atrli
Ifitab seputar kisah Nabi Ibrahim, kefirnuran, agam4
kiblaf janji, danwasiatnya Beritaitu adalah sebaik-
baik pendahuluan dalam masalah pemindahan kiblat
kaum muslimin dari Masjidil Aqsha ke Masjidil
Haram setelah selang beberapa waktu. Maka pe
mindahan kiblat kaum muslimin ke Masjidil Haram
yang dibangun Ibrahim dan Ismail serta berdoanya
Ibrahim dan Ismail dalam selangwakhryang panjang

agar diberi kefirrunanyang bisa mewarisi kepeminr
pinan di bumi, sangat erat berkaitan. Yakni, tampak
adanya hubungan yang bersifut tllabi'i' alardt waJal
dan logis, berupa pewarisan kaum muslimin pada

agama Ibrahim dan janjinya pada Tuhannya. Mak4
hal ini adalah hubungan yang bisa diindra dan
bersesuaian dengan hubungan yang sifrtnya ras4
dan hal ini telah dibangun oleh sejarah.

Allah S\ryT tehh memerintahkan kepada Ibrahim
agar menjadi bagian dari kaum muslimin, dan
Ibrahimjuga memerintahlan ber-Islam kepada anak
keturunannya" sebagaimana janji Ya'qub-yaitu Is
rael. Dan, sesungguhnya Ibrahim telah mengetahui
bahwa pewarisan akan janji Allah SWT dan pem-

berian keutamaan kepada keturunannya tidak akan
diberikan olbh Allah kepada keturunannya yang
z:.llm.

Selain itu, Allah SWT telah memerintahkan
Itepada Ibrahim dan Ismail untuk menegakkan
dasardasar Baitul Haram. Mak4 Baihrl Haram iht
adalatr warisan bagi Ibrahim dan Ismail, dan yang

akan diwarisiBaihrl Haram adalah orangorangyang
telah dijanjikan Allah SWT kepada Ibrahim dan
Ismail. Dan, umat Islam adalah pewariq janji Allah

$[rf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang

keduanya telah diberi keutamaan. Maka, secara
tlabi'i' dairt'J"wajar' dan logis bahwa umat Islarnlatt
yang diwarisi Baitullah di Mekah yang sekaligus
menjadi kiblat shalatbagi umat Islarn

Pemindahan ini dilakukan unhrk membedakan
secara khusus antara umat Islam dan umat yang lain,
baiktentang pengenalan secara indrawi atau secara

rasa. Sesungguhnyawarisan agam4 warisan kiblat
dan warisan keutamaan datangnya dariAllah S\ry'I

Pengkhususan dan pembedaan (contohnya
pengkhususan dan pembedaan dalam kiblat) itu
telah menjadi kelaziman sejak masa itu, yang mana
hal tersebut memegang peranan penting sekali
dalam soalsoal akidah dan peribadatm. Padaitz
pertama telah diisyaratkan bagaimana pentingnya

keistimewaan itu dalam caracaraberdoa Makapada
kiblat, keistimewaan itu lebih tegas dan mencolok
Tujuannya agar lebih jelas dalam mempersiapkan
suatu umat unhrk mewarisi janji Allatr yang telah
disampaikan kepada Nabi Ibrahim a-s.. Sehingga
dapat menunaikan tugas yang mahabesar dalam
memimpin manusi4 dan merupakan lapisan yang

menjunjung keadilan, serta mbnjadi saksi yang
utama dari umat manusia yang terdahulu.

Sesungguhnya siapa yang hanya melihat dari
bentuk-bentuk pengl*iususan dan pembedaan ini
dari aspek luarnya saja besitu iuga yang semata
hanya melihat dari tabiat diri manusia dan pengaruh-
pengaruhnya, mungkin bisa saja orang itu me
nyangka bahwa penglif,tususan dan pembedaan itu
adalah suafir fanatisme dan muncul dari pikiranyang
sempit Akan tetapi, bila berpikir lebih mendalam
dan lebih luas dari pandangan ini juga terhadap
pemikiran yang lebih mendalam terhadap tabiat
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fitrah, maka dua hal di atas akan sangat berbeda
hakikatnya antara satu danyang hin.

Dalam jiwa manusia terdapat kecenderungan
yang fiti-yang terbentuk dari pembawaan atau pen-

ciptaan manusia itu sendiri dari jasad yang tampak
dan dari roh yang gaib--kepada pengambilan pada

bentuk-bentuk yang rahir unhrk mengrrngkapkan
apayang ada pada hati nurani. Maka perasaan nurani
ini tidak akan bisa tenang atau akan tetap kacau
sebelum hati nurani ini mengambil bentuk nyata
yang bisa dijangkau oleh indra manusia- Dengan
demikian, sempurnalah pengungkapan hati nurani
itu, yakni sempurna dalam pengindraan sebagai-

mana sempurna dalam jiwa Sehingga nurani ini
akan menemukan sambutanyang nyaman bagi per-

lindungan kerahasiaan dan hal-halyang tak dikenal,
dan kecenderungannya kepada hal-halyang hhiriatl
dan benhrk-bentuk di dalam wadah tersebul

Atas dasar asas yang fiti ini, Islam menegalftan
sf'rar (tanda) peribadahan seluruhnya Syiar-syiar
ibadah ini tidak hanya dipengaruhi oleh niat semat4
atau yang penting menghadap secara ruhiah saja-

Akan tetapi, penghadapan ini diperlukan adanya
bentrklahir, yakni dengan berdiri menghadap kiblat,

takbn, melafrlkan b acaan,ruku, dan sujud di dalam
shalat Dan, berihram dari tempat yang tertentu
dengan berpakaian sekaligus pakaian yang tertenhr
pula" bergerah sa'i, berdo4 talbiyah, berkurban, dan
memotong rambut di dalam haji dengan suatu
metode tertentu pula. Juga berniat menikrnati ma-

kanan, minum, danmenggauliistri di dalampuasa
Begitu juga dalam seluruh ibadah yang bergerak,
dan setiap gerakyang merupakan ibadatt. Tuiuannya
unfuk melunakkan antara zallr jnva dan batinnya
serta mengafur potensi-potensinya dan menjawab
kepada fitratr secara global dengan cara yang sesuai

dengan penggambararurya yang khas.
Allah SWTtelah mengetahui bahwa keinginan

fitiah dalam pengambilan bentuk-bentuk latrir bagi
kekuatan-kekuatan tersembunyi bisa saja menjadi-
kan orang menyimpang dari jalan yang lurus. Maka
ada sekumpulan orang yang menjadikan kekuatan
sesuatu yang besar seperti batu, bintang, bulan,
matahari, pohon, binatang, dan burung sebagai
simbol indrawi dan jasadi ketika mereka sulit untuk
mendapatkan arahan yang serasi untuk meng-
ungkapkan yang lahir dari kekuatan yang tersem-
bunyr. IGmudian, datanglatr Islamyang menyambut
dorongandorongan fitri dengan benhrk-benhrkyang
tertenhr itu sebasai syiar ibadah. Bersamaan dengan
ihr juga diikuti dengan esensi Ilahiah pada setiap

gambaran yang terindra dan setiap penggiringan
pada suatr arah. Maka seorang individu akan meng-

hadap kiblat dengan tetap bermaksud menghadap
Allah SWT secara total dengan hati, indra dan raga
nya. Karena itu, sempurnalah penyatuan dan
penyerasian pada setiap kekuatan manusia dalam
menghadap Allah yang tidak semata-mata larena
terjebak rhenghadap suahr arah" sekalipun pada

waltu ifr manusiamemang benar-benarmenghadap
pada suahr tempal

Pembedaan tempatyang seomng muslim akan
mengarahkan kepada tenrpat itu dalam shalat dan

ibadatrnya, juga merupakan pengli*rususan supaya

tampil bedri dan tampak l*rusus akan gambamnny4
metode, dan amhnya Pembedaan ini adalatr ber-
sesuaian dengan perasaan pembedaan dan ke
tunggalannya dalam beribadatr. Sebagaimana pada

gilirannya akan terbentuk pembedaan dan ke
tunegalan dalam beribadah kepadaAllah, dalam arti
ibadahnya tidak ada persamaan (dengan peribadatan

agama lain) dan khas dalam Islam saja
IGum muslimin dilarang tasyabbuh' menyerupl

orangyangbukan muslimkarenahal itu merupakan
kekhususan oftrng nonmuslim tersebul Hal itu juga

merupakan pengungkapan lahir dari rasa batin.
Sebagaimana pelarangan meniru metode mereka
dalam memenuhi perasaan dan tingkah laku
mereka Pelarangan ini bukan semata-mata mern
babi buta berpegang kepada bentuk-bentuk saja.

Akan tetapi, hal ini dilarang karena Islam melihat
dengan pandangan yang lebih jernih terhadap
dorongandorongan yang terkandung di belakang
bentuk-bentuk lahir itu. Dorongan inilah yang
membedakan suafu kaum dari kaum yang lain, suafu
pemikiran dari pemikiranyang lain, suatu gambaran

dari garnbaran yang lain, suatu hati nurani dari had
nuraniyang lain, dan suafu ciptaan dari ciptaanyang
lain serta suatr arah kehidupan dari arah kehidupan
lain, yakni sematamata dariAllah.

Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw.

bersabda

{ p}r)G, ,offi-,t ,|r6ltiriSr 11}
"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak bercelup

(mmyemirrambutnya),mak'nbnbed.alnhknmudmgan

mnela."PlRlrnam lfialilq Bukhaxi. Muslirq dan
Abu Dawud)

Nabi saw. pernah keluar dan menemui sekelom-
pok orang, mereka sama berdiri untuk meng-
hormati beliau, lalu beliau bersabda
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langanlnh lumu selcalian bndiri sepnti itu, sebagai-

mann orang-orang aj am (nnn-Arab) sebagianny a berdiri
untuk mengagunglan sebagian Jang lnin." $lR Abu
Dawud dan Ibnu Ivlajat)

Nabi saw. bersabda,

(t 6,€; u.t a'jAt ?)i *"a'rp,t Y

'Janganlah ltamu mmgagung- agurgkan (nwngkultus -

lmn) saya sebagaimnna nrang-Mang Nasrani meng-

agans-agurlgfun Isa ihnu Maryam. Sesunguhnya aku
hanyalah senrarg hnmba Allnh, malra ucapknnlah,

Abdullah (lamba AIkh) dnn Rarul- I,{ya. " fi R Imam
Bukhari)

Islam melarang ber-tasyabbuh'menyerupakan
diri' dengan non-Islam dalam penampilan dan
pakaian. Islam juga melarang meniru gerakan atau
perilaku dan perkataan atau adab non-Islam. Sebab,

di belakang perilaku, perbuatan, dan pakaian itu
semua ada rasa batin yang membedakan penampil-

an, metode, jalan, dan perilaku kelompok orang itr
tadi.

Begihr juga Islam melarang menerima apa'apa
yang datang dari selain metode l*tusus pemberian

Allah SWTkepadaumat manusia agar diwujudkan
metode tadi di muka bumi. Maka dari sini kekalahan
yang akan bisa memasuki pada masyarakat yang
sudah l*iusus seperti di atas hanyalah bila masya
rakat itu berubah menjadi suka meniru atau taHid
buta kepada metode dan tata cara non-Islam. Sebab,

sebagaimana sudah dimaklumi, kaum muslimin
tegak dengan posisi mengemban ideide Islam untuk
diterapkan pada masyarakat Maka, sudah seharus.
nya umat Islam hanya berpegang dalam perlakuan

dan perbuatannya-sebagaimana berpegangnya
umat dalam masalah akidah--dari sumberyang telah
dipilih Islam sebagai acuan kepemimpinannya.
Dengan demikian, akan terwujudlah bahwa kaum
muslimin adalah kelompok yang tertinggi, pilihan,

dan sebagai umat terbaik yang pernah ada di muka
bumi. Maka sudah tidak ada alternatif lain bahwa
ketinggian dan keterpilihan itu tidak lain karena
perilaku dan aturannya. Semua yang berkaitan
dengan aktivitas manusia dikembalikan kepadaAllah
SWI

Islam telah memberikan jaminan kepada umat

manusi4 ketinggian dan keserasi an tashawwur+rya
'pandangannya', dan juga kelurusan metodenya
dalam kehidupan. Maka, Islam menyeru kepada
umat manusiaagar kembali kepada Islam. Dan, Iv
lam menyeru kepada umatnya agar berpegang
kepada asas.asas Islaqn. Sehingga tidak ada jalan

yang akan meqiadikan seorang muslim ber-fa'asshub

'fanatik' kepada asas-asas selain Islam, atau
menggunakan metode selain metode Islam. Begihl
juga seorang muslim dilamng berjuang di bawah
panji-panji selain panji.panji Islam. Maka tindakan
mengajak Anda kepada persatuan di dalam agarut
Allah--yakni persatuan di dalam tash.awwur yzrlLg

paling tinggi, fersahran di dalam nizhmn'ahtran' yang
paling utama dan tidak mau membeli persatuan dan

kesahran dengan menyimpang dari metode Allatr
SWf serta tidak mau terjahrh ke dalam kubangan-
kubangan jatriliah--bukanlah tn'assub'funatisme'.
Akan tetapi, semua itu adalah demi kebaikan,
kebenaran, dan kedamaian.

Umat Islam yang telah menghadap kiblatyang
tertentu, wajib memahami makna penghadapan ini.
Sesungguhnya kiblat bukan sekadar tempat atau

aratr yang sematamata seorang muslim menghadap
ketika shalal l€bih dari itu, tempat atau arah ini
adalah lambang untuk membedakan dan meng-
k*rususkan. Yaihr, pembedaan dalam penggambar-

an, pembedaan dalam kepribadian, pembedaan

dalam tujuan, pembedaan dalam perhatian dan
konsentasi, dan pembedaan dalam eksistensi.

Dalam kondisi sekarang ini, umat Islam berada
di antara aspek-aspek dan gambaran-gambaran
jahiliah yang menebar di buml Mereka berada di
antara tujuan-tujuan jahiliah yang ingin diraih
manusia, sekaligus berada di bawah panji-panji
jahiliahyang ditegakkan umat manusia sekarang ini.
Maka, di sini perlu klarifikasi pembedaan arfiara
kepribadian khusus yang tidak didominasi danke
pemimpinan kepribadian jahiliah, dan pembedaan
penggambaran yang l*ras dalamhal-halyang terkait
dengan kehidupan agar beda dengan gambaran-
gambaran kepemimpinan jatriliah. Akhirny4 umat
Islam akan mempunyai panji.panji li*ras yang hanya
mengibarkan dan mengemban kebesaran nama
Allah SWT semata Dengan demikian, umat Islam
akan diketahui sebagai umatyang adil dan pilihan
serta merupakan umat yang dilahirkan ke dunia
unhrk mengemban amanah akidah beserta hukum-
hukum-Nya

Akidah Islam merupakan metode kehidupan
yang sempuma Metode ini yang membedakan umat

7t!.t" \,,to, ,. l"-:u.,SaJ*rralll J-e:llp*
\ / JJ
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Islam sebagai umatyang diarrgkat untuk memimpin
di bumi, sekaligrs pewaris dari ekidah Islam dan
sebagai saksi atas manusia yang lain. Secara ber-
sarnaan, umat Islam dibebani untuk memimpin
manusia di bumi dengan ahraruafuran-Nya, juga

dibebani untuk merealisasikan metode ini dalam
kehiduparurya. Inilah yang menjadi ciri kf,ras pem-

beda dalam kepribadian dan eksistensi umatlslam
dalam tujuan-hrjuan, perhatian, dan panji-panji serta
simbol-simbol. Metodemetode itulah yang akan
memberi tempat pada kepemimpinan yang karena-
nya manusia diciptakan dan dilahirkan ke,bumi.
Tanpa metode ini, umat Islam akan berada dalam
kondisi lemah dan bodoh serta tidak ada peftInnya

di dunia. Kemudian kita kembali pada urutan yang

bersesuaian dengan ayat-ayat pemindahan arah/
kiblat dengan nash-nashAlQur'an secara terperinci.

melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata)
siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang mem-

belot. Dan, sungguh pemindahan'pernindahan
(kibhA itu turasa amat berat, leecuali bagi orang-

nrang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan
Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Se-

sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha
Penyayan! kepada manusia" (al-Baqarah. 142'
143)

Dari paparan (srya.g) AlQur'an mengenai peris
tiwa-peristiwa di Madinah, jelaslah bahwa yang
dimaksud dengan "orang-orang bodoh" adalah
orang{ftngYahudi Merekaitulahyang memunorl-
kan teriakan-teriakan yang berkaitan dengan
pemindahan kiblat sebagaimana keterangan yang

lalu. Mereka (Yatrudi) yang meneriakkan perkataan

tru,

".Apa yang memniinglan merelw (umat Istam) dnri
kiblntnya (Baitul Maqdis) yang dulu mnelm bnkibl"at

fupadnny a ?" Yaitu, Masjidil Aqsha.

Diriwayatkan dari al-Barra bin'Azib r.a, dia ber-
lr;rta' ?ertnmn lcali Rnwlilllnh saw. dnnng di Maninnh"

b eliau brternpat tinggal di rumah knlek-kaldorya- - arnu

paman-Pamannya dari jurusan ibu--dnri knlnngan

laum Aruhar. Dan, sesunguhnya beliau shnlnr mmg-

Indnp Baitul Ma4dis selnmn mnm belns buhn atnu

tujuh belas bulan. Dan" banyak uarry yang lzaran setclnh

tahu p anindnhm arah kiblat slwlnt dari Baitul Ma4dis

lu Ka'bah. Dan, autal panindalan mah slwlat itu tnj adi
padn waldu belinu mclalculan shnlat aslar. I{etilw itu
adn sekzhmpok mang yang sefory mzlnlculan. shalnl,

lnk lamtlnh seorang laki-lnki di tanpat mnela slwlat.
MaJ(a, nanglaki-laki itu berleat4 Aku bnsolsi dmgart

nnma Allah sungguh aku tdnh shnlat dmgan Rowfullnh
mu. mmghndilp Ka'bah.'Mala, kdnmpok mang itu
bnputar mmghnnnp Kn'bah. Tatknln itu orong-orang

Yctluditnhnan-hnandnganapayargdilnlatknn.umnt
Islnm dagan bupindahnya kiblat dmi BaitulMaqdis
le l{n'bah. Orang-mang Ynhudi itu nrcngingkari apa

yang dilalatlun umat Islnm, mnlm turunlnh ayat (yang

artinya), "Suttgguh Kami tclah mclilut wajahmu
nenengadnh Ie langil' Malffi bukntnlah mang- arary
yarrybodnh--Yalrud|"Apayangmenwlfuglunmneka
(unaf Islam) dari leiblatnya @aitul Maqdis) yng
&ilu merclra bqkiblat lcepadnnya?'([IR Imam
Matik, Bukhaxi, Muslim, dan Tlnxtidd)

Kita akan memperhatikan jawaban Al-Qur'an
terhadap pertanyaan kaum Yahudi dan fihrahnya
yang mempunyai pengaruh besar kepada jiwa

Pemindaha.n Kiblat dan Reaksi
Ora^ng- Ora^ng yang Bodoh

;3qjj#.#r*ttSYnAi'u5iiA\Jf;"#

,tje 6i.ti, 6 c.X;L. ;:jt 3Fi j+ S W
tLug)r):4"&,K.qKst*e
v5r'4"&*3;463d!r4rli"Fit:,^+
JiiJitx6&{iwaK,4t:^tei64
ati iF* Li:r{i,t',futs w tF +w e
qt4U,^141&t:6an\6(ut\it\,s'rt

t'urutj
"Orang-orang yang kurang alwlnya diantara manusia

akan berkata, Apakah yang memalingknn mereka

(umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang
dahulu mereka telnh b erkiblnt lcepadany a ?' Kntalan-
lah, 'Kepunyaan Allahlah timur dan barat. Dia
memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-
Nya le j alnn yang lurus.' Dan, demikian (juga) I(nrni
telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang
adil dan pilihan agar kamu menjadi salcsi atas
perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhnmmad)

menj adi salcsi atas pnbuatan lnrnu. Dan, Kami tidak
menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (Ka'bah)
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barisan kaum muslimin. Yans bisakita perhatikan
dari pengungkapan ayat di atas ad afah, "Aang-orang
yng kuratg alwlnya diantma m.anusia aka4 bnknn,
Apaltnh yang memnlinglnn mnela (umat Isl"arn) dari
kiblatrrya (Bainl Ma4dis) yang dalrulu mereka bnkiblnt
leepadnnya?"'

Bahwa sesungguhnya ayat di atas ini adalah pen-

dahuluan dari pernyataan pemindahan kiblat, dan
sebagaijawaban atasperkataan dan pertaryraanyang
diketahui Allah S\ryT bahwa orang{rang bodoh
(Yahudi) itu akan berkata seperti ayat di atas, sekali-
gus sebagai penolakan atas fitnahan orang Yahudi.
Ayat di atas juga tampak sebagai jawaban dan
penolakan dengan ucirpan Rasulullah saw. terhadap
apayang diajukan orangorangYahudipadanya, dan
penetapan hakikat yang standaq serta pada v/aktu
yang sama membenarkan gambaran umum ter-
hadap perkaraperkam yang lain.

"Katalmnlnh'Ikpuny aan Alkhlah timur dnn barat,
Din manberi paunjuk lupada siapa yang diluhmdalci-
Nya lce jalan yang lurus."'

Sesungguhnya barat dan timur ihr kepunyaan
Allah. Setiap orang yang menghadap ke arah mana
pun, tentu akan menghadap Allah SWn Mak4 arah-
arah di mana pun juga dan tempat-tempatyang ad4
semua itu tidak ada keutamaannya bila dilihat dari
r:rfrrylDan, sesungguhnya yang menenfukan men-
jadi utama atau tidak sertayang mengkhususlannya
adalah pilihan dan ketentuan Allah SWT semata.
Allahlah yang menunjuki seorang hambayang di-
kehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Maka jikaAllah
memilih untuk harnba-Nya suatu arah, lalu memilih-
nya dan menentukannya sebasai kiblat, maka ihrlah
kiblatyang dipilih-Nya Lewat jalan itulah, mereka
berjalan menuju ke jalan yang lurus.

Dengan demikian, ditetapkanlah hakikat peng-
gambaran bagi tempat-tempat dan arah-arah, dan
hakikat sumber yang diberikan kepada manusia
dengan suahr arah, serta hakikat penghadapan yang
benaq yakni menghadap kepada Allah SWI pada

setiap keadaan.

Umat Islam Sebagai Ummatan Wasathan
tPertengahant

Kemudian terbenhrHah pada umatlslamhakikat
yang besar di alam ini, berupa hrgas besar di bumi
yang pada akhirnya mereka berada pada posisi
agung di antara manusia Hal ini seperti yang ditunfut

oleh Allah agar umat Islam mempunyai kiblat dan
kepribadian yang l*ras. Juga tidak akan mendengar-
kan apa pun juga dari ajaran-ajaran selain dari Tuharr
nyayang telah memifihnyauntukhrgas besar ini,

'D an, dnnikinn lfumi mal adilan lamu (umat Islnm),
wbagai umat pertmgahnn ryar lwmu mmjadi salsi
atns (pabuatnn) mnnusi.a dan agar Ranl (Mulmmmad)

menjadi salxi atas (pnbuann) lamu."

"Unwl hlnm adnlnh umar pntmgalnn"atauadiT
dan pilihan sertamenjadi saksi atas manusia seluruh-
nya- Maka ketika itu umat Islam menjadi penegak
keadilan dan keseimbangan di antara manusia Dan,
akan tampakdalam diri umatideidenyayang standaq,

dan akan diperhitungkan nilai-nilai, pandangan-
pandangan, badisitradisi" dan sviarsviarnya Dengan
idg tersebut akan diterangkan dan dipecatrkan prob
lem-problem yang terjadi. Dari ideide ini akan
tampak mana perkataan yang hak dan yang batil
dengan standarhukum syara', bulian dengan standar
hukum buatan manusia baik dari garnbaran-garnbar-

anny4 tata nilainya, maupun pertimbangan-per-
timbangannya.

Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi atas

manusia karena mereka sebagai pemegang hukum
yang adil di antara mereka Sementara mereka men-
jadi saksi atas manusia maka Rasul menjadi saksi
atas umat Islam unhrk menetapkan timbangan-tim-
bangan dan tata nilainya Serta menentukan hukum
atas arnalan-amalan dan tadisi mereka menimbang
apa pun yang bersumber dari mereka, dan me
nyampaikan kata putus mengenai semua itu. Mak4
dibatasilah hakikat dan hrgas umat Islam ini, supaya
mereka mengetahui dan merasakan kebesarannya.
Dengan demikian, mereka mendapatkan peng-
hormatan yang sebenarnya dan mendapatkan
kebahagiaan yang memang layak diperolehnya-

Mereka adalah ummntan wasatlnn 'umat per-
tengahan' dengan segala m4kna wasathbaik yang
diambil dari kata wisaathnhyangberarti bagus dan
utam4 maupun dari kata wasathyang berarti adil
dan seimbang, atau dari kata wasathdalam arti ma-
terial indrawi.

Ummatan waatlnn dalam tnshnwww'pandang.
an, pemikiran, persepsi' dan keyakinan. Umat Islam
bukanlah umat yang semata-mata bergelut dan ter-
hanyrt dengan ruhiatr (rohani) dan juga bukan umat
yang semata-mata beraliran materi (materialisme).

Akan tetapi, umatlslam adalah umatyang pemenuh-
an nalurinya seimbang dan bersesuaian dengan
pemenuhan jasrnani. Dengan keseimbangan ini akan
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bisa meningkatkan ketinggian mutu kehidupan.
Padawakhr yang sarna, ia memelihara kehidupan
ini dan mengembangkanny4 menjalankan semua
aktivitas di dunia spiritual dengan tidak berlebih-
lebihan dan tidak mengurang-ngurangkan, melain-
kan dengan sederhan4 terafur, dan seimbang.

'Um.at pntengaluan'dalam pemikiran dan pe
rasaan. Umat Islam bukanlah umatyang beku dan
stagnan dengan apa yang dia ketahui. Juga bukan
umat yang tertutup terhadap eksperimentasi ilrniatr
dan pengetahuan-pengetahuan lain. Mereka juga

bukan umatyang mudah mengikuti suarasuarayang
didengungdengungkan orang lain dengan taklid
buta seperti taklidnya kera yang lucu. Akan tetapi,
umat Islam adalah umat yang berpegang pada
pandangan hidup, m.anlwj, dan prinsipprinsipnya
Kemudian mereka melihat, memperhatikan, dan
meneliti pemikiran yang merupakan hasil pemikiran
dan eksperimen. Semboyan mereka yang abadi
adalah, "Hikrnnh (itmu pmgetnhmn) itu adalnh barang

milik mong mukrnin y ang hilarry mala di mann saj a ia
mmjumpainla mnlm in bnhak mngambilnya dnryan

mantnp dnnyakin."
Ialu, umat Islam adalah "urnat pertengahan"

dalam perahrran dan keserasian hidup. Umat Islam
tidakhanyabergelut dalam hidupnya denganperasa
an dan hati nurani. Dan, juga tidak terpaku dengan
adab dan afiran manusia. Akan tetapi, umat Islam
mengangkat nurani manusia dengan aturan dari
Allah SWf, serta dengan suahr arahan dan pengajar-

an. Dan, menjamin afuran masyarakat dengan suatr
pengaturan yang menyeluruh. Islam tidak membiar-
kan atrran kemasyarakatan dibuat oleh penguasa
dan juga tidak dilakukan secara langsung oleh
watryu. Tetapi, afuran kemasyarakatan ifir adalah per-

campuran antara keduanya, yakni aturan yang
berasal dariwahyu dan dilaksanakan oleh penguasa

Selain itu, umat Islam ad alah "umat pntengalnn"
dalam ikatan dan hubungan.Islam tidak membiar-
kan manusiamelepaskan dan melampui batas dalam
individualnya dan juga tidak meniadakan peran
individualnya dalam masyarakat atau negara Islam
juga tidak membiarkan manusia serakah dan tamak
dalam kehidupan kemasyarakatannya Akan tetapi,
Islam memberi kebebasan yang positif saja, seperti
kebebasan menuju kemajuan dan pertumbuhan.
Sehingga, akan tumbuh suatu keterkaitan yang
sinergis antara individu dan masyarakat atau negara
Dan, akanterciptarasasenang setiap individu dalam
melayani masyarakat Begitupula sebaliknya-

Dan, umat Islam adalah "umat pertengahan"

dalam tempal Yakni, satu tempat di permukaan
bumi, di mana umat Islam ada di seluruh pelosoknya
baikdibarat utar4 timur, maupun selatan. Dengan
posisi ini, umat Islam menjadi saksi atas manusia
lainnya.

Teraftf,rir, umat Islam adalah "umnt pertatgalnn"
dalam zarnan. Mengakhiri masa anak-anak dan
menyongsbng masa kedewasaan berpikir. Tegak di
tengah-tengah mengikis segala khurafat dan
talr*rayul yang melekat karena terbawa dai' nmm
kebodohan dan kekanak-kanakan yang lalu, dan
memelihara kemajuan akal yang dikendalikan hawa
nafsu setan. Dan, tegak mempertemukan ajaran-
ajaran Nabiberupa risalah Tuhan yang berkenaan
dengan kerohanian, dengan bahan-bahan yang ada
padanya yang dinamis dan lancar mengikuti akal

"pikiran. 
Kemudian menyalurkannya ke jalan taufik

dan hidayah serta menghindarkan dari kesesatan.
Tidakbisa diingkari batrwapadazaman sekarang

umat Islam sudah tidak mengarnbil lagi posisi yang
sebenarnya telah diberikan Allah SWT kepadanya.
Umat sudah kosong dari hukum Allah dalam arti
sudah tidak menggunakan lagi mnnlnj atau metde
yang telah dipilihkan Allah unhrknya- Umat sudah
mengambil beragam macam metode yang bukan
dari Islanl sekaligus umat telah meneraplan celupan
yang bukan celupan dari Allah. Sudah waktunya
umatunhrk mengemban dan berkorban demi Islam.
Sudah waktunya pula umat harus menggunakan
kepemimpinan Islam sekaligus taat dan ikhlas
dengan kepemimpinan yang lurus itu (Islam).

***

Kembali kepada Masalah Pemindahan
Kiblat

Jadi akan tersingkap hikrnah pemilihan kiblat
dan berkaitan dengan pemindahan arah kiblat atas
umatlslam, firman-Nya

c4,; F.s ;w e6t W.trgYi -. -

.We*.v:_eJil(
"...Dan, Kami tidnk mmetaplan kibkt y ang mmjadi
kiblntrnu (selarang) rulninlmn agar Kami mmgetahui
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dnn siapa

y ang rnembehf.... " (al-Baqarah: 143)

Dari nash ini sangat jelas garis pendidikan ilahi
yang diberikanAllah kepada umatlslamyang sedang
berdiri agar umat Islam ini mewarisi akidah Islam
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sebagai persiapan tugas keft*ralihhan di mukabumi
dengan mengemban panji akidah Islam. Dan, Allah
menghendaki agar umat Islam terlepas dari unsur-
unsur kejahiliahan dan segala sesuatu yang berbau
jahiliah. Allah hanya menghendaki agar umat Islam
semata-mata mengemban syiar Islam tanpa harus
ditempeli unsur-unsur lain.

Ketika terjadi perubahan arah kiblat menuju
Baihrl Haram, sungguh telah diselimuti dalam diri
barusaArab pemikiran lain, selain pemikiran akidah.
Dan, masih terdapat dalam diri merekapercampuran
akidah nenek moyangnya dengan campuran syjrik
dan aslatriyy ahjenis. Ketika itu mereka masih meng-
anggap bahwa Baitullah (I(abah) adalah bait al'aral
al-muqoddns 'tempat ibadahnya bangsa Arab saja-.

Allah tidak menghendaki adanya pemikiran seperti
ini. T[pi, Allah menghendaki Iftbah adalah sebagai
Baitul Muqaddas (tanpa ada tambahan Arabnya)
saja Sehingga Baitul Muqaddas bisa suci dari noda
aslubiyyah dan pikiran-pikiran yang salah.

Juga ketika masih adanya noda-noda ashnbiyyah

dan pikiran non-Islam yang dilekatkan pada Baihrl
Haram, Allah SWTtelah mengalihkan kaum mus
limin dalam menghadap arah shalatke Baitul Maqdis

Masjidil Aqsha) untuk sementara waktu. Hal ini,
pertama, diharapkan bisa melepas rasa aslnbiylah
dan pikiran tidak islami yang masih melekat pada

mereka Dan kedua unhrk mengetahui derajat ke
taatan dan kepasrahan mereka pada Rasulullah saw..

Hal di atas adalah suatuketeranganyanglembut
dan sangat teliti. Sesungguhnya akidah Islam tidak
dibenarkan dipegang seseorang yang dalam hatinya
terdapat tnsur-unsur percampuftm dengan pemikir-
an lain atau unsur aslwbiyyah baik besar maupun
kecil. Dan, inilah pesan Al Qur' an, "..Daq Kami tidnk
mmztnplcnn kiblat yang rcftjadi kiblntrnu (selwrang)

mzlnirilan agm Komi mengetahui (ngaya nyata) si,apa

y ary mengtkuti Rasal dnn sinp a y ang mnn b eh t.... "
Dan, Allah SWT mengetahui apa-apa yang ada

sebelum terjadi. Akan tetapi, Allah hendak me
nampakkan fakta itu kepada manusia Sehingga
manusia itu sendiri bisa melitnt apayang difirman-
kan Allah SWT dan bisa mengambil apa yang
disampaikan Nabi Muharnmad saw..

Allah juga telatr mengetahui bahwa pelepasan

dari unsur-unsur peraszum dan dari setiap hal yang

berbau tradisi yang telah dilakukan oleh umat Islam
(seperti beralih dalam kiblat shala|, adalah suatu
hal yang sulit dan berat untuk dilakukan. Namun,
hal ini adalah sebagai tahapan untuk mencapai imart
di dalam hati dengan sepenuh kepasrahan iman

kepadaAllah. Jugaunhrk menguji siapayang mau
berusaha tentu akan ditolong Allah dengan diberi
petunjuk agar mudah dalam menghilangkan perasa
an dan ashabiyyahnya Firman-Nya,

. . .'ifi ,s's'qti :y$ Li:r;i afub
" ... Dan, surrygyh (punindalmn kiblnt) itu tnasa am.al

bnat, lrzcaali bagi orang yang tel"ah diberi petunjuk
olzh Allah...." (al-Baqarah: 143)

Mak4 jika sudah mendapat hidayah (petunjuk)
dari Allah, tidak ada kesulitan dan rasa berat bagi
jiwa yang demikian itu untuk melepaskan simbol-
simbol dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah men-
darah daging. Mereka akan fulus mendengar dan
menaati Allah. Dan, tentu ketika Allah menyuruh
mereka menghadap kiblat, mereka akan segera
menghadap kiblat. Juga ketika Nabi meminrpin
merelca" tenhr dengan segera mereka mengikutinya.

Ketika ihr tenang dan tenterarnlah kaum mus
limin dengan iman dan shalat yang dilakukannya.
Dan, apayang telah dilakukan itu bukanlah mempa-
kan kekeliruan dan kesesatan sebagaimana di-
gembargemborkan oleh kaum Yahudi. Begihr juga
shalatuiya bukanlah sesuatu yang sia-sia dan hilang
pahalanya sebagaimana didakwakan oleh Yahudi.
Bahkan, Allah sekali-kali tidak menyia-nyiakan
amalan mereka dan sekaligus Allah tidak memberi-
kan beban di luar kemampuannya- Firman-Nya,

'v6\a14L"Fs-r'e$it'ii'KS
t'us'ttr

",..Dan, Allnh tidak aknn menyia-nyialmn imnnmu.
Suungguhnya Allnh Mala Pengasih lagi Malta Pe-

nyqang fupada manusia." (al-Baqarah: 143)

Sesungguhnya Allah SWT mengetahui kemanr-
puan manusia yang terbatas itu dan Allah tidak akan
membebani manusia di luar kemampuannya Allah
S\ryT akan memberi fumjuk kepada oftmg yang
beriman, dan akan menguatkan dengan pertolong-
an-Nya ketika mereka mendapatkan ujian. Asalkan,
orang mukminitu mempunyai niatyang benar dan

azam (keteguhan hati) yang lurus.
Apabila ujian itu menampakkan hikmah-Nya,

maka berlalunya ujian ihr merupakan rahmat dan
karunia-NyE

I
t
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"Sesungguhnya Allah Maha Pmgasih lagi Maha Pe-

ryqanglupadamanusia." "'

Dengan demikian, hati seorang mukrnin akan
terpenuhi dengan ketenangan dan ketenteraman,
dan akan hilang keraguan dan kegoncangan dari
dadanya serta akan terdapat di dalam dadanya ke
ridhaan, keyakinan, dan kesungguhan.

Setelah tt, dft;,*]"**t' Allah kepada
Rasul-Nya Muhammad saw. dalam masalah kiblat
dan peringatan akan fitnah dan gangguan Yahudi
serta penyingkapan hakikat yang tersembunyl di
balik apa yang orang Yahudi gembar-gemborkan
dalam fitnah dan omongammongan mereka Ada
nya pemberitatruan itu adalah sebagai langkah per-

siapan pembentukan umat Islam agar umat itu
selarnat dari fihatr dan hrduhan-firduhan. Firman-Nya

^:'- 
{e;#'jA( aetyt,+t" g: S

Li4i$t)?Arfr66i:;,Wj
6:1 6J t Jisvf:,n {sAtI; ;Xu
I'Me,h6ft5"6v\:f\'fi'or{r5)
W ( Fr, :F; $\t|'J'uji :;,5 rjSt
w.414x.vJ""#.8;AUi'{a3.
!)-&Y#.uJ^34€#t#5|4
firyt;uiig,<4+i;1,',i^1t3,35i;iiG
&6i Lr? 16 ij*6,iiit; 4sii
<fiW u blit $ s;s;i,'eAi t ;:,9
WEU#IL?tW&t;ai'u:6fi
iy-s'sf z*xsF,*:ti,K66btJi
a?., jj, :r:; 3+ es & i$ r:$,9
EStlla;-Uiix'f.r|6t4lP
);-.Uc..#.r$r;. j-&.iirs:l,jStS
'bkia;4ziH;.1,3;iKu,t-:'ilfri

#6-4'#ifu*:$ya.Fs
'Sunguh l{ami (snird mzlilnt wai ahmu mmmgadnh
le lnrgit, maln sungguh lhrni alnn menwlingftnn lamu
kz kiblat yang lwmu sulmi. Palirrylwnlah wajohmu le
arah Masjidil Haram. Di mnra pun larnu bnad4 pa-
linglanlnh w aj ahmu lu arahny a. Sesunguhny a omng-

mang (Yahidi dm Nasrani) y ang dib eri Alkitnb (Iaurat
dnn Injil) menuntg m.engetahui bahwa berpali,ng ke

Masjidil Haram itu adnlnh benm-benar dnri Tfulnn
mnela. Dan, Allnh seluli-lwhi tidak aL,an melupakan
pnbuatan merela. Dan, sesungguhnya jila englwu
(MulwmmnQ mmgmululun kzpana Ahli Klah sarun
qar (latsrangan), mnela tidak almn mt tgilnili kiblnr
mu dan nglwu pun tidnk alan mengilruti kiblnt merelm,

dnn sebagian mnekn pun tidnk aknnmngtlwti kibkt
sebagian yang lain. Senngularyajila rylnu mmgilart;
lcringinan mnelm setclah danng ilmu lepadnmu, se-

sunguhnya ryfuu lal.au begitu termasuk gol.ongan

lrang-orang yang, alim. Orarry-mang (Yalwdi dnn
Nasroni) y ong telnh l{ami b ri Allcirnb (Taurat dnn IQ il)
mzngenal Mulwmmad sebagaim.arw mnela mengenal

anak- annk merela sendiri. D an, sesun ggulary a sebaginn

dari msrelfi rcnlemhunyi}an lebmnmn padnlal merelw

mmgenlruL l(ebawran itu adnlnh dmi Tillmmrur. Sebal
itu, jangan wlali-lali lamu ttnrwsuk mang-mong yang
ragu. Da4 bagi setiap umar ala kibknya (smdhi) yang
ia mmghannp fupadnrrya. Karma itu, b erlmfia-lnnba-
lah lmmu (dnlam bobunt) kzbailnn Di maru pun lamu
bsrada pasti Allnh aknn mmgumpullmn lmmu selmlian
(padn Hari Kiamat). Sesunggulny a Allnh Mahnluasa
alns segaln sesaahl Dan, dari mnnn mja kamu kzhmr,

palinglanlah wajahmu kz arah Masjidil Haram. Se-

nngulatya letaman itu adalnh lnk deri Tuhnnmu.

Dan, Allah selnli-lwli tldnk akm m&qalan pohuann-
mu. Dan" dnri marapun lumu kzluar, palirylfinlnh
waj ahmu le arah Masj idil- Haram. Dano di mnra pun
Iamu bnadn, palingkanlnhwajahmu lw amlarya agar

ttdnk ada alasan bagi marusia untuk mnnbantah lmmu,
luanli marg-orang y a.ng alim di annra mnelw. MakQ
janganlah lamu tnkut lnpod" mcrela dan tnkutlnh
Iupada-Ku. Dan, agar Kusempurnnlwn niknnt-Kt
atasmu sapaja lnmu mmdnpat petunjuk (hifuyah)."
(al-Baqarah: L4bl50)

Ayat ini menjelaskan tentang keadaan Nabi
Muhamrnad saw.,

...' ;a( a,t {:,itx u: it ...

"Kami (snind melihat wajahmu menengadaft ke

larryit. " (al-Baqarah: l4a)tli*AW4$Jy*'&eq
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Beliau menengadah ke langit, menunjukkan
keinginannya yang kuat supaya fuhannya me.
mindahkan kiblahrya ke arah lain selain kiblatyang
selama ini beliau menghadap ke san4 setelah sering-
nya kaum Yahudi mencela dan mencaci kaum
muslimin yang menghadap ke kiblat mereka- Caci
maki ini merupakan jalan untuk membingungkan,
menyesatkan, meragukan, dan mengaburkan kaum
muslimin ihr. Rasulullatr saw. berulang-ulang me
nengadah ke langit dengan tiada mengucapkan apa
yang sedang Ainasra*annm seolalrolah beliau telah
merasa puas dengan menengadah saja Nabi saw.

segan mencurahkan hasrat dan harapannya itu,
disebabkan oleh adab kesopanannya terhadapAllah
SWI Dengan perbuatan Nabi saw. yang seperti ini,
Allah telatl menjawab keinginannya

'Makn, Kami almn rumnJfugkan lcamu lu kiblat y ang

lamu rulai."

Sehingga akhirnya didengarlah keinginan beliau
oleh Allah, lalu dikabulkannya Mak4 ditent rkanlatr
suatu kiblatyang beliau sukai,

'Palinglwnlnh uajahmu fu mah Masjidil Haram."

Suatu kiblat unhrk Nabi saw. dan untuk umatnya
yang akan datang, hingga Allah mewarisi bumi
dengan segala isinya nanti (Ilari KiamaD. Firman-
Nva

'Dary di marw pun lamu bnada, palingla nlnh wajah-
mu le mahnya."

Menghadapkan wajah ke kiblat ini berlaku di
nuna pun dan di arah mana pun manusia berada.
Maka, ia tetap menghadap IGbah sebagai kiblat
penyatuan umat Islarn" sekalipun mereka berbeda
daeralr, negara ras, bahas4 danwarnakulitrya baik
ada di belahan barat bumi maupun belatran timur
bumi. Dan, dengan kesatuan ini diharapkan umat
Islam merasa sahr llbuh yang akan bisa mengindera
dan merasakan apa yang dirasakan bagian fubuh
lainnya. Umat Islam akan merasa menghadap
kepada arah yang sahr, pada fujuan yang sahr, dan
pada metode yang satr. Yakni, suatr metode yang
berasal dari Tuhan yang satu, Allah SWf, yang
dibawa rasul yang sahr juga yakni Muhammad saw..

***

I-alu, bagaimana sikapAhli Kitab dengan kiblat
yang baru itu?

'Daq sesungguhnya orang-mang (Yahudi dnn Nasrani)

yang dibni Alkitob (Taurat dnn Ir{ il) mmnrry mmge-
tahui bafuta bnpalingke MatjidilHaram itu adnlah
bennr-bmar dnri Tuh.an merelea."

Mereka telah mengetahui bahwa Masjidil Haram
itu adalah Baitullah yang pertama kali ditingeikart
dindinenya oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang umat
pewaris ini dan nenek moyang seluruh kaum mus
limin. Mereka juga mengetahui bahwa perintah
untuk mengalihkan arah kiblatitu benar-benar dari
Allah dengan tiada keraguan lagi. Namun demikian,
mereka tetap akan melakukan sesuatu yang tidak
sesuai dengan pehrnjuk ilrnu yang mereka ketahui
itu. Hal ini ffaldah menjadi ganjalan bagi kaum
muslimin, sebab Allahlah yang mengurus dan mem-
berikanjaminan untuk menolakmakar dan tipu daya
merek4

'Dan, Allah tidak akan mctapatwn pnbuatnn mnelu. "

Orang-orang Yahudi tidak akan puas walaupun
diterangkan dengan buktiyang argumentatif tentang
kebenaran kiblat itu dari Allah, sebab mereka telah
diperbudak oleh hawa nafsu yang rendah dan ke
puasan diri sendiri belaka Mereka sulit menerima
kebenaran sekalipun kebenaran ifu mereka ketahui,

tfi(, yr; :h $\'t:'j,'rit,.*t A;
..-'6$fi

'Dan, sesunggutaryajita agfuu (Muhnmmad) *;t-
muknAwn lupada Alili Kitab sanua ayat (futnarryan),

mnelm tidnk akm mctgilarti kiblatmu,"(al-Baqa,rah:
145)

Tidak disangsikan lagi bahwa mereka sering
menimbulkan berbagai perselisihan dan perseng-

ketaan antarmanusi4 karena mereka dengan sengaja

mengabaikankebenaran hakiki danbukti-buktiyang
ad4 serta segan menghadapikenyataankarenatelah
tenggelam dalam hawa nafsu rendah dan mengejar
kepuasan diri sendiriyang mereka bungkus dengan
bermacam-macam alasan yang dicaricari,

'D ary sesunggulary a jiln rylwu Mlnmmad) menge-

mulmJan lupadn Ahli KinI semua ayat (leterangan),

mnela tidak aL'an rutryililti kiblntmu. "

Dalam menghadapi kecurarganAhli Kitab ketika
mereka tidak mengakui kiblat umat Islam dan tidak
mau mengakui cara Islam dalam shalat, yakni
dengan menghadap kiblat (Kabah), Allah juga me
negaslan sikap Nabi terhadap ketidaknauan Yahudi
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mengikuti beliau,

'Dan, mgkau pun (Muh^ammad) tldnk almn mmgikuti
kibktt merekn."

Secara prinsipil, tentu Nabi Muhammad saw.

tidak akan mengikuti kiblat kaum Yahudi. Ayat di
atas menggunakan 'Jumlah ismiyat'yang mem-
punyai nafi (dalam bentuk kalimat negatif). Hal ini
berarti bahwa Nabi saw. memang telah mempunyai
pendirian yang kokoh pada masalah kiblat ini, yakni
tidak akan meniru kiblat kaum Yahudi. Sekaligus
hal ini sebagai informasi kepada kaum muslimin dan
orang{rang yang ada di belakangnya bahwajamaah
ini tidak akan memilih kiblat selain kiblatyang telah
dipilih Nabi danTuhannya, dan mereka akan ridha
dengan kiblat ini serta akan mengikuti cara ini dan
meninggalkan cara lain yang non-Islam.

Ayat di atas juga menyingkap hakikat sikap
sesama Ahli Kitab yang berbeda sebab hawa nafsu-
nyalah yang membedakan merek4

'Dan, sebagian mereka pun tidnk alan mmgikuti kiblat
sebagi.an yang lnin."

Permusuhan antara Yahudi dan Nasrani, dan
permusuhan antara kelompok-kelompok Yahudi
sendiri dan antara kelompok-kelompok Nasrani
sendiri adalah permusuhan yang sangat dahsyal

Nabi telah mengetahui posisi Ahli Kitab dan
posisinya sendiri dalam masalah ini. Nabi juga telah
mengetahui kebenaran masalah ini. Karena ihr, Nabi
tentu tidak akan mengikuti hawa nafsu Ahli Kitab
itu setelah beliau mengetahui perilaku dan sikap
mereka,

"Sesunguhnya jika enqkau mengikuti keinginan
merelrza setelnh datang ilmu lupadamu, sesungguhny a

englmu lal.au begitu termasuk golongan zrang-nrang

yang zalim "

Marilah kita merenungkan kalimatyang dahsyat
ini dalam titahTuhan kepada Nabi-Nya Sesungeuh-
nya telah menjadi simbol dasar Islam yang asasi
untuk bertindak tegas dalam tasyri' maupun puhts
an dan mengemukakan yang hak. Sekalipun ter-
hadap Rasulullah, Allah ddak akan mempergunakan
kiasan-kiasan yang menunjukkan kelunakan, tetapi
tegas dalam titah perintah maupun putrsarrpuhrsan-

Nya
Sesunsguhnya perintatr di sini berkaitan dengan

keistiqamahan (konsistensi) Nabi dalam fhmjuk
Allah dan pengarahan-Nya, dan berhubungan
dengan perbedaan dan pelepasan mereka dari

semuanya kecuali ketaatankepadaAllah dan manlnj
Nya. Karena itu, datanglah khithab dari Allah ini
dengan nada keras dan tegas,

'Iirrtu mglau tennnsuk golnngan arang-orangang alim
(anutya).

Sesungguhnya jalan ihr terang benderang dan
lurus. Ilmu itu hanya datang dari Allah; sedang hawa
nafsu itu datang dari selain Allah. Seorang muslim
tidak menerimakecualiyang dariAllah, dan diatidak
boleh meninggalkan ilmu yang meyakinkan dengan
beralih kepada hawa nafsu yang berbolak-balik Apa
yang tidak datang dari Allah, ihr adalah hawa nafsu
tanpa disangsikan lagi.

Di samping pengarahan yang abadi ini, kita juga
melihat bahwa di sana suafu kenyataan yang me
.nimpa sebagian kaum muslimin, yaitu di dalam
ancaman makarkaumYahudi dan sasaran tipu daya-

nya yang menyesatkan. Hal yang sangat mem-
bahayakan ini perlu sekali diwaspadai dan disikapi
dengan penuh ketegaran dan kehati-hatian.

**t

Setelah kejadian besar itu lewal marilah kini kita
kembali melanjutkan penjelasan ayat yang me-
nyebutkan pengetahuan Ahli Kitab tentang ke-
benaran Islamyang diajarkan oleh Rasulullah saw.,

tetapi mereka menyembunyikan kebenaran yang
mereka ketatrui itu karena mengikuti hawa n*u
yang disembunyikan,

157:\$b3';)6,!^i j;Jtrtftryt;u-$i

&'brfi,_ e,'Uii'orK4 &;6i
"Uang-orang (Yahudi d.an Nasrani) yang telnh Knmi
beri Alkinb (Taurat dan Injil) mmgmal Mulwmm.ad
sebagaimana mereka mengenal anak-anak mueka
smdiri. Dan, suunguhnya sebaginn mnelm m.etueln-

bunyiknn lubmnran, padnhnl mnela mmgetnhui. " (a7-

Baqarah:146)

Seorang manusia bila mempunyai anak tentu dia
mengenal secara mendalam terhadap seluk-beluk
anaknya dan tenfu pengetahuan tentang anaknya ihr
bukan sangkaan atau dugaan semata- Begitu juga

dengan Atrli Kitab, mereka benar-bernr mengetahui
secara pasti dan yakin terhadap apa yang dibawa
Nabi, yakni tentang pemindahan kiblat Akan tetapi,
ada segolongan dari merekayang menyembunyikan
kebenaran yang mereka ketahui secara meyakinkan
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itr. Kalau begitu, bukanlah jalan hidup orang{rang
mukmin untuk mengutamakan kebatilan dan
kebohongan-kebohongan yang disampaikan Ahli
Kitab itu, dan bukan jalan hidup orang-orang
mukmin pula untr:k mengambil kebenaran dalam

urusan agama dariAtrli Kitab yang sudah meyakini
kebenaran ihr, tetapi kemudian menyembunyikan-

nya Cukuplah bagi oftmg{ftmg mulanin apayang
dibawakan kepada mereka oleh rasul mereka yang
jujur dan tepercaya

l**,

Di sini diarahkanlah titah kepada Nabi saw.

sesudah diberi penjelasan mengenai keadaan Atrli
Kitab ini,

&C-;ttt'cSK{t'lx;nL:s
"Kebennran itu adnl"ah dnri Tuhnnmu,. Knrmn itu,

j angan wlwli - knli mglau tugohng mang- wang ragu. "
(al-Baqarah: 1a7)

Maka bertambah mantap hati Rasul dan tidak

ada rasa ragu atau bimbang. Dan, ketika Allah SWT

berfirman kepada Nabi pada ayat yang lain,

'Makn jika kamu (Muhamntnd) bnada dalmn furggu

raguan-terhadnp apa yang l{nni turunknn lapadnmu

,rata n ry Aanlah lepada oranS- orarg y ang mtmbam

kinb sebilum lwmu...." ffuns:94)
Maka, keterangan Allah ini dijawab oleh Nabi

dengan perkataan beliau,

{ ii'r:f Y; U:f v }
"Saya tidnk ragt dan saya tidnk almn bntanya'"

Perlu diingaf walaupun khithnb N-Qur'an pada

ayat di atas ditujukan kepada Nabi saw., tetapi se
betulnya yang lebih diutanrakan adalatr kepada kaum
muslimin bila suahr saat mereka ragu, baik karena
gangguan dan tipu daya Yahudi maupun karena
faktorlain.

Alangkatr perlunyakita sekarang mendengarkan
peringatan ini karena kita-dengan kebodohan dan

kendangkalan pandangan kita--pergi meminta futwa

kepada para orientalis (Yahudi, Nasrani dan komu-
nis yang kafir) tentang urusan agama kita Kita terima

sejarah kita dari merek4 kita percayakan kepada

mereka unhrk berbicara tentang pusaka kit4 kita
dengarkan apa yang mereka ajarkan yang berupa

lontaran keraguan di dalam kajian-kajian mereka

terhadap AlQur'an dan hadits Nabi kita dan tentang

sirah (sejaratr) para pendahulu kita- Dan, kita kirim
kepada mereka mahasiswa-mahasiswa kita untuk
belajar ilmu-ilmu Islam kepada mereka lalu setelah

tamat, merekakembali kepada kita dengan pikiran

dan hatiyang campur aduk
Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an kita, Al-Qur'an

umat Islam, sebagai kitab kekal yang diwahyukan

Allah SWT Dan, Ahli Kitab adalahAtrli Kitab, orang-

or:mg kafir adalah orimg{rang kafr, dan agama

adalah agama
Mari kita kembali kepada rangkaian nash di

muka Mak4 kita lihat ia memalingkan kaum mue
limin asartidikmendengarkanAhli IGtab danjangan

menghiraukan pengarahan-pengarahan mereka.
Dan, nash AlQur'an ini juga memberikan pengarah-

4n kepada kaum muslimin agar istiqamah di atas
jalan dan arah mereka yang khusus. Masing-masing

kelompok dan golongan mempunyai arah dan tujuan

sendiri-sendiri. Dan, hendaldah kaum muslimin ber-

lomba-lomba kepada kebaikan, jangan disibukkan
oleh mereka (yang nonmuslim itu). Semuanya akan

dikembalikan kepada Allah yang Mahakuasa untr-rk

mengumpulkan mereka dan memberi pembalasan

kepada mereka pada ali;hir pedalanan hidupny4

'tj, K (,1 ?, 6fi\ w6w',1'6-i- W
& i.* s ;;,F &x 1'YWIK'F-"*

'Dan, setiap umat ada kiblanya (sendiri) yang ia
mmghnnnp lupannnya. Knrenn itu, bnlomba-l'ombalah

Iamu (dnl^am bnbuat) lcebailmn. Di mann saja larnu
b eradn p asti All"oh alan mmgumpullmn lnmu seknlian

(pada Hari Kiamnt). Sesungguhnya Allnh Malnkuasa
atas segala sesuatu. " (al-Baqarah: 148)

Dengan demikian, Allah memalingkan kaum
muslimin dari gangguan kaum Ahli Kitab (Yahudi

dan Nasrani) dan penyibulJ<an mereka dengan

fihah-fihah, takwil-talnvil, dan perkataan-perkataan

bohong. Dan dipalingkan-Nya mereka kepada amal-

an dan berlombalomba kepada kebaikan, dengan

senantiasa ingat bahwa mereka kelak akan di-

kembalikan kepada Allah, sedang Allah berkuasa

atas segala sesuafu. Tidak ada sesuatu pun yang

dapat menghalangi-Nya"
Sungguh ini merupakan persoalanyang sangat

serius sehingga kecillah semua kebatilan dan
kebohongan orffEpftlng non-Islam ihr dan tak perlu

dihiraukan.
*rt*



Tofsir Fi Zhilalil-Qur'an I (16s) Juz ll: Bagian krtengahan*Baqarah

Kemudian, kita kembali membahas masalah
kiblatbaru yang telah dipilihkanAllah, yang disertai
aneka rnacarn komentar. Firman-Nya,

|6i;rsgn6er;;qpL+u
&tJ:'ts,6ii't6tla;niX::'5

'Dan, dari mana saja lamu keluar, palingkanlah
wajahmu lu arah Masjidil Haram. Sesungguhnya le-
tentuan itu benar-benar sesuatu yang hnk dari Tuhnn'
mu. Dan, Alhh selwli-lali tidnk melupalmn apa yang
lamu kerj aknn. " (al-Baqa"rah: 149)

Pembicaraan kali ini sunyi dari pembatrasan ten-
tang Ahli Kitab dan sikap mereka. Tetapi, me-
ngandung pengarahan untuk menghadap ke
Masjidil Haram di mana saja Nabi saw. keluar dan
di mana sajabeliau berada disertaipenegasan bahwa
ketentuan ini benar-benar dari Tuhannya. Juga
disertai dengan ancaman halus agar tidak terjadi ke
cenderungan untuk menyimpang dari kebenaran,
dan ancaman ini terkandung di dalam frman-Nya,
'Dan Allnh selali-knli tidak lnpa brhndnp apa saja
yang lwmu lerjalcan."Hal ini juga mengisyaratkan
bahwa terdapat suatu keadaan di balik ini di dalam
hati sebagian kaum musliminyang memerlukan pe
negasan dan ancaman tegas tersebul

Kemudian ditegaskan untuk ketiga kalinya
sesuai dengan paparzm yang baru, yaitu membatal-
kan argumentasi Ahli Kitab dan lainlairmya yang
melihat kaum muslimin dahulu menghadap ke arah
kiblat kaum Yahudi. Iantas timbul kecenderungan
di dalam hatinya unhrk menerima apa yang dipubli-
kasikan kaum Yahudi yang menganggap agamanya
lebih utama daripada agama Nabi Muhammad,
keaslian kiblafrry4 dan mnnhnjnyu

Ayat di atas juga menerangkan penolakan ter-
hadap perbuatan orangorang musyrikArab di dalam
penghadapan kiblat ini mendapatkan sarana untuk
menghalang-halangi bangsa Arab yang menyucikan
masjid mereka dan hendakmenjauhkan mereka dari
Islam yang dulu para pemeluknya menghadap ke
arah kiblat Bani Israel (Yahudi).

TYJ| *ti 1n G.'-' j;' e-. i 4 US
-u k iz1l5i "H 

-iJ\3'j, K 6 ;t;3

t**aw4ifiJf^:.1:&y*q
* <';'4'#; fo * i:; o.::r:s

'Dan, dari mana pun knmu keluar, Itadaplanlah
wajahmu lu mah Masjidil Haram. Dan" di mnnn saja

lwmu bsradq hndnpkmlnh wQ alanu kz aralvry a rupay a
tidak adn alnsan bagi manusia untuk mnnbantah lumu,
luanli mang- wang y ang ulim di antnra mnelw. Makq
janganlnh lamu nlart l"podo m.erekn dan takatlah
Iupada-Ku. Dan, agar Alat sanpurnalan nilcrnat-Ku
kpadamu'dan supaya kamu mendapat petunjuk
(hidny ah).' (al8aqaratr: 150)

Ayat ini adalah perintah kepada Rasul saw. agar
menghadaptan wajahnya ke Masjidil Haram, ke
manapun dan di mana pun beliau berada- Sekaligus
ayat ini juga menandaskan agar kaum muslimin
menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram di
mzura pun mereka berada Adapun sebab meng-
hadapnyaNabi dan umat Islam ke Maqiidil Haram
'adalah,

",4gar tidnk adn alnsan bagi manusia (golnngan kin)
untuk memb antah lnrnu. "

Orang-orang yang zalim tidak pernah henti-
hentinya mengucapkan perkatazrurya yang berupa
celzuurcelaanyang tidak argumentatif dan tidaklogis,
melainkan dilakukan dengan keras kepala dan
membangkang. Hal ini baei kaum muslimin tidak
harus ditanggapi apalagi ditakuti

'Mala, j anganlnh knmu talwt lepadn nnela dnn nlwt-
lnh lumu lepadn-Ku (Allnh).'

Maka, tidak ada kekuasaan sama sekali bagi
mereka atas kamu. Mereka tidak memiliki ke
kuasaan sedikit pun terhadap urusanmu. IGrena itu,
tidak layak kamu berlaku loyal kepada mereka
dengan menjauhi apa yang datang kepadamu dari
sisi-Ku. Ahlah yang berhak unhrk ditakuti karena
Akulah yang menguasai urusanmu di dunia dan
a}rhiral

Di samping menghinakan dan merendahkan
urusan oftmg{mng yang zalim dan memperingat-
kan terhadap azab Allah, ayatitr juga mengingatkan
kitakepadanikrnatAlah. Dan, keinginanAllah unhrk
menyempurnakan nihnat ihr atas umat Islaru mana
liala mereka menyambut seruan-Nya dan berjalan
di jalanyanglurus,

'Dan, agar Kusempurnnlan nilctnat-Ku atas lwmu,
dnn supaya lmmu mmdapatpetur{uk."

Ini adalah peringatan yang mengesankan, mem-
berikan dorongan dan motivasi, dan menimbulkan
keinginan unhrk mendapatkan karunia yang agung
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setelah diberikan Nya karunia yang.besar.

Nikrnat yang diinsatkan mereka kepadanya itu
ada di hadapan merek4 tampak di dalam diri, ke
hidupan, masyarakal posisi, dan kedudukan mereka
di duniaini.

Mereka sendiri pernatrhidup pdannaniahiliatl
dengan kezaliman, kekotoran, dan kebodohannya
Kemudian, mereka berpindah menuju zaffim yang
penuh cahaya keimanan dan kesucian, dan dengan

ini mereka merasakan nilnnatyang baru, jelas dan

dalam.
Mereka juga pernah hidup pada masa jahiliah

yang penuh dengan finatisme, kesukuan, ras, dan

lain-lain. Kemudian, mereka berpindah kepada sahr

panji kehidupan di bawah akidah Islant yang dengan

berpegang pada akidatr ini mereka akan mempuqrai
kekuatan yang besar dan tuiuan yarrg tinggi serta
perhatian yang besar terhadap masalah kemanusia
an, tidak mengutamakan kelompoknya sendiri saja-

Maka, mereka jurnpai bekasbekas nilanat ini di
sekeliling mereka sebagaimana mereka dapati pada

diri mereka sendiri.
Merekarhidup dalam masyarzkat jahiliah vang

penuh dqngan kerendahan, kekotoran dan kekacau-

an standar. Kemudian, mereka berpindah menjadi
maqrarakatlslamyang bersih, tinggi, jelas, dan lurus
dalam masalah akidah serta mempunyai standar
yang baku dan khas. Mereka akan merasakan pe
ngaruh nikrnat dalam rnasVarat<at ini sebagaimana
mereka merasakan nilanat yang ada dalam hatinya
dan dalam posisinya terhadap umat-umat lain di
sekitarmereka

ApabilaAllah berfirman,'Da4 agar l{asmtpu'rna-

lan nilcrrut- Ku alas lwmu, "mal<afirman ini merupa
kan peringatan yang mengesankan sekaligus se
bagai pengarahan, memberikan dorongan dan
motir"asi untrk mendapatkan nikrnatyang agung lagi
setelah diperolehnya nikmat yang agung.

Juga kita dapatkan malara pengulangan frintatl
dalam masAlatl kiblat yang baru ini bahwa kiblat
yang baru ini bisa mempunyai beberapa makna
1. Adanya perintatr menghadap kiblat ke Masjidil

Haram sebagai jawaban Allah atas keinginan
Nabi, ketika beliau menengadahkan wajahnya
ke langit dengan merendahkan diri, tiada
berkata sepatah pun kepada Tuhannya-

2. Sebagai penegasan bahwa frintah itu betul-
betul dariAllah SWI

3. Unhrkmematahkan argumentasi manusia dan
merendahkan terhadap orang-orang yang me
ngingkarinya.

Akan tetapi, di samping itu, kita melihat bahwa

di balik pengulangan ihr terdapat suatu kenyataan

di dalam barisan umat Islamyang memerlulian peng-

ulangan, penjelasan, dan pengedepanan argumentasi

ini yang mengisyaratkan betapa besarnya bahaya ke
sesatan dan kebatilan-kebatilan ihr beserta pengaruh-

nya terhadap hpti dan jiwa sebagian kaum muslimin.
Bekasbekas dan pengaruh ini diobati oleh Al-

Qur'anul I(arim. Sehingga sesudah itu, nash-nash

ini tetap berlaku sepanjang masa unhrk memecah-

kan persoalan serupa dalam berbagai bentukny4
dalam peperangan yang terus berkecamuk dan tak
pernah reda,tak pernah lelah, dan tak pernah me
ngendur.

**t

Diutrsnya Nabi Mrrhammad saw. Sebagai
Perwujudan Doa Nabi Ibrahim a-s.

Di samping mengemukakan tujuan ini, kita bisa

melihathubungan antara peringatan kaum muslimin
al<an nikrnatAllah kepada mereka seperti diuhrsnya

seoftng rasul kepada mereka sebagai perwujudan

doa Nabi lbrahim, unfirk menjaga Masjidil Hararn-
kiblatkaum muslimin sekarang ini. Masalah inilang-
sung dikaitkan oleh Allah di ujung pembicaraan ini,

#ilz'#l{fiH;MJ-\S
1Z$A$|;L'r:,i?,{:i:,\,{Y.
di "i'+'9 sg $'u'*\|'K lv W-3

$p'!*{;.ti'h:r'
"S eb agaim.ana (Knmi tehh mmy empurnnlnn nikm"at

Ifumi lepannmu) Knni. tzlnh mnguhs lapadnmu rasul

di antara lmmu, yang mernbamlwn ayat-ayat Knmi
lnpod" lramu dnn mensucilmn kamu serta mengajar-

lan lupadamu Al-Kitnb dan Al-Hikmah, dan mmg-
ajarlun lupadamu apa yang belum lamu lcetahui.

I{arma itu, ingatlah lamu lupada-Ku niscaya Alat
iryat (puln) lupadamu dnn bnsy ularl,ah lepadn- Ku,
d.an janganlnh lrnmu mengirryluri (nilonnt)-Ku." (al-
Baqarah: 151-152)

Titik perhatian di sini adalah ayatyang meng-

ulangi kisah doa Ibrahim sebagaimana sudah
diterangkan pada ayat terdahulu. Yakni, doa Ibrahim
yang berkaitan dengan dibangkitkannya seorang
nabi dari kefurunarnya yang akan membacakan
wahyu Allah (ldtab) dan hikrnah serta akan me
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nyucikan mereka Dan, doa Ibrahim dikabulkan oleh
Allah S\ry'I Sekaligus ayat ini membuktikan bahwa
perintah menghadap kiblat dari Rasul saw. bukanlah
hal baru, tapi sudah lama Dan, kiblat umat Islam
bukanlah kiblat yang dengan serta merta muncul
tapi merupakan peninggalan dan sekaligus kiblat
nenek moy:mgnya, yakni Nabi Ibrahim. Nikmat
pemberian kiblat itu juga merupakan nilanat yang
pernah diberikan Allah kepada kekasihny4 yakni
Ibrahim.

Sungguh sangat besar nikrnat yang dikaruniakan
Tuhan, yakni berupa kiblat Dan, dengan ini, ada
pembedaan kepribadian dengan kepribadian orang-
orang non-Islam, begitu juga dengan nilrrnat diutus
nya seorang rasul di antara kamu, "Sebagaim.ana
Knrni telnh mengutus kzpadnmu seorangrasul di antnra
kamlr."

Pengutusan seorang nabi adalah sebuah ke
mutaan dan keutamaan bagi umat Islam, tapi orang
Yahudi tidak senang akan hal ini.

'Tang membacalan ay at- ay at Knmi lep adamu. "

Apa-apa yang dibacakan kepada kamu tidak lain
adalah al-lmqkebenaran' semata- Dan, petunjuk lain
adalah untuk menimbulkan perasaan betapa
besarnya karunia di mana Dia berbicara kepada
hamba-hamba-Nya lewat wahyu yang dibacakan
oleh rasul-Nya kepada mereka. Ini merupakan
karunia besar yang membuat bulu merinding dan
hati bergetar ketika merenungkannya sesra men-
dalam tentang hakikatnya-

Nah, siapakah geftmgan omng{ftmg itu? Siapa-
kah mereka ihr dan bagaimanakah mereka itu? Se
hingga, Allah Yang Mahasuci menyampaikan titah-
Nya kepada mereka dengan kalimat-kalimat-Nya,
berbicara kepada mereka dengan firman-Nya, serta
memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang
sedemikian besar? Siapakah mereka dan bagaimana
ftah jadinya mereka seandainyaAllah tidak memberi-
kan karuniaNya kepada mereka? Bagaimanajadinya
mereka andaikataAllah tidak melimpatrkan karunia-
Nya kepada mereka? Bagaimanajadinya kalau sejak
awal Allah S\{T tidak memberikan karunia kepada
mereka dengan meniupkan ruh ciptaan-Nya se
hingga mereka layak mendapatkan kenikrnatan ini
dan pantas mendapatkan karunia ini?

'Dan, mmyuciknn knmu."

IGlau bukan karena karunia Allah niscaya tidak
ada seorang pun yang dapat menyucikan mereka
dan tidak akan ada orang yang suci dan berkeduduk-

an tinggl.Akan tetapi, Allah telah mengutus Rasul-
Nya saw untuk menyucikan mereka, dengan
menyrcikan ruh mereka dari kotoran syirilq noda-
noda jatriliah, serta kotoran garnbaran-gambaran dan
pandangan yang memberatkan dan mengeruhkan
ruh manusia. Rasul yang membersihkan mereka dari
lumpur syahwat dan nafsu sehingga jiwa mereka
tidak berkubang di dalam lumpur hitam itu.

Orangorang yang dibersihkan oleh Islan\ ruh
dan jiwa mereka berada di surga-surga dunia baik
pada zaman dahulu maupun sekarang, padahal
dahulunya mereka berkubang di dalam kubangan
kotor dan hina yang berupa syahwat dan nafsu yang
mengotori kemanusiaan manusia dan derajatnya
lebih rendah daripada binatang yang cuma punya
insting (dan tidak punya akal). Binatans jauh lebih
.bersih kedudukananya dibandingkan manusia hina
yang hidup tanpa iman!

Rasul dengan agama Islamnya membersihkan
maqrarakat dari rib4 memakan yang haram, menipu,
merampas, dan menyerobot hak orang lain yang
semuanya ifu merupakan kotoran yang melumuri
ruh, perasaan, masyarakat dan kehidupan. Islam
membersihkan mereka dari kezaliman dan keaniaya
an sertamenyeba*ankeadilan dankebersihan, 1ang
belum pernah didengar oleh manusia sebagaimana
yang didengarnya dibawah naungan Islan\ hukum
dan sistem Islam. Dibersihkanryramerekadari segala
kotoran yang mengotori wajah jahiliah pada semua
tempat di sekitar mereka dan pada semua magrarakat
yang tidak disucikan oleh Islam dengan ruh dan
manlainyayang suci dan bersih.

'\atn, mengajarknn l"pono knmu Al-Ktab dan Al-
Hilonnh."

Dalam kalimat ini tercakup segala hal yang
disebutkan di muka yaihr pembacaan ayat-ayatAl-

Qur'an dan penjelasan terhadap materi pokok di
dalamnya, yaitu hikmah. Hikmah adalah buah
pendidikan dari kitab ini, yakni penguzrs€um yang
benar dan datang bersama hikmah pada suatu
masalah, dan penimbangan suahr masalah dengan
suatu timbangan yang benar serta mengetahui
tujuan perkaraperlara dan arahan-arahannya Begihr
juga alian terealisir hikmah ini secara masak men-
dapatkan bimbingan dan penyucian dari Rasuhrllah
saw. dengan ayalayat Allah.

'Dan, mengajarknn kzpadn knmu segaln sesuatu yang
belum knmu ketahui."

Ini adalah sesuatu yang pasti pada umat Islam.
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Sungguh, Islam telah memilih mereka dari ling-
kungan bangsa Arab yang pada u;aktu ittl tidak
berpengetahuan sarna sekali kecuali sangat sedikit
dan berserak-serakan, yang layak unhrk kehidupan
kabilah-kabilatr di padang pasir, kota-kota kecil, atau

pedalaman. Dengan datangnya Islam, jadilah mereka

sebagai umat yang memimpin manusia dengan
kepemimpinan yang agung, bijaksana, jelas, dan
lurus. Hal ini karenaAl-Qur'an dijadikan pedoman

dan arahan dalam perilaku dan sikapnya, dan
dijadikan sebagai dasar pendidikannya

Juga karena pada waktu ihr masjid Rasul ternpat
dibacakannya Al-Qur'an dan pengarahan-pengarah-

an yang digali dari AlQur'an, dijadikan pusat ke
giatan dan aktivitas keislaman kaum muslimin yang
besar. Sehingg4 dari situ lahirlah generasi.generasi
yang nvffIpu memimpin manusia dengan kepeminr
pinan yang biiaksana dan lurus, suahr kepemimpirnn
yang belum pernah dijumpai oleh manusia baik
sebelumnya maupun sesudatrnya dalam sejarah
manusia yang panjang.l

Jika umat Islam ingin kembali melahirkan
generasiyang andal dancanggih dalam mengemban
kepemimpinan yang lurus, jalanrya tidaklain adalah

kembali dan beriman secara benar kepada Al-
Qur'an. Dan, menjadikan Al-Qur'an seb agat rnnnlwj

dalam hidupnya bukan sekadar nyanyian untuk
diperdengarkan kepada telinga-

Ingatlah kepada-Ku, Niscaya Kuingat l(amu
Pada akhir pelajaran ini Allah memberikan ke

lebihan bagikaum muslimin dengan suahr kelebihan

berupa seruan Allah agar umat Islam bersyukur dan

menjauhi kekufiran. Dan, Allatr juga melebihkan
umat Islam dengan jaminan akan selalu diingatAllah
bilaumat Islam mau mengingat-Nya.

&ol*$;euhrs{t{"s.yfsu
"Karenn itu, ingatl,ah lmmu lupadn-Ktt, nismya Aku
ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kamu
kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari
(nikmat)-Ku. " (al-Baqarah: 152)

Dengan keutamaan yang nyata dan penuh cinta

dari Allah kepada umat Islam, Allah akan selalu
memberkati semua hamba-Nya bila mereka mau
mengingatAllah di duniayang kecil ini. Sesungguh-

nya seorang hamba bila mengingat Allah, ia akan
ingat Allah di bumi yang kecil ini, sedang mereka
sendiri lebih kecil daripada bumi yang kecil ini! Dan
Allah, ketika mengingat hamba-Nya maka Dia
mengingat rirereka di alam yang besar ini. Dialah
Allah yang Matratinggi lagi Mahabesar. Yakni, Dia
akan memberikan karunia kemuliaan yang sangat

besar, kasih sayang, dan kemurahan-Nya!

"Kermn itu, ingatlnh lmmu lwpada-Ku, niscaya Aku
ingat lupadamu."

Inilah suatu limpahan keutamaan yang tidak bisa
dihitung dari Allah SWT Dalam hadits sahih
diterangkan bahwa Allah berfi rman,

..,'71 c.'o o.fo tt)', ".:o o..)'..,X

,ls t n1 ,* e-.4;'ry e €,;' a y

44 f Y'et;sV'e
"Barang$apa y ang mmgirgat Aku (Allah) dnl"am di'ri-
ny o maka ak'an Alw hgat ia dnlam diri- Kt. D ara siap a

y'arg mmgingat AkIt dnlnm selwmpulan orang mnla
ak,an AIu ingar dia di tngah selwmpuln n mnk:hluk y ory
lzbih baik dminya (yakni m.alnikat)."

Juga dalam hadits sahih, Nabi bersabdabahwa
Allahberfirman,

-\re:l ';l L &
\ rrJ' ',/

' IIai aruk Adan jila larnu mengingat Alat (Alloh) dnkn
dirimu, nnkn Altu aknn mmgingat kamt dnkm did-I(u.
Doa jiln kamu mngingat Alw dalnm sehmpulnn nang
tmht alwn Alw ingat knma dnlnm selatmpulan mal.ail"ot

--dnra diriwayatkan ilnhm satu rinayal alan Alu ingat

dalam sekumpulnn yarry lzbih baik. Dan, iilm knmu

mmnzknt lrzpann- Ku sejaglwl, mnlfi Alat aknn mendzknt

lsilakanperiksama Jahkhushuso,rz&kepemimpinanIslamyanglurus'ridaJatnl<ttzbMaadaaKhashiral-Aalambilnhithaathil-MusliminWya
Ustadz Sayyid Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi, hlm. 82-96.
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lrzpadnmu sehnsn. D an, jilw lumu.mend.eknt lupann-
Ku sehnsta, mnla Aku akan mmfulnt ktp admnu s edzpa

Dan, jilw lmmu dnnng lupada-Ku dmgan berialan,

m.ala Aku almn dnnng kzpada-Mu sambil bsrlnri.'

Sesungeuhnya karunia tidak dapat dilukiskan
dengan kata-kata dan tidak dapat diungkapkan ke
syukurannya yang sebenarnya kecuali dengan sujud
nyahati.

Perlu diingat bahwa menyebut (menginsat) Ailah
itu tidaHah sebatas dengan lisan. Akan tetapi, adalah

perbuatan hati bersama lisan, atau hati saja dengan

merasakan adanya Allatr, dan akhirnya akdn ber-

akibat ketaatan kepada Allah SIV'I

'Dan bnsyulwrlah kamu lwpada-Ku, dan janganl'ah

lamu mmginglari (nilvrnf - Ku.'

Bersyukur kepada Allah mempunyai beberapa

derajat, dimulai dari bersyukuryang berupa peng-

akuan akan apayang dikaruniakankepadanya dan

malu untuk melakukan maksial Serta, berujung
dengan terwujudnya segala tujuan, gerakan badan,

[san, dan setiap gerak hati dalam rangka bersyuhr
kepadaAllah S\{'f

Dan, larangan berbuat kufur di sini sebagai

isyarat agar kita jangan kurang di dalam mengingat
dan bersyukur kepada Allah. Juga sebagai per-

ingatan supaya kita jangan sampai berada pada titik
yang jauh di garis kesengsaraan. Kita berlindung
kepadaAllah dariyang demikian itu!

Umat Islam juga diingatkan agar senantiasa

mengingat Allah dan tidak melupakan-Nya. Siapa

yang melupakanAllah maka dia adalah hilang dan

samar. Allah tidak mengingat dia Dan, siapa yang

mengingatAllah makaAllah akan mengingatrya dan

mengangkat derajatrya.
Sesungguhnya kaum muslimin telah mengingat

Allatr sehingga Allah mengingat mereka dan meng-

angkat derajat mereka- Dan, Allatr telah menempat-

kan mereka sebagai pemimpin dengan kepemirn
pirnnyang mendapatpetrnjuk lGmudian, jika umat
melupakan Allah, Allah akan melupakannya Dan,
jika Allah melupakannya" manusia itu hilang keber-

adaannya dan rendah nilainy4 sebagaimana firman-

Nva

"Karenn itu, ingatlah kamu kzpadn-Ku, nismya Aku
mengingat lamu, dan b n syukurlah lmmu lup adn- Ku,

dan janganlnh lumu inglmr lupadn-Ku.'

eXi,l3j.:$tA\:\jjJlfr Y,CJ\6-u-
tiSx ;,1* airi. e\ j:iti $6+$i
,t *!t Fi b|g 6'F* S':,frA S

L. (tt "{\'V4;{*t'6,f , UV sA
$rj|ii:#r!ig"'r-f,{ulig;C.-,#itJ
*j;L;*&aj!,tt+;A$;a

$t":4iiqiVi;;'
'TIai oraig.orang yang berimar\ jadikanhfr
sabar dan shdat sebagai penolongmtr" Sesung-
guhnya Allah beserta orang'orang yang sabar.

" (153) Da& janganlah kamu mengatakan ter
hadap orang-orang yang gugur diialan Atlah
(bahwa mereka iUr) rnati; baftkan (sebenarnya)

mereka itr hidup, tetapi kamu tidakmenya.da.ri-
nya. ($a) DarL sungguh al<an IGmi berikan
cobaam kepadamu dengan sedikit ketakutara
kelapararq kelurangan harta' jiwa (kemafran),
dan buah-buahan. Dan, berikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang sabar. (155)

(Yaihr), orang-onarrg yang apabila ditimpa mu-
sibatro mereka mengucapka.rq'Innaa lillaahi w a
imua ilaihi raajibn' (sesungguhnya kita adalah
kepunyaa.n Aflaft, dan sesungguhnya kiaaftart
kembali kepada-Nya). (156) Mereka iurlah yang
mendapat keberkatan yang semPurna dan
rahmat da,ri fbhannya., dan mereka ituIah orang
orang yang mendapat pehrnjuk" (157)

***

Setelatr menjelaskan penentuan kiblat, pem-

benhrkan pribadi muslim yang lhas dengan ber-

asaskan Islam, posisi umat Islam adalah sebagai
umatpertengahanyang menjadi saksi atas manusia
maka dilanjutkanlah den$n penjelasankepadaumat

Islam agar memohon pertolongan kepada Allah
dengan sabar dan shalat sehingga manusia mampu

menerimataHifyang besar. Sekaligus menerangkan

kepada manusia agar bersiapsiap melakukan
pengorbanan sebagai konsekuensi hrgasnya dengan

menjadi syuhada (mati syahid), berfmrangnya ke
kayaan, jiwa buah-buahaq kebkutaq dankelapamn.
Dan, supaya berusaha menyingkirkan rintangan-

rintangan hingga bisa menetapkan manhnj Nlah
dalam jiwanya dan di depan manusia di muka bumi.
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Ialu diikat hati umat ini dengan Allah. Sehingga
mereka berusaha mencurahkan stigalanya untuk
Allah dan mengembalikan segala perkara kepada
Allah. Hal itu semua dilakukan seoftng muknin agar
mendapatkan ridha dari-Nya

Perjuangan dan Kesabara.n

E;ti,;t j31'$\16t$v|J\q$-
&'gt+3(

"Hai orang yang berimnn, mohnnlnh pnnlangan dntgan
sabar dnn slwlnt, sesunguhnya Allah sennrrtinsa besertn

nrang-urarg |ang sabar." (al-Baqaratr: 153)

Sabar ini disebutkan di dalam AlQur'an secara
berulang-ulang. Hal ini karena Allah mengetahui
batrwa dalam melalmkan aktivitas secara istiqgmah
menunhrt usaha yang besar. Dan, hal ini pun biasa-
nya masih sering diiringi dengan adanya desakan-
desakan dan hambatarrhambatan Beeitu juga ddam
berdahvatr di jalan Allah di muka bumi akan meng-
hadapi pergolakan-pergolakan dan hukuman-
hukuman, yang bisa menyebabkan tekanan jiwa
sehingga memerlukan kesabaran lahir dan batin.
Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam me
ninggalkan maksiat, sabar dalam arti tegar dalam
kesulitan karenaAllah, sabar atas segala fitnah dan
tipu daya sabar atas lambatrya pertolongan, sabar
dalam rnenghindari tekanan, sabar atas sedikitnya
penolong, sabar atas panjangnyajalan orang yang
membuat ragu, sabar atas sulit dan beratrya jiwa
sabar atas beratnya kedurhakaan, dan sabar atas

serangan omng{mng yang berpaling.
Ketika usaha sedemikian sulit maka kadang-

kadang kesabaran menjadi lemah. IGrena itulah,
diiringkan shalat dalam kondisi seperti ini. Sebab,
shalat adalah penolong yang tidak akan hilang dan
bekal yang tidak akan habis. Shalat juga merupakan
penolong yang akan selalu memperbarui kekuatan
dan bekal yang selalu memperbaiki hati. Dengan
shalat ini, kesabaran akan tetap ada dan tidak akan
terputus. Justu shalat akan mempertebal kesabar-

an. Sehingga" alirhirnya kaum muslimin akan ridha
tenang, teguh, dan yakin.

Suahr keniscayaan bagi manusia yang lematr dan

terbatas untuk selalu menghubungkan dirinya
dengan kekuatan yang besar. Dan, bersandar
kepadanya dalam meminta pertolongan ketika ia
sudah mencurahkan segala kekuatannya yang ter-
batas dan ternyata tidak mampu. Permintaan per-

tolongan dan penyandaran pada kekuatan yang
besar ini dilakukan ketika menghadapi keburukan
yang tampak atau tersembunyi. Serta, ketika merasa
berat dalam berjuang untuk beristiqamah di jalan-

Nya dikarenakan dorongan syahwat dan munculnya
kesenangan-kesenangan dunia Juga ketika meng-
hadapi kesulitan dalam perjalanan hidup yang singkat
ini. Ketika nienyaksikan kejahatan yang semakin
meluas tersebar dan suramnya cahaya kebajikan,
nrrmun tidak ada sinaryang memancar di ufuk dan
tidak ada pemandu jalan.

Dari sini tampak jelaslah nilai shalat, yang berarti
pula hubungan langsung antara sesuafu yang lemah
dan sesuahr yang mahabesar dan abadi. Sungguh
shalat merupakan wakhr pilihan saat pelimpahan
karunia dan kecintaan yang menetes dari sumber
y4ng tak kunjung kering. Ia merupakan kunci
perbendaharaan yangl<ayaray4yang amat banyak,
dan melimpah. Shalat adalah titik tolak dari dunia
yang kecil dan terbatas ke dunia yang besar. Ia adalah
ruh, salju, dan naungan di kala jiwa diterpa
kepanasan. Ia adalah sentuhan kasih sayang ter-
hadap hatiyang lelah dan letih. Justru itulah sebab
nya apabila Nabi Muhammad saw. menghadapi
kesukaran, beliau segera melakukan shalal Beliau
bersabda "Hifurlah knmi, w alni BilnJ (dmgan aan) ! "

Beliau banyak melakukan shalat apabila banyak
menghadapi persoalan, untuk bertemu dan ber-
munajatkepadaAllah.

Sesungguhny4 manhnj Islami adalah manh.aj

ibadah. Dan, ibadah dalam mnnltajitumempunyai
rahasia Di antarakerahasiaan ibadah adalah sebagai
bekal perjalanan, juga sebagai pemberi ruh (se-

mangat) dan penjernih hati. Ketika adapembebanan
unhrk beribadah maka ibadah ihr bisa menjadi kunci
hati untuk merasakan pembebanan ini dengan
manis, gembira dan berseri. Sesungguhnya Allah
SWTketika menyuruh Muhammad saw untuk me
lakukan tugas yang besar, beral dan membebani,
maka Allah berfirman kepada Nabi saw.,

"Hai orang yang b ns elimut, b angunlnh (untuk slwlnt)
padn malnm hnri, kecuali sedikit (darinya). (Ya.ilA,

sepuduarrya atau lwrangilnh dmi sepndua itu sedikit,

atau bbih dnri sepndua itu. Dan, bacalnhAl-@ian
itu dmgan tnrtil (pnlnhnn-lnlnn dnn bagus). Sesung-

gthnya Kami alan mtnur'unJan fupadnmu pnknnnn
y ang bnat. " (al-MuzzammiL I -5)

Sesungguhnya persiapan untuk menerima per-

kataan yang berat, pembebanan yang sulit, dan
perintah yang besar adalah dengan qiyamul-lnildan
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tartil Al-Qurlan. Perbuatan itu tidak lain adalah
ibadah yang akan bisa membukahati, memperkuat
hubungan denganAllah SWT mempermudah ma-

salah, dan menyinarkan cahaya, serta menambah
kemuliaan, kelapangan, kesenangan, dan ketenangan.

Karena itu, Allah menyuruh orang-orang
mukrnin ketikamereka dalam kondisi kesulitanyang
besar agar bersabar dan menunaikan shalal

Kemudian, datang penjelasan dan penegasan

setelah ayat di atas,

"Sesungguhnya Allnh SWT bersam.a nrang-zrang lang
sabar."

Yakni, Allah bersama mereka (orang yang sabar),

menguatkan, memantapkan, meneguhkan, meng-
awasi, dan menghibur mereka Juga Allah tidak me
nyeru mereka agar putus harapan di tengah jalan,

atau meninggalkan mereka dengan kemampuannya
yang terbatas dan kekuatannya yang lemah. Akan
tetapi, Allah akan meneguhkan merekaketikahilang
kekuatannya dan Allah akan memperbarui keteguh-
an niatrya ketika jalan perjuangan yang dilalui masih
sangat panjang. Allah menyeru mereka dalam
permulaan ayat dengan seruan yang penuh kasih,

"If ai orang- or ang yng b n iman. "

Dan, menutup pada ayat dengan seruan pe
neguhan yang hebat, "Sesunguhnya Allnh bersarna.

dmgan orang- orang y ang sab ar. "
Haditshadits yang terkait dengan masalah sabar

sangat banyak, yang sebagiannya menyebutkan
kisah yang ada kesesuaiannya dengan Al-Qur'an
dalam mempersiapkan kaum muslimin untuk
mengemban dan melaksanakan amanah Islam.
Ktrabbab ibnul Arts r.a. berkata "Saya mengeluh

fupon" Nabi saw. yarry lutilw itu sedang tidur-tiduran
bnbantal sorbannya di samptng Kanah. Malm, lami
berlata Apalath atgl@u tidak memintnlan tnlnng untuk
lami? Apaluh arylau tidak mmdnaknn lami?' Maka
Nabi bnsabdn, 'Sungguh ttkh ttrjadi sebelum lamu
orang y ang diarn bil dnn kanudian dip mdam (dinnam)
di dnlam bumi, lumudian didatangkan leepadnnya

gngaji yarg dilztnklwn di atas ktpalanya dnn digngaji
kzpalnnya mala ttrbelnhlah lepalnnya mmjadi dua.

Dirinya juga disisir dtngan si^ir yangt'ilbuat dnri besi

y ang lrtmudian tsrlzpaslnh daging dnri tulnngny a. Dan,

warg ini d$lca dmgan silxann sep n ti itu tntnpi i4 tatnp

teguh d.erryan agamanya. Demi Allah, Allah akan
mmnhng semua pendsritnnn ini sehingga nratg yang

mengmdmai unta dnri San'a (ibu lataYam.an) hingga

le Hadramnut tidak mnasa nlwt kzcuali kzp adn Allnh,

dnn takut snigaln t€rhannp d.om.ba-dnntranya. Alwn
tztnpi, lmmu tergesa-gera. "'(IIR Imam Buldrari Abu
Dawud, dan Nasa i)

Ibnu Mas'ud r.a berkata "Seolnh-olah alu mzliJwt

Rnsulull,ah saw bncaitn tentnng semarg nnbi dnri nnbi-

nnbi yang lain bafupa di arrtara nnbi itu adn yang di-
pulatli lwumnya dan diiksa dngan ktji hingga nabi
itu mmgusap darah dari wajalmya sambil beiltata, 'Ya

Allnh ampunilah laumku larma muelw tidak tnJru.''
(IIR Irnam Bukttari dan Muslim)

Yahya bin Watsab dari seorang tua yang
merupakan satrabat Nabi saw. berkata "Nabi saw
bersabda,

"J;Vsf e/"'r'ur\ ufi;+u illJiF
t2oa

{ iirii;;'ry\r'fiUt;\ qlt u
'Seuang mtslim yang bngaul dmgon mnnusia dan mbar
attu ganguan merelu adnlnh lzbih baik dmipadn mang

y arry tidak bugaul dengan manusin dan tidnk sabar atas

ganggutn m,erelw. "' ftlR Imam at{trmidzi)

t**

IGum muslimin di Madinatr menghadapi usaha-

usahayang sulitunhrk menerapkan dan melaksana
kan apa-apa yang sudah ditentukan Allatr kepada
mereka Mereka teguh, tegar, dan sabar walaupun
harus melalui jalan yang penuh kesulitan dan
panjang. Di sini AlQur'an menetapkan dalam diri
umat Islam unhrk diisi diri mereka dengan pengisian

ruhiyyah. Dan, unhtk menegalilkan potet umat di
tengah usaha yang penuh dengan inb:ik-intik ini,
dorongan dan pengorbanan serta siksaan hingga
pembunuhan. Namun, pembunuhan itu bukanlah
merupakan aktrir dari perjalanan manusia tapi justru

adalah awal menyongsong kehidupan yang abadi.

Dalam hal pembunuhan ini, justru kaum muslimin
tidak perlu bkut karena pada hakikatnya mereka
tetap hidup.

SJ3|V\ S 
FLIA 

^i,g,t't'i- 
;t\ ] :;s 5.^ -,5i{}' {'s3'

'Dan, janganlah lmmu L'anlnn tmtang ffang-ffang
yang ggur di j alnn Alkh (uiluk mmzgallnn lalima'
tull.ah itu balwa) merelu telah mnti, tnpi (sebenarnya)

mnelw tctap hidup, nnmun lamu tidak mmyadmL"
(al-Baqaratr: $ )
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Di antara orang{rang yang terbunuh itu ada
yarg menjadi syahid di jalanAlah liarena berjuang
di medan kebenaran. Para syahid ini terbunuh dalam
kondisi mulia dicintai, dan dibersihkan nodanoda
qraolehAllah.

Dalam pandangan mata atau pada lahirnya,
mereka sudah mati. Thpi, hakikat sebenarnya ten-
tang hidup dan mati sekali.kali tidak boleh ditentrkan
dengan selintas pandangan yang sifrtnya fisik atau
jasadi. Mereka ini hidup menurut pandangan Allah.

Mereka secara lahir terbunuh, tetapi hakikat mati
dan kehidupan bulian ditenfirkan dengan pandangan
lahiryang dangkal ini. Sesungguhnya, tanda ke
hidupanialatr berkesinambungan, berkembang, dan
ada gerakan yang akfrf, Sedangkan, hnda mati ialah
penghentian yang pasif dan diam.

Mereka yang gugur dalam peperangan karena
menegalftan lwllmanllnhsudatr pasti namanya akan
tetap dikenang dan api semangatnya akan terus
berkobar. Serta jejakyang mereka tinggalkan tetap
berkesan dalam jiwa para mujahidin yang akan
meneruskan perjuangannya unhrk mempertahan-
kan akidah kbyakinannya yang menggelora dan
mendorong ke arah hrjuan hidup yang diidamkan-
nya sejak semula.

Ini semua menunjukkan hakikat yang ber-
langsung dalam alam kenyataan dan bukan lr{rayalan
atau impian belaka. Berdasarkan ini pula maka
mereka tetap dianggap hidup, hidup di alam aktil
oleh gelora api semangatrya

Mereka pun hidup di sisiTuhan sebagaimana
yang diinformasikan secara langsung dari Allah
tentang hidupnya mereka Mak4 mereka memang
hidup. Han)ra saja kita tidak bisa mengindra ke
hidupan para mujatrid ini,

'Merelrn hidup, tetnpi lmmu tidak mengetahurny a. "
Sesungguhnya mereka hidup, hanya saja kita

tidak mengetahui cara hiduprya- IGrena corak alam
kehidupan mereka adalah sesuatu yang takkan
tercapai oleh rabaan akalpikiranyang serbaterbatas
ini. Dan, hal ini menumg berada di luar batas ke
mampuan kita" Hanya Allatr sendiri yang menge
tahuinya Sesuai dengan pandangan AlQur'an ter-
hadap orang yang mati syahid dalam perjuangan
menegaliikan kalimatullah, dalam hukum syariaf
mereka tidak dimandikan dan dikuburlan dengan
pakaian yang dipakainya tanpa berkafun. IGren4
hrjuan dari memandikan itu hanya untuk menyuci-
kan. Sedangkan, orang itu masih dalam keadaan suci
karena dia masih hidup. Bahkan, pakaiannya tak

perlu ditukar karena dia masih hidup dan akan
melanjutkan hidupnya di alam yang lain.

Para mujahid yang syuhada adalah hidup. Se
hingga dengan terbunuhnya mereka tidak perlu
meresahkan dan menyrsahkan hati orang yang
masih hidup. Hidup dalam arti para syuhada ini
menyertai dan menemanipara ahlinyayang masih
hidup.

Para syuhada ihr dimuliakan Allah SWT dan
diberi pahala dengan semulia-mulia pahala Sabda
Nabisaw.,

e.* rt i+ h,;'1t:4L)t cG,ih';"1N 
J'G J\q:V i *o.+ t;t

sl'r--;tr br-; : Jw,U;\b,.-t..,'&6 1i|t
;j u t#fi'r'& ;r',r:;, ,(tV, fAJ"

t5 .t- ,b.'#;o ; | (t;)t 0, tLt L:i
"r(:i-i I tjl" f)*."b( "u o"k'-;; \ frlt ;()'J3 ,*'ry'd'Jt$gfur .,,rtur J\d;
- 6.5r 'aJ, 7t; u o':1a,- "?li:;'q
v +;f 'rif'6'jL, tu,- g. -,1t l"*

4'j't+';
'Arwah para syuhada itu berada dahm lumbung
burung-burang yang hijau dnn mselw beterbangan di
dnlnm wrga la mnna saja mnela mau. Kemudian
nmmwki lnmpu-lnmpu yangbngarrturryan di batoh
Arsy. Lalu Allah seseltali mmjenguk mnela seraya

berfinnnn, Apo jory kalian irginka,n?'Mnelm mm-
jawatr, Ya Iillnn larni, apa log yry fu*i ingfuLaA
sedanglan Engluu telnh manb rilan kcp ada lwmi apa
y ang b elam pawh Englwu bnilnn kzpada seorang pun
dari makhluk-Mu?' Kemudian Tuhan mendanngi
mnela I@ fo, mmanyalan wpnti itu. TAtnpi, kmma
mnelw nvrasa mnsih dibsri lesanpatm nwtgajulan
suatu parnintann lwpadn-Nya" mnka mcrelw bnkata"
'Ya Tilhnn lwmi, lwmi hanya ingin agar Engkau
mmganbalilran lwrni ke dunia agm lwmi mati tcrbunuh
wbagai syahi.d untuk ludua lwlinya-setelnh mnelu
mtngetnlwi baarrrya pahala mnti Eahid.' Tiian mcn-
jawa.b, 'Sayang Aku tzlah nmznplnn balwa lahinn
tidnk bisa lembali lngi lu dunia."'ftlRMuslim)
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Anas bin Malikberkata'Rasulullah saw. bersabda

:,sr q:.Jr ,)\e';'ri;" z'-,tt S-+ Lf u )
't.,i ,, 1:i-', ,'-t e ",ilt yt ,r* ,y ,r'r\i Je It

,H 6;.r,7,,t* Pt:!-tr Jtq'i
4p$t

'TIrlak satu pun nratg Jatlg telnh masuk surga ingin
lwnbali lngi Ie dunia, wdnnglwn di dunia dia tidnk
mmiliki apa-apo lecuali wang-arargjang mart syahid.

Orang yang mati syahid itu ingin lembali le duniq IaIu

dia gugur (rnnti syahid) sampai sepuluh lwli, lmrmn
dia telnh mmy akilwn bagaimann mulinny a orang y ang

mati syahid."'(flR Imam l\{atih Bukhad' dan
Muslim)

lebih lanjut siapakah para syahidyang hidup itu?

Merekatidaklain adalahyang terbunuh diialanAllah
dan hanya di jalan Allah semata. Yakni, di jalan

kebenaran yang diturunkan Allah, di jalan manlnj
yang disyariatkan Allah, dan di jalan agama Islam
yang dipilih Allah ini. Di jalan ini saja tidak di jalan-
jalan lain atau di bawah panji.panji lain, dan tidak
dicampur dengan firjuan atau syiar-syiar lain. Inilah
yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan al-Hadits. Se
hingga, tidak ada kesamaftm atau lintasan di dalam
jiwa selainAllah.

Abu Musar.a berkata 'Rasulilllnh saw. dinnya
tnttng orang- mmtg y arg b np narg larna ingin diltalnlan
pnnbnani(pahlnwan)atnummbelnlusuleurtnya(lu-
bangsannnya), atat berpnong larma fugi.n dipuji, makn

m.annlnh yang disebut f sabilillnh? Beliau mmjawab,

,y e';* qJ' .=+ ita.'s t'k,Fo'JY
{l'

'(Yaitu)mangyangbupnanguntukmmjunjungtinggi
agamn Allah, mnla ituhh y ang dnsebut f sabilillnh. "'
(IIR Imarn Malih Bukhaxi, dan Muslim)

Abu Hurairah r.a., mengatakan bahwa seorang
laki-laki berkata" 'Ya Rasulull.ah" adn semang l.a.ki-

laki ingin bnpuang di jalnn Alkh dan dia meng-

inginknn harta dunia dari pepnangan itu?" Mala
Nabi bnsabda., 'Titlak ada pahnln baginya." Nabi saw.

menglangi perl(ntaan ini hingga tiga lali. (IIR Abu
Dawud)

Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi ber-

sabda, 'Allah tzlnh mmjamin bog, urang-orarryyang
berj ihed fr sabilillnh dnryan finnnn-l,$ q'Siapa yarry
pngi berjihnd dtngan sematn-mnta mnnbela agann-
Ku dankmma iman lupada-Ku, sertnpnmya l"Podo
Rnsul- Ku, nnkn Akil mmj amin alan mnnaruklwnny a

kz surgo atau mmgembalilannya pulnng kz runnlmya
dmgan manbaoa lernnangaa bmpa pahnk dan hmtn
rampasan;' Derni Allnh yang jiwa Mulwmmnd adn

dnlam kelanrann-Nya, tidak adn seorang pun yng
tnlula dnlampnongf sabilillah mchinlan dia alan
donng lakk di akhirat dnlnm kzadaan lukn wpnti
qemula.. Warna dnrahnya mnah clnn baunya hnntm
sepnti lrasturi. Dani Allnh yangjiwa Mulmnannd. ann

dalmn gmgaman- Ny o seandainy a tidalclnh mmyukt'
lwn bagr kaum muslimia tifuLlnh alnn mmpai lwri
untuk mernbimlan sebaginn mnelw unnk tidnk ilut
bnp erang rurugaL:lmn lnlimah Allah. Tltapi, alu tidnk

' nwmperclrh lwlnpargan tntn* mcnangung biay mmlw.
Sedanglwn, mnela tidak puln m,ntpuny ai kzlapongaa
padahnl mcrelta msrasa kzmoa tidnk ikut berpnang

bnsamnku. Dani Allah yang jiwa Mulwntwd dalam

lulnrnsaan- I9 a, alu irgin selilli bnpaang fi mtili'llah
lalu alar gugur, lwnudian alw berpuang lngi" gugr lngi'

lwnudian a,lat bnpoang lurnbali dan tnbumh lagi."
(IIRItnam MaliL, Bukhaxi, dan Muslim)

Jadi, orang yang berperang lalu mati dan matinya
dikatakan mati syahid, bila berperangnya ihr di ialan
Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan

membenarkan kerasulan Muhammad saw..

Rasulullah saw. tidak sukakepada seorang laki-
laki Persia yang berperang atas nama kebangs:uur
nya dan menyebutnyebut kesukuannya

Abdur Rahman bin Abi Uqbah dari ayahnya
(yang seorang mantan budak penduduk Persia)
berkata 'Aku ilwt Pnang UIrud bnsama Nabi sau..

Alat memululmnti semangmu.syih dan aku berkntn,

Ambillnh uarg ini. AIar adnlah panuda Persia.' l,Iak4
Nabi mnwhh lepanafu dnn bersabdn" 'Buruk selwli
perlmtaanmu itu, mengapa tidak lwulwnkan aku
punudn Arulnr? Sennguhnya anak nudma fnan'
puan suatu lwum, mala in adalah dari mnela, dan

mnuh (ntmtm budak) saatu knum mal(a ia tmnaflk
kzlnnpoloty a. "' (IIR Abu Dawud)

Nabi saw. membenci orang ihr karena ia menr
banggakan suatu sifut (ciri, identitas) yang bukan
identitas sebagai pembelanya. Beliau benci orang
itu karena berperang bukan di bawah panji Islam

untuk menolong agamaAllah, yakni jihad yane di
dalamnya terdapat kesyahidan. Dan, kehidupan
yang sebenarnya itu adalah bagt para syuhada"
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Kemudian dilanjutkan dengan ayatyang berkait-
an dengan ketegaran dalam menghadapi berbagai
peristiw4 dan meluruskan pandangan terhadap
hakikat peristiwa-peristiwa itu. Fiman-Nya

;i.ti G,4t diS ;;X,t & F*l,
-4 c.lr t c*i *:, L3(,,6'iC

$s*SutJ:\t^$trj6i4ri16#'
'Da4 wnguh akan l(anti berilan mbamt lupadamu
dtngan sedikit lutalwtna kclaparan, lulwrangan ltart4
jiwo dan buah-buahm . Dan, bnikarlah kntar gembira
k pann aang-orang yang sabar. (Yaitu), orang-oratg
yang apabila ditimpa musibah merelw mcngucaplna
Innan l;illaahi wa innan ilaihi raaj i'uun (s ewngguhnya

lami adalah lupunyaan Allah" dan sesunguhnya lwrni
alan lternbali lupada- Ny a). "' (al-Baqarah: f 55- 156)

Telah menjadi suatu keniscayaan untuk
menempa jiwa dengan bencana dan menguji
dengan ketakutan, kelaparan, kesengsaraan, serta
kemusnahan harta, nyawa, dan makanan. Hal ini
adalah suahr ketentuan untuk meneguhkan ke
yakinan orang yang beriman pada hrgas kewajiban
yang harus ditunaikannya. Sehingga, akhirnya
mereka setelah mengalami ujian, tentu akan
terbukti tangguh dan merasa berat untuk ber-
khianat kepada Islam, karena mengingat pe-
ngorbanan yang telah dilakukannya.

Akidah yang diperoleh dengan gampang tanpa
ujian, akan mudatr pula bagi penganutnya unhrk
meninggalkannya bila satu ketika terkena ujian.
Semakin berat ujian dan pensorb:rran akan semakin
meninggikan nilai akidah keyakinan dalam hati dan
jiwa penganutrya Bahkan, maldn besar penderitaan
dan pengorbanan yang diminta oleh suaftr akidah,
bertarnbatr berat juga seseorang untuk berkhiiurat
atau meninggalkannm

Yang terpenting dari pelajaran di atas adalah
kembalinrrakitamengingatAllah ketika menghadapi
segala keraguan dan kegoncangan, serta berusaha
mengosongkan hati dari segalahal kecuali ditujukan
semata kepada Allah. Kemudian, agar terbuka hati
kita bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan
Allah, ddak adadaya kecuali dayaAllah, dan tidak
ada keinginan kecuali keinginan mengabdi kepada
Allah. Ketika itu, akan bert€mulah ruh dengan sebuah
hakikatyang menjadi landasan tegaknya tashntswur
'pandangan' yang benar.

Kemudian, nash Al-Qur'an di aias dikaitkan
dengan jiw4 menuju ke suatu titik di atas ufukini,

'Dary bnilanlnh labar gembira l"pod" orang-orang

yang sabar. (Ya.ilA arang-orangyang apabila ditimpa
musibah, mnelw mengumpknn,'Innaa lillaahi wa
innaa ilaihi raaji'uun."'

Kita adalah milik Allah. Kita semua dan segala
sesuahr yang ada pada kita Eksistensi l<tta dan z,at

kita adalah kepunyaan Allah. Dan, kepada-Nyalah
kita kembali dan menghadap dalam setiap perkara
Maka, kita harus pasrah dan menyerah secara
muflak Menyerah sebagai perlindungan terakhir
yang bersumbbr dari pertemuan vis avis dengan sahr

hakikat dan dengan pandangan yang benar.
Orangorangyang sabar itulah orangyang diberi

kabar oleh Rasul dengan kabar gembira dan kenik-
mbtan yang agung, dan mereka ihrlah orang yang
mempunyai kesabaran yang bah

l4{;6B'ff;i'3&##.1,
aL - sz ..i7
$' ct-eiailt

'Mnela itulalt yng mmdnpat lczbnlunn yang seln-
purna dnn rahmat dnri Tilhnnnya, dnn mnela itulnh
oratg-orang|angmmdnpatpetunjuk.'(al-Baqarah:
157)

Rahmat dariTuhannya yang dengannya mereka
diangkat Tuhan untuk turut serta dengan Nabi
dalam hal dirahmati oleh-Nya dan didoakan oleh
malaikat-Nya untuk rahmat itu. Dan, ini merupakan
kedudukan yang terhormat, rahmat, dan kesaksian
dari Allah bahwa mereka itulah orangorang yang
mendapat petunjuk

Khafimall
Waba'du. Kita perlu berhenti sebentar pada

bagian penutrp di dalam menghadapi bebantugas
dan penderitaan barisan Islam. Beban tugas dalam
menghadapi kesulitan dalam perjuangan dan mati
dalam perangy' sabilillnh.Serh, siap menerima ujian
berupa kelaparan, ketakutan, kurangnya harta dan
hilangnya jiwa makanan, serta buah-buatran. Semua
itu harus kita lalarkan dan kita terima dalam menga-
rungi medan kehidupan yang penuh kesulitan dan
beban berat

Allah akan meletakkan semua ini dalam satu
daun timbangan dan akan meletakkan pada daum
timbangan yang lain sahr urusan, yaifu shalawat
(keberkatan yang sempurna). Mereka itulah orang-
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orang yang mendapat petunjuk
Di sini Allah tidak menjanjikan kepada mereka

kemenangan, ddak menjanjikan kekuasaan, harta
rampasan, dan sesuafu kecuali keberkatan Allah
(shnlnwatullah), rahmat-Ny4 dan kesyahidan.

Allah menjanjikan kepada kelompok ini untuk
sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sen-

diri dan lebih besar dari kehidupan mereka sendiri
Karena itu, dimurnikannya hal ini dari semuahrjuan
lain dan dari semua sasaftm serta ambisi manusiawi,
hinsga keinginan unhrk membela akidah. Dibersih-
kannya dari semua noda yang dapat mengotori ke
hrlusan mutlak kepada-Ny4 untuk ketaatan kepada-

Ny4 dan untrk dalnvah ke jalan-Nya
IGrena itu, mereka harus berjalan di jalan mereka

dengan tidak usah melihat kepada sesuatu selain
keridhaan Allatr, berkah-Nya, rahmat-Ny4 dan ke
saksian-Nya unhrk mereka bahwa mereka adalatt
orang{fturg yang mendapat pehrnjuk

lnilah sasaran yang hendak diraih, inilah tuiuan
yang hendak dicapai, dan inilatr buah manis yang
dirindukan oleh hati mereka Sedangkan, apayang
ditetapkan Allah untuk mereka sesudah itu baik
berupa kemenangan maupun kekuasaan, maka
bukanlah untuk mereka melainkan unhrk dakwalt
ke jalan Allah yang mereka emban.

Dalam shalawat ratrmat, dan kesaksian (bahwa

mereka sebagai orangyang mendapatpehrniuk atau

kesyahidan) ihr mereka akan mendapat balasan.

Balasan atas pengorbanannya dengan harta jiwa
dan buah-buahan Balasan atas ketakutan, kelapamn,

dan penderitaan. Balasan atas gugurnya mereka dan

kesyahidan. Dengan pemberian ini maka daun
timbangannya menjadi lebih berat dari semua jenis
pemberian" Lebih berat daripada kemenangan, lebih
berat daripada kekuasaan, dan lebih berat daripada
sekadar terobatinm kemaratran dalam hatl

Inilatr pendidikan yang diberikan Allah kepada
barisan kaum muslimin untuk mempersiapkan
barisannya agar menjadi kekuatan yang mengagum-
kan. Dan, futilah manlmj Ilatri dalam memberikan
pendidikan bagi siapayang mau mengiklrlaskan diri
unhrk-Nya untuk dalarah-Nya dan untuk agam&
NyE di antara seluruh manusia-
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tifitipqi
" Sesungguhnya Shafa danManva ihr sebagian
dari syiar (agarrra) Allah lvla^ka, barangsiapa
yang mengerja"kan haji ke Baiurllah ata,u ber
umrab ddakada dosa atasnya mengerjakan saT

antaxa keduanya. Da.no barangsiapa yang me
ngerlrkan sua,hr kebqiikan dengan kerelaan hati
mal<a sesungguhnya Allah Mafra Mensyulori
kebaikan lagi Maha Mengetahui. (158) Se-
sungguhnya orang'orang yang menyembunyi-
kan apa yang telah Kami urrunkan berupa ke-
terangan-keterangan (yaog j"1"") dan pearnjulq
sesudah lkfiti menerangkannya kepada ma
nusiia dalam Alkitab, mereka dilaknati Allah
dan dilatnrati (pula) oleh semua (malrtrluk) yang
dapat melal<natl (159) Kecuali mereka yang
telah bertobat dan mengadakan perbaikan serta
menerangkan (kebenaran), maka terhadap

mereka itulah Aktr menerima tobatrya. Da.n,
Akuhfi Yang IVIaha Penerima tobat lagi IVIaha

Penyayang. (160) Sesungguhnya orang-orang
l€fu dan mereka mati dalam keadaan kafir,
mereka ihr mendapat laknat Allal\ pila ma-
lail€t, dan selunrh ma^nusia. (161) Mereka kekal
di dalarn hfcrat itr; tidak akan diringanl@ dlsa
mereka da.n fidak (pula) mereka diberi tangulr.
(162) Dan, ftfranmu adalah Tbhan YangMaln
Esa, dada Tbhan (yang berhak disembah) selain
Dia Yang Maha Femuah lagi Maha Penyayang.
(tOe) Sesungguhnlaa dalam penciptaan langit dan
bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal
yang berlayai di tengah samudra dengan mem-
bawa apa yang bermanfaat bagi manusia' dart
apa yang Allah urnrnkan dari langit berupa air
(hojan),lalu dengan air iur Dira hidupkan bumi
sezudah mati (kering)nya, dan Dia sebarkan di
atas bumi segala jenis hewan, dan pengisaran
angin dan awan yang dikendalikan anara langit
dan buni sungguh (terdapat) tanda-tanda (ke-

esaan dan kebesaran Alh$ bagi kaum yang me
mikirl€n (16a) Dara di antara manusia ada
onang-onang yang menyembah tandingan-tan-
dingan selain AIlalL Mereka mencintainya se-

bagaimana mereka mencintai Allah Adapun
orangorang yang beriman sangat cinta kepada
Allah Dan, jika seandainya orang-orang yang
berbuat zatin itr mengetahui ketika mereka
melihat silca (pada had kiamat), bahwa kekuat-
an itr kepunyaan Allah semualrya dan bahwa
Allah amat berat dksaan-Nya (niscaya mereka
menyesal). (16t) (Yaitu), ketika ora.ngorang'ang
diihfi ltr berlepas diri dari orangorang yang
mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan

kedka) hubungan antara mereka terputus sama
aekatt{166) Dan berkatalah orang-orang yang
mengilcrt! Seandainya kami dapatkembali (ke

dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mercka
sebagaimana mereka berlepas diri dari karti'
Demikianlah Allah memperlihatkan kepada me
reka amal perbuatan mereka menjadi sesalan
bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidakakan
keluar dari api nera.ka. (167) Hai sekalian ma-
nusi4 makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu me
ngiluU langl€h-langl€h setan karena
nya setan itu adalah musuh yangnyatabagimu
(168) Sesunguhnya setan ihr hanya menyunrh
kamu unhrk berbuatjahat dan keji dan suPaya
kamu berkata atas Allah aPa yang kamu tidak
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mengetahui. (169) Dan, apabila dikatakan ke-
pada mereka, llkutlah apa yang'telah dihrrunkan
AIIaI\' mereka menjawab,'(Ttdak), tetapi kami
hanya mengikuti apa yang telah kami dapati
dari ora.ng-orang tra kamt' (Apa}ah mereka
akan mengikuti juga) walaupun ora.ngorang trra
mereka itu tidak mengetahui sesuahr pun dan
tidak mendapatpehrnjuk? (170) Da^n, perumpa-
maan (orang yang menyeru) orang-orang kafir
adalah seperti penggembala yang memanggil
binata^ng ya.ng tidak mendengar seliain pang-
gila"n dan seruan saja- Mereka hrli, bisu" dan
buta ma^ka (oleh sebab iur) mereka tidak me-
ngerti. (171) [Iai orang-onang yang berima"no
makarilafr di a.ntara rezeki ya.ng baik-baik yang
I(ami berikan kepadamuo da"n bersyukurlah
kepada flafr, jika benar-benar kamu hanya
menyembah kepada-Nya. (f2) Sesungguhnya
Allah mengharamkan bagimu bangkai daxalt'
dagtog babi, dan binatang yang (ketika di-
sembelih) disebut suahr (nama) seliain Atlah
ftt"pi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa
(memalrannya) sedang ira tidak menginginkart-
nya dan tidak (pula) melampaui batas' maka
tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah
I\daha Pengampun lagi Mafra Penyayang. (173)

Sesungguhnya orang'oriurg yang menyembunyi-
ka"n apa yang telatr diurrunkan AlatL yaihr
Alkitab, dan menjualnya dengan haqga yang
sedikit (murah), mereka itr sebenarnya tidak
memakan (menelan) ke dalam perubrya selain
api. DarL Allah ddak akan berbicara kepada
mereka pada hari kiamat dan tidak akan me-
nyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang
amat pedih. (174) Mereka itulah oratrg-orang
ya.ng membeli kesesata"n dengan peurnjuk dart
siksa dengan pengampunan. lvlaka, alangkaft
sabarnya mereka itr menanggung siksa neraka.
(175) Ya"ng demikian itt, adalah karena Allah
telah menunrnkan kitab-Nya dengan merrbawa
kebenaran. Dan, sesungguhnya orang-orang
yang berselisih tentang kitab iur, benarbenar
dalam penyimpangan yang jauh. Bukanlah
kebajika.n ihr sekadar menghadapkan wajah-
mu ke arah timur dan barat, tetapi sesungguh-
nya kebajikan ihr ialah berirnan kepada Allah'
hari kemudian, mdaikat-mataikaq kitab-kitab'
dan nabi-nabi; dan menderma.kan harta yang
dicintainya kepada kaum kerabat ana.k yatim'
orang-orang miskirL musafir (yang memerlukan
pertolonga"n), dan ora"ng-orang yang meminta-
minta; serta (memerdekakan) harnba sahaya'

mendirika.n shalat dan mengeluarlran zal<aL

Da.no orang-orang yang menepati janji apabila
mereka berjanjl da"n oramg-orang ya.ng sabar
dalam kesempitan, penderitaan, dan peperang'
an. Mereka itulah orang-orang yang benar-
benar (beriman) dan mereka (ihrlah) orang-
orilrg yang bertakwa-" (ln)

Pengantar
Pelajamn dalam ayat-ayat ini berhrjuan unhrk

meluruskan kaidah-kaidahyang menjadi tempatber-
fumpunya gambaran keimanan yang sahih, dengan
terus bersiap siaga dalam menghadapi seftulgan-
serangan Yahudi Madinah yang selalu menutupi
kebenaran dengan kebatilan dan selalu membuat
kegoncangan pada diri orangorang mukmin. Akan
tetapi,ayat-ayatdrabstidaksemata-matabertdcara
tentang kelicikan Yahudi, tapi umum yang men-
cakup orangYahudi dan lainqra.

Jugakitaketahui dari ayatayattersebutbeberapa
macam hukum seperti hukum sa i antara Shafi dan

Marwa hukum tentang orang yang menyembunyi-
kan apayangtelah diturunkanAllah, hukum orang
kafir yang mati dalam kekafiran, dan hukum
makanan yang halal dan haram yang sebelumnya
disembunyikan orang-orang Yahudi dari kitab
Tauratnya lantas ayatAlQur an datang menjelaskan
makanan yang baik ini. Dan, di sana-sini diselingi
dengan petunjuk-petunjuk terhadap tanda-tanda
kebesaranAllah di alam semesta ini, sertahikmatt
tasyi' danpehrnjuk-petrnjuk itu. Semua ini selaras

dengan maksud yang telah kami paparkan pada

bagian terdahulu yang berkaitan dengan persiapan

bagi umat Islam untuk menunaikan tugas yang
diamanatkan Allah kepada mereka Begitu pula ayat-

ayat di atas juga mengandung ancaman bagi siapa
yang hrfur kepada Allah dengan ancaman di alirhirat
yang mereka akan dihinakan, direndahkan, dan
dimurkai.

Pada akhir ayatini jugakita dapatikajian tentang
hakikatkebaikan yang berupa iman dan amal saleh,
yakni adanyaperasaan danperbuahnyang dikaiflGrl
dengan aturan Allah. Inilah kebaikan yang sejati,

bukannya kebaikan dalam bentuk-bentuk lahir
seperti menghadapkan wajah ke barat atau ke timur.
Dari keterangan di atas dapat kita jumpai kaitan
mengenai perjuangan umat Islam dalam medan ke
hidupan, terutama dalam menghadapi serangan
musuh-musuh Islam.
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Ivlanasik Haji
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"Sesungguhnya Slnfa dmt Mmwa itu adnlah sebagian

dari syinr (agama) Allah. Malw, barangsiapa me-

ngerjfun haji lu Baitullnh anu bnumrah" ttdnk adn
dnsa atamla mmgerjalwn sa'i anlnra ltedtanya. Qan,
barangsinpa lubajilnn dntgan knelaan
lnti, nalu sesungguhnya AIIah Mahn Mensyukuri
kzbailan lngi Mala Mengetahur. "(al-BaqSrah: 158)

Mengenai asbabun-nuztl ayat'rru terdapat be
berapa versi riwayal Riwayat yang lebih dekat bisa
diterima adalah yang berkaitan dengan keadaan
orang{mng Islam yang merasa takut berdosa kalau
melakukan sal antara Shafi dan Marwa Hal tersebut
disebabkan perbuatan ini pernah mereka kerjakan
pada masa jatriliah. Rasa berdosa ini juga menunjuk-
kan bahwa agama Islam yang mereka anut itr sudah
demikian meresap ke dalam jiwa mereka serta me
nguasai seluruh peftIsaan mereka Sehingg4 men-
jelmakan suatu perubahan yang komprehensif
dalam jiwa dan perasaan mereka, yang akhirnya
menimbulkan perasaan l*rawatir berdosa terhadap
segala perbuatan yang pernah dilahkan pad a z:rman
jahiliah.

Muhammad bin Yusuf berkata" 'Telah dicerita
kan kepada kami oleh Sufyan, dari Ashim bin
Sulaiman, ia berkata 'Saya bertanya kepada Anas
tentang Shaia dan Marw4 lalu Anas berka[ 'Saya

meklwt balrua aldfuirns billni antnra Shafo dnn Mamta
tmntasuk aktiaitas nong-mang jahilinh. MaLn, lutilw
Islam datang kami meninggalkan aktiaitas itu.
Kemudian All.ah mznurunlmn ayat (yang artinya),

'SntnggilnEa Shqa dan iUIara,a ternaflk bagfun
dari, syiar agana Allah.'' (FB,Imam Bukhari)

Tidak terdapat sejarah yang membatasi fi.runnya
ayat ini. Yang bisa dikatakan lebih kuatadalatr ayat
ini turun lebih akhir dari ayatyangl*rusus dan ber-
kaitan dengan pemindatran arah kiblat Ketika itu
Mekah masih menjadi dar harb'negara dalam
kondisi perang'. Ketika itu banyak kaum muslimin
yang ingin melaksanakan haji dan umrah secara indi-
vidu-individu, sekaligus mereka keluar atau tidak
melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa Hal ini
dilakukan karena sudah membekasnya pengajaran

yang diberikan Nabi saw. kepada mereka, dan
jelasnya gambaran keimanan yang menancap di
dalam jiwa mereka dan tergambarkan dalam peri-
laku mereka Kejelasan ajaran Nabi ini menjadikan
hati dan jiwa mereka tertancap kepada Islam sampai
akarnya sehingga di dalam beraktivitas mereka takut
terjerumus dalam kejatriliahan.

Dahvah yang dilakukan Nabi ini terasa benar
dalam diri mereka dengan amat sempurna dan
dalam pandangan mereka terhadap alam kehidupan
dan segala hubungannya. Seolah-olah Nabi
Muhammad saw. telah menggoncang setiap jiwa
merekahingga tercabutlah sisa-sisa akar kejatriliah-
an, dan munc{rl dalam diri merekakejelasan Islam.

Inilah Islam, suahr ajaranyang marnpu melepas
lian secarz semflrna apa-apayang merupakan sisa-

sisa kejahiliahan secara langgeng. Akhirny4 men-
jailikan hati ini ilftlas menerima gambaran ajaran
yang baru dan segala sesuahr yang ditunhrt oleh
ajaran yang baru tadi (slarn). Mak4 ketika telatt
sempurna ajaran ini dalam dirikaum muslimin, Islam
ingin melanggengkan syiar terdahulu (Shafa dan
Marwa), yang hal ini bila dilakukan tidak akan merrr
bawa pengaruh atau membawa bahaya pada diri
kaum muslimin. Akan tetapi, sebelumpelanggengan
syiar ini, kaum muslimin telah diikat dengan ajaran

Islam, yakni setelah mencopot dan memufirs akar-
akarkejahiliahan dari diri mereka Sehingga setelah
ditancapkan akidah Islam ini, aktivitas syiar Islam di
Shafa dan Marwa ini menjadi berbeda sekali dengan
keadaannya ketika masih didasari kejahiliahan. Dari
sini kita dapati metode pendidikan yang dalam
sehingga AlQur'an menyatakan bahwa Shafa dan
Marwa adalah sebagian dari syiar agama Allah.

"Sesungguhnya Shnfa dnn Marwa itu wbogian dari
syim (agama) Allnh.'

Mak4 jika seseorang melakukan sai di antara
keduanya sesungguhnya mereka telah melaksana-
kan salah satu syiar dari syiar-syiar agama Allah.
Sebab, trjuan sa'i mereka sematamata karenaAllah.
Sehingga dengan ini sudah berbeda antara thawaf
atau sal yang baru (yang ditentukan Allah) dengan
thawaf atau sal peninggalan jattiliah.

Oleh sebab ihr, jikamereka keluar untukmelaku-
kan thawaf, perbuatan itu bukan suahr dosa karena
perintah ini bukan perintah jahitah, melainkan
perintah Allah. Juga penghadapan ini bukanlah
penghadapan dalam rangka kejatriliahan.

'Malqbarangsiapayangmmgrjal,nnlnjikzBaitullah
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atau bnumrah, tidnk adn dosa baginya mengrrjaknn
sa'i anlara laduanya."

Dan, sungguh Islam telah menetapkan keagung-
an manasik haji ini sebagaimana pernah dilakukan
oleh orang Arab. Islam juga menghilangkan segala

unsur yang bisa membawa kepada penyembahan
berhala atau unsurkejahiliahan yang lain. Dan, Islam
mengaitkan syiar ini dengan suahr kaitan yang Islami.
Islam mengidentifikasinya dengan syiar Ibrahim
yang memang diajarkan Tuhannya (akan datang
penjelasan lebih rinci tentang ini dalam pembahasan

mengenai fardhunya haji pada ayat yang'akan
datang). Adapun umrah sama dengan ibadah haji
dalam hal adanya ibadah di Shafa dan Marwa.
Bedanya kalau haji ada wukuf di Arafah, sedangkan
dalam umrah tidak ada

Kemudian, ayat di atas difuhrp dengan masalah
ibadah tathnwwu' dengan baik secara mutlak,

'Dan, barangsinpa mzlnkuknn lcebajilan dnryon lce-

relnnn lwti, malw sntnggulmya Allnh Malw Mmsyulatri
leb ailrnn lngi Maln Mengetahui. "

Ayat di atas memberi sinyalemen bahwa ibadah
thawaf (sa i) adalah ibadahyang baik sehinggatidak
ada lagi kesulitan dan ganjalan dalam hati kaum
muslimin untuk thawaf atau sa'i ini. Dan, akan
tenteramlah hati mereka karena Allah menegaskan
bahwa ibadah thawaf atau sa'i adalah termasuk
kebaikan dan akan dibalas dengankebaikan.

Baiklah kami berhenti sejenak di sini sambil
memperhatikan kalimat yang dipakai Al-Qur'an,
'fainnallnlw syakir 'serunggulatya Alkh Mala Mm'
syukuri lebaiknn"' maknanya adalah bahwa Allah
ridha kepada suahr kebajikan dan menerima serta
memberinya pahala.Apabila kita cermati dari segi
bahasa, kata "syakir" menunjuftl<an perlindungan
yang segar di balik maknanya yang murni, me
nunjukkan keridhaan yang sempurna. Sehingg4
seolah-olah kesyukuran itu dari Tuhan kepada
hamba (nnnusia) . IGlau memang demikian, apakah
yang harus dilakukan oleh si hamba untuk meng-
imbangi terima kasih Tuhan atas perbuatan baik
yans dilakukan si hamba ihr? Lalu apakah yang alian
dilakukan si hamba untuk menyempurnakan per-

buatannyayang mendapatkan limpahan kesyukuran
Allah? Itulah cara Al-Qur'an dalam membangkit-
kan perasaan mesra dalam jiwa seseorang dengan
cara yang halus dan mengandung keindahan yang
besar.

Laknat terhadap Orang-Orang
yang Menyembunyikan AyalAyat Allah
dan Orang-Orang Kafir

Setelah menerangkan hukum sai anhra Shafr
dan Marw4 ayat ini beralih kepada menakut-nakuti
orang{rang yang menyembunyikan keterangan-
keteramgan dan petunjuk yang telah diturunkan
Allah. Yaitu; orang{rang Yatrudiyang telah dibicara
kan panjang lebar di muka dalam surah ini, yang
menunjukkan bahwa tindakan-tin{akan buruk
mereka tidak berhenti seputar masalah menghadap
ke Masjidil Haram dan kefrrdhuan haji saja,

+-;VU1$V4\AgJfy'a6ti$i'ty
i#:,8\,#Aiti\i;, SS I oq Lfi ;.Y
"'\;:4t1M'u13.6 
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t6#isj+(sig;rl
"Sesungguhnya aratg-orang meny unbunyilan apa yang
telah Kami turunlmn bmQa letnangan-lcetnangan
(yansklas) dnn petunjuk" sesudah Ifurni bd pui elntan

kpod" manusia dalnm Alkitab, mneka iht dilnlffrnt
olehAllah dan dilnlcnati olzh sanua ma}Jtlnkyangdnpal
rulalcrwti. I{ecuali, nnelw yang telnh bnabat dan mag-
adakan perbailwn serta mzneranglmn (leebmaran)"

Malea, tnhndap mnela itukh Alat ntnerimn nbatuy a.

D a"n" Alailnh Yang Maha Pmerirna tnbat lagi Malw P*
ryayatg. Saunggulatya zrarg-ararlg lwfr dan mati
dnkm luadann l*fo, mcrelm ita mndnp ar lnlnar Allah"
para mnlailat, dan seluruh mnnusin. Mnekn kzknl di
dnlam lal'"rut itu; tidnk alwn diringanknn sika dmi
mnelu dnn tidak (pula) mnelw dibili tnnguh.'(aI-
Baqarah: 159-162)

I(aum Yahudi dan Nasrani telah mengetahui
kebenaran Muhammad dari kitab mereka dan
syariatyang diajarkan beliau sesuai dengan syariat
mereka sendiri, batrkanyang belakangan ihrlah yang

akan kekal selama-lamanya- Tetapi, mereka segan

untuk mengakui kebenarannya. Mereka (orang-

orang Yahudi) mendiamkan kebenaran Islam walau-
pun mereka mengetatruinya dan menyembunyilian
perkataan-perkataan yang merekayakini kebenaran-***
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nya Mereka menjauhi ayat-ayatAft.h dalam kitab
Nya. Mereka tidak mau menampallkan, bahkan
mereka mendiamKan serta menyembunyikan
hakikat kebenaran itu. Hal ini dilakukan karena
mereka mempunyai hriuan keduniaan IGsus seperti

ini sangat banyak kita jumpai dalam alam realita
kehidupan dan mereka berpaling dari hakikat serta
kebenaran agama Islam.

'Merela dilnlcnat Allah dan dilaknnti olch semua

makhluk yang dnpat mehkruti."

Seakan mereka berkeliling dalam lingkaran
pelaknatan. Mereka tertimpapelaknatan dari segala

penjuru dan harus menghadapi pelaknatan. kl<rrat
adalah penjauhan dan penyingkiran disertai dengan

kemurkaan. Berarti mereka dilaknat Allah dan
dijauhkan dari ratrmat-Ny4 juga mereka menerima
pelalaratan dari orangorangyang melaknat di setiap

tempatdanwakhr.

'Keatahi, mneka y ang bntobat dnn rungadn h,nn pn'
bailrm sntn mencrangkan (lubawan). MaLa, tsrhanap

mselw itulah Alw rnenohna tabatnya. Dan, Alulnh
YangMala Pmnima tnbat lagi Maha Pryoyorg."

Dengan ini jelaslah kiranya bahwa AlQur'an
membuka pinhr tobat yang menuiu ke ruang luas

dan terang dengan seluasluasnya bagi siapayang
benar-benar hendak kembali ke tempatyang damai,

dengan tekad serta niatyang kuat dan benar serta
diikuti pula dengan arnal perbuatanryn JWa dengan

mengakui segala kesalahannyayang lalu dan me
nerangkan kepada siapa pun apa-apa yang telah
disembunyikannya Kemudian, yakinlah dia akan

ratunat dan percaya batrwa tobatnya akan diterima

Daa Akulnh YangMaln Pennima tnubat l"g Mol*
P^yolory."

Sedangkan, orang{rang yang berpaling dan

tidak mau bertobat sehingga hilang dan berakhir
kesempatan ifu, mereka akan menerima apa yang

telah diancarnkan Allah sebelumnya

"S esunguhny a oratg- mattg lnfir dan mati dnlam lu'
adaan-laf.r,- mnelw itu nmdapat lahwt Allnh' para

makllwi dan seluruh mm,usia. Mnela lulal di dalnm

lakrat itu; tidak alan diringanlant silcsa dari mtela
dnn tidnk (Puln) mselu dibni tanguh."

Hal ini disebabkan mereka telah menuhrp pintu

yang menuju kepada kebenaran itu dari dirinya
sendiri, dan memilih meninggalkan kesempatan
yang terbuka itu. Merekalebih suka menyembunyi-

kan kebenaran, melakukan kekufuran serta kesesatan,

'Muelw itu mendapat lnknnt AIInh, para m.alnilat,

dnn seluruh m.anusi.a"

Sudah sangat cocok bila mereka menerima
laknat yang kekal, tidak akan diringankan siksa

mereka, dan tidak akari diberikan kesempatan
istirahat bagi mereka. Agar, mereka merasakan
betapa pedihnya diri yang terlempar sia-sia jauh dari
rahmat Oelas kasih), tiada sebelah mata pun yang

sudi memandang dan tiada lidah bergerak untuk
memberi salam. Hanya laknat bagi mereka dari
Allah, malaikat, dan seluruh penguhrknya Mereka
akan meneriira azab dan siksa yang pedih dan hina-

tt*

ieona, Syirih dan Thklid
Setelah selesai pembahasan di atas dalam

menegakkan taslnwwur imani dt atas fondasinya
yans besar dan benar, yakni kaidah tauhid , ayat-ayat

ini berlanjut menjelaskan kepada manusia agar
menyaksilian fenomena alam yang nyata sekaligus

menunjukkan keagungan Allatr. Kemudian dalam

ayat berikutnya, Allatr juga menjelaskan tentang
onmg{mngyang menjadikan Lrtran selainAllah dan

siksaan-siks:nn yang pedih bagi mereka- Setelah

mereka mendapat siksa dari Allah maka sia-sialah

keinginan m"reka untuk berbuat baik lagi, seba-b

sudahterlambal
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'6i4j,a.K?+i;:;Sgi*W',56
&$t'nGAn;Y3i.fr o,fr {lzt
'Dan Tithnnmu adnlnh Tfuhnn YagMala Esa, tindn

Tuhan selnin Dia, Yang Maha Pemurah lngi Mahn
P*yqorg. Sesunguhnya pada pmciptrnn langit dnn

bumi, silih bngarrtinya mnlam dzngon sinrg fupolyory
bnlnyar di tmgah samudna fungan munbawa sesuatu

yang bmnanfant bagi manusta fu opo y*,5 diatrunlwt
Allnh dnri kngit berupa air (hujan) yang dzngan air
itu Allnh mntghiduplcan bumi sesudah mnti (kering)-

nya dnn Din wbarlan di bumi segaln jmis hattan, dnn

pengisaran angin dnn awan yang dilcndnlil<an antara

langit dan bumi, sungguh (tndapat) tanna-tannn (kz-

aaan dnn lwbaaran AIInh) W lilum y attg mnnikirl(m-
Dan, di antora manusia ada mang-mary yary rne-

ny embah tandingan-tardingan sehin Allnh. Mnekn
mmcintainya sebagaimana rnerelu mmdntai Allnh.
Adnpun orang-orang y ong b aiman sangat cinfn lnpadn

Allah. Daq jila seandninya orong-uanglang bnbuat

ulim itu rcngetahui lwtilw merela mclilwt silxa (pana

hmi kiamnt), balwa lulwatan itu lupunyann Allnh
semuatlja dnn bahna Allah amar bnat silcsann'-Nya

(nismy a mnekn alan mmy aal). (Yaiht), letila nang-
aratlg yang diikilti itu bnlzpas diri dnri arutgorong
yang mengikutirrya dan merelw melilwt silcra, dan
(kctilil) Irubungan antara merelm terputus samn seluli'
Dan berlrnnlnh orang-orang yang mcngilatti,'Seandni-
nya lami dapat lczrnball (kz dunia), pati lwmi aknn

bnlzpas diri dnri mnelw sebagaimnna mnela bnlzpas

diri dmi lwmi.' Demikianlnh Allah mnnpnlilntken
lepada mnelu amal pobuatm mnelw mmiadi saalnn
bagi mnelu; dan. selali-knli rnerelw tidnk aI@ kzluar

dsri api nnakn.' (al-Baqarah: 163- 167)

Sesungguhnya wahdatul-uluhiyyah'keesaan
Tulnn'merupakan kaidah (fondasi) besar yang

menjadi tempat tesalmya tntlmrmnn imnni'pndang-
an yang berorientasi iman'. Karena itu, tidak ada
persetsihan tentang iktikad mengenai adanya llnh
Tuhanyangberhak disembatr' ini Perselisihanyang
timbul hanya mengenai penggambaran seputar zat-

Nya, sifat-sifat-Nya, dan hubungan-Nya dengan
makhluk Akan tetapi, tidak menegasilkanwujud //zft
ini. Dan, fifiah manusiapun tidakpernah melupakan

hakikat ini, yaitn hakikat adanya llnh Kec.tdi, pada

masa-masabelakangan ini saja setelah trmbuh suahr

"tumbuhan" yang terlepas dari batang kehidupan,

terputus dari batang filatr, yang mengingkari adanya

Ilnh Dan,ini merupakan tumbuhan yang ganjil dan

tidak mempunyai akar di dataran alam wujud. Oleh
karena ihr, kembalinya adalah kepada kemusnahan
dari alam wujud ini. Alam wujud yang tidak mampu

mereka bangun dan tidak dapat dibayangkan oleh
fifahnyayang terpuhrs dari akarnya

Oleh sebab inr, AlQur'an senantiasa membicara
kan waMatul-uluhiyyah ini dengan meluruskan
pandangari yang salah dan memantapkan kaidah

asasi unhrk menegaHran tnslawwurittt Selaniutnya,

dengan menegakkan kaidah-kaidatr seperti kaidah-

kaidah alJrlak (moral) dan tatanan sosial yang

bersumber dari tnhmtwur iri, taslwwwur tentang
'keesaanTuhan" dalam alam semesta ini. Firman-
Nva

'Dan Tillwnmu adnlah Tulnn Yang Malw Esa, tinda

Tuhnn selain Dia Yang Maln Pemurah I"g Mol*
"Pryqang."

Dari keesaan Tuhan yang ditegaskan dengan
penegasan seperti itu, dan dengan aneka mircam
metode penegasan, yang menge salnn al-mnbud'7at
Yang berhak disembah'yang segala makhluk
menuju kepada-Nya dengan beribadatr dan melalnr-

lan ketaafan; menjadi kesafiran aratr yang di siUr ber-

temulah semua makhluk dengan kaidah-kaidah
aklrlak dan perilaku; kesahran sumberyarrg dari sifit
semua makhluk dapat memperoleh sumbersumber
syariat dan perundang-undanganny4 dan kesafuan

manlwj yaw mengatur kehidupan manusia dalam

semua jalanhidupnya.
Ayat ini ada berkaitan dengan persiapan umat

Islam dalam perannya yang besar di bumi. Dan,

keterangan tentang pentauhidan ini sering diulang-
ulang dalam suratr-su:ah Makkiyyah, agar bisa me
nembus indra dan akal manusia serta segala aspek

kehidupan dan realita yang ada ini. Iafal ini juga

diulang-ulang penyebutannya karena memang
darinya muncul aturan syara' dan taklif-taklif dari-

Nya Selanjutrrya ayat di atas menyebut sifutAllah
yang Ratrman Maha Pengasih) dan Rahim (Matta

Penyayang), yang dengan Ratrman dan Rahimnya

inilah muncul setiap hukum dan taHi[
Alam ini semuanya menyaksikan keesaan dan

ketauhidan serta kerahmanan-Nya dalam semua

lapangan,

"Sesungguhny a dalnn p miptaan kngit dnn bumi, sikh

bergantinya malnm dngan siang lilpal yarg bnlayar

di tmgah samudna daryan mnnbawa sesuatu yang bn-
manfant b agi mnnus'in, dnn ap a y ang diturunlmn Allnh
dnri langlt bnupa air (huj an) y ang dmgan air itu Allnh
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merghiduplun bumi saudnh mnti (ktrirg -rry a" dn n Dia
sebarlan di bumi ini segaln j mis hmtart, dnn pmgisaran

angin dnn aroan |ang dilnndnklwn antara lnngit dnn

bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (luesaan dan
lubesaran Allnh) bagi orang-orang yang mnnikirlmn."

Inilah kunciyang membuka segenap pancaindr4
perasaan, dan penglihatan unhrk methat keajaiban
alam yang terbentang luas, yang kadang-kadang
dikaburkan oleh kebiasaan. Ayat ini seolah-olah
sebagai seruan kepada umat manusia supaya me
mandang alam ini bagaikan rnemandangnya untuk
pertamikali. Alangkah penuhnya alam dengan
keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Namun, bila
kita memandangnya dalam waktu lama seolaholah
hal-hal itu biasa saja l-ain halnya jika kita meman-
dangnya dengan penglihatanyang seolaholah unhrk
pertamakali.

Inilah dia lanslt dan bumi, alangkah luas dan
longgarnya Awan dan angkasa yang keluasarurya
tak terduga. Silih bergantinya malam dengan siang,
gelap dengan terang. Saat fajar menyingsing dan
ketika sang matahari terbenam. Ini semua pasti

menggetarkan jiwa dan peftNaan, membangkitkan
kekaguman, sebab ini semua memang sangat ajaib.

Kapal-kapal yang berlayar di samudra luas meng-
angkut kebuhrhan-kebutuhan kita bersam4 seperti
sabut terombang-ambing di gelombang yang ber-
gulung-gulung. IGpal-kapal yang berserakan di
samudera dan di sekelilingnya gelombang-gelom-

bang setinggr gunung. Itu semua tidak ada apa-

apanya kecuali karena kekuasaan Allah, dan pe
meliharaan dariAllahyang merupakan ahran alam
dari-Nya

Juga apa yang dicurahkan Allah dari angkasa
berupa air yang dapat menyrburkan bumi yang
kering dan tandus, serta menyebarkan di bumi ini
berbagai binatang yang merayap dan melat4 me
niupkan angin, mengarak awan yang bergerak dan
berganhrng antarabumi dan langit lni semua adalah
pemandangan yang apabila dilihat dengan mata
kepala yang terbuka pasti akan menggetarkan hati
dan jiwa yang mau tak mau akan menyadari
kebesaran Allah S\ry'I Itulah kehidupan yang di-

timbulkan oleh tanah ketika menghisap air, ke-
hidupan yang tak dapat diketahui cara perhrmbuhan-

ny4 yang sangat aneh dan halus pada mulany4 lalu
akfiirnya jelas, terang, dan nyata- Dari semulayang
melata lembut berubah menjadi bergerak sigap dan

tangkas, dari mana ifu semua asalnya?

Kaum ateis berusaha menghilangkan pertanyaan

yang tidak bisa diketahui jawabannya, padahal
jawaban ini tidak bisa dihindari dari hati nuraninya.
Sebab, fitrahnya sendiri mengakui adanya Tuhan
yang menciptakan kehidupan dan mematikannya.
Mereka berusaha mempengaruhi manusia lain
dengan ideologi komunisnya Mereka mengatakan
ada kehidupan, tetapi tidak ada yang membuat
hidup. Dan, pada akhirnya banyak di antara pakar

Rusia sendiri bingung dengan teori di atas. Begitu
juga dengan sang pencehrs teori evolusi Darwin
yang jugabingung.

Dalam pergerakan awan yang digerakkan angin
di udara dari barat ke timur, dari selatan ke utara,
yang patuh Bada rahasia yang ditetapkan dalam
kejadian alam ini. Sungguh dalam semua itu tidak
cukup hanya dikatakan sebagai teori.kausalitas,
tgtapi rahasiayans lebih dalam adalah sinpaknh yang

mmciptalwn lmusalitas itu? Fenomena alam inilah
sebagai bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah
bagi mereka yang berakal sehal

"Sungguh (terdnpat) tnndn-tandn (leeesaan dan lu-
besaran Allah) bagi mang- orary ) ary memikirlan, "

Sekiranya manusia melemparkan kebekuan
karena tidak mau memperhatikan fenomena alam
ini, lalu dia mau memperhatikan alam ini dengan
perasaan yang baru dan pandangan yang penuh
penyelidikan bagaikan seseorang yang baru
mengunjungi alam ini, memperhatikan sungguh-
sungguh tiap gerak dan gemerisiknya suara;
tentulah akan tergetar jiwanya dan terbukalah
baginya segala keajaiban yang menyelubungi alam
sekelilingnya. Tetapi walaupun demikian, tidak
jarang orang{rang segan menggunakan akal yang

sehat, bahkan membutakan penglihatannya sendiri
terhadap alam ini. Sehingga tergelincirlah dia dari
tauhid, sumber dari segala keajaiban alam yang
mengelilinginyaitu,

'Dan, di antara mnnusia adn orang-orang )ang me-

nyembah tandingan-tandhryan selnin Allnh. Mnelw
mercintainy a s ebagaimana mzrela mmrintni Allah. "

Ada sebagian manusia yang menjadikan tuhan
tandingan selain Allah. Pada masa turunnya ayat ini
tuhan tandingan ihr berupa batu-baht, pohon-pohon,

bintang-bintang, malaikal setan, dan lain-lainnya.
Benda-benda tersebut dicintai dengan sangatny4
bahkan melebihi cinlanya kepadaAllah. Semua ihr
adalah syirih baik pada tingkatan syirik yang samar
maupun syirik yang jelas. Orang yang beriman lebih
mencintai Allah daripada apa pun juga, dengan cinta
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yang tiada bertara dan berhingga,

'Adnpun orang- orang yang berim.an sangat cintn kapann

Allnh.'

I{ata "hubb"yang berarti cinta, merupakan
sebuah kata yang mesra dan indah. Karen4 hal itu
merupakan kemesraan yang menjalin hubungan
antaraAllah dengan seoftmg mukmin sebelum lain-
lainnya; cinta yang dirangkai oleh kehrlusikhlasan,
yang mekar mengembang di atas kesadaran akan
curahan rahmat dan belas kasih Allah yang tak
terhingga kepadanya

'Daq jilw seandninya orang-nrangyangalim itu mr-
ngetnhui lrztilw mnela melihat siksa bana heri kiamat),
balur:a lukuatan itu lupunyaan Allnh sanuanya dnn
bahu a AII^ah amat b nit ik ann- Ny a (niscay a- rnnelu
menyesal). (Yaitu), letika mang-ffang yang diikuti itu
bnlzpas dU dml orang-orang y ang mmsilafihAa mneka
melilnt silcsa, dnn (letila) hubungan antara msekn ter-
putus satnn selali, dnn bsrkntnlah omng-orangyang mtng-
ikuti, 'Sekiranya knmi dnpat kmbali (l@ dunin), pasti
lnmi aknn bnlzpas diri dnri mnelm sebagaimnnn mnekn
brlzpas diri dnri lwmi.' Dnnikianlah Allnh mnnpn-
lilwtlran lepadn mnekn amnl pnbuatnn mnekn mqiadi
wsalnn bagi mnelm; dnn selmli-luhi mnelm tidn* alan
kzluar dari api nsralea."

Orangorang yang menuhankan sesuahr selain
Allah dan mencintainya sebagaimana mencintai
Allah, merekalah orang yang zalim terhadap
kebenaran dan diri sendiri. Namuq jika mereka mau
berpikir dan memandang jauh serta menginsafi
betapa nanti bila telah datang saatnya berhadapan
dengan Allah kelak di kemudian hari, tentu mereka
akan menyadari kekeliruannya. Sekiranya mereka
suka melihat, tentu akan terlihat, dan disaksikarurya
siksa hebatakibat syirik dan kekafiran. Ketika itulah
mereka baru sadar bahwa kekuasaan hanya di
tangan Allah, dan hanyaAllahlah yang keras siksa-
Nya

Jikalau para pengikut mengetahui pemimpin-
pemimpin yang mereka puja-puja dan taati sepenuh-
nya hingga menyimpang dari petunjuk Allah,
ternyata memutuskan segala hubungan di antara
mereka hubungan antara pengikut dengan pemirn
pin, antara penyembatr dengan sembahannya selain
Allah; tentunya mereka tak akan mengikutinya.
Ketika pemimpin-pemimpin yang ditaati dan diper-
tuhankan ifu telah menyaksikan betapa kengerian
siks4 mereka tidak mau bertanggung jawab dan
timbullah ketakutan merek4 serta larilah mereka

dari pengikuhrya Sedangkan, pengikutyang merasa
tertipu oleh perbuatan pemimpin-pemimpin yang
berkf,rianaf menjadi begitu jengkel. Sehingga" timbul
penyesalan yang besar dan ingin kembali ke dunia
sekali lagi jika mungkin, untuk membalas kezaliman
pemimpin-pemimpinnya itu. Dan, unfirk melepaslan
hubungan antara pengikut dan pemimpin, antara
pecinta dan yang dicintai. Demikianlah Allah menr
bukakan akibat dari perbuatan merek4 yang hanya
berupa penyesalan yang tiada akhir, dan mereka
tetap tersekap dalam neraka

'Da4 brrlatnlnh orang-mang J ang mmgikuti,'Sekira-
nya kami dnpat fumbali (lu dunia), pasti lami alran
bultpas diri dori mnela wbagaimnra mnelw bnlzpas
diri dni kami."'

. Di situ tampaklah kebohongan dan penipuan
yang dilakulian para pemimpin merekayang sesat
ihr. Mereka para pengikut ini, ingin dapat kembali
ke dunia lagi dan akan berbuat baik Dan, mereka
ingin nrelepaskan diri darikepemimpinanyang sesat
dan menyesatkan, antara pemimpin dan pengikut-
nya. Tetapi, semua perkataan mereka tidak ada
artiny4 siasia dan terlambaf

'Demikianlnh Allnh mempnlilntknn lepata merelw

amnl pnbuatan mnelw mniani sesalnn bagi mneka,
dnn seknli- knli merelu tittak dnpat lvlilnr dnri api nnnkn'

Makanan yang llalal dan tlaram
Setelah selesai penjelasan tentang ayat-ayat

terdahulu, kini berlanjut seruan Allah kepada
manusia agar menikrnati makanan yang baik-baik
dalam kehidupanny4 serta menjauhi segala maka*
anyangjelekdan menjijilrt<an. Seruan agarmenjauhi
makanan yang jelek ini sebagai peringatan batrwa
seruan kepadahal-halyang jelektermasukmakanan
adalah seruan setan. Allah juga mengingatkan
kepada manusia agar jangan bertaklid dalam
masalah akidah tanpa pehrnjuk dari Allah, dan meng-
ungkapkan keaiban orang-or:mg yang menyeru
kepada selain Allah, padahal yang diseru ini tidak
berakal dan tidak bisa mendengar. Dan, dari sini
tampak ada kaitan antara topik yang lalu dengan
sekarang.

W{iryi^itrqff\94g,}6iq$-
&[jy*fr.Jfr k"&:^y-wi+,&
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"Hai selwlian manus'ia, mal,anlah yang hnlal lagi baik
dari apa yang t€rd.apat di bumi, dan janganlnh lwrnu
mmgikuti krrykah-hngkah s etnn larmn sesun guhny a
setnn itu adnlnh musuh yang nyata bagimu. Senngguh-

ny a setmt. iht Innl a mmluruh lamu untuk bnbuat i ahat

dan lejt, dnn supaya larnu berliln atus Allnh apayang
lwmu tidak mmgetnhni. Dan apabiln dilatnlan lwpadn

maelen, 'Ileutilnh apa yang telnh diturunlmn Allnh'
m.ala mnela mmjaanb, '(Iida*), tctapi lwmi lmnya

mmgilwti apa y arg tclnh lnrni p athh dmi ff atg-oratg
tua kami.' Apakah (mnelu akan mengikuti juga)
walnupun orang-marg tua mnela itu tidak mmgetalrui

sesuatu pun dnn tidak mmdapat paunjuk? Da4 pn'
umpamnnn (orang yang menysru) wang-orang, lcafr
annhh sepnti pmggembala yang mnnangil binatang

yang tidnk mndzngar selain pangikn dnn smran mja.
Mnelw tuli, bisu, dmt. buta, maka (olzh sebatr) itu merelu

ti"dak mngnti." (al-Baqarah: 168-171)

Seperti penegasan pada ayat-ayat Al-Qur'an
bahwa Allah adalah Tuhan Yang Satu, Dialah
pencipta alam semestaini; jugatelah dijelaskan siapa

saja yang mengarnbil tuhan selain Allah maka dia
akan mendapatbalasannyayang setimpal. Kemudian
ayat berikut ini menjelaskan bahwa Allatr adalah
pemberi rezcki kepada manusia dan makhlukyang
lain, sekaligus Allah menerangkan mana makanan
yang halal dan manayang haram. IGterangan seperti
ini adalah cabang dari keilahiahan Allah sebagai-

mana penjelasan yans telah lalu.
Allah juga membolehkan manusia seluruhnya

memakan makanan yang telah diberikan Allah
di bumi ini, yang halal dan baik saja, serta me
ninggalkan yang haram, sebab yang haram itu
sudah jelas. Juga agar manusia tidak mengikuti
langkahlangkah setan, termasuk dalam hal ma-

kanan, sebab setan ihr adalah musuh mereka. Oleh
sebab iht, setan tidak pernah menyuruh kepada
kebaikan, bahkan dia hanya menyrruh kepada
kejelekan. Dan, setan itu juga menyuruh manusia

agar menghalalkan atau mengharamkan sesuatu
sesuai dengan kehendak manusia, tanpa ada
perintah dariAllah. Bahkan, menyuruh manusia
agar mengatakan bahwa itu adalah syariatAllah,
sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang
Yahudi dan musyrikin Quraisy.

"Hai selalian m.anus'ia, maknnlah yang hnlnl lagi baik
dnri apa yang tndnpat di bumi, dnn janganlnh lmmu

nurgililtijej ak hngknh setan lcarmn saungguhnya setan

itu adalnh musuh yang nyatn bagimu. Saunggularya

setan itu hanya menyuruh lwmu untuk bnbuat iol*t
dnn keju dan supaya lurnu bnlan ans Allah apayang
lmmu tidnk mmgetahui." (al-Baqaratr: 168- 169)

Makanan yang diperbolehkan atau yang halal
dari apa-apa yang terdapat di bumi-kecuali yang
sgdikityang dilarang karena berkaitan dengan hal-

hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam

nash syara'--adalah terkait dengan akidah, sekaligus
bersesuaian denganfitatr alam dan fitrah manusia
Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi
manusia Oleh sebab itu, Allah menghalalkan apa
yang ada di bumi, tanpa ada pembatasan tentang
yang halal ini kecuali masalah khusus yang ber-
batraya Dan, apabilayang dibumi ini tidak dihalalkan
maka hal ini melampui daerah keseimbangan dan

tujuan diciptakarurya bumi unhrk manusia-

Jadi, umumnya keterangan tentang penghalalan

dari Allah ini, yang manusia bisa menilanati dari apa-

apa yang baik dan sesuai dengan fitah manusia,
tanpa harus menerima dengan kesulitan dan sesak

napas; maka semuaihr dengan sall syaratyakni agar
manusia menerima apayang halal dan menjauhi apa
yang haram dari apa-apa yang direzeldkan Allah.
Bukan berdasar bisikan setan yang tidak pernah
membisikJ<an kebaikan. Karena memang, setan
adalatr musuh manusia dan selalu menciptakan per-

musuhan, kejelekan, dan kekejian. Kalau tidak
begitu, ya dengan mengucaplan katakata kuflr dan

hinaan terhadap Allah, membuat-buat dusta atas

namaAllah, tanpa dasaryangtegas dan meyakinkan!

'Dan apabiln dikatakm l"pono mnelu, 'Ilatilah apa

y ang tel"ah diturunknn Allah,' malm mnela mntj aw ab,

'(Tidnk), tetapi lwmi hanya mmgilatti apa yang telnh

Itnmi p enlnh dnri orang- orang tua lmmi. "'

Golongan musyrikin sering diseru kepada Islam
tetapi tidak mau menerifiumy4 batrkan orangorang
ini lebih cenderung memegang ajaran-ajaran nenek
moyangnya yang jahiliah. Demikian juga orang-

orang Yahudi yang meneruskan peninggalan orang

lvtr7
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hra mereka dan menolak seruan.agiuna yang baru

0slarn) . Mak4 ayat di atas adalah berkaitan dengan
masalah aHdah, juga mengungkapkan aib orang-
orang yang taHid dalam masalah akidah, yang
mereka ini tidak mau berpikir dan meremrng. Se
lanjutnya, ayat ini menjelaskan hal-hal yang ber-
kenaan dengan golongan yang tidak mengutamakan
akal pikiran dan tidak menghendaki petunjuk Bila
diserukan kepada mereka agar mengikuti segala
yang diturunkanAllah, merekatetap membandel dan

frnatik pada apayang telah mereka pegang selama

ihr yang berasal dari nenek moyang mereka. Mereka
enggan membuka pikiran unfuk menyambut sesuatu
yangbaru, merekalebih sukaberada dalamkerendatr-

an dan kehilangan harga diri.

"Apalwh ftrcrelw alan nengilafi jugQ walaapun uang-
wang tua merela itu tidak mcngetnhui sesuatu pun dan

tidak nundnp ar p etunj uk.'

Mereka tetap menapaktilasi jalan-jalan yang
ditempuh oleh nenek moyangnyayang tidakmen-
dapatpetunjuk Akhirnya, mereka tetap taHid buta
kepada nenek mo]'angnya. Oleh sebab itu, dilukis
kanlah untuk mereka itu suatu gambaran lucu
karena kekolotan dan kebekuan pikiran mereka.
Mereka dilukiskan seperti binatang yang di-
gembala dan binatang ini tidak mengerti seruan-
seruan dari orang lain. Batlkan, bila binatang itu
mendengar apa yang diteriakkan penggembalanya
maka ia hanya sekadar mendengar tetapi tidak
mengerti. Orangorang di atas ini seperti binatang,
bahkan lebih sesat dari binatang itu sendiri. I(arena
binatang itu masih bisa'mendengar, melihat dan
bersuar4 tetapi orangorang ini buta tuli, dan bisu
serta tidak bisa berpikir.

' D an p mtmp amann (nang y ang meny mt) mary- urang

l(nfir adnlnh sepnti pmggembal.a. yang memnrtgil
binanrg yanq tidnk nundmgar selnin panggilan dnn

senarn mja. Moela htli, bisa, dan butn" makn (olzh

sebab itu) merela tidnle mntgnti."

Walaupun mereka mempunyai telinga lidatr, dan

duamata tetapi alat-alatpancaindra ihr mereka sia-

siakan. Mak4 mereka ihr sama saja dengan orang
yangbuta hrli, dan bisu, sertatidak berakal. Mereka
ini tidak mendapat ftunjuk Orangorang seperti
ini sudah tidak tahu lagi tugasnya di bumi dan

sepertinya mereka tidak diberi telinga dan mata"

Inilatr puncak sindiran terhadap mereka karena
tidak mau menggunakan pikirannya Mereka me
nutup jendela-jendela pengetahuan dan hidayatr,

serta mereka cenderung menerima dan tetap me
laksanakan akidah 

Yr.tT 
bulsn dari Allah-

Pembahasan selanjutrya diurjukan kepada kaum
muslimin saja supaya menikrnati rezeki Allah yang

bermanfrat dan diaralrkannya merekaunfuk men-
syukuri nikmat-nikmat Allah. Serta, dijelaskan
kepada mereka apa yang dihararnkan atas merek4
yaitu apaapa yang tidak baik dan tidak dihalallgn
bagi mereka Kemudian, diancamnya orang{rang
Yatrudi yang meryranggatr mereka mengenai mal€n
yang baik-baik dan yang haram ini, yang semuanya
sudatr termaktub di dalamkitab merek4

'&tsY ej#uVLWv45\6v"
i;I3496fi*:'tr3t:^t''uoL;+iiKir)
-e..3j6"_;4i'i5i;3it:^4i'rU{G,
a\*iffrtGti{;twf 6w
'gif$uiuiKiAi(4$ U3f-
cBW*': jliqi&.*,5ri-Trrbii
i:$iiffiiA$-{is.3i\J51:.94
t5i64.i$ $ariQ;'Fisi
a',,"5\4r3A$u'l4t';tLA\(;iJi
|.{4i$3Kt"&Aft9 ;3iih'€.-5
t*.pp$,rt$:t1,\ffi 'u_5\(,rj,yJ1iegi#ia\jla';4iii,ri:;t:u*pwer5iia\j{aAOl\3t*iJ1
"Hai mang-uraryJary berhnaa malwnlah di antara

re<pki lry bai.k-baik yang lfumi berilwn le4adnnu,
dnn bosyulatrlnh kzpadn Allah ilta benar-bcnnr lwnu
lnnya mmyanbah l"pod"-tta. Sesungulatya Allah
Iwnya mmghnamlan bagirnu bffigkni, dnah d,agrry

babi, dnn birutang ytg (ketikn disa rl'elih) disebut

suatu nnm.a selnin Allnh. Tapi, ba.rangrinpa dalnm
lvndaan tnpalsa (mennlatury a) vnang dia fulak nery-
fuginl(nutja dnn tidnk, (pula) mdarnpaui batn, mnlw

tidak ada dnm baginla. Senntgulmya AIIah l/Iaha lv{olw
Pengampun lagi Maha Paryay ang. Saungilmya orang'

arang yng mcn) anbunyilan apa y ang tclnh diturunJa n'

Allah"yaihtAlkitatr,danmenjualnyadntgonhmgayang
sedikit (murah), mnela itu sebmanry a tilak mmnknn
(rcnzlan) lu dnkm pmrhrya se.lain api. Da4 Allnh tidak
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almn bqbicara l"po.do rurel@ padn hmi kiarnat dnn
tidnk alrnn mmyucilan mereltn, dm bryi mneka silcsa

yang arnat pedih. Mereka itulah urung-lrang yang
mtmtreli lusesatan dmgan petunjuk, dan silxa dengan

pmgampunan. Malw, okryM sab,rnya mnela itu
mennnggung silsa nnala. Yong dernikian itu, adnlah
lwrena Allah tclah mmurun*m kirnb _IrM dntgan nnn-
bawa lubmman; dnn snungguhnya urang-mtfigyang
bnseliih tmtang hitnt itu, b enm -b mnr dnlnm p ns mg-
kztann(pmyimpangan)yang jauh."(al-BaqarahzLT2-
t76)

Allah telah menyeru oftrng{ftmg yang beririran
agar menerima hukum syariat Allah, juga agar
mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang
haram. Dan, Allatr mengingatkan kepada mereka
bahwa Dia semahlah pemberi rezeki dan memboleh
kan kepada mereka memanfaatkan makanan-
makananyang baik dari apayang telah Diarezeki-
kan. Mak4 Allah memberitahu merekabatrwa Dia
tidak melarang untuk mengambil yang baik dari
rezeki ihr danAllah melarang hamba-Nya agar me
ninggalkan sesuatr yang tidak baik dari rezeki itu.

Pelarangan ini bukan karenaAllah mengingin-
kan agarmerekamengalami kesulitan dan kesempit-
an dalam mencari rezeki, sebab Allah sendirilah yang

melimpahkan reznld.kepada mereka Allah meng-
inginkan mereka agar sebagai hamba bisa men-
syukuri apa-apa yang berasal dari Allah dan agar
mereka bisa betul-behrl beribadah semata-mata
kepada Allah tanpa ada penyekutuan. Maka, Allah
mewahyukan kepada mereka bahwa sWkur itu
adalah termanifestasikan dengan ibadah dan taat
sertaridha dengan apa-apayang dariAllah. Pernyata
an initerangkum dalam satu kalimatyang pendeh

"Hai mang-mang yarry brimnn, mal@nlah di antma
reaeki yang baik-baik yang Kami brilnn kzpadmnu,

dnn bnsyulanlnh kzpada Alhh jil(n bennr-barm lamu
Itnny a mmy unb ah kzp adn - Ny a. "

Kemudian, Allah melanjutkan penjelasan tentang
apa-apa yang diharanrkan dari makanan dengan
suatr benhrknashyang dibatasi dengan penggunaan

adntulqwhri'peranglatpembatasan'yalmi"imtam.aa",

"Sesunguhnya Allnh hnnya mtnglwamlwn bagi.mu

banglai, dorah, dnging babi, dnn binatang y ang (Lctikn
disembelih) disebut suatu (nnma) selnin Allah."

"Banglai' itu akan dijauhi dan dibencioleh jiwa
yang baik, begitu juga dengan "darah".l,ebih-lebih
ternyata setelah dilakukan penelitian--setelah

berjalan waktu yang panjang dari pengharamannya
oleh Al-Qur'an dan Taurat-ternyata terkumpul
mikroba dan materi-materi lain yang berbahaya
dalam bangkai dan damh. Dan, kita tidak menge
tahui barangkali ilmu kedokteran modern telah
dapat menyingkap lebih jauh tentang bahaya yang
ditimbulkannya atau mernang terdapat sebabsebab
lain dihararnkannya kedua benda itu yang belum
terungkap oleh manusia.

Sedangkan, "babi'belakangan ini ada orang-
orang yang memperdebatkan keharamannya. Dan,
babi itu sendiri menjadikan jijik orang yang berjiwa
bersih dan lurus. Di samping keadaannya yang
menjijikkan ihi, Allah telah menghararnkarurya sejak
masa yang panjang. Mereka berpendapat bahwa
cacing pita yang amat berbahaya, yang menurut
penelitian memang terdapat di dalam daging babi,
kini oleh kemajuan ilmiah telah dapat dihilangkan.
Oleh sebab ihr, babi tidak lagi haram. Demikianlah
pendapat mereka. Tapi satu hal yang mereka lupa
kan, bukankah keharaman babi itu sudah ber-
langsung lebih dari 13 abad? Dan, bukankah baru
saja ditemukan oleh penyelidikan ilmu pengetahuan
modern kuman-kuman berbatraya yang terkandung
di dalamnya?

Bukan merupakan suatu hal yang mustahil kalau
masih terkandung bahayabahaya lain yang belum
ditemukan di dalam babi. Apakah tidak lebih aman
dan sepatutnya kita berpegang pada hukum syariat
yang telatr memelihara manusia selama lebih dari
13 abad dari bahaya babi itu? Mak4 sudah sepatut-
nya kita memimhkan diri dari pendapat yang sesat
dankitaberalih menuju kepadapendapatyangbenar.
Serb" kita menghararnkan apa yang dihararnkan dan
menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Yang Maha
bijaksana dan Maha Mengetahui.

Adapun keharaman suatu yang disembelih
sambil menyebutkan suatu nama selain Allah,
tidaklahinidiharamkanWernratrya-Tapi,disebab
kan oleh ketidaktulusan jiwa dan tidak adanya ke
bulatan tuju m, mal<a rattersebut tergolong kepada
yang najis. Karena adanya kaitan akidah dengan
segala yang diharamkan seperti pada penjelasan
yang lalu. SungguhAllah telah mendorong kepada
manusia agar hanya ber-tawajjui kepada Allah
semata-mata tanpa ada persekutuan.

Dari sini jelas sekali hubungan antara peng-
haraman dan penghalalan dengan pengesaan Allatr.
Mak4 di sini ada hubungan yang kuat antara akidah
pengesaan Allah dengan masalah halal dan haram,
bahkan dari segala hukum syara'yang lain. Dan,
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bersama dengan ini agama Islam juga tidak melup&
kan keadaan-keadaan daruratyang mungkin akan
memaksa seseorang unfuk memakan barang yang
diharamkannya, bila itu benar-benar dilakukan
karena terpaksa untuk sekadar memenuhi paksaan

suasana darurat ihr dan tidak melampaui batas,

'ntupi, barangsiapa yang tnpalcsa (memakannya)

sednng ia tidak mcnginginknnny a dnn tidnk (puln) me-

lnmpaui batas, mnkn finak adn dnsa baginy a. Sesungguh'

nyaAllah Maha Pngampun lngi Mahn Pnloyong."

Ayat tersebut sebagai asas umum bagi segala
yang diharamkan. Jadi, walaupun di sini hanya di-
sebutkan yang berkenaan dengan makanan, tetapi
"pada dasarnya hukum ifu berlaku dan meliputi
segala hal darurat yang mengandung paksaan".
Mak4 kapan saja ditemukan kondisi darurat yang
mengancam kehidupan, yang bers:lngkutan diper-
kenankan melepaskan kesulitan ini dengan melaku-
kan sesuatu yang terlarang dalam batas-batas
menghilangkan kedaruratan itu saja, tidak lebih.
Tetapi, di sini ada perbedaan fuhiyyah mengenai
masalah posisi darurat, apakatr masalah-malasahlain
dapat diqiyaskan atau tidak? Atau, memang hanya
darurat seperti yang dinashkan dalam AlQur'an itu
saja? Dan, mereka juga berbeda pendapatmengenai
kadar ukuran menghilangkan darurat ifu, apakah
dalam batas minimal unhrk menghilangkan darurat
itu saja ataukah boleh makan dan minum secara
sempurna (sampai kenyang)? Ikmi di sini tidak
memasuki khilnfiyah ini dan kami mencukupkan
pembatrasan keterangan di atas sampai di sini.

*rt*

Sikap Kaum Yahudi Mengenai Masdafi
IIaId dan llaram Ini

IGum Yatrudi banyak membantah seputar apa-

apayang dihalalkan dan diharamkan olehAlQur'an.
Mak4 di dalamAlQur'an terdapatbeberapa hal yang

dihararnkan bagi orangorangYahudi secara l*tusus
dalam surah yang lain. Seperti pada surah al-An'aam
ayatl4$,

'Daq alas aratlg-orangYahudi tclah Kami lwramlan
smun binatnrg y arg berlatku, dnn dnri sapi dnn dnm.ba.

I{nmi hmaml,an atas mnela lanak dmi kzdua binntnng

itu, lecual;i lzmak yang adn padn punggungnya, atau

yang dnlnm pmtt besar dan ustts, atau yang mclzlut
padntulntg"

Sementara ihr, benda-benda tersebut dihalalkan

bagi kaum muslimin.
Barangkali mereka membantah penghalalan

bagi kaum muslimin ini. Dan, diriwayatkan pula
bahwa mereka juga membantah bendabendayang
dihararnkan ini, padahal benda-benda itu sudah di-
haramkan atas mereka di dalamTaural

Nah, ternyata menxrng sudah menjadi hrjuan
mereka yang abadi, yaitu hendak menimbulkan
keragu-raguan terhadap kebenaran perintah Al-
Qur'an dan kebenaran wahyu dari Allah ini Oleh
karena ihr, di sini kita jumpai ansrman keras atas

oftrng{ftrng yang menyembunyikan Alkitab yang
telah diturunkan oleh Allah,

"Saarryguhnya orang-orattg yang mmy mnunyilan apa
yang telah diarunkan Allah yaitu Alkitnb, dnn mm-
jr@o dengan larga yang sedikit (rnurah), mnela iht

. sebatarrrya tidnk meftrnlen (mmclm) lee dalmn pmnrya
selnin api. Dan, Allnh tidnk alan bnbicara lupadn
mnelw pada lari kinmnt, dnn tidak alwn mmyucilwn
m.erelw, dnn bagi mnelw sika yang amnr pedih. Mnelw
itulnh mang- orang y ang nztntr eli lssesatan dmgon p *
tunj uN dan si.L,m dmgan pengampurun. f/Ialq alangknh

sabarnya mnelw itu mmnngung silcsa nnala. Yang

dzmikian itu adalnh lnrma. Allnh tzlah mm,urunJwn

kitnb-Nya dmgon mernbala lebmaran. Dan santngah-
nya ortng-ffang yang bnselisih knlnng kitat itu, bennr'

bmm dnlam pnsmgletann (p^1l"rponS@ yangjauh.'

Celaan menyembunyilan apa yang dihrunkan
Allah ini tujuanpertamanyaadalatr unfirkAhli Kitab.
Akan tetapi, penunjukan nashyang umum itu bisa
diterapkan bagr setiap ahlul millnh'pemelukagarna
lain'yang menyembunyikan kebenaran yang se
benarnya mereka tatru, batrkan menjualnya dengan
harga yang murah. Penjualan ayat dengan harga
muratr dan penyembunnan ayat ini semata-mata
untuk mengharapkan keuntungan harta dan ke
pentingan dunia dari perbuahnnya itu. Dan, imbalan
yang diharapkan berupa keuntungan dunia itu adalah
suahr harga yang sangat rendatr bila dibandingkan
dengan kerugian yang harus diderita karena tidak
mendapat ridha Allah dan tidak mendapat pattala

akhirat dari-Nya.
Dan, tentang makanan yang mereka hararnkan

dan mereka halalkan dengan seenak perutnya itr,
AlQur'an mensinyalir mereka dengan,

'Merelfi itu sebmarnya tidak mernnkan ftrwrulan) ltc

dnlam pnutnya selai.n api. "

Digambarkan dalam ayat ini seakan-akan yang

mereka makan dari hasil penyembunyian dan ke
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bohongan ihr adalatr apiyang ditelanke dalamperut
merek4 seakan-akan mereka memaikan api! Dan,
ini adalah hal yang sebenarnya (hakiki) apabila
mereka sudah kembali ke aktrirat nanti, karena api

ihr menjadipakaian dan makanan bagi mereka!
Sebasaipembalasan atas perbuatan merekayang

menyembunyikan ayat-ayat Tuhan, maka Allah
mengabaikan mereka pada hari kiamat dan mem-
biarkan mereka dalam kehinaan dan kerendatran,
dan hal ini diungkapkan olehAlQur'an dengan,

'D an" Allnh tidak akan b nbimra kepada maeln padn

hnri klnnat, dnn tidak alan mmlucilmn mtrel@."'

Ungkapan ini adalatr untuk menggambarkan
pensabaian itu dengan garnbaran yang dekat dengan
peras:um dan pengertian manusia Tidak ada pem-

bicaraan, tidak ada perhatian, tidak ada penyucian,

dan tidak adapengampunan bagi mereka

'Da4 bagi merelw silca yang amnt pedih."

Ungkapan lain dikemukakan dengan gambaran

yarrgimajinatil

'Mnela itulah mang-mang yang mcmbeli kzsaatnn

dmgan petunjulc, dan silcsa dntgan pmgampunan. "

Di sini dilukislan adanyabisnis kesesatan seperti

serah terima dengan pembayaran ftuniuk unhrk
memperoleh kesesatan, serta memberikan peng-

ampunan unfirkmenerima siksa Betapa pandir dan

ruginya jual-beli mereka itu; betapa jelek dan sesat-

nyapilihan mereka. Alangkah sabarnyamerekater-
hadap siksa neraka seolaholatr mereka dengan
sengaja menuju ke siksa neraka

'Mal(4 alm.gknh sabanry a mereka in mmangung silm
nttal(n.tt

Aduh, betapa lamanya mereka ditahan di neraka
yang sudah menjadi pilihan mereka, dan sudatr

mereka sengaja!

"Betapa sabarnya merelca" merupakan gaya

batrasa sinisme untrkmenunjuldran betapalarnanya
mereka dipenjara di dalam neraka ittt.

Ini merupakan pembalasanyang cocok dengan

kejahatan mereka Yakni, kejahatan menyembunyi-
kan kitab yang telah dihrunkanAllahyang semesti-

nya dipublikasikan dan disosialisasikan kepada
masyarakat, diaplikasikan dalam realitas kehidupan
di dunia, untuk menjadi syariat dan manh.a.j ke
hidupan. Maka barangsiapa yang menyembunyi-
karuryaberarti dia telah mengabaikannya untuk di-

amalkan, padahal kitab ini adalah kebenaran yang

datang unhrk diamalkan,

'Tmtg dernikian itu, adnhh larena Allnh telnh mmurun-
lun kitatr-Nya dengan mtmbawa lubmnran."

Mak4 barangsiapa yang kembali kepada kitab
Allah maka dia berada dalam petunjuk dan ke-

sesuaian dengan kebenaran. Juga, bersama dengan

orang-orang'yang mendapat petunjuk dan ber-

sesuaian dengan fitah alam serta undang-undang
dasarnya

'Daq sesungguhnya marlg-arang y ang bnselisih tunrnng

kitnb rtu, bmm-bmnr ilnlnm pnsengketann y angi auh."

Bertengkk dengan kebenaran dan berselisih

dengan undang-undang dasar fifrah, berarti ber-

selisih dengan jiwa mereka sendiri. Memang demi-
kiantatr keadaan mereka dan akan senantiasa begitu.
Dan, disarnakan dengan mereka semua umatyang
menyelisih dan menintang kitabnya Yaitu, mereka
yang tidak mau menerima kitab Allah secara total,

melainkan memilatr-milahnya
Ifirlah ancaman Allah yang berlaku sepanjang

masa dan terhadap semua numusia meski berlainan
jenis dan suku bangsanya Dan, kita melihatrealisasi-
nya dalam realitas hidup yang kita hadapi ini.

***

Fokok-Fokok Kebajikan
Akhirny4 dalam sebuah ayat Allahmeletalftan

pokok-pokok gambaran iman yang benar, kaidah-
kaidah moralitas imani yang benar, dan sifat-sifut

orang{rang yang benar-benar beriman dan ber-

talflMa

"#i lFV iFi k'&/"i;' ;rg' 5 *
*6iV r44xt z$ U ;ii ;r\'Jt; {, 4i
tiAf'J.5i6;'-#{&3aut;5'u*aiS

,CiV=u;;tur'+;nV,#i;V'6,4r'-ttaf&rtye)41,6j'Av-,5 jiat';',53i
,-5i64i:',r:tt;r-lfavilYiiattiA1

$siti'J4.i'T:"*
"Bukanl.ah kebajikan itu, sekadar menghadapkan

wajalnnu ls arah timur atnu barat, tnpi saunggulwa

kzbajilan itu adnhh berimnn l"pod" Allnh hnri lQ-
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rnud:inn, malnilcat-mnlaikar, ldtab -ldtatr, dCIn Mbi-Mbi"
dnn mmdmnnlan hmtn y ang diciniainy a lupadn laum
kcrabat, anak- ann* y alirry orang- mang miski4 orary-

orang musafir (yang memnlukan pertnlmgan), dnn

arang-arang |tng maninln-minla, sntn (menmdzlwknrl

hamba sahnya, mmdirilcan shnlat, dnn mmgelumlun

<altnt. Dan, orang-mang yang mmtpati ianii apabiln

merelta bnjanji, dnn orang-mangyang sa.bar dnlam kz'
sulitan, padnitann" dm. dnlnm pepmangan. Mnelu
itulnh orang-nrang yarg bennr-bmnr (buiman) dnn

mereka itikh nrang-nrang yang bertakwa." (al-
Baqarah:1@

Menurut pendapat yang kuat, ayat di atas ber-

hubungan dengan masalah pemindahan arah kiblat
beserta reaksi kaum Atrli Kitab seputar masalatr ini
(telah berlalu pembicaraan tentang hikmah pe
mindahan kiblat ini). Mak4 sekarang pembahas

annya adalah penentuan hakikat besar sekitar
masalah ini dan sekitartipu daya sertafitnahkaum
Yahudi dalam masalatr syiar dan ibadah umat Islam.

Sesungguhnya yang menjadi tujuan bukanlah
sekadar pemindahan kiblat, dan simbol-simbol
ibadah dengan mengarahkan wajah ke barat atau

ke timur, yakni dengan menghadap ke Baitul
Muqaddas atau ke Masjidil Hararn Jugabukan sviar-

syur yang tampak secara lahir itu saja puncak
kebajikan, kebajikan secara total. Semua itu--tanpa

disertai perasa:m dalam hati dan aplikasi dalam
kehidupan serta perilaku--belum merealisasikan a/-

binkebajikan' dan belum menunrbuhkan kebaikan.

Sesungguhnya kebajikan itu adalah tashnwwur
'persepsi, pandangan hidup', I)erasaan, amalan, dan

frilaku. Taslnwwuryang mempengaruhi hati per-

orangan dan jarnaah; amalanyang membekas dalam

kehidupan pribadi dan masyarakat dan tidak cukup
hanya menghadapkanwajatrke arah timur dan baraf
kiblat ini atau kiblat ihr; atau cuma salam ke kanan

dan ke kiri dalam shalat, atau semua gerakan latririah

manusia yang biasa dilakukannya-

'Iitapi, sesunguhnya lubaiilun itu iak\ bniman
l"po.do Alkh hari al:hir, mnlnilwt-mnlnilcat, kitnb'
kitnb, dmnnbi-nnbi.'

Itulah al-bim'kebajikan' yang merupakan
himpunan al-A:hair'kebaikan'. Nilai apakah yang

terkandung di dalamnya sehingga menjadi ularan
dalam timbangan Allah? Bagaimanakah nilai imart

kepada Allah, hari akhir, malaikaf kitab, dan nabi-

nabi-Nya?

' bnnn lepadn Allnh" adalahtitik perubatran dalam

kehidupanurnatmanusia dari segalamacam ibadatt
(penyembahan) kepada berrnacam{naqlm kekual
an, segala sesuahr, dan segala simbol. Untuk ber-

ibadatr hanya kepada Allah saja, yang menjadikan
jiwa merdeka dari segala benhrk peribadatan dan
pengabdian, dan mengangkatderajahrya samatinggi

dengan jiwajiwa lain dalam sahr barisan di hadapan

Nlah Al-Ma'budYang Maha Esa kemudian meng-

angkat derajatnya melebihi segala sesuatr yang lain.

'Tmm kzpadn AIInh" juga merupakan titik perubatr-

an dari kekacauan kepada keterahtran, dari ke
bingungan kepada hrjuan yang pasti, dan dari ke
tercerai-beraian kepada kesatuan arah. Tanpa iman
kepada Allih, manusia tidak akan mengetahui ttiuan
yang hrus dan titik sental tempat mereka bersatu

dalam kesungguhan dan kesamaan, sebagaimana

bersahr dan berhimpunnya seluruhwujud, 1ang jelas

nasab, ikatan, hrjuan, dan hubungannya.
'Tmmt kzpodn luri aldrir " adalahpercaya kepada

keadilan Tuhan yang mutlak dalam segala perr
balasan-Nya dan bahwa hidup ini bukanlatr suahr

kesiasiaan belaka Dan, kebailan tenhr akan men-

dapatlian balasannya, tidak hilang siasia Semua ifir
berjalan atas garis perattlan dan neraca yang adil
dariAllah.

"Irnnn lupadn malaiknt" adalatr sebagian dari
iman kepada yang gaib, yang manusia tidak bisa

mengindranya l(aren4 manusia itu terbatas penge
tahuannya atau tidak mengetahui sesuatu di luar
pengindraannya.

'Innn lrzpadn kitnb dnn natri-nabi utusanAllah"
ialah percaya kepada risalah yang dibawa oleh nabi-

nabi Allah seluruhny4 yang juga berarti per@ya

kepadakesatran manusi4 keesaanTuhan, kesafuan

agam4 dan kesahran manlnj llahi. Dan, per:$aan

seperti ini mempunyai nilai tersendiri dalam perasa

an seorang muknin sebagai pewaris peninggalan

para rasul dan risalahnya-
Lalu apakah nilau "nWdnmnlwn. 1*r1a':yang di

cintai dan dibangsa-baogg?kannyaibr-kepadalmum
keraba! anakyatirq frkir miskin, para musafr, dan
peminta-minta; dan kesediaannya membebaskan

hamba sahaya? Nilainya ialatr bebas dari sifrtloba
kikir, dan naftu mementinglan diri sendiri. Melepas
kan jiwa dari kungkungan harta dunia hilah nilai
ruhiyyah 'rohani'yang telah diisyaratkan oleh ayat

ini. Dan, nilai syu'uriyy ah' peravan' akan menjadilan
tangannya terbuka unhrk mendermakan harta yang

dicintainya bukan dari hartanyayang murah atau
jelek

Inilah nilai yang berkaitan dengan kehidupan
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ruurusia yang besar artinya dalam pandangan Islam,
yang senantiasa berupaya unfuk membebaskan
manusia dari waswas hatinya dan keserakahan serta
keinginan nafsunya, sebelum mengusahakan ke
bebasannya di tengah pergaulan bersama. Islam
dengan yakin menegaskan bahwa penghambaan
kepada diri adalah penghalang bagi pergaulan
manusia dan pembebasan diri dari syahwat-syahwat
dunia akan membuka kemerdekaan dalam pergaul-
an bersama Selanjutuiya implementasi nilai-nilai di
atas merupakan benfuk nilai kemanusiaan dalam
kelompokmanusia

Inilah hubungan kekeluargaan yang di dalamnya
akan terwujud muruah (keagungan) jiwa dan ke
muliaan keluarga Keluarga adalah unsur pertama
di dalam jamaah. Oleh sebab itr, "pertolongan" dan
"perhatian kepada anak yatim" merupakan sikap
tanggung jawab orang yang lebih hra terhadapoftng
yang muda di dalam jamaah dan dari yang kuat
terhadap yang lemah. Serta sikap untuk mengganti-
kan pengawasan dan perlindunganyang telah hilang
dari anak-anak itu, unfuk memelihara keutuhan
pergaulan dari kerusakan anak-anak yang telantar
yang mungkin dapat membangkitkan dendam
mereka kepada masyarakat yang tak mau meng-
hiraul€n mereka

"Panbrian bantuan kzpadn faklr miskin"yang
tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk menafl<ahi
diri mereka sedang mereka memelihara dan
menjaga diri mereka dari meminta-minta atau cara
lain yang bisa menghilangkan kemuliaan merek4
maka mereka ini adalah tanggungan umat Islam
yang memang umat ini harus selalu memperhatikan
dan tidak mengabaikan mereka

'Wajib meringankan beban penderitaan para
musafir" yang terpuhrs hubungannya dengan ke
luarga dan hartanya Mak4 merekawajib ditolong
ketika dalam kondisi kesulitan, karena terpuhrs dari
harta, keluarga, dan rumahnya. Pertolongan ini
sekaligus menunjukt<an adanya rasa persaudaraan
di antara mereka. Mereka ini ibarat sebuah per-
saudaraan. Dan, hal ini juga menunjukkan bahwasa-
nya sefiap bumi adalah tanah airnya Pertolongan
ini juga akan memelihara mereka dari meminta-
mintayang tidak disukai Islarn Sebab, di dalam Islam
diajarkan tentang tidak-bolehnya meminta-minta
bagi mereka yang mendapatkan pekerjaan. Mereka
diperintalrkan agarbekerja dan tidakmeminta-minta

Adapun nilu "memerdekakan hamba sahaya
(budak)" adalah mengangkat mereka yang ter-
jerumus ke lembah perbudakan dan membantu me

ngembalikan kehormatannya sebagai manusia,
supaya mereka dapat membayar angsuran kepada
fuannya yang berjanji akan memerdekakannya
setelah mereka membayar kembali harganya
(menebus dirinya). Islam mengakui kemerdekaan
seorang hamba sahaya setelah ia melunasi pem-

bayaran dirinya yang terjual itu, dan sejak ihr hak
kemanusiaannya harus dikembalikan kepadanya,
dan ia boleh menentukan nasibnya sendiri. Oleh
karena ifu, disediakan cara bagi budak supaya dapat
membebaskan diri dari perbudakan. Yakni, mereka
ini diberi harta dari zakatyang dengan harta ini
mereka segera dapat memerdekakan dirinya.

Selanjutnyb te ntang "mmdirilwn shnlnt", apakah
nilainya dalam lapangan kebajikan yang merupakan
himpunan segala kebaikan itu? Sesungguhnya,
slplat itu ialah menghadap dengan kebrilatan lahir
dan batin, jasad dan jiwa, akal dan perasaan kepada
Allah yang telah menciptakannya. Shalat dalam
pandangan Islam akan membuka pemikiran yang
asasi terhadap kehidupan. Islam menyatakan bahwa
manusia terdiri dari ruh, akal, dan badan jasmani;

dan tidak membenarlan adanya pertentangan dalam
gerakan masing-masing. Maka, Islam pun tidak
menuhrp daya kekuatan yang terpendam dalam diri
manusi4 sebagaimana orang Nasrani yang me
larang golongan tertenhr untuk beristi, dan ajaran
Hindu yang menganjurkan untuk menyucikan roh.
I(arena ihrlah, shalat merupakan ibadah yang utama
dalam Islam. IGrena shalat menunjulirkan kebulatan
keda dari ketiga kekuatan itu unhrk menghadap
Tuhan yang telah menciptakannya. Kebulatan yang
tersusun dari aktivitas badan seperti berdiri, duduk,
ruku, sujud, dan tafakur, serta membaca dan menr
perhatikan isi yang dikandung bacaan tersebut
adalah kerja akal. Alirhirnya, keliJrusyuan dengan
menyerah bulat ke hadirat Ilahi yang didorong oleh
kekuatan ruh, yang ketiganya serentak dilakukan
padawakhr shalat Mendirikan shalatyang demikian
inilah yang akan menjelaskan pemikiran Islam ter-
hadapkehidupan

' Mmgelumlan 7iknt" merupakan pajak yang di-
pungut dalam masyarakat Islam, yang telah diwajib
kan Allah pada harta para orang kaya dengan syarat-
syarat tertentu yang telah ditentukan Islam. Harta
ini dipungut untuk diberikan kepada frkir miskin.
Dengan adanya pernyataan pemberian zakatkepada
orang{rang sebagaimana tersebut di atas, mem-
buktikan bahwa pemberian z,alie;t dan penginfakan
harta itu berbeda, antara keduanya tak boleh di.
campuradukkan. Sebab, zakat adalah kewajiban,
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sedang infak adalah aktivitas yang sifatnya mandub
'anjuran'. Kebaikan tidak akan bisb sempurna tanpa
adanya aktivitasaktivitas di atas. Semua aktivitas itu
adalah tiang penegak Islam.

Dan, apakatr ntlal "mtncpatijanji'? Ihrlah larnbang
Islam yang utama yang berulang-ulang disebutkan
oleh ayatAl-Qur'an. Batrkan, hal ini termasuk salah
sahr tanda keimanan dan kebaikanyang utama- Juga
menjadi keharusan unfirk mewujudkan ketenteranr
an dan kepercayaan dalam pergaulan hidup dan
hubungan perseorangan, hubungan jamaah, dan
hubungan rakyat dengan negara Dengan tidak ada-

nya hal ifu, setiap oftulg akan hidup dalam suas:ula
cemas, kalut, hilang pegangan, dan saling men-
curigai. Dalam hal menepatijanji ini, Islam telah me
megang peranan yang utama dan telah mencapai
puncakketinggiannya baikterhadap kawan mauptur
lawannya tanpa pandang bulu. Sehingga, belum
pernah terjadi dalam sejaratr bahwa seseorarg dalam
menepati janji melalilkan hal yang sedemikian rupa
sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah Islarn

'\abar" dalam penderitaan dan kesulitan serta
ketika di medan jihad, nilainya adalah gemblengan
unhrk menyiapkan jiwayang kuat agar tak mudatt
dihanyutkan oleh suahr kesukaran atau kepahitan
hidup, sehingga tidak akan menjadi lematr oleh pen-

deritaan. Hat ini menandakan keberanian dan ke
kuatan serta ketabahan menanti saat tersingkirnya
kesukaran dan suasana gelap yang mengurung, dan
mewujudkan harapan penuh kepada Allah S\MT
yang akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan,
serta iKrlas bersandar kepada-Ny4 dan yakin atas
kekuasaan-Nya. Dan, sudah ladrrr bagi suafu umat
yang menerima hrgas besar untuk menegakkan ke
adilan dan mengadakan perbaikan di muka bumi ini,
siap sedia menanggung segala rupa penderitaan dan
sulitnya perubahan dengan tabah, tawakal, dan
tenang.

Demikianlah satu ayat di atas menghimpun
pokok-pokok akidah, tugastugas jiwa manusia dan
hartanya dan menjadikan semuanya sebagai safu
kesatuan yang integral dan tidak terpisah-pisah.
Semuanya itu diberi tanda satu, yakni dengan a/-
bin kebajtran' atau al-imnn sebagaimana tersebut
dalam hadits. Dan, semua ifu adalah ringkasan dari
tnshnurutur' perxpsi, konsepsi, ide' islami dan m.abdn'

prinsip' mnnltaj Islam yang sempurn4 yang Islam
tidak akan berdiri dengan tegak tanpanya. Oleh
karena ihr, ayat ini dihrhrp dengan kalimaf

' Mnelm itulnh warry-uang yang bmar-bmm (bniman)
dnn mnela itulnh orang-ffang yang bntnlata."

Mereka itulah oftrng{ftmgyang berlaku benar
terhadap Tuhannya dalam Islamny4 benar dalam
keimanan dan akidatrnya, dan benar dalam meng-
aplikasikan keimanan dan akidahnya ihr dalam realita
kehidupan. Dan, merekalah orang{rang bertakw4
yang takut kepadaTuhannya, selalu berhubungan
denga*Nm dan menunaikan kewajibannya kepada
Nya dalant segala kondisi.

Kita melihat dari celahcelah ayat ini ke ufuk yang

tinggi di mana Allah ingin mengangkat manusia ke
sana dengan manlmiNya yang lurus. Tetapi, kita
melihat mereka justru berpaling dan menjauhi
petunjukAllah itu, bahl€n memeranginya dan me
musuhinydserta memusuhi oftmgor?ng yang me
ngajak kepadanya Sungeuh sarrgat kita sesalkan dan
kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Allah,
"Duhai, alanglah menyesalnya orangorang ini nanti!"

Kemudian, kita juga melihat pada orangorang
yangyakin dan penuh harapan untuk melaksanakan
mfrnhnj Allah yang tidak tergoyahkan serta tidak
gonqmg oleh zaman, dan kita bisa melihat ctffita
serta harapan kita dengan jelas pada masa men-
datang bahwa nnnhaj Nlahnanti akan muncul pada

ufuk keceratran. Dan, Allah adalatr penolong bagi
kita

***
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g"b;G;t1
'TIai ora.ng-orang )aang berinun, diwajibkan aas
kamu qistrastr berkenaanr dengan orang-orimg
yang dibunulr, oriang merdeka dengan onang
merdeka, budak dengan budalg dan perempuan
dengan perempuaru l\,Iaka, barangsiapa men-
dapatsua,ur pemaafan dari saudarany4 hendak-
lah (yarrg memaa.flran) mengikuti dengan cara
yang baik Da.n, hendaklah (y""tg diberi maafl
membayar (diat) kepada yang memberi maaf
dengan caxa yang baik (pula). Yattg demikian

ihr adalah suatu keringana.n dari Tbhanmu dart
srrahr rahmaL Baranpiapa yang melampaui
batas sesudah iu'r, makabaginya siksayangamat
pedifu (UA) Oarr, dafaln qishash iur ada fiaminan
kela.ngsungan) hidup bagimu, hai orang-orang
ya.ngberalral, supaya kamu bertakwa- (179) Di-
wajibkan atas kamra apabilr seseorang di antara
kamu kedatangan (tanda-tsrda) maut jika ia me-
ninggalkan harta yang banyalg benvasiat untrlc
kedua orang fua, dan kaum kerabat secara
malrruf (baik), (ini adahh) kewajiban atas onang'
onang ya.ng bertakwa. (180) I\{aka, baranpiapa
yang mengubah wasiat itr setelah ia mendengar
nya., ma"ka s€sungguhnya dosa.nya adalatr bagi
or"ng.orang yang mengubalrrya. Sesungguhnya
Allah hfiaha Mendengar lagi IVIaha Mengetahui
(1S1) (Akan teapi), barangsiapa lihawatir ter
hadap orang yang berwasiat ihr berlaku berat
sebelah atau berbuat dosa,lalu ia mendamaikan
a.ntara mereka, rtaka fidaklah ada dosa baginya.
Sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (182) IIai orang-orang ya^ng ber-
iman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai-
mana diw{ibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. (1Sg) (Yaitu) dalam be-
berapa hari tertentu. Maka" barangsiapa di
antaxa kamu ada yang sakit atau dalam per
jalanan (talu dia berbuka), maka (wajiblah bagi-
nya berpuasa) seba.nyak hari ya.ng ditinggalkan
ihr pada haxi-hari yang lain. Dar\ wajib bagi
orang-orang ya.ng berat menjalankannya (iika
mereka tidak berpuasa) membayar fidyalq $"int)
memberi malan seorang miskin" Barangsi,apa
yang dengan kerelaan hati mengerjakan ke-
bajikan, maka itulah yang lebih baik baginya.
Da.n, berpuasa iur lebih baik bagimu' bila kamu
mengetahui. (18a) @eberapa hari yang ditennr-
kan ihr iahh) bulan namaaUn' bulan yang di
dalamnya dihrrunkan Al-Qur'an sebagai pe-
tunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasa.n
mengenai pehrnjuk dan pembeda (antara yang
hak dan yang batil). IGrena itro baxangiaPa di
antana kamu yang hadir (berada di negeri tempat
tinggatnya) pada bulan ihr, maka hendaklah ia
berpuasa pada bulan iu4 dan barangsiapa sakit
atau dalam perjalanan fldu ia berbuka), ma^ka

(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang
ditinggalkannf ihr pada haxi-hari yang latur
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan
tidak menghendaki kesukaran bagimu. Darq
henda"klah kamu mencularpkan bila.ngan bulan
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itr" da.n hendaklah kamu mengagungkan Allah
atas petrnjuk-Nya yang diberika.n kepadamr4
supaya kamu bersyukur. (185) Dan, apabila
ha"rnba-ha^nrba-Ku bertanya kepadamu tentang
Aku, naka (iawablah) bahwasannya Aku adalalr
dekar Aku mengabulkan permohona.n orang
yang berdoa apabila ia memohon kepada-IGa
maka henda^ktah mereka itr memenuhi (t"g.ft
perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman
kepada-Ku, supaya mereka selalu berada dafarrr
kebena"ra^n. (186) Dihalalkan bagi kamu pada
malam hari bulan pu:Na bercampur dengan
istri-istrimul mereka itu adalah pakaian bagi
kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi
mereka. Altah mengetahui bahwasanya kamu
tidak dapat menalran nafrumu; kar,ena itr, Allah
mengampuni kamu dam memberi maaf kepada-
mu. IVIakao sekarang campurilah mereka dan
caxilah apa yang telah ditetapkan Allah unark-
mu, dan makan minumlah hingga terang
bagimu benang putih dari benang hitanq yaihr
fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa ihr
hingga (datang) malaln" (tetapi) ;rmganlah kamu
mencampuri mereka ketika kamu sedang
beri'tikaf dalam masjid. Itutah larangan Allah,
maka janganlah kamu mendekatinya- Demi-
kianlah Allah menjelaskan ayatsayatrNya kepada
ma.nusia, supaya mereka bertakwa- (187) Dan,
janganlah sebagian kamu memakan harta se-
bagia^n ya^ng lain di antara kamu dengan jalan
yang batil, dan (ia^nganlah) kamu membawa
(urusan) haxta ihr kepada hakim supaya kamu
dapat memakan sebagian dari harta benda
orang l,ain dengan (ialan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui.' (18S)

Penga"ntar
Pelajaran ini memuat aspek tatanan sosial bagi

masyarakat muslim yang tumbuh di Madinah pada
pertama kali, sebagaimana ia juga mengahrr aspek
ibadah yang diwajibkan. Yang ini maupun yang itu
merupakan suatu himpunan perahrran yang dimuat
seqlra berdekatan dalam satu sektor dari bagian-
bagian surah ini. Baik yang ini maupun yang ihr
dirajut dengan sebuah ikatan menuju ketakwaan dan
takut kepada Allah. Karena ihr, berulang-ulanglah
kata "takwa"disebutkan di dalam mengakhiri
pembahasan tentang tatanan sosial ataupun peri-
badahan. Kata itu pulalah yang disebutkan untuk
mengakhiri ay at al-bin'kebajikan' yang merangkum
kaidah-kaidah tasluwwur imani dan kaidah-kaidah

moral serta tindakan praktis di ujung pembahasan

terdahulu.
Dalam pembahasan ini dibicarakan tentang

hukum qishash berkenaan dengan orang-orang
yang dibunuh dan afuran-ahrran hukum syariatyang
berkenaan denganny4 pembicaraan tentang wasiat

bagi orangyang akan meninggal dunia, tentangke
wajiban puhs4 tentang doa serta i'tikaf, dan teralihir
tentang peradilan masalah harta-

Dalam mengaktriri pembicaraan tentang qishash

terdapat isyarat kepada ketalc'rraan. Firman Allah
dalam surah al-Baq arah ayat 17 9,

'Dan dnlam qishash itu ada (jaminnn lulnngsungan)

hidup bagimu, hai orang-zrang yang bnakal, supaya

lmmu bntakwa."

Dalam mengali*riri pembicaraan tentang wasia!
datanglah isyarat kepada talav4

'Diwajiblwn atas knmu, apabiln sesemang di antara

lwmu kedanngan (nndaaanda) mnut, jilm ia me-

ningallan lwrta yang banyaN bmrtasiat untuk ibu

bapak dnn lnrib krratratnya secora malcruf (ini adnlah)

fuwajiban atas-orang yang bertalata. "

Di dalam mengalifiiri pembicaraan tentangpuasa
juga datanslah isyarat kepada talnva

"Hai orang-orang yang baiman, diwajiblmn atas lcamu

bupuasa sebagaimann diwajiblun atns orang-orang

sebelum lamu supaya knmu bertakwa."

Kemudian datang pula isyarat talava sesudah

membicarakan i'tikad pada akhir pembicaraan

tentang puasa,

"Itulah Larangan All.ah, nwl(n janganlah knmu men-

fulntiny a. Dunikinnlnh Allnh mmnangknn ayat- ayat-

Nya lupadn mnnusia, supaya merelm bertalatta."

Disebutkan pula kata-kata penutup yang tidak
jauh dari makna talava dalam pelajaran ini, yang

menunjuliJ<an adanya senhrhan irerasaan terhadap

Allah di dalam hati, seperti pada kata-kata atau

kalimat-kalimat penuhrp berikut ini,

"...Dan handnklnh lumu mmgagunglan Allah atas

petunjuk-Nya yang dibnilwn kzpa.dnmu, supaya knmu

b er sy ukur. " (al-Baqarah : 185)

'...Makn hendaklah mereka itu memenuhi (segala

puintah)-Ku dan hmdnklnh m.ereka bnimnn l"p?q
-Ku, 

agar mnela selnlu bera.d'a dnlam lubennran-" (al-

Baqarah:186)
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"...Sesungguhnya Allnh Mahn Mmdqgar lngi Mahn
Mmgetahui." (al-Baqarah: 181)

"...Sesungguhnya Alhh Mah.a Pmgampun lngi Mahn
Pmy ay ang. " (al-Baqarah: 182)

Semua ini merupakan pengankr unfuk meng-
arahkan pandangan kepada hakikat agama ini, bahwa
ia adalah suatu kesatuan yang tak terpisah-pisahkan,
baik tatanan sosialnya, kaidah-kaidah tasyri'iy ahnya,
maupun syiar-syiar ta'abbudiyahnya. Semuanya
bersumber dari akidahnya, semuanya bermuara dari
pandangan umumnya yang bersumber dari akidah
ini, dan semuanya dirajut dengan satu ikatan menuju
kepada Allah. Semuanya juga berujung pada sahr

hrjuan, yaitu ibadah. Ibadah kepadaAllahYang Maha
Esa Yakni, Allah yang telah menciptakan, memberi
rez,el<t, dan menjadikan manusia sebagai khalifah
dalam dunia milik-Nya ini, dengan syaraf beriman
kepada-Nya Yang Maha Esa dan menghadapkan
ibadah hanya kepada-Nya saja, serta mengacukan
pandangan, persepsi, pemikirannya, ahrran-ahrran-

nya, dan syariatnya hanya dari Dia saja.

Pelajaran ini dengan semua topik yang pem-

bahasan dikandungnya dan kata-kata pamungkas
yang dimuabry4 merupakan contoh yang jelas bagi
hubunganyang mutlak dalam agama Islam ini.

tF**

Hukum Qishash

ie,.i'6#QSW\;iii\W
':{" #bfr',/g Js u**uti*'S,n\';r6
i:1=ri ., "*,r,u{L{6\ vty)g'gy
t'4e,:i:{(iA:;'^\us4}"131"6$
-"# ;:ti * "Ji,l fu-i;; nri{r e"&,

$
"Hai orang-orang yang berim.an, diuaj iblmn atas lamu
qishnh bnkmnnn dmgan nrang-zrang yang dibunuh,

orang mndzkn dmgan orang mnddrn, hnmba dnryan

hamba, dan perempuan dengan perempuan. Mala,
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya, hendnklnh (yang rcmnaJknn) mmgikuti
dngan mra yang bailq fun hmdnklah (yang dibni mnnfl
membayar (diat) kzpann yang membni manf dmgan
mra yang baik (pul"). Yang dmiki"an itu suatu kningan-

an dnri Tuh.an lamu dnn suatu rahm"at. Barangsiapa

yang mclnmpaui batns sesudnh itu, maln boginya silcsa

y ang s angar p edih. Dan, dn hm qislush itu adn (j ominnn

lrclangsungan) hidup b agimu, hai orang- wang y ang b er -

alal, supaya knmu bertalaoa. "(al-Baqarahz l78-L79)

Seruan ini ditujukan kepada orang{rang yang

beriman, karena identitas (iman) memiliki konse
kuensi bahwayang bersangkutan akan mau mene
rima segala sesuatu yang datang dari Allah. Mereka
beriman kepada Allah tentang pensyariatan qishash

ini. Dia memanggil mereka untuk memberitahukan
kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan
syariat qishaSh kepada mereka mengenai orang-
orang yang dibunuh, yang diterangkan secara ter-
perinci di dalam ayat yang pertama Pada ayat kedua
diterangkan hilanah syariatini, dan dibangkitkarurya
niereka agar memikirkan dan merenungkan hiknah
ini, sebagaimana terhimpun di dalam hati mereka
perasaan takwa, yang merupakan "klep" pengarman

dalam masalah pembunuhan dan qishash.
Syariat yang dijelaskan ayat ini adalah bahwa

hukuman qishash berkenaan dengan orang yzmg

dibunuh-yang ditakukan dengan sengaja-ini ialah
orang merdeka diqishash karena membunuh orang
merdek4 budak dengan budak, dan wanita dengan
wanita-

",.Makn, barangsiapa yang mmdapat suatu pem"a"afon

dnri saud.aranya, hmdnH.ah (y ang munnafkan) mng-
ikuti dengan cara y ang b ail6 dnn hmdnklnh (y ang dib ni
manfl mm.bayar diat kzpana yang nunntreri manf dnryon

cura yang baik pula...."

Pemaafan ini dengan diterimanya diat oleh
keluarga terbunuh dari pembunuh sebagai imbalan
sehingga pelaku kejahatan (pembunuh) itu tidak
dibalas bunuh. Apabila keluarga si terbunuh ihr me
nerima dan merelakannya, maka ia dapat menunhtt
pembayaran ifu dengan cara yang baik, rela hati, dan
sikap kasih sayang. Dan sebaliknya, si pembunuh
atau walinyawajib membayarnyadengan baik dan

sempurna, unfuk membuktikan kejernihan hati,
mengobati luka jiwa, dan menguatkan unsur-unsur
persaudaraan di antara merekayang masih hidup.

Allah telah mernberi nikrnat kepada orangorang
yang beriman dengan syariat diat ini, karena diat
mengandung keringanan dan rahmat,

".-Yong demikian itu adalnh suatu kningannn dnri
Tilh.an knmu dnn suatu rahm.at...."

Akan tetapi, syariat ini tidak berlaku bagi Bani
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Israel sebagaimana disebutkan dalam Taurat. Ia
hanya disyariatkan bagi umat Islam untuk memberi
kesempatan hidup kepada yang bersangkutan
manakala telah terjadi saling kerelaan dan kebersih-
an hati.

'...Makn barangsiapa yang mel"ampaui batas sesudnh

itu, malrn bagrnla siksa yang sangat pedih."

Yang lebih berat lagi ialah siksaan yang diancam-
kan kepadanya di akhiral Ia (kalau membunuh lagi)
harus dihukum bunuh, dan tidak dapat diterima
diatnya. Karena, pelanggaran sesudah masing-
masing pihak saling merelakan dan saling me.
nerim4 berarti merusak perjanjian dan mengabai-
kan kerelaan, serta membangkitkan dendam setelah
hati jernih. Dan, apabila wali si terbunuh telah me
nerima diat maka si pembunuh tidak boleh menarik-
nya kembali, lalu menyiksanya dan memusuhinya

Dari sini, kita mengetahui betapa luasnya
cakrawala Islam, dan betapa jelinya pandangannya
terhadap relung-relung jiwa manusia ketika men-
syariatkan diat, dan betapa ia mengerti dorongan-
dorongan yang ada dalam jiwa itu.

Marah kepada orangyang menumpahkan darah
adalah sesuatu yang fiti dan alami. Maka Islam
menyambutnya dengan mensyariatkan hukum
qishash. Keadilanlah yang dapat mematahkan
kemarahan jiw4 meredakan kebencian dalam hati,
dan menjerakan si pelaku kejahatan dari menerus
kan tindakan jahabrya. Namun demikian, padawakhr
yang sama Islam menganjurkan memberi maaf,
membuka jalan unfuknya, dan menenfukan batas
baginya. Sehingga, seruannya untuk memaafl<an
setelah ditetapkannya hukum qishash itu merupa-
kan seruan untuk melalmkan anjuran yang sangat
tinggi nilainya bukan sebagai kewajiban yang me
masung fitrah manusia dan membebaninya dengan
sesuahr yang tidak dapat dipikulnya-

Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayat ini
mansukh, dihapuskan oleh ayat45 surah al-Maa'idah
yang hrun sesudahnya dan yang menjadikan pem-

balasan pembunuhan terhadap suahr jiwa dengan
dihukum bunuh juga si pelaku sendiri secara mutlah
' D an tnlnh Kami tttnplnn tnhndnp mcrela di dnl"o.mry a
(Iaur at) b ahn as anny a j iw a ( dib aln ) d mgan j iw a. "

Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya,
"Mengenai sebab turunnya ayat ini, Imam Abu
Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan, Telah
diinformasikan kepada kami oleh Abu Zulah, Yahya
bin Abdullah bin Bukair, Abdullah bin t uhai'ah, dan
Atha'bin Dinar dari Sa'id binJubair mengenai firman

Nlah, "Hai mang-nrang y ang baim.an, diwajibknn atas

knmu qishash berlcenaan dengan zrang-zrang yang
dibunuh- -yakni apabila dilalwlan dnngan smgaja- -,

orang mudtkn dtngan orang mnfukn "Mereka me
ngatakan bahwa padawakhr ihr ada dua suku bangsa
Arab saling berperang pada masa jahiliah, beberapa
wakhr sebelqm datangnya Islam. Maka di antara
mereka terjadilah pembunuhan dan pelukaan, se
hingga mereka membunuh budak-budak dan kaum
wanit4 kemudian sebagian mereka tidak membalas
atas sebagian yang lain sehingga datangnya agama
Islam. Maka, salah satu dari kedua suku itu ber-
tindak berlebihan terhadap yang lain dalam jurnlah
dan harta. f^untu. mereki mengadakan janji setia
secara internal bahwa mereka tidak rela sehingga
mereka membunuh orang merdeka sekalipun orang
jhr cuma membunuh budak saja, dan membunuh
laki-laki meskipun laki-laki itu hanya membunuh
seorang perempuan. Kemudian hrunlah ayat (yang

artinya), "Orang mnfukn (dibalns) dmsan (nwmbunuh)

orang mndzkn, budnk dengan budak, dnn pnunpuan
dengan perempuan," Ayat ini adalah mansukh,
dihapuskan oleh ayat (yang artinya),'Jiwa (dibalas)

dnryanjiwa." Dan diriwayatkan juga dariAbu Malik
bahwa ayat itu dinasal*r dengan firman Al7ah, liwa
(dibalas ) dengan j iw a. "

Akan tetapi, menurut pendapat saya (Sayyid

Quthb), ayat ini memiliki tempat yang berbeda
denganayat"an-nnfsubin-nnf i"' jiwadtbalasdengan
jiwa' dan masing-masing merniliki bidang yang
berbeda. Ayat "an-rutfsu bin-nafsi" itu bidangnya
adalah permusuhan yang bersifat perseorangan, dari
seseorang tertentu terhadap seseorang tertentu
pul4 atau dari beberapa orang tertenhr terhadap se
orang yang tertentu atau terhadap beberapa orang
tertentu. Maka si pelaku tindak pidana itu dijatuhi
hukuman kalau dia membunuh tadi dengan sengaja
hendak membunuh. Adapun ayat yang sedang kita
bicarakan ini (yaifu ayat "al-hunu bil-huni 'orang
merdeka dibalas dengan orang merdeka', Penj.),
adalah dalam konteks pelanggaran kolektif- seperti
keadaan dua suku Arab di atas--di mana terjadi
pelanggaran oleh satu keluarga atas keluargayang
lain, satu kabilah atas sahr kabilah, atau satu jamaah

atas satu jamaah. Sehingga, terjadinya pelanggaran
(pembunuhan) ifu bisa atas orang merdeka, budak,
dan wanita. Karena itu, apabila timbangan hukum
qishash ditegakkan dan ada orang merdeka yang
dibunuh oleh satu pihak, balasannya ialah harus
dibunuh pula seorang merdeka dari pihak pem-
bunuh itu, seorang budak dengan seorang budak,
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dan seorang wanita dengan seorang wanita Sebab

kalau tidak begitu, maka bagaimana akan dapat

dilaksanakan qishash (hukum pembalasan) ter-
hadap keadaan seperti ini di mana sahr kelompok
melakukan kejahatan terhadap kelompok lain?

Kalau pendapat ini benar, maka tidak ada pe
nasakhan (penghapusan) ayat yang satu terhadap

ayat yang lain, juga tidak ada kontradiksi di dalam

ayat-ayat qishash.
Selanjutnya untuk melengkapi pembahasan

tentang kewajiban qishash, dibicarakan pulalah

hikrnatrrya yang mendalam dan sasaran aktrirny4

'Dan, dnl.am qishnsh itu adn (jaminan kclnngsungan)

hidup bagi lamu, h.a.i orang-nrangyangbnalal supaya

knmu butalaba."

"Qshash" itu bukanlah pembalasan untuk
menyakiti, bukan pula unhrk melampiaskan sakit
hati. Tetapi, ia lebih agung dan lebih tinggi, yaiht

unhrk kelangsungan kehidupan, di jalan kehidupan,
bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan.
Kemudian untuk dipikirkan dan direnungkan
hikrnat difardhukannya juga unhrk menghidupkan
hati dan memandunya kepada ketalnvaan kepada

Allah.

Jaminan kelangsungan hidup di dalam qishash

bersumber dari berhentinya (tidak jadinya) para

penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan.

Karena orang yang yakin bahwa dia harus me-

nyerahkan hidupnya unhrk membayar kehidupan
orang yang dibunuhny4 maka sudah sepantasnya

dia merenungkan, memikirkan, dan menimbang-
nimbang. Kehidupan dalam qishash ini juga ber-
sumber dari terobatinya hati keluarga si terbunuh
apabila si pembunuh itu dibalas bunuh pula. Ini
unhrk mengobati hati dari dendam dan keinginan
unhrk melakukan serangan. Serangan yang tidak
hanya terhenti pada batas tertenfir saja, seperti pada

kabilah-kabilah Arab hingga berlanjut menjadi
pepeftmgan yang sengit selama empat puluh tahun,
seperti yang terjadi dalam Perang Basus yang ter-
kenal di kalangan mereka itu, dan seperti yang kita
lihat dalam realita hidup kita sekarang di mana ke
hidupan mengalir di tempat-tempat pembantaian

dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan

tiada yang menghentikannya.
Di dalam qishash terdapat kehidupan dalam arti

yang lebih lengkap dan umum. Karena, perampamn

terhadap kehidupan seorang manusia berarti peram-

pasan terhadap kehidupan seluruhnya Juga berarti
kejahatan terhadap semua manusia yang hidup, yang

sama-sama memiliki sifat kehidupan sebagaimana

si terbunuh tadi. Apabila qishash terhadap seorang
penjahat dapat mencegah terenggutnya jiwa seorang

manusia maka hal itu juga akan dapat mencegah
perenggutan terhadap seluruh kehidupan. Sungguh
di dalam tertahannya pembunuhan berikutnya
(karena pelakunya sudah diqishash) itu terdapat
jaminan kelangsungan hidup. Yakni, kehidupan yang

mutlak, bukan cuma kehidupan perseorangan,
bukan cumakehidupan suatu keluarga, dan bukan
cuma kehidupan saht kelompok.

Selanjutnya-- dan ini merupakan yang terpenting
dan faktor utama untuk memelihara kehidupan-
adalah terfolirsnya perenungan terhadap hikmah
Allah dan agar bertakrva kepada-Nya,

"luPaya lumu bntahra."

Inilah ikatan yang menahan jiwa dari melakukan
kejahatan, yakni kejahatan yang berupa pembunuh-

an dan kejahatan yang berupa serangan membabi
buta sebagai pembalasan. Ikatan dan tambatan itu
adalah "tal<rra''. Kepekaan hati dan rasa takutnya
kepada Allah, yang menjadikannya bersedih kalau
dimurkai Allah, dan menuntutnya untuk terus
mencari ridha-Nya-

Tanpa ikatan dan tambatan ini tidak mungkin
syariat dapat berdiri dengan tegak, undang-undang
tidak akan dapat berjalan, pelaku kejahatan dan
pelanggaran tak akan merasa bersedih hati dengan
tindakannya itu, dan tidaldah memadai perafiran-
perahrran dan segala undang-undang yang kosong
dari ruh, sensitivitas, rasa takut, dan anhrsiasme
terhadap kekuatan yang lebih besar daripada
kekuatan manusia sendiri.

Inilah faktor yang menyebabkan jarangnya

terjadi tindak kejahatan yang diancam dengan
hukuman had pada zarfiaorr Nabi saw. dan zaman
Ktrulafaur Rasyrdin. Kalau terjadi tindak kejahatan
maka kebanyakan pelakunya datang atas keffrauan-
nya sendiri dengan penuh kesadaran mengakui
kesalahannya Hal ihr teriadi karena di dalam hatinya
ada rasa "tdrv,rd'. Nah takrlva ifulah yang menjadi
penjagayang selalu sadar di dalam nurani, di seluruh
relung kalbu, yang menahannya agar tidak men-
dekati pagar pembatas. Sebaliknya dibawanya hati
ini ke sisi syariatyang terang cemerlang dan selalu

memandang kepada relung-relung firah dan unsur-
unsurbangunan kalbu.

Di sana, saling melengkapi antara peraturan-
perahran dan syariatdari safu segi, danpengarahan-
pengarahan serta ibadat-ibadat dalam sisi lain.
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Semuanya bekerja sama unhrk membahgun masya-

rakat yang sehat pandangan dan perasaannya, suci
gerakannya dan bersih perilakunya, karena mah-
kamahnya yang pertama berada di dalam hati
nuraninya sendiri.

Sayyid Abul HasanAli al-Hasani an-Nadawi dalam
buJrlt Man dzpa Khasiral-Aalam bi-Inhithnathil Mus-
limin mengatakan bahwa apabila suatu waktu
kekerasan kebinatangan demikian besar, nilai
kemanusiaan sudah jafirh, karena sudah tidak ada
pengawasan dan tidak mempan pengawasan, dan
tidak terjangkau oleh undang-undang (karena
undang-undangnya sudah mandul), maka kondisi
yang demikian ini mengubah iman menjadijivrayans
sangat hritis, menyengat dan menusuk hati, meng-
khayal yang tinggr, membuat pemiliknya tidak
tenang. Sehingga dia mengakui dosanya di hadapan

undang-undang, menyediakan dirinya untuk di-
hukum, dan siap menanggungnya dengan hati yang

tegar; demi menebus dirinya dari kemurkaan Allah
danazab alftiral

Ihrlah talnva. Itulah tak\Ma

Hukum-Hukum Wasiat
Selanjutrrya dibicarakan pensyariatan wasiatbagi

seseorang ketika sedang menghadapi kematian.
Dan, nuansanya relevan sekali dengan nuansa ayat-

ayat qishash,

W{;uyLF\fA,l;ts;{{e $
3; \T 1' -au, q;;\t S ; 4 g *.;i
t-ii j; :#ir39 ryY'n f i, :; t'uf,lt
6;, *, j e,3,€ # t"& U'fr:""V,|';;

8;;rs,ua$yi4{;i-'"#'=vta$\
' D iwaj iblan atns lamu, apabiln seorang di anlnra lmmu
lu dntangan (nndn-nnda) m.aut, j ilm ia mminggallan
hnrta yang banyak, bmrasiat l"pon" ibu-bapak dan
larib knabatnya secara maleruf (Ini adnlnh) kewajiban

atns wangmang yang bntnlala. Mal(n, barangsiapa y ong

mengubah wasiat itu, setelah ia mmdmgarnya, mnla
senngguhny a d osarry a adnlnh bagi mang-orang yang me-

ngub ahny a. S a ungguhny a Allnh Mahn Mendmgar lngi
Mahn Mmgetnhui. (Akan tztapi), b arangsi"apa kh"awatir
tffhndnp orangyangbmlasiat itu bnlnku bnat sebelnh

atau berbuat dnsa, kk in mzndnmniknn antara mnekn,

mnlm tidnlclah adn dnsa bagrnya. Saunguhnya All"alt

Maha Pengarnpun lagi Mala Paryayang." (al-Baqarah:

180-182)

lni juga merupakan kewajiban. Wasiat kepada
orang tua dan karib kerabat jika ia akan meninggal
kan "khair", dan "khair" ini ditafsirkan dengan
kekayaan, Hanya saja diperselisihkan mengenai
ukurannya yang menjadikannya wajib berwasial
Pendapat yang paling kuat ialah bahwa ini adalah

masalah ungkapan istilah saja, sesuai dengan
kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian

ulama mengatakan bahwa tidaklah dikatakan
meninggalkan kh.air orangyangmeninggalkan harta
kurang dari "enam puluh dinar''; dan ada yang me
ngatakan "delapan puluh dina/', dan ada pula yang

mengatakan "empat ratus dinar". Bahkan, ada yang
. 
mengatakan "seribu dina/'. Dan ukuran harta yang

dianggap sampai mencapai tingkat 'hanlah"ke
kayaan'sehingga terkena keharusan wasiat itu se
nantiasa diperselisihkan dari masake masa dan dari
safir lingkungan ke lingkungan lainnya.

Ayat-ayat mawarits turun sesudah ayat-ayat
wasiat ini. Mak4 ditenhrkanlah batas-batas tertentu
bagi para ahli waris, dan ditetapkanlah kedua orang
tua (ibu-bapak) sebagai ahli waris dalam semua
keadaan. Oleh karena itu, tidaldah disiapkan unhrk
mereka wasiat karena tidak boleh berwasiat kepada
ahli waris, berdasarkan sabda Nabi saw. yang di-

riwayatkan oleh Ashhabus Sunan,

'L+')'),-i 
, ,L'6'qt k eLi i "i,r 

lt h- ='u e 
q-otr'lu

'Alkrh telah mtmbnilan lvpadn tuprnp o**lo*
buhnk aL,nn hnknya, mnlm tidak adn wasiat bagi ahli
usaris."

Adapun terhadap para kerabat maka dengan jalan
qiyas, sisa nash ini tetap berlaku atas keumumannya-
IGrena itu, barangsiapa yang termasuk atrli waris
sesuai dengan ketentuan ayat-ayat mawarits, maka
dia tidak boleh diberi wasial dan barangsiapa yang

tidak mewarisi maka nash wasiat meliputi dirinya-
Inilah pendapat sebagian sahabat Nabi saw. dan
tabi'in yang kami ikuti.

Hikmah berwasiat kepada bukan ahli waris
tampak jelas dalam kondisi-kondisi yang mana
shilatul-qarabah'hubrngan kekerabatan' meng-
haruskannya berbuat kebajikan kepada sebagian
kerabat yang lain. Yaitu, ketika ayat-ayat kewarisan
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tidak memberikan hak waris bagi mereka karena
terhalang (mahjub) oleh orang lain (yanglebih dekat
hubungannya dengan yang wafat). lni merupakan
salah satu bentuk solidaritas keluarga secara umum
di luar batasbatas kewarisan. Oleh karena itu, di-

sebutkanlah l<ata "malcruf'(baih patut) dan "tnlaua",

". . . secara malcruf (ini adnkh) sebagai kruQiban atns

o r ang- orang I ang b ntalan a. "

Maka, tidaklah dianiaya para ahli waris, dan
tidaklah disia-siakan yang bukan ahli waris, serta,
diimplementasikanlah takwa dalam bentuk per-

buatan yang sederhana dan seimbang, dalam ber-
buat kebajikan dan memberi nikmat kepada yang
lain.

Di samping itu asSururah juga membatasi ukuran
wasia! yaitu dibatasinya maksimal "sepertiga-', tidak
boleh lebih. Seandainya hanya seperempat maka
yang demikian itu lebih utam4 supaya ahli waris
tidak dirugikan oleh yang bukan ahli waris. Hal itu
dilaksanakan berdasarkan ketentuan syara' dan atas

dasar talarra, sebagaimana yang sudah menjadi
karakter tatanan sosial Islam yang hendak diwujud-
kannya dengan penuh keterafuran dan kedamaian.

Barangsiapa yang sudah mendengarkan wasiat,

maka berdosalah dia jika mengubahnya setelatr si
pewasiat meninggal dunia. Sedangkan, pewasiat

terlepas dari dosa pengubahan tersebuf

'Mala, barangsinpa mengubah wasint itu setelnh ia
mmdengarnya, mn)a sesungguhnya dnsanya od"lo.l, bo&

zrang- lrang y ang mmgub altny a. S aunggulaly a Allnh
Malta Mmdngar lngi Mahn Mmgetahui."

Mak4 Allah Yang Mahasuci menyaksikan apa
yang ia (pengubah wasiat) dengar dan ketahui;
menyaksikan orang yang mewariskan sehingga Ia
tidak menghukumnya karena perbuatan yang
dilakukan orang sepeninggalny4 dan menyaksikan
or?ng yang mengganti wasiat ifu sehingga Ia akan
menghukumnya atas dosanya mengubah dan
mengganti wasiat tersebut

Kecuali dalam sahr keadaan sajayang diperboleh-
kan seorang penerima wasiat mengubah wasiat ter-
sebul Yaihr, apabila dia mengetahui bahwa maksud
si pewasiat melalmkan wasiat itu ialah karena pilih
kasih (berat sebelah) kepada seseorang, atau
hendak menghukum (melampiaskan kebencian)
kepada ahli waris. Mak4 dalam kondisi seperti ini,
tidaklah berdosa bagi pelaksana wasiat unhrk me
nyimpang dari tindakan berat sebelah atau aniaya

ihr, dan mengembalikan urusannya kepada keadilan

dan kesadaran

"Barangsiap a kltnw atir terhndap mang y ang bmn asiat

itu bnlnku bnat sebelah atau bnbuat dosa, lnlu i"a mm-
dnmnilan antnra mmeka, mnkn tidakhh adn dn s a b agi-

nya. Sesungguhnya Allnh Maln Pmgampun lo.gt Mol*
Pmyayang."

Urusannya diserahkan kepada pengampun-an
dan rahmat Allah terhadap yang ini ataupun yang

itu, dan terikat kepada pemeliharaan Allah dalam
semua keadaan, serta pemeliharaan Allah ini me
rupakan jaminan terakhir bagi keadilan dan ke
seimbangan.,

Demikianlah kita jumpai urusan wasiat ini ditarik
kepada tali kuatyang mengikabrya sebelum adanya

frintah qishash berkenaan dengan orang-orang
yang dibunuh, dan mengikat semua urusan dalam
tnslmlwur imnnf dan masyarakat islami secara sama

Hukum-Hukum Puasa
Adalah suahr hal yang logis apabila diwajibkan

puasa atas suatu umatyang berkewajiban melakukan
jihad di jalanAllah, unhrk memantapkan mnnlnjNya
di muka bumi, untuk menegakkan nilai-nilai ke
manusiaan, dan unfuk menjadi saksi atas manusia
lain. Maka, puasa merupakan sarana untuk me
mantapkan akidahyang kokoh dan teguh, dan sarana

hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa
hubungan ke taatan dan kepafu han; sebagaimana ia
juga merupakan sarana ketinggian melebihi ke
buhrhan fisik belaka dan ketabahan unhrk memilarl
tekanan dan bebannya, demi mengutamakan ke
ridhaan dan kesenangan di sisi Allah.

Semua ini merupakan unsur-unsur penting
dalam mempersiapkan jiwa untuk memikul rintang-
an perjalanan yang penuh hambatan dan duri, yang

di sekelilingnya penuh dengan berbagai macam
keinginan dan syahwat dan beribu-ribu kesenangan

selalu dibisikkan ke telinganya.
Di samping itu, jugatelah terungkap dalam per-

putaran z,arnan dampakdampak luas yang sangat

bergunabagi aktivitas tubuh, meskipun saya sendiri
tidak senang menghubung-hubungkan kewajiban-
kewajiban dan pengarahan-pengarahan Ilahi di
dalam ibadah-dalam arti hfiusus-dengan fuedah-

fuedah indrawi yang tarnpak pada seseorang. Karena
hikrnah yang pokok dalam masalah ini ialah me
nyiapkan eksistensi manusia untuk memainkan
peranannya di muka bumi, serta menyiapkannya
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untuk mendapatkan kesempurnaan yang telah di-
tentukan untuknya dalam kehidupan aktrirat

Selain itu, saya juga tidak ingin menyanggah apa
yang telah berhasil diungkapkan lewat eksperimen
atau yang berhasil diungkapkan oleh ilmu penge
tahuan mengenai fuedah dari kefardhuan dan peng-

arahan-pengarahan ini. Hal itu dimaksudkan untuk
memberikan perhatian guna memahami pemelihar*
an pengahrran Ilahi terhadap keberadaan manusia
ini secara global pada setiap apa yang diwajibkan
atasnya dan setiap arahanyang diberikan kepadanya-
Akan tetapi, tidak adahubungan antarahikrnatl taldif
Ilahi ini dan apayang diungkapkan oleh ilmu penge
tahuan. Mak4 lapangan ilmu pengetahuan ini ter-
batas, tidak dapat mencakup dan tidak dapat men-
capai seluruh hikmah Allah pada segala sesuatu
untuk menundukkan manusia ini, atau unfuk me
nundukkan alam ini dengan sifutkeadaanny4

+{ 6 iq\ Hs,i!S Gr\.tJiW_

i;, i:sY .&:r;tE "# "# 4a5i'&
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"H ai orang- orang y ang b nim"an, diw aj ib knn atas knmu
bnpuasa sebagaimnnn diwajiblmn atas orang-orang
sebelum kamu agar lmmu bntala.ua. (Yaitu) dnlam
bebnapa hmi yang tnttntu. Maltq bmangsi"apa di anlma
lmmu ada yang sakit atnu dnlnm perjalnnan (kk ia
bnbukn), makn (waliblah baginla bnpuasa) sebarryak

hnri yang ditinggallmn itu pada h"ari-h"ari yang lnin.
Dan, wajib bagi arang-orang |ang berat m.eQ alnn*nnnya

(jilu mnekn tidnk bnpuasa) munlayar fdyah, (yaitu)
memberi maknn sezrang miskin. Barangsiapa yang
dengan kerelaan hnti mengerjaknn kebajikan, mnkn

itul.ah yang kbih baik baginya. Dan, bnpuasa lzbih baik
bagimu jilm knmu mmgetahui. (Bebnapa hmi yang
ditentulwn itu inlnh) bulnn Rnnn"dhnn, bulnn yang di
dnlnmnya diturunlmn Al-@ti an sebagai petunjuk bogi

mnnusin dan p enj elaan-p mj ek san mmgmni p etunj uk
itu dnn pernbeda (antara yang hnk dnn yang batil).
Karma itu, barangsiapa di antara lmmu yang hndir (di
rugni tunpiil tinggalnya) di bulnn itu, mnka fundnlclnh
ia b nptnsa padn bulnn itu. D an, bararrysiapa sakit anu
dnlnm prjalnnnn.(lnlu ia berbukn), mala (wajiblnh
bagtrya bnpuasa) sebanyak h.ari yang ditinggalltnnrrya
itu padn h.ari-hari yang l"ain. Allah mmghmdaki lce-

mudalnn bagimu dan tidnk mmghmdnki kzsulmran

bagimu. D aii, hmlnlhlt knmu mnuulatp lan bilnngan-
nya dan hrnnnklnh lmmu mmgagungknn Allnh atas
pehtnjuk-Nya yarry dibnikan lupadamu, supaya knmu

. b er sy ulatr. " (al-Baqarah : 183 - 185)

Allah Yang Mahasuci mengetahui bahwa taldif
(penugasan) ini adalah urusan yang jiwa manusia
memerlukan pertolongan, dorongan, dan motivasi
unhrk menimbulkan semangabrya agar mau me
nerimany4 meskipun terdapat hikmah dan manfaat
di dalamnya, sehingga dia merasa puas dan rela
melakukannya

Oleh karena itu, dimulailah taklif itu dengan
panggilan yang penuh kecintaan kepada orangorang
mukmin, yang mengingatkan kepada mereka akan
hakikat mereka yang pokok. Kemudian menetapkan
bagi mereka sesudah dipanggil dengan panggilan ifir,
bahwa puasa itu merupakan ke.wajiban sejak dahulu
bagi orang-orang yang beriman kepadaAllah dalam
semua agama Dan, bahwa hrjuannyayang pertama
ialah mempersiapkan hati mereka untuk bertakwa,
menjadi lembut, sensitif, dan takut kepada Allah,

"Hai orang- orang y ang baiman, diwajiblmn atas lamu
bnpuosa sebagaim.ana diwajibknn atas orang-orang
sebelum lwmu agar lamu bntalata."

Demikianlah tampak jelas tujuanyang besar dari
puasa yaitu talnva kepada Allah. Takwa ihrlah yang
membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga
mau menunaikan kewajiban ini, demi menaati Allah
dan untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Talnva ini.
lah yang menjaga hati sehingga tidak merusak
puasanya dengan maksiat, walaupun cuma berupa
getaran hati untuk berbuat maksial Orangorang
yang menjadi sasaran firman Allah ini mengetahui
kedudukan talc,rra di sisiAllah dan mengetahui bobot-
nya dalam timbangan-Nya- Maka, tahwa merupakan
puncak ketinggian rohani mereka, dan puasa ini
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merupakan salah satu alatnya dan jalan untuk
mencapainya- Oleh karena itu, diangi:raflah di depan

mata mereka tujuan yang jelas yang sedang mereka
tuju lewat jalan puasa ini, yaihr, 'lupaya knmu bu-
tahta."

Kemudian pada ayat berikutnya ditetapkan
bahwa kewajiban puasa itu hanya dalam beberapa
hari tertentu, bukan kewajiban seumur hidup dan
hrgas sepanjang masa Di samping ihr, dimaafl<an

unhrk tidak menunaikannya bagi orangorang yang
sakit sehingga mereka sehat dan bagi para musafir
sehingga mereka tiba kembali di rumah, sebagai

suahr penegasan untuk memberi kemudahan,

"(Yaitu) dalnm bebnapa hnri yang tertentu. Malw,
barangsiapa d[ antnra lamu ada y ang s akit atau dn]nm
pnjalnnnn (lalu ia bnbulm), maln (wajibkh baginya

berpuasa) sebanyak hmi yang ditinggalknn itu pada lari-
hnri yang lain....'

Zahir nash mengenai sakit dan bepergian ini
bersifat muflak. Maka, apa pun penyakitrya dan
bagaimanapun bepergiannya memperkenankan
mereka untuk berbuka. Hanya saja si sakit wajib
mengqadhanya setelah dia sehat dan si musafirwajib
mengqadhanya setelah dia bermukim di kampung
halamannya. Inilah yang lebih utama di dalam
memahami nash Al-Qur'an yang muflak ini, dan
lebih dekat kepada pemahaman islami di dalam
menghilangkan kesulitan dan mencegah mudharal
Mak4 bukanlah karena beratnya sakit dan sulitnya
bepergian yang menjadi pergantungan hukum,
melainkan keadaan sakit secara mutlak dan be
perglan secara muflak. IGrena boleh jadi terdapat
pelajaran-pelajaran lain yang diketahui oleh Allah dan
tidak diketahui oleh manusia dalam masalah sakit
dan bepergian ini. Boleh jadi terdapat kesulitan
(masya4at) lain yang tidak tampak waktu ihr, atau

tidak jelas menurut uluran manusia Dan, selama
Allah tidak mengungkapkan illnt'alasart' hukum
tentang sesuatu, maka tidak usatrlah kita menakwil-
kannya, melainkan kita pahrhi nash-nash ihr meski-
pun hikrnahnya tersembunyi bagi kita Maka kita
yakin bahwa di belakangnya pasti ada hikmalnya
dan tidak menjadi keharusan bagi kita unfirk menge
tahuinya-

Hanya saja ada yang menglifiawatirkan bahwa
pendapat semacam ini akan mendorong orang yang
menyukai keringanan lantas bersikap seenaknya- Se
hingga dikhawatirkan akan ditinggalkannya ibadah-
ibadah yang wajib hanya karena alasan yang sepele.
Hal inilah yang menjadikan para fuqaha bersikap

ketat dan membuat syarat-syarat tertentu. Akan
tetapi, hal ini--menurut hemat saya-bukanlah alasan

pembenar unhrk membuat ikatan-ikatan dan syarat-

syarat tertentu terhadap apa yang dikemuka-kan
oleh nash secara mutlak.

Agama Islam itu tidak menggiring manusia
dengan rantai unhrk menuju kepada ketaatan. Tetapi,

ia hanya menunfun mereka menuju kepada takwa
dan yang menjadi tujuan ibadah (puasa) ini secara

khusus adalah takwa. Dan, sesuatu yang dapat
memalingkan manusia dari menunaikan kewajiban
ini di bawah kelambu ruAihshnh 'keringanan'tidak
ada kebaikannya sejak awal, karena fujuan pertama

ibadah ini tidik terwujud.
Agama Islam ini adalah agama Allah, bukan

agama buatan manusia. Sedangkan, Allah lebih
mengetahui apa yang sekiranya dapat menyem-
purnakan keberagamaan ini, di tempat mana
sekiranya perlu diberi rukilslnh dan di tempatmana
pula yang sekiranya harus diperketal Boleh jadi, di
baltk rukhshnh ini terdapat kemaslahatan yang tidak
akan dapat terwujud tanpa tertunaikannya ruklultnh
ihr, dan sudah pasti yang demikian itu. Oleh karena
ihrlah, Rasulullah saw. memerintahkan kaum mus
limin menerima rukltshnh-rukluhnh yutg diberikan
Allah.

Apabila terjadi kerusakan pada suatu generasi
manusia, maka untuk memperbaikinya bukan
dengan memperketat hukum terhadap mereka,
melainkan dengan jalan memperbaiki pendidikan
dan hati mereka, serta menghidupkan rasa talava
di dalam jiwa mereka- I(alau memanghnarbahwa
pengetatan di dalam hukum muamalah ketika
terjadi kerusakan di kalangan manusia itu bagai-
kan obatyang mujarab dan unilrk membendung
jalan kerusakan, maka umsan syrar n'abbudiyah
berbeda dengan ihr. Karen4 ibadah memiliki per-

hihrngan tersendiri antara hamba dan Rabb, tidak
berkaitan dengan kemaslahatan manusia secara
langsung seperti hukum-hukum muamalah yang

memang unhrk memelihara aspek-aspek lahiriah.
Sedangkan, aspek lahiriah dalam ibadah tidaklah
bergrura kalau tidak didasarkan pada ketalnvaan hati.

Apabila ketalnvaan sudah ada di dalam hati niscaya

tidaklah seseorang akan berpaling (dari kewajiban),
dan dia tidak akan menggunakan rukluh.ahkecuali
jika hatinya mantap. Jika dia memandang bahwa itu-
lah yang lebih utama, serta merasa bahwa menaati
Allah itu ialah menerima atau melaksanakan
rukluhnhNyadalam keadaan yang meman g rukluhnh
itu diberikan untuk itu.
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Adapun memperketat hukum secarakeseluruhan
dalam ibadah atau kecenderungan mempersempit
kemutlakan rukhshah yang diberikan oleh nash,
maka hal itu akan menimbulkan kesulitan dan
nestapa pada sebagian orang. Pada wakhr yang
sam4 ini tidak banyak berguna untuk mendisiplin-
kan orangorang yang memang suka berenakenak-
an. Makayang lebih utam4 dalam keadaan bagai-
manapun, ialah kita melakukan urusan-urusan itu
menurutbenhrkyang dikehendakiAllah dalam agarna
ini. Karen4 Dia lebih tepathukum-Nya daripadakita
dan lebih mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan
yang dekat atau jauh yang ada di balik ruklahnhdan
azimah (hukum semula tanpa ruklxhah).Inilah
pendapatyang sederhana mengenai bidang ini.

Tinggal kita tetapkan di sini beberapariwayat dari
as-Sunnah mengenai berbagai macam keadaan
tentang safar'beperglan', yang pada sebagiannya
terdapat arahan untuk berbuka dan pada sebagian
yang lain tidak dilarang untuk berpuasa Secara ke
seluruhan, ihr membantu untuk mendapatkan gam-
baran bagaimana persepsi para salaf yang saleh di
dalam memahami urusan ini, sebelum kita mem-
bakukan hukum-hukum dalam bentuk ikatan

fi qh\ahCntanganparafu qalnmutankhir.l{ttaketahui
pula potret perjalanan hidup para salaf r.a. yang
penuh citacita dan vitalitas dan lebih lekat pada ruh
agama ini daripada sekadar kaJian rtqhiyalLDi dalam
hidup bersamanya dan dalam nuansanya akan
menumbuhkan dalam hafi ini perasaanyang hidup
terhadap akidah dan keistimewaan-keistimewaan-
nya

Riwayalriwayat tersebut adalah sebagai berikut

1. Jabir r.a. berkata,

't-s utJt'e-J3|.' ,^r'ft'i J,, -,;
{ "it*lir 'o;)l ,IA,4rl' ,J*.iG

( cs!.tll, ,)*' "-;i 1

"Padn tahunfath pembebasan kata Meknh' Rnsul.ull.ah

saw. p ngi lrz Mekah padn bulnn Rnmndhnn. Kemudian
beliau berpuasa sampai di Kura'ul Ghamim, malm
rrang-zrang pun berpuasa. Lalu beliau meminta
sem^angkuk air, knnudian mmganglanrya (l'n mulut)

dnn mang-mangpun mzlilnt belinu, kernudian beliau
minum. Setelnh itu adn yng bnlan l"podo belinu,

'Sesungguhnrya sebaginn nang masih tetap bnpuasa.'
I-alu beliau menj out ab, Mnela ihtlnh mang- wang y ang

mzlnnggar, mnelw inlnh oratry-oratg yarg mzl.anggm! "'
(IIR Imarn Musltun dan Tirmidzi)

2. Anas r.a. berkata,

,1 ,*e*:*\,-v 4t.ky
J'ii ,'rL 

9'i ,!.\f r:),;' '*At L', ,:.tAt
."rr---i oAr ;;J"A rL'j +(At +r2 *
| fu') +\i 6:5,1'r:fi; ic', ir r*:t u'*
;.-^i' ;&', *h, J:"'o:tt st- ,q'klr

( su-:Jr, ,.rb.;Jr a-,-f , { ifut, i";t o'rgAt

"Kami pnnah bsrsarnn Rnsulullnh saw. dnlam suatu

bepugian, mnla di antara lami ada yangbapuasa dnn
do )ong babulm. Kemudinn larni singgah di suatu

tzmpat latil@ hari parns tnik. Ifubanyalan knmi yang
mendapat nnungan (b ertduh) adnlnh p enikk p oknian
(lein), dan di antnra lwmi juga ofoyryrulindungi
diriny a dnri parms mntnhnri dengan tangonny a. Mak4
bnjatuhanl"ah nrang-nrang yang bapuasa, dnn tetnp

tegarlnh nrang-nruq yang bnbula. Kemudian mnelw
mendiriknn bangunan (tenda-tenda) dan memberi
minum para p munggarg kendmaan (pma musafir), Inlu
Nabi saw. bernbda" 'Hari ini marry-mangyangbnbula
tekh mmdnpatlan pahaln '' (IIR Imarn Buldrari,
Muslinr, dan Nasa'i)

3. Jabir r.a. berkata,

61f 

-' 
, y'e *'t #h, -v 

to;r 
"tr $

J" ,iw A? "!r 
-ti,'1 ,u,6t *'&t )u:l6',

?"r ,* At J'-,i*' .Cw'SL'r' ,fga's 'i

4. 4te;Qti,;A','lt'r*
(,jLJlt s1l> ,,l1dt-*Jl1 eJJL" +-;i ;

"Nabi saw. pernah dalnm satu bepnginn, l"al,u beliau

mzkh.at sesemang sednng dilvrumuni orang banyak dnn
dipay ungi, kk b eliau b ertany a, Mmgapa dia ?' Orang-

orang menjawab, 'Dia sedang berpuasa.' Lalu
Rnsulullnh saw. bersabdn, Tidak tmrnsuk lebajilan
bupuasa di dnl"am bepugian.'' (fIR Imam Malih

\mr
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Bukhaxi, Muslim, Abu Dawu4 dan Nasa'r)

4. Amr bin Umayyah adh-Dhamri r.a. berkata,

db\
( iLJl or-i )

"Saya menghndnp Rasulullah saw. setelah pula.ng d"ari

b ep nginn, kemudian b elinu b nlata, Tunggulnh mnknn

sinng uah.ai Abu Umayyah.' Sqo mmjawab, 'Walai
Rnsulullnh, saya bnpuasa.' Belinu bnsabda, 'Knhu
begitu, bailrlnh saya bnitnlrulan fupadnrnu tertnng wang

yang bepngian (musafir); All.ah tekh mmggugurknn
dminyapuasa dnn separo shnlnL "'(fIR Imam Nasa-t)

5. Anas bin Malik dari BaniAbdullahbin Ka'ab
bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

1 ,rJt -t^-i .*r-i ) 4

6. Aisyah r.a. mengatakan bahwa Hamzah bin
Amr al-Aslami radhiy all"ahu'anhubertNtyakepada
Rasulullah saw. tentang berpuasa dalam bepergian
(karena dia itu memang banyak berpuasa), lalu
Rasulullah saw. bersabda,

t.,?i1 ,' .t1. " jl Nt Pv ,L+ ot,) Lf-ae r+ ,, /
"Knlnu engknu mnu silnJan berpuasa, dnn kaLau ngknu
mnu silnknnberbukn."ftIR Imam Matik, Bukhaxi,
MuslirrL Abu Dawu4 Tirmidzi, da^tr Nasa'i)

7. Anas r.a. berkata,

4', geat 6 lt't ,e

"-+At \'1 ,PAt ,tb'--U" g,at >s .".r;lt

4.eil,**
"Kami pnnnh bnsamn Nabi saw. (dnkm suatu pn-

j alannn s afar ), m"akn di antnra knmi adn y ang b erpuasa

dan adn yang berbula. Mala, orangyang berpuasa tidnk
mmnl.a yarg'bnbula, dnn orang yang bnbukn tidnk
mmtela nrang yang brrpuasa." (IIR bnam Ivlalih
Bukhari, Muslim, da"n Abu Dawud)

8. Abu Darda'r.a. berkata,

9. Muhammad bin IG'ab berkata 'Aku pernnh

datang kepada Anas bin Malik r.a. pada bulan
Rnmndlnn futila dia hmdnk bep nginn dnn fundnrann-
nya sud.ah siap, dan din sudah mengmalan paknian
bepngiannya, kk din muninta mnknrnn lantas me-

m.almnny a. Makn alat b ntany a kcp adnny a, Ap al(nh ini
Sunnah?' Dia menjawab, 'Ya.' Kemudian dia be-

ranglat. " (Nwayat Imam at Tirmidzi)

10. Ubaid bin Jubair berkata, 'Aku pernah
bnsamn-sam.a dengan Abu Busltralt al-Ghffiri r.a.--
sah.a.bat Rnsukll/rh saw.--dalnm sebuah perahu dnri
Fusthath pada bul"an Rnm.adh"an. Lalu dia bntolnk,
kemudinn disiapkan m.alanannya, lalu dia bnknta,
Mmdzlntkh.' Aku b ertnny a, Bukanknh englau m.asih

melih.at rum.ah-rumah ?' D in b al:ik b ntany a,'Ap ol*h
nrylmu mtm.benti Sunnnh Rasulullnh saw.?' Lalu dia
mnlmn, dnn alw pun mnknn."(Riwayat Imam Abu
Dawud)

ll. Manshur al- Kalbi mmgataknn bahw a D ahiy ah
bin Khnlifahr.a. pngr dnri sebuah dtsa di Damsyiq le
desa lnin di ujung Fusthnth yangjaraknya tiga mil padn
bul"an Rnmad.hnn. Lalu din bnbuka dnn banyak mang

^cdIl -L, -Jl sl> \:' (* ury
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yang turut berbulw busamnnya, dnnyanglninnya tidak
mnu bsrbuka. Makn setelnh ia pulitng le dzsanya, dia
bnknta, D emi Allnla pada hmi ini aku mdilrat sesuatu

yang tidak aku kira bahwa aku aknn melih^atnya.

Sesungguhnya adn suatu knum yang tidak mmyulai
petunjuk Rasuklkh saw. d.an sahnbat-sahnbatnya. Ya

Allnh, ambilLah aku."'(ER Imam Abu Daud)

Inilah sejumlah hadits yang mengisyaratkan
diberikannya rukluhnh'keringanan' untuk berbuka
puasa dalambepergian dengan toleran dan mudah,
dan sepatuhrya diterima rukluhnh itu. Juga, tidak
disyaratkan adanya mn^syaqat'kesulitan' unhrk me
nerima rukluhnhltu sebagaimana diisyaratkan oleh
dua hadits terakhir secara lif,tusus. Apabila hadits
kedelapan menunjukkan bahwa Rasulullah saw.

sendiri sekali tempo berpuasa meskipun dalam
keadaan mnsy aqatbersama Abdullah bin Rawahah,

maka beliau memang memiliki kekhususan-ke-
khususan dalam ibadah sementara bagi sahabat-

sahababrya diberi keringanan, seperti larangan beliau
terhadap para sahabat dari melakukan pu asa wishnl
'dua hari secara terusmenerus siang malam tanpa
berbuka', sedangkan beliau sendiri kadang-kadang
melakukannya. Maka ketika mereka menanyakan
kepada beliau tentang hal ini, beliau menjawab,

" t'" , ? rc, ,.1. t. .2i" r . i. *, 1q4: qa4 P\ #f ,-t" d,g\,f
( sr-",Jler-i I $"fi':

'Aku tidnk seperti lflmu. Aku dibsri rnaknn dan minum
obhTuhnnku."(HR Imam Bukha"ri dan Muslim)

Diriwayatkan dalam hadits yang pertama bahwa
beliau berbuka (dalambepergian) dan beliau berkata
mengenai orangorang yang tidak berbuka "Mereka
itulah para pembangkang. Mereka itulah para
pembangkang." Hadits ini belakangan datangnya-
yaitu pada tahun Fat-hu Mekah-sehingga ia me
rupakan hadits paling baru di antara hadits-hadits
yang lain (dalam bab ini), dan paling jelas pehrnjuk-

nya ke arah yang dipilih.
Gambaran yang timbul dalam perasaan dari

semua keadaan ini ialah semua ihr dimaksudkan
untuk menjaga keadaan-keadaan yang terjadi, yang

memerlukan pengarahan tertenfu-- sebagaimana
keadaan dalam hadits-hadits yang diriwayatkan
dalam sebuah temayang umum, tetapi kita jumpai
pengarahan yang bermacam-macam. Dalam hal ini
Rasulullah saw. hendak memberikan pendidikan dan
pemeliharaan ketika sedang menghadapi beberapa

kondisi yang hidup, dan beliau tidak ingin mengarah-
kan mereka dengan sikap yang kaku.

Akan tetapi, kesan yang terakhir mengenai
urusan puasa dalam safar ini ialah "disukainya ber-

buka", tanpa ikatan atau persyaratan adanya masy aqat

Adapun mengenai masalah sakit, maka saya tidak
menjumpai suatu keterangan pun melainkan pen-

dapat-pendapat fuqaha. Namun, tampaknya ia juga

bersifat muflak unfuk semua keadaan yang disebut
sakit dengan tidak ada batasan mengenai jenis
penyakitnya, ukurannya, dan kekhawatiran akan
bertarnbah parahnya Tenhrnya dengan kewajiban
mengqadhanya pada hari-hari lain sebanyak hari
yang ditinggalkan padawakhr sakit dan bepergian.
Dan, mengqadha ini tidak harus dilakukan secara
berhrut-turuf menurut pendapat yang terkual

Saya kemukakan uraian ini bukan karena saya

hendak menerjuni persoalan khikfyah fqhiyah.
Tetapi, hanya untuk menetapkan kaidah dalam
memandang kepada sylar-sylar ta'abbudiy ah darr
hubungannya yang kuat dengan penciptaan kondisi
perasaan yang menjadi tujuan yang hendak dicapai.
Kondisi perasaan yang dimaksud ialah dapat me
ngendalikan perilaku si pelaku ibadah itu, dan men-
jadi sandaran utama di dalam mendidik hatinya serta
dapat menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya
dan berperilaku yang baik pula di dalam kehidupan-
nya. lni dari satu segr. Sedangkan, dari segi lain ialah
agar kita mengambil agama ini sebagaimana yang

dikehendaki Allah dengan segala taldifrrya dengan
rasa taat dan takwa. Kita ambil seluruhnya baik
a<imnh- a<imah-nya maupun ruk:luh.ah-ruA:luhnhnya,

secara lengkap dan teratur, dengan penuh kemantap
an hati kepada Allah, yakin akan hikmah-Nya, dan
merasakan ketah',rraan kepada-Nya-

Kita kembali menyempurnakan pembahasan ini,

'Dan, wajib bagi orang-orang yang bnat menjalnn-
knnny a (j iltn mnekn tidnk b npuas a) munb ay ar fdy ah.

(Yait") m.embsri mnknn sezrang miskin. Bmangsiapa

y ang fungan ktrelann hntt mmgsrj alfln lcebaj ilan, mnkn
itulnh yang lzbih baik baginya. Dan, bupuasa lzbih baik

bagimu jilrn knmu mengetahui."

Pada awalny4 tugas berpuasa ihr sangat berat
bagi kaum muslimin. Puasa difardhukan pada tahun
kedua Hijriah, tidak lama sebelum difardhukannya
jihad. Maka memberikan ruk:luhnh kepada orang
yang berpuasa dengan sangat berat--dan inilah
petunjuk kata "yuthiiquunnhu" yang berarti'dapat
melakukan dengan sangatpayah.' Maka Allah menr
berikan kemurahan ini, yaitu berbuka (yakni tidak
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berpuasa) tetapi wajib memberi makan seorang
miskin (unhrk setiap harinya)

Kemudian mereka dirangsang unfuk melakukan
kebajikan di dalam memberi makan oftng{rang
miskin ini secara muflak, mungkin dengan memberi-
kan kebajikanyang selain fidyah. Mungkin dengan
memberikan tambahan dari batas fidyah, misalnya
dengan memberi makan kepada dua orang, tiga
orang, atau lebih untuk setiap hari puasa Ramadhan
yang ia tinggalkan,

"Barangsiapa yang dengan lsrelnan hati rcngnialan
lubajilan, mnl<n itulah yang lzbih baik baginya." '

Tetapi, kemudian mereka dirangsang untuk
memilih berpuasa meskipun berat-ketika tidak
sedang dalam bepergian atau sakif

'Dan, berpuasa bbih baik bagimu jil@ knmu mmge-

tnhui."

IGrena di dalam puasa terdapat sesuatu yang
lebih baik dalam hal ini, yang di antaranya tampak
bagi kita unsur pendidikan terhadap iradah (ke
mauan), untuk menguatkan ketabahan, dan lebih
mementingkan ibadah kepada Allah daripada
beristirahal Semua ini merupakan unsur-unsuryang
dituntut di dalam pendidikan Islam. Tampak juga

bagi kita bahwa di dalam berpuasa terdapat nilai
tambah dalam aspekkesehatan bagi yang tidak sakit,
meskipun dia merasakan puasa ihr berat

Bagaimanapun, pengarahan ini merupakan
pendalmluan untuk menghilangkan ruklslnh ini dari
omng yang sehat dan berada di rumah (tidak be
pergian), dan unfuk mewajibkan puasa secara
muflab sebagaimana yang terjadi sesudah itu.

Tinsgal urusan orang sudah sangat fua yang
sangat berat melakukan puasa, yang tidak ada
harapan unhrknya dapat melakukan qadha. Maka,
Imam Malik meriwayatkan, beliau mendapat
informasi bahwa fuias bin Malik r.a. telah lanjut
usianya sehingga tidak mampu berpuasa, ke-
mudian dia membayar fidyah. Dan, Ibnu Abbas
berkat4 'Ayat ini tidak mansukfi. Ayat ini berlaku
bagi orang laki-laki dan perempuan berusia lanjut
yang tidak kuat melakukan puasa, maka mereka
memberi masing-masing memberi makan seorang
miskin untuk setiap harinya." Ibnu Abi laila me
ngatakan bahwa ia pernah menemui Atha' pada

bulan Ramadhan, ketika itu dia sedang makan, lalu
dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, Ayat ini turun,
kemudian dinasakhlah yang pertama kecuali orang
yang sudah tua renta. Jika dia mau, maka bolehlah

dia memberi makan seorang miskin setiap harinya
dan dia berbuka. Maka, nasakh ini berlaku bagi
orangyang sehat dan tidak sedang bepergian, yaitu
dihapus dengan ayatberikut (yang artinya), 'IGrena
ihr, barangsiapa di arfiara kamu hadir (di negeri
tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah
ia berpuasa pada bulan ihr.""

Rangsangan lain untuk menunaikan kewajiban
puasa bagi orang yang sehat dan tidak sedang be
perglan ini ialah bahwa puasa itu dilakukan pada

bulan Ramadhan, bulan saat diturunkannya A1-

Qur'an, baik dalam arti diturunkan permulaannya

saja maupun sebagian besarnya di bulan Ramadhan.
Sedanglian, AIQur'an itr merupakan kitab suci umat
Islam, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan
kepada cahay4 lantas menjadikan mereka seperti
ini, menggantikan rasa takut dengan rasa aman bagi
merek4 memantapkan kedudukan mereka di muka
bumi, dan memberikan kepada mereka unsur-unsur
yang dengannya mereka layak menjadi suatu umat
(yang diperhitrngkan), padahal sebelumnya mereka
tidak ada apa-apanya. Tanpa unsur-unsur ini, mereka
tidak menjadi umatyang diperhihrngkan dan tidak
mempunyai kedudukan di muka bumi serta tidak
disebut-sebut di langit. Maka, tidak kurang-
kurangnya mereka harus bersyukur kepada Allah
atas nikmatAl-Qur'an ini dengan melakukan puasa

pada bulan saat dihrunkannya Al-Qur'an itu,

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan
Rnm.adhan, bulnn yang di dnl.amnya diturunlnn Al,
@ti an sebagaipetunjuk bagi mnnusia dnnpmjelnsan-
p mj elnsan mmgenai p etunjuk itu dnn p unbeda (antma

yang hnk d.an yang batil). Ifuma itu, barangsiapa di
antara kamu hndir (di negeri tunpat tingalrrya) pada
bulnn itu, mnkn hmdaklnh ia bnpuasa padn bulnn itu,
dnn barangsiapa sakit atau dnl.am perjalnrnn (lnlu in
berbulrn), maln (wajiblnh baginya bnpuasa) sebanyak

hnri yang ditingalleannya itu padn hsri-hnri lnin....'
(al-Baqarah: 185)

Ayat inilah yang mewajibkan berpuasa dan
menghapus keringanan berbuka dengan membayar
fidyah bagi orang yang sehat dan tidak sedang
bepergian, selain lelaki dan perempuan yang tua
renta, sebagaimana dijelaskan di atas.

"Barangiapa di antara knmu yang ladir (di rugni
tnnpat ttnggolrry h) padn bulnn itu, mnlw hendaldnh in
bnpuasa padn bulnn itu."

Yakni, barangsiapa di antara kamu yang hadir
pada bulan Ramadhan itu dengan tidak sedang
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bepergian, atau barangsiapa di arftara kamu yang
menyaksikan tanggal atau bulan ifu , dan yakin telah
tersaksikannya tanggal ifu dengan cara apa pun,

maka dia seperti orang yang telah menyaksikannya
sendiri, sehingga wajib atasnya berpuasa selama
hari-hari bulan Ramadhan.

Karena nash ini bersifat umum maka kembali
dikecualikan darinya orang yang sakit atau beperyian,

'Dan, barangsiapa sakit atau dnlnm perjalnrnn (klu
in berbula), ma!,a (uajiblnh baginya berpuna) sebany ak
hari yang ditinggallannya itu padn h.ari-h.ari lnin.'

Rangsangan ketiga unhrk menunaikan kewajiban
ini, dan dijelaskannya kasih sayang Allah di dalam
memberikan tugas dan rukJuh.ah int,

'Allnh menghendaki lumudnhnn bagimu dan tidak
menghmdnki fusuknran b agimu. "

Ini merupakan kaidah paling besar di dalam
tugastugas yang dibebankan akidah Islamiah ini
secara keseluruhan, yaifu "membnilmn lemudnh.an
dnn tidnk m.empmsulit': Hal ini memberikan kesan
kepada hati yang merasakannya tentang adanya
kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini
secara keseluruhan, dan mencetak jiwa orang
muslim dengan cetakan khusus yang berupa ke
lapangan jiwa, tidak memberatkan diri, dan tidak
mempersukar. Suafu kelapangan yang menyertai
setiap taldif (tugas), setiap kewajiban, dan setiap
aktivitas kehidupan yang serius, seakan-akan
mengalirkan airyang mengalir dan menumbuhkan
pohon ketinggian dengan tenang, penuh percaya

diri, dan dengan rela hati. Dan, senantiasa disertai
perasaan adanya rahmat atau kasih sayang Allah dan

kehendak-Nya terhadap kemudahan bagi hamba-

hamba-Nya yang beriman, dan tidak menghendaki
kesukaran.

Diwajibkannya berpuasa bagi musafir dan orang
sakit (yang berbuka) supaya mengqadhanya pada

hari-hari lain, agar omng yang dalam kesulitan ini
nanti dapat menyempurnakan puasa bulan Rama-

dhan yang ditinggalkannya itu, sehingga ia tidak
terluput dari pahalanya

'Dan,hntdnk,Iahlamummrukt4pltnnbilnrryannla."

Puasayang demikian ini merupakan niknatyang
patut diucapkan takbir unhrknya dan disyukuri,

"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas
petunjuk-Nya yang diberikan lupadnmu, supaya lmmu

bnsyukur."

krilah salah sahr tujuan kewajiban puasa ini, yaitu
menimbulkan perasaan dan kesadaran orang{rang
yang beriman terhadap petunjuk yang dimudattkan
Allah bagi mereka yang lebih banyak mereka rasa-

kan pada wakhr berpuasa daripada pada wakhr-wakhr
yang lain. Mereka mengendalikan hati dari memikir-
kan maksiat dan menahan anggota hrbuhnya agar
tidak meldlmkannya Mereka merasakan senhthan
dan rabaan petunjuk itu. Karena ihr, hendaHah
mereka mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya
yang telah diberikan kepada mereka dan supaya
bersyukur kepada-Nya atas nikmat-Nya ini. Dan,
supaya hati mereka kembali kepada-Nya dengan
ketaatan iiri sebagaimana yang difirmankan-Nya
pada awal pembicaraan tentang puasa ini, yaitu,
"Supaya lamu bertalaea. "

Demikianlah tampak karunia Allah di dalam
memberikan tugas yang kelihatan berat atas badan

dan jiwa Tampak pula tujuan pendidikan ini dan di
balik itu sebagai persiapan untuk menunaikan
peranan besar yang memang unhrk itulah umat ini
diorbitkan. Penunaian fugas dan peranan dengan
senantiasa dijaga oleh rasa takwa merasa diawasi

Allah, dan dengan hati yang sensitif

Sebelum melanjutkan penjelasan tentang
hukum-hukum yang terperinci mengenai wakfu-
wakhr puas4 batasbatas dibolehkannya bersenang-

senang padany4 dan batasbatas dilarangnya, kita
dapati suatu isyarat yang mengagufitkan terhadap
kedalaman jiwa dan relung-relung hati. Kita dapati
suahr penggantian yang sempurna dan menyenang-
kan di balik beratnya puasa itu, kita dapati pem-

balasan segera atas kepahrtran kepadaAllah itu. Kita
dapati penggantian dan pembalasan itu pada ke
dekatan kepada Allah dan pengabulan-Nya terhadap

doa- Hal ini dilukiskan dalam kalirnatyang halus dan
lembut, seakan memantulkan cahaya harapan,

',G., 4;7,; ;S g a 211e, 41\7,ri{.:

AA4;';AiJ.tk4$';2rllriygtt\
.A t j)>z

'|$ (-t-lld':-

' D an, ap abiln hnmba- hnmb a- Ku bnnny a krp ad.amu

trnnng Ala maln (j aw abkh) b alru asanny a Alw adnlnh

dzlat. Aku mmgabullan permohnwn orang yang bnd.oa

apuhik i.a rumnhnn kzpadn- Ku, makn hmdnllnh mnela
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itu mnnmuhi (s egak p dnrnh) Ku dnn fundnk,lnh mrre kn
bniman lcepadn-Ku agar mnelm selalu berada dal"am

fu b en"ar an. " (al-Baqarah : 18 6)

'Alat a"dnlnh ful(nt. Alil mengabulkan permohornn

zrang yang berdoa apabiln ia memohon kzpada-Ku."
Betapa lembut halus, sayang, ramah, dan akrabnya
kalimat ini. Di manakah letak kesulitan berpuasa dan
beratnya tugas ini di bawah bayang-bayang kasih
sayang, kedekatan, keramahan, dan keakraban ini?

Setiap kata yang diungkapkan dalam ayat ini
bernuansakan kasih sayang ifu,

'Dan, apabih lumba-hamba-Ku bntanya lupadnmu
tmtnng Alat mnla (j au ablnh) b ahw asany a Aku adnlalt
dzlwt. Alat mntgabulknn pmnohnn"an orang yang bsrdna

ap ab iln i.a memohon lup adn - Ku,'

Dinisbatkannya hnmba-hnmla ini kepada-Nya
dan dijawabrya secara langsung pertanyaan mereka
itu, tanpa mengatakan, "Maka katakanlah kepada
mereka, 'Aku adalah dekat."'Tetapr, Ia sendiri
langsung menjawab pertanyaan hamba-hamba-Nya
iti, "Aku, adal,ah dzkat", dan Ia tidak mengatakan,
"Aku mendengar doa itu." Dan, Ia bersegera me
ngabulkan doa ihr, 'Aku mmgabullan permnh.otnn
zrangyang bndoa apabiln ia memohon lupada-Ku."

Sungguh ini merupakan ayatyang mengagum-
kan. Ayat yang meneteskan embun yang manis ke
dalam hati orangyang beriman. Ia juga meneteskan
cinta dan kasih sayang, kerelaan dan ketenangan,
serta kepercayaan dan keyakinan. Dengan demi-
kian, si mukmin hidup dalam sisi kerelaan, dalam
kedekatan yang penuh kasih sayang, dalam ke
lezatm, yang penuh keamanan, dan dalam tempat
yang kokoh kuat

Di bawah naungan keramahan yang penuh
kecintaan, di bawah kedekatan yang penuh kasih
sayang, dan di bawah pengabulan doayang menge
sankan ini, Allah mengarahkan hamba-hamba-Nya
agar memenuhi segala perintah-Nya dan beriman
kepada-Nya- Sehingga mereka selalu terbimbing ke
jalan yang lurus, kepada pefunjuk dan kesalehan,

"Maka, hendaklah mereka itu memenuhi (segala

pnintah)Ku dan hendaklah mneka bniman kepadn-
Ku agar merekn selalu berada dalam kebennran."

Buah akhir dari pemenuhan perintah dan ke
imanan bagi mereka adalah keberadaan dalam ke
benaran, petunjuh dan kesaleharr. Sedangkan, Allah
sendiri Mahakaya, tidak memerlukan alam dan
makhluk ini sedikit pun.

Sikap yang benar dan lurus yang ditimbulkan
oleh iman dan kepatuhan kepada Allah inilah ke
lurusan yang sebenarnya Dan, jalan hidup Ilahiyang
dipilih Allah untuk manusia ini adalah satu-satunya
jalan hidup yang lurus dan benar. Sedangkan, selain-
nya adalah kejahiliahan dan kebodohanyang tidak
disukai oleh orang yang berpikiran lurus, dan tidak
akan memba*a kepada kebenaran. Dan, pengabulan
doa dari Allah kepada harnba-hamba-Nya ini sangat
diharapkan akan terwujud apabila mereka me-
menuhi perintah-Nya dan berjalan di atas jalan hidup
yang benar. Dan, memang merekaharus berdoa me
mohon kepadaNya dan jangan tergesa-gesa karena
Allah itu mampu mengabulkannya pada wakhrnya
sesuai dengan ketentuan-Nya yang bijaksana.

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirrridzi,
dan Ibnu Majah dari hadits Abi Maimun--dengan
isnadnya-dari Salman al-Farisi r.a dari Nabi saw.
bahwabeliau bersabda,

.i. t".1.', t o'o.i" " ^.1 :...^- o \4_:Jq LJI l,jt J2-; ,)l ;;u . Ju.t "rrl (J! &

,l ,, tt t.l ,zo. ,. .. ,li"qe . *ilt L*.o:_r.r l,:r I . €:? aJL-^;\:1

"Sesunggulatya All"alt Ta'aln mnlu kalnu h^amla-Nya
menadahknn kedua tangannya kepada-Nya untuk
meminta suatu lwbaiknn, lnlu Din mmol^a.hya dengan

hnmpa."

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abduilah bin
Abdur Rahman ad-Darimi dengan isnadnya dari
Tsauban dan diriwayatkan juga oleh Abdullah bin
ImamAhmad dengan isnadnya dari Ubadah ibnush-
Shamit bahwa Nabi saw. bersabda,

n . nt., to. to r ,r' o ."(,: .i. i.-;--p 
.11 ,pi- ^I; l* r .* p \\t ,2.b -ro L Nto, 7 -"'Y e ,/

,"rAt 'd 
^;'"&'ri,rrj1 ir iur vr ;?L ,F':

/ . ' -,", :'" i :-. t "'.'": .'
*r-'. \," -#sty-.'r.LT_ilu,qj+

'Tidak ada seorang muslim pun di mukn bumi yang
mcm"anjatknn suatu doa fuprno Allah, melninknn Al-
lnh aknn mmgabulkannya atnu mmghindnrlwn suatu
lrzburuknn yang sepad.an fungan itu dnrinya, asalknn
dia tilnk brrdoa dmgan suatu d.osa atau memutuskan
hu b ungan lu lw lu argaan. "

Diriwayatkan dalam Shnhih Bukhnri dan Muslina
bahwa Rasulullah saw. bersabda,

, o ,-n 
""" 

.,, * 
ltr€r\.._r;*" j Fcr 
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{ "J"+H';" *
' Akan dilabullan dn a s eseorang dnri Immu asalknn dia
tidnk tugesa-gesa, yaitu mengatalan, Alu sudnh bndna,

tetapi tidnk juga dilmbulknn."'

Diriwayatkan di dalam Shahih Musl;imbahwa
Nabi saw. bersabda,

)-U'ti fU,.Lr- l6 rJ,n -C.U" i'; v F
), ''. t' .L--;J (;ul J"r*) {" ,Ji J.J;-| ",;tt,',.t"tr1,,

,o"sp>iti'1 tct"1c>3s : IA " ,Ju "f Jt-;--livt
t , ) .. ..

Lrr- ) el-l.;'&';4'J, ?t;il- )i "c

{,r;lr
'Alrnn smnnlirua dilabullan doa seorang hnm.ba selnmn

dia tidak berdoa dengan perbuatan dosa atau me-

mutuskan lufuluarga.an, asallmn din ti.dnk tngaa-gesa.'

Adn yang bntanya, 'Wahni Rnsulullnh, apa yang di'
malcsud tergesa-gesa itu?'Beli.au mmjawab, 'Yaitu dia
menganlaq 'Sungguh aku sudnh bndaa, sungguh aku

sudnh budoa, tetnpi aku tidnk pnnah melih.at doalat

itu dilabullrnn.'Lalu, dia lecana dan mminggallan
berd.oa."'

Orang yang sedang berpuasa adalah orang yang
paling dekat unhrk dikabulkan doany4 sebagaimana

diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ath:Thayalisi
di dalam Musnadnya--dengan isnadnya--dari
Abdullah bin Umar r.a., dia mengatakan bahwa
dirinya mendengar Rasulullah saw. bersabda,

/ u.. 
^ , i,o' ? ,"

{ iu-I.; ;'*' :ts *t CU,y
"Orang yang bnpuasa memiliki doa yang mustajab

pada waktu bubukn."

Abdullah bin Umar apabila berbuka memanggil
isti dan anaknya serayaberdoa

Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunannya-
dengan isnadnya--dari Ibnu Umar r.a-, dia berkata
"Nabi saw. bersabda,

Jz

{ ,,j G;,j> :p ry f.U.u\b
'Orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak
ditolnk padn waktu berbuka."'

Dan diriwayatkan di dalam Musnad ImamAtrmad,
Sunan Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu

Hurairah r.a., diaberkata, "Rasulullah saw. bersabda,

ua' a x
aDU &

( -bi)

( 4..1-.oJl

Ad" ttgo nrang ydng tidnk almn ditolnk dnanya, yaitu
pemimpin (penguasa) yang adil, orang yang bupuasa

sehingga dia berbulw, dnn orang yang dinniaya. Doa
mnelm itu Qianglut Alkh di bawah awan padn h"ari

kiamat dnn dibulcaltnn untufuty a pintu -pintu lmgit, dnn

Alkh befirmnn, Derni kragungan-Ku, Aleu aknn me-

nol.ongmu wal.aupun sesudnh &taht toaktu.""

Karena itulah, disebutkan masalah doa ini di
tengah-tengah pembicaraan tentang puasa-

Selanjutrrya d;; kepada orangorang
beriman beberapa hukum masalah yang berkaitan
dengan puasa ini. Mak4 ditetapkan untuk mereka
kehalalan melakukan hubungan suami isti pada

malam puasa antara maghrib dan subuh, dan halal
pula makan dan minum pada waktu itu. Dan,
diterangkan pula wakhr puasa, yaiht sejak terbit frjar
hingga maghrib. Juga diterangkan masalah hu-
bungan suami iski padawakhr i'tikaf di masjid,

3' q1i:#t uyyli 
"Qi:^1 

"H B
33lfr K €i, x,i ?tU Jq.?:6 F
':}rlA$€{*Gri<4;4] ,"efr
,s:gg\j;jtv\;&'"$s'ai:.1-+(.\;{i5

iw;,5:*4i:o;'::'ii+*'tG#;!it;i\

";rtAta"$,ciur<ri,rE3*s;j6y!{4\AiJ}3_A:KwFrt;ni!,Lei'i
$ 5r{;lsoes

'Dih.alnllmn bagi knmu pada mnlnm futri bul"an puasa

brcampur dmgan istri-istri knmu. Mnekn itu adnlnh

paknian bagimu dan knmu pun adnkh paknian bagi

mnekn. Allnh mmgetnhui bahwasannya knmu tilak

/ . -...:' ..6.t o/1& '-r -i- J -. gU *4jU\ 7'.
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dapat merahnn nnfiumu. Karena itu, Allah meng-

ampuni knmu dnn memberi mnaf luhadnmu. Mala,
selarang mmpurilnh mnela dnn carilnh apa y ang telnh

ditttapkan All.ah untukmu, dan maknn minumlah
hingga tnangbagimu bmnngputih dnri baung hinm,
yaitu fojar. Ihmudiary sempurnalanlah puam itu mmpai
(dntarry,) mnlnm; (tenpl) janganl"ah ltnmu mmpuri
msreltn itu leetila kamu sednng b€ri'tiknf dnkm masjid.
Itulnh lnrangan AIInh, malw jarryanlnh knmu men-

rlzlatiny a. Demikianlah Allnh menerargknn ayat-ayat-

Nya lepada mnnusia supaya mnela bntalaoa." (aI-
Baqarah:187)

Pada masa-masa permulaan diwajibkannya
puaq bercampur suami istri, makan, dan minum
ihr terlarang apabila yang bersangkutan telah tidur
sesudah berbuka. Apabila dia bangun tidur pada

malam hari--meskiptur belum fijar-tidak diperboleh-
kan bercampur dan tidak halal pula makan dan
minum. Pernah terjadi, salah seorang dari mereka
belum mendapatkan makanan pada wakhr berbuka
lalu dia tertidur. Kemudian, dia terbangun, malia
tidak halal baginya unhrk makan dan minum. Oleh
karena ifu, dia berpuasa wishnl bersambung dua
hari'. Mak4 pada siang harinya, dia merasa sangat
payah dan sampailah berita tentang orang ini kepada
Rasulullah saw., sebagaimana sampai juga kepada
beliau berita tentang seorang lakiJaki yang tertidur
sesudah berbuka atau istinyayang tertidur, lantas
timbul dorongannya untuk mencampuri istrinya,
kemudian ialakukan hal itu.

Tampaklah keberatan kaum muslimin unhrk
menunaikan tugas ini; lalu Allah mengembalikan
mereka kepada kemudahan. Dan, pengalaman
mereka masih terasa di dalam hati, sehingga mereka
dapat merasakan nilai kemudahan ini dan betapa
besarnya rahmat Allah dan pengabulan-Nya ter-
hadap keinginan mereka Maka turunlah ayat ini,
yang menghalalkan bagi mereka untukbercampur
suami isti pada waltu antara maghrib hingga fijar,

Wa $Y,57i,.r;si:{\l "H B
'Dihnlnlkan bagi knmu padnm.al.am hnri bul,anpuasa

bnmmpur dmgan istri-istri knmu."

"R.afats" ifu adalah tindakan permulaan unhrk
melalmkan hubungan intim atau hubungan intim itu
sendiri. Kedua hal ini memang dimaksudkan di sini
dan diperbolehkan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak
melewatkan makna ini begitu saja tanpa memberi-
kan sentuhan kasih sayang yang penuh kelembutan,

keakraban, dan kasih sayang dalamhubungan suami
isti; menghindari makna kebinatangan yang kasar
dan jorok; dan ditimbulkannya kesan keterhrtupan
di dalam memudahkan hubungan ini,

'Merela itu a.dnblt pakainn bagimu dnn lamu pun
adakh palainn bagi mnela. "

"Pakaiai" itu adalah untuk menutupi dan
melindungi tubuh. Demikian pula dalam hubungan
antara suami istri. Masing-masing menufupi dan
melindungi yang lain Islam memberlakukan manusia
dengan eksistensinya sebagaimana adanya dengan
bangunan dan fitzhnya dan membimbing tangan-
nya untuk nienaiki tangga ketinggian secara
menyeluruh. Islam dengan pandangannya me'
menuhi dorongan daging dan darah, dan menyertai-
nya dengan ruh yang halus, dan menyelimutinya
dengan selimut yang halus ini pada suatu wakhr.

Diungkapkan kepada mereka perasaanyang ter-
sembunyi, disingkapkan kepadanya rahmat Allah
yang mengabulkan bisikan halus fitrahnya,

'Allnh mmgetahui bahwasannya kamu tidak dnpat
mmalwn nnfiumu. Karena itu, Allah mengampuii
lmmu dnn mnnbsri m.a"af lupad"amu."

Ketidakmampuan menahan nafsu yang dicerita-
kan kepada mereka ini tergambar di dalam suara-
suara hati yang tertahan dan keinginan-keinslnan
yang dipendam, atau tergambar dalam tindakan
nyata sendiri, dan memang sebagian mereka me
lakukannya. Dalam kedua keadaan ini, mereka
diampuni dan dimaafl<an oleh Allah, sejak terlihatnya
kelemahan mereka dan Allah mengetahui yang de
mikian itu. Maka, Allah memperkenankan bagi
mereka untuk melakukan apa yang tidak dapat
merekatahan ihr,

"Malm selarang mmpurilnh m.erelr,a. "

Akan tetapi, kebolehan ini tidak berlalu begitu
saja tanpa menghubungkannya dengan Allah dan
tanpa mengaratrkan jiwa dalam aktivitas ini kepada
Allah,

'Dary carilnh apa yong telnh ditznplun Allnh unhionu. "

Carilah apa yzulg telah ditetapkan Allah untuk
kamu ini, yaitu bersenang-senang antara suami isti
dan bersenang-senang dengan anak-anak sebagai
buahnya yang langsung. Keduanya itu adalah
termasuk urusan Allah dan termasuk kenikmatan
yang diberikan-Nyakepadamu. Karena hal itu diper-
bolehkan dan diperkenankan bagi kamu, maka
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diperkenankan.pula bagi kamu untuk tnencarinya
Hal ini selalu dihubungkan dengdn Allah karena ia
termasuk pemberian-Nya. Di baliknya terdapat
hikmah dan perhitungan. Karena itu, ia bukan
sekadar dorongan nafsu biologis yang berhubungan
badan semata, terlepas dari ufuk tertinggi yang
menjadi arah hrjuan semua aktivitas.

Dengan demikian, hubungan suami istri ini
dilakukan dengan hrjuan yang lebih besar dan ufuk
yang lebih tinggi dari bumi dan daripada kelezatarr
yang mereka rasakan, sehingga hubungan ini men-
jadi bersih, lembut, dan bermartabal

Dengan memperhatikan isyarat-isyaral peng-
arahan Qu/ani, dan tnshnwwzr islami seperti ini,
kita mengetahui nilai usaha yang membawa hasil
lagi bijaksana yang dilakukan unhrk meningkatkan
kemanusiaan dan mengembangkannya, dalam
bingkai fitrah, potensi, dan karakter ciptaannya

Demikianlah m"anhnj Islan di dalam mendidik,
meningkatkan,danmengembanglrart.ManlnjVns
keluar (timbul) dari tangan Sang Maha Pencipta,
sedang DiaMaha Mengetahuiterhadap apayang Ia
ciptakan dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui.

Sebagaimana Ia memperkenankan berhubung-
an suami istri, pada wakhr yang sarna Ia memper-
kenankan makan dan minum,

'Dary malmn minumlnlt hingga tnang bagimu bm"ang

putih dari bm"ang hinm, yaitufajar."

Yakni, hingga cahaya membentang di ufuk dan di
puncak-puncak gunung. Bukan tampaknya benang
putih di langityang dikenal dengan f4at Wib.

Budasarknn bebnapa riwayat mmgmai batnsan

waletu imsak, dapaflah kami katakan bahwa waktu
imsak itu sebentar sebelum terbitnya matahari.
Sekarang, kita berimsak sesuai dengan wakhr-waktu
yang sudah diketahui di daerah kita beberapa lama
sebelum tiba waktu imsak menurut syariat dan
kadang-kadang ditambah lagi demi kehati-hatian.

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan isnadnya dari
Samurah binJundub, dia berkata, "Rasulullah saw.

bersabda

4 #'e4' ';_rJi,ri i5fl; I ]
i ,. '.1'. ii . " i ,. '.i.

t F-,' CUa, Jl FnJl

Jangan selali-kali knmu tepndnya olzh a<an Bilnldan
calmya yang putih ini, sehingga fajar mnnantar atau
tubit."'

IbnuJarir juga meriwayatkan dari hadits Syu'bah

dan lain-lainnya dari Sawad bin Hanzhalah dari
Samurah, dia berkata "Rasulullah saw. bersabda,

t o'l

J-"-iJl

A\

\', )t-.at,i!;f*; F;,.i Y F

i\i e "*,."J.jlt,#, 4:,'Sp,:sr
Janganmmglmrikanwlru.rnrudaganadnttyaaanBild
d*fu*yory tztnpiymgmmagahsoJnmnu
inlah faj ar yang mmgnnbang (nulinrnd di ufuk.''

Fajar yang melintang di ufuk ini terjadi beberapa
wakhr menjelang terbitnya matahari; dan Bilal r.a-

ini biasa melakukan azan lebih awal untuk mem-
bangunkan orang yang tiduf sedangkan Ibnu Ummi
Makhrm azan belakangan (setelah masuk wakhr
subuh) supaya olang{rang menahan diri dari sahur.

"Jadi, pada wakhr Bilalazar., tidak terlarang melaku-
kan sahur.

Selanjutrrya dibicarakanlah hukum hubungan
suami isti padawakhr i'tikaf di masjid, ketika sedang
bersendirian denganAllah di dalam masjid dan tidak
masuk ke rumah kecuali dalam keadaan terpaksa
seperti untuk buang alr, makan, atau minum. I'tikaf
ini sangat dianjurkan dilakukan pada hari-hari
teralfrir bulan Ramadhan, dan Rasulullah saw. biasa
melakukannya pada sepuluh hari terakhir bulan
Ramadhan, sebagai wakhr untuk memencilkan diri
dengan Allah. Oleh karena itu, terlaranglah me
lakukan hubungan suami istri pada wakhr ftikaf ini
untuk menyempurnakan kesendirian dengan Allah
ini, supaya jiwa ini terlepas dari segala sesuahr, dan
hati pun bersih dari segala macam kesibukan , 'Da4
janganl"ah knmu mmcampuri muelw (isni-btrimu)
sednnglamubd'tiknf dnl"ammn^sli{'batkpadawaktu
imsak maupun pada wakhr berbuka

Akhirnya, dihubungkanlah semua urusan itu
dengan Allah menurut metode AlQur'an di dalam
mengarahkan semua aktivitas dan melarang
sesuatu, dalam semua perintah dan larangan, ketika
bergerak dan berhenti,

"Itulnh batas-batas (lnrangan) Alkh mnl(n janganlnh
kamu mm"dzlwtinya.'

larangannya di sini adalah larangan mendekati,
supaya daerah ini menjadi daerah aman. Maka,
barangsiapa mendekati batas larangan itu di-
khawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Karena
manusia itu tidak setiap wakhr dapat mengendalikan
dirinya maka sangat tepaflah dia mencoba men-
dekati daerah larangan yang disukainya karena
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percaya dapat mengendalikan dirinya ketika timbul
gejolak di dalam hatinya. Karena da€rah ini adalah
daerah larangan terhadap kelezatat dan kesenang-
an, maka larangannya berbunyi, 'Makn janganlah

knmu mendnkntinya!" Sedangkan, yang dimaksud
adalah melakukan hal itu sendiri, bukan cuma
mendekatinya- Akan tetapi, larangan dengan redaksi
kalimat seperti ini adalah sebagai isyarat untuk
berhati-hati dan bertakwa

"D emikianlah Allah menerangkan ay at - ay at- Ny a

lnpod" m.anusia supaya mnekn bertalafla."

1.**

Jangan Merigambil Hak Orang Lain
Secara Batil

Di bawah bayang-bayangpuasa dan laransan dari
makanan dan minum (milik sendiri), datanglah
larangan dari memakan dalam bentuk lain, yaitu

memakan harta orang lain secara batil, (misalnya),

dengan cara membawanya ke pengadilan karena dia
akan dapat membuat alat bukti dan argumentasi-
argumentasi palsu yang sekiranya hakim akan
memutuskan sesuai bukti-bukti lahiriah yang
tampak, sedangkan hakikat sesunggghnya tidak
demikian.

Iarangan ini disebutkan sesudah menyebutkan
batas-batas larangan Allah dan seruan untuk
bertalcwa kepada-Nya, supaya takut melanggar
laranganJarangan Allah itu masih membayangi,

3t A,tj i:,yt'& Fg \-B u 7 j
'' ;i\*r.r1i 4;i U6;Wg at*lt

zA-z )("' "'7
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"Dan, janganlah sebagian kamu memakan harta
sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan
(j anganlah) kamu mern bawa (unu an) itu fup ada hnkim
supaya lamu dnpat mtm"akan sebagian dnri hnrtn mang

l"ain itu fungan (jalnn berbuaf dosa pad"altal knmu

mmgetahui. " (al-Baqarah: 188)

Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam menafsirkan
ayat ini sebagai berikul Ali bin Thalhah dan Ibnu
Abbas berkata "Hal ini berkenaan dengan seseoftmg
yang menanggung suatu harta tetapi tidak ada alat
bukti, lalu dia berusaha mengelak dan membawaqya
kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang
harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa

dialah yang berdosa karena memakan harta yang

haram (karena bukan haknya)." Demikian pulayang

diriwayatkan dari Mujahid, Sa id binJubair, Ikrimah,
al-Hasan, Qatadah, asSudi, Muqatil bin Hayyan, dan

Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Mereka berkata

langanlah kamu. berperknra (le pmgadikn) padohnl

lrnmu tnhu bahwa knmulnh yang aalim (salnh).'
Diriwayatkan dt dalarn Slulhih Buklt ari dan Sltnhih

Muslimdari Ummu Salamah r.a bahwa Rasulullah
saw. bersabda,

"Sesungguhnya aku hnnya semangmnnusin binsa. Mala,
bolzh jadi sebaginn lamu lzbih pandni mmgemulwlmn

argummtasinya d"aripala. sebaginn yang l.ain, sehingga

aku mmmnnglunnya. Mala, barangsiapa yang aku
putusknn untuknya untuk mendapatkan hak orang

muslim lninnya (sesuai argummtasi yang dikemuka-

lannya) itu adnl"ah sepotnng api nerakn, mnkn biarlnh
in mtmb aw any a atau meninggalknnrry a. "

Demikian Nabi saw. menyerahkan kepada
mereka karena merekalah yang mengetahui hakikat
gugatan yang sebenarnya. Maka, keputusan hakim
tidakmenjadikan halalnya sesuatu yang haram dan

tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal. Ke
puhrsan hakim itu hanya kelaziman lahiriah, sedang

dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang.
Urusan peradilan dalam masalah harta ini pun

dihubungkan dengan takwa kepada Allah, sebagai-

mana dalam masalah qishash, wastat, dan puasa.

Semuanya merupakan segmen-segmen yang
tersusun rapi dalam tubuh manhnj lkhiyang saling
melengkapi. Semuanya diikat dengan tali yang
sangatkual yang mengikat segmen-segmen mnnlnj
ini secara keseluruhan. Oleh karena ifu , manltaj llnhi
merupakan satu kesahran, ddak terpilah-pilah dan

terpisah-pisah. Maka meninggalkan sahr aspek dan

menggunakan aspek yang lain berarti beriman
kepada sebagian kitab dan lmf.r kepada sebagian
yang lain, dan pada ujungnya yang demikian ihr
adalah kufisr. Na'uud4t billnhmin dzsnlik

***
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^i\_ilrs"Mereka bertanya kepadamu tenta^ng bulan
sabit Katakanlah,'Bulan sabit ihr adalah tanda-
tanda walrhr bagi ma^nusia dan (bagi ibadah)
haji.' Dan bukanlah kebajikan memasuki
rumah-rumah dari belaka^ngnya, akan tetapi
kebajikan ihr adalah kebajikan orang yang
bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itr
dari pinhr-pintrnya, dan bertakwalah kepada
Allah agar kamu beruntung.(189) Dan pe-
rangilah di jalan Allah orang-orang yang
memerangi kamu, (tetapil janganlah kamu
melampaui bata,s, karena sesungguhnya Allah
tidak menyukai or.urg-orang yang meliampaui
batas.(190) Dan bunuhlah mereka di mana saja
kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari
tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah),
dan fitrah ihr lebih besar bahayanya dari pem-
bunuhan dan janganlah kamu memerangi
mereka di Ivlasjidil tlararn, kecuali jika mereka
memerangi kamu di tempat itrr Jika mereka
memerangi kamu (di tempat itr), maka bunuh-
lah mereka- Demikianlah balasan bagi orang-
orang kafir.(191) Kemudian jika mereka berhenti
(dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya-
yang.(192) Dan pera^ngilah mereka itu sehingga
tidak ada fihah lagi dan G"hi"Sga) ketaatan
ihr hanya semata-mata untrk Altah.Jika mereka
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berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada
permusuhan (lagi) kecuati terhadap orangor:urg
yang zalim.(193) Bula"n haram dengan bula.n
haranL dan pada sesuahr yangpahrt dihormati
berlaku hukum qishash Oleh sebab ihq barang-
siapa yang menyerang kamq maka seranglah
ia, seimbang denga.n serangannya terhadapmu-
Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah
bahwa Allah beserta orang-oralrg yang talnva-
(19a) Dan belanjaka^nlah (haxta bendamu) di
jalan Altab dan janganlah kamu menjabrhkan
dirimu sendiri ke dalam kebinasaarq dan ber
buat baiklah, karena sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik(195)
Dan semptrrnakanlah ibadah haji dan unrah
ka^rena Allah.Jika kamu terkepung (terhalang
oleh musuh atau karena sakit), maka (sem-

betihlatr) kurban yang mudatr didapat dan
jangadah kamu menctrlanr kepalamu sebelum
kurban sampai di tempat penyembelihannya-

Jika ada di antar:amu yang sakit atau ada gang-
guan di kepalanya (lalu ira berurkur), maka wajib-
lah aasnya berfidyah, yaihr berpuasa atau ber-
sedekah atau berkurban. Apabila kamu telah
(merasa) amarL maka bagi siapa yang ingin me-
ngerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulart
haji), (wajiblah ia menyembelih) lnrban yang
mudah didapat Tbtapi'Ska ia ddak menernukan
(binatang lnutan atau tidak mampu)' maka w4ib
berpuasatigahari dalam masahaji danu{uh hari
(lagi) apabila kamu telah pulang kembali Itilah
sepututr (hari) yang sempurna- Demikian itr (ke-

wajiban membayar fidyah) bagi orang-orang
yang kelua.qganya tidak berada (di sekiar) I\dasiidil

flaram (orang-orang yang buka"n penduduk
kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras
siksaa.n-Nya.(196) (Musim) haji adalah beberapa
bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang
menetapkan niatnya dalam bulan ihr akan me-
ngerjakan haji maka ddak boleh rafats' berbuat
fasih dan berbantah-bantahan di dalam masa
mengerjakan hajt Dan apa yang kamu kerjaka.n
berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik
bekal adalah takwa, dan bertaln'valah kepada-
Ku hai orang-onang yang bera^kal.(19) Ttdak
ada dosa bagimu untrk mencari kanrnia (rezeki

hasil perniagaan) dari lirtranmu. Maka apabila
kamu telah bertolak daxi Arafah, berzikirlah
kepada Afhh di Masy'aril llaram. Dan ber-

dl&lah (dengan menyebut) Allah sebagaimana
yang ditrnjukkan-Nya kepadamu; dan sesung-

guhnya kamu sebelum itu benar-benar ter-
masuk orang-orang yang sesal (198) Kemudian
bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya
orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah
ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Matra Penyayang. (199)

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah
hajimu" maka berzikirlah (dengan menyebut)
Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut
(membangga-banggakan) nenek moyangmu,
atau (balrkan) betzikirlah lebih banyak daxi ihr.
Ivlafta, di antara manusia ada orang yang ber
doa, Ya Ttrhan karni, berilah kami (kebaika^tr)

di duniao' dan fiadalah baginya bagian (y*S
menyena"ngkan) di af<hirat (200) Dan di antara
mereka ada orang yang berdoq Ya TWran t<arrti

berilatr kami kebaikan di dunia dan kebaikan
di akhirat dan peliharalah kami dari siksa
neraka-'(201) Mereka itulah orang-orang yang
mendapatbagian dari apa yang mereka usaha-
kanl dan Allah sangat cepat perhitungan-
Nya.(202) Dan berzikirtah (dengan menyebut)
Alhh dalam beberapa hari yang berbilang.
Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari
Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa bagi-
nya. Dan, barangsiapa yang ingin mena^ng-
guhkan (keberangkatannya dari dua hari inr),
mala tidak ada dosa pula btgty"' bagi orang
yangbertalnva- Dan bertakwalah kepada Allal;
dan ketatruilah bahwa kamu akan dikumpulkan
kepada-Nya-(203)"

Pendahuluan
Pelajaran ini-sebagaimana sebelumnya-masih

membicarakan kewajiban-kewajiban dan hrgastugas
umat, tata kehidupannya, hukum-hukum syariat
dalam hubungan internal antara sesama mereka dan

dalam hubungan eksternal dengan orangorang lain
di sekitarmereka

Pelajaran ini mengandung penjelasan tentang

bulan sabit, juga berisi pelurusan terhadap kebiasa-

an jahiliah, yaitu memasuki rumah dari belakangnya

bukan dari pinhrnya pada momen-momen tertenfu .

Kemudian menjelaskan hukum-hukum perang se
cara umurn, dan hukum-hukum perang pada bulan-

bulan haram dan di Masjidil-Haram secara kfiusus.

Akhirnya dijelaskanlah tentang syiar-syiar haji dan
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umrah sebagaimana yang ditetapkan dan diajarkan
Islam, dan dibersihkanlah dari semua hal yang ada
hubungannya dengan tata pandang jahiliah.

Di sini kita juga melihat hukum-hukum yang
berhubungan dengan taslnw w ur' pandangan hidup'
dan akidah, sylar-sylar ta'abbudiyyah" dan masalah
perang. Semuanya dihimpun dalam satu bingkai dan

diakhiri dengan perintah untuk berzikir dan ber-
takwa kepadaAllah.

Dalam masalah memasuki rumah dari belakang,
terdapat penjelasan unhrk meluruskan malma al-birr
kebajikan', bahwa kebajikan itu bukan hanya se
kadar gerakan luar saja, tetapi ia adalah takwa,

"-.Dan bulmnhh lubajilan memasuki rumah-rumalt
dnri belnkangnya, almn tetapi lubajikan itu inlnh lce-

bajilwn orangyang bernhna. Dan masukl.ah kz rumnh-
rumnh itu dnri pintu-pinhtnya, dnn butnlaralnh lepada
Allnh agar lamu bnuntureg. "(al-Baqarah: 189)

Kemudian dalam masalah peftmg secara umurn,
diajarkanlah etika kepada mereka agar tidak ber-
tindak melampaui batas. Hal ini dikaitkan dengan
kecintaan Allah dan kebencian-Nya,

"... Sesungguhnya Allnh tidnk mmyukni mong-uang yang
melnmp aui b atas. " (al-Baqarah: 190)

Dalam masalah perang pada bulan haram, Allah
mengakhiri firman-Nya dengan memerintahkan
mereka bertakwa kepada-Nya

"...Bertalanakh lepadn Allnh dnn l<enhuilnh bahwa
Allnh banta nrang-nrang yang bntala.aa. " (al-Baqa-
rah: 194)

Kemudian dalam mengakhiri ayat yang ber-
kenaan dengan beberapa syrar haji, Dia berfirman,

".-Butalalakh lupada Allnh, dan kenhuilnh bahwa
Allnh sangat kuas silcsa-Nya. " (al-Baqarah: 196)

Di dalam mengakhiri penjelasan tentang wakhr-
wakhr haji dan larangan melakukan rafatsberkata
porno', berbuat fasik, dan berbantah-bantahan, Dia
berfi.rman,

'... B erb ekallnh, dan sesunguhny a seb aik- baik b eknl
anakh talata, d"an bmtahralnh fupadn- Ku hni orang-

orang y ang beralal." (al-Baqarah: 197)

Bahkan, dalam mengarahkan manusia untuk
berzikir mengingat Allah sesudah haji pln terdapat
kata pemungkas,

"... Dan bertakwalah kepada Allnh, dan ktahuilah
bahwa kamu akan dikumpulknn kepad.a-Nya.' ("I-
Baqarah:203)

Demikianlah kita jumpai urusan-urusan yang
bermacam-macam ini saling berhubungan dengan
kual Semua itu timbLd dari karakter agama ini, yang

tidak terlepas dari sviar-svi ar n'abbudiyyahperasaan
hati, serta syariat dan tata aturan. Tidaklah lurus
semua itu kecuali dengan mencakup urusan dunia
dan akhirat sekaligus, urusan hati dan urusan hubung-
an sosial dan kenegaraan. Sehingga semua itu akan
mempengaruhi seluruh aspekkehidupan dan akan
menyesuaikannya dengan sebuah pandangan hidup
yang sempurn4 sebuah mnnlnj yaneterahrr, sebuah

tatanan yaqg lengkap, dan sebuah sarana yang berupa
peraturan lifiususyang ditegaliJ<an atas dasar syariat
Allah dalani semua urusannya

Di dalam surah ini juga terdapat sebuah feno
mena yang tampak pada kita sejak permulaan
segmen ini. Hal itu tampak dalam bentukpertanyaan
yang diajukan kaum muslimin kepada Nabi saw.

dalam beberapa urusan, yaifu urusanyang berben-
turan dengan tata kehidupan baru mereka Mereka
ingin mengetahui bagaimana seharusnya menem-
puh hidup ini sesuai dengan pandangan baru merek4
dan sesuai dengan perab.rran merekayang baru pula-

Mereka menanyakan pula fenomena-fenomena yang

menggelitik perasaan mereka yang sadar terhadap
alam tempat mereka hidup ini.

Mereka bertanya tentang bulan sabil Apakah
bulan sabititu? Mengapabulan itu tampak sebagai
bulan sabig kemudian semakin besar dan menjadi
bundar, kemudian menyusut lagi hingga kembali
seperti bulan sabit lagi, kemudian sembunyi untuk
kembali lagi sebagai bulan sabityang baru?

Mereka juga bertanya tentang apa yang mereka
sedekahkan. Jenis harta apa yang harus mereka
sedekahkan? Berapa ukurannya dan dari bagian yang
mana dari harta yang mereka miliki? Kemudian
mereka menanyakan pula masalah perang pada
bulan haram dan di dekat Masjidil-Haram, bolehkah
hal itu dilakukan?

Masalah bagaimana hukum klnmr (minuman
keras dan benda-benda memabulikan lainnya) dan
judi juga mereka tanyakan. Padahal, mereka adalah
orang{rang yang ahli meminum k}nmr danbe4udi
padaz,annnjahiliah.

Selain itu, mereka juga bertanla tentang haid dan
melakukan hubungan dengan isffi-isti mereka pada

waktu haid itu. Kemudian mereka tanyakan beberapa
persoalan khusus menyangkut hubungan suami
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istri. Kadang-kadang orang{rang perempuan itu
sendiri juga menanyakan hal tersebut

Masih banyak pertanyaarFpertanyaan lain me
ngenai berbagai persoalan dalam surah-surah lain
dalamAl-Qur'an ini.

Pertanyaan-pertanyaan ihr mempunyai petunjuk-
petunjuk yang bermacam-macam . Patnm4 menunjuk-

kan sifat keterbukaan wahp dan perkembangan
gambaran kehidupan dan hubungan-hubunganny4
serta munculnya persoalan-persoalan baru dalam
masyarakat dengan kepribadiannya yang ldtusus,
yang memiliki hubungan yang kuat dengan per-

seorangan. Sehitgga mereka tidak lagi bercerai-
berai dan berkelompok kelompok secara bertebaran.

Mereka kembali menjadi sebuah umatyang me
miliki eksistensi tersendiri, memiliki tata cara sendiri,

memiliki ahran yang mengikat mereka semu4 dan

memperhatikan setiap orang agar mengetahui lang-

kah-langkahnya dan hubungan-hubungannya. Ini
merupakan keadaan baru yang ditumbuhkan oleh
Islam dengan tnslnwwur'pandangan, persepsi, dan
pemikirannya', niftnm 'sistemny4 tata ahran, dan
perundang-undanganny4' dan kepemimpinannya-
Yaitu, perkembangan sosial, pemikiran, kejiwaan,
dan kemanusiaan secara umum.

Ikdug petunjuk tentang bangkitnya perasaan
keagamaan, pengaruh, dan dominasi akidah yang

baru terhadap jiwa mereka Sehingga, setiap orang
tidak mau melakukan sesuahr dalam kehidupannya
sebelum mendapatkan kemantapan dari pandangan

akidah barunya mengenai masalah tersebut" Mak4
mereka tidak lagi memperhihrngkan segala ketetap
an perah:ran hidup di masa lalu karenahati mereka
sudah lepas dari segala kebiasaan kejahiliahan dan
mereka sudah tidak percaya kepadanya lagi. Mereka
juga berhenti menunggu ajaran-ajaran baru dalam
semua persoalan hidupnya

Kondisi spiritual yang demikian inilah yang di-
tumbuhkan oleh iman yang benar. Pada waktu itu
lepaslah hati mereka dari segala urusan dan ahrran
masa lalunya. Mereka sangat berhati-hati dari segala
sesuatu yang berbau jahiliah. Mereka berdiri tegak
dan bersiap siaga unhrk menerima semua pengarah-

an dari akidah yang baru (Islarn), unhrk mencelup
kehidupannyayang baru secara mendasar, lepas dari
semua kotoran.

Apabila mereka telah rnendapatkan pengarahan
dari akidah barunya yang menetapkan sebagian
kebiasaan mereka terdahulu, maka mereka mene.
rimanya sebagai sesuatu yang baru dan berkaitan
dengan pandangan barunya. Karena, tidak menjadi

keharusan bahwa peraturan yang baru mesti mem-
batalkan setiap bagran tata kehidupan yang ter-
dahulu. Akan tetapi, yang penting adalah mengaitkan
bagian-bagian ini dengan prinsip pandangan hidup
yang baru (Islam). Sehingga, ia menjadi bagian
darinya masuk di dalam eksistensiny4 bersusun
dan berhubungan dengan bagian-bagian lainnya,
seperti yang' dilakukan Islam terhadap beberapa
syiar haji yang tetap dibiarkannya- Maka, jadilah ia
bersumber dari nslnwwzr islami, berdiri di atas

kaidah-kaidahnya dan terpisah sangat jauh hubung-
annya dengan tnhnww ur jahthah.

I{etiga, dapat memetik pelajaran dari sejarah
waktu itu. Sa"lah satunya adalah aktivitas kaum
Yahudi di Madinah dan kaum musyrikin di Mekah
dari waktu ke waktu. yang terus berusaha menimbul-
k4n keragu-raguan terhadap nilai-nilai nfulmm'per-
aturan'Islam, dan terus mencari peluang dan ke
sempatan untuk melakukan penyesatan (pemutar-

balikan) terhadap beberapa tindakan dan peristiwa.
Misalnya, apa yzulg terjadi pada pasukan infanti
Abdullah binJahsy dan apayang dikatakan orang
sebagai jaringannya untuk melakukan serangan
terhadap kaum musyrikin pada bulan-bulan haram.
Desasdesus ini sudah tentu memerlukan kejelasan
dan jawaban, dengan cara mematahkan semuajalan
yang mereka tempuh untuk melakukan usaha-
usaha itu, untuk mencurahkan ketenangan dan
keyakinan di dalam hati kaum muslimin.

Hal itu berarti bahwa Al-Qur' an itu senantiasa di
dalam peperangan, baik perang internal yang terjadi
di dalam hati antara pandangan jatriliatr dan pandang-

an Islam, maupun peftng eksternal antara kaum
muslimin dan musuh-musuhnya yang senantiasa
mengintai dari semua sisi.

Kedua macam peperangan ini senantiasa terjadi.
Maka nafsu manusia adalah nafsu manusia, dan
musuh-musuh umat Islam adalatr musuh-musuhnya
AlQur'an harus selalu hadir dalam setiap peperang-
an itu. IGren4 jiwa manusia dan umat Islam tidak
akan selamat kecuali dengan memasukkan Al-
Qur'an ini di dalam medan pertempuran, unhrk me
nimbulkan kehidupan baru yang sempurna sebagai-

numa yang dilakukannya terhadap kaum muslimin
generasi pertama- Dan, selama kaum muslimin tidak
meyakini hakikat ini, maka mereka tidak akan ber-
untung dan tidak akan mendapatkan kemenangan.

Paling tidak, pengaruh yang ditimbulkan oleh
hakikat ini di dalam jiwa ialah menerimaAl-Qur'an
dengan pemahaman, pengertian, dan pandangan

seperti ini. Mereka selalu menghadapi (menerima)
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Al-Qur'an yang senantiasa bergerak, bekerja, dan
menumbuhkan pandangan yang baru dan memerangi
semua pandangan jahiliatr, membela umat Islam ini,
dan memeliharanya dari ketergelinciran. Bukan
menghadapi AlQur' an sebagaimana yang dilakttkan
manusia sekarang, yaitu dengan menjadikannya
sebagai nyanyian, senandung merdu, dan perkataan-
perkataanyarrg indah untuk dibaca, setelah ifu selesai.

Sungguh, bukan untuk ini AlQur'an diturunkan
Allah. Allah menurunkannya untuk menumbuhkan
kehidupan yang sempurn4 menggeralikanny4 dan
membimbingnya ke "pantai keamanan" dalam me
lewati duriduri, jalan:ialan licin yang menggelincir-
kan, dan rintangan-rintangan di jalan yang berupa
tebaran syahwat dan kesenangan, sebagaimana
berserakannya kendala-kendala. Namun, Allatilah
tempat memohon pertolongan.

it tt tt

Bulan Sabit dan Arti Pentingnya
bagi Kehidupa.n Manusia

Sekarang kita berhadapan dengan nash-nash Al-

Qur'an dalam pelajaran ini secara terperinci,

uiio,ty46es:i;'ir*6,Fx_*
",f.sS \4AY c i;1\ \3U ;\ Tt g;
4\'\#61g U a Ht\}\S Wi,fryi

&6;'a4a
' Merelu b nnnya lupadnmu tentarg bulnn sab it. Kan-
lanlah" 'Bulan sa.bit itu adalah nndn=tnrdn waktu bagi

m.anusin dnn (bagi ibadnh) lnj i.' Dan bulanlnh lcxbq ik
an mem.asuki rum.ah-rumah dari belakangnya, alwn
tatnpi lebqiknn itu ialah fubajilan orang yong bntnlaoa.

Dan mnuklnh lu rumah-rumnh itu dnri pinru-pinlunya,

dnn b n tnJao alah lup ana Ail,ah agar larnu b nuntung. "
(at-Baqarah: 189)

Beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi saw.

pernah ditanya tentang bulan sabit itu, tentang
penampakannya, perkembanganny4 dan penyu-

sutarmya kembali, dan mengapa bulan sabit dijadi.
kan seperti itu? Dan, sebagian riwayatlagi mengata
kan bahwa mereka bertanya, 'l['ahai Rasulullah,
unhrk apa diciptakan bulan sabit ini?" Pertanyaan
dengan redaksi terakhir inilah yang lebih dekat
dengan jawaban. IGrena ihr, Allah berfirman kepada
Nabi-Nyasaw.,

"Kntaltnnlah, 'Bulan sabit itu adnlnh tanda-tandn
wakru bagi mnnusia dnn (baqt ibadnh) hqi.''

Tengara (tanda-tanda) waktu bagi manusia untuk
bertahallul dan berihram, untuk berpuasa dan tidak
berpuas4 untuk nikah, talak, dan iddah; unt rk meng-

adakan tansaksi-tansaksi, perniagaan, utang-piutang;
dan untuk urusamrusan agama maupun urusarF
urusan dunia

Baik jawaban ini sebagai jawaban terhadap per-

tanyaan pertama maupun pertanyaan kedua, maka
jawaban dalam kedua keadaan ini mengarah kepada
realitas hidup praktis mereka, bukan sekadar pe
ngetahuan teoretis. Jawaban ini berbicara kepada
mereka tentang aktivitas bulan sabit dalam realitas
kehidupan mereka dan tidak membicarakan per-

p,ttarun falnkiyahbagi bulan serta bagaimana ia men-
jadi sempurna padahal ini termasuk di dalam objek
pertanyaan. Mengapa bulan ihr tampak sebagai
bulan sabit dst? Demikianlah jawaban ihr tidak men-

ceritakan kepada mereka tentang aktivitas bulan
dalam tata surya atau dalam keseimbangan benda-

benda langit, padahal ia termasuk dalam kandungan
pertanyaan, "Mengapa Allah menciptakan bulan
sabitini?" Nah, kalau demikian, kesan apakahyang
hendak ditimbullian oleh pengaratran dalam jawaban

ini?
Sesungguhnya, Al-Qur'an hendak menciptakan

tash.a.wwur 'pandangan, persepsi, pola piki/ yang
tfrusus, nifnm' sistem,perafuran' yang liftusus, dan
masyarakatyang lihusus pula Ia hendak mencipta-
kan umat yang baru di muka bumi ini. Umat yang

memiliki peranan li*rusus dalam memimpinkemanu-
siaan, unhtk menciptakan contoh riil tentang suahr

masyarakat yang belum pernah ada sebelumnya.
Masyarakatyang hidup dengan tatakehidupanyang
ideal dan khusus yang juga belum pernah ada yang
mendahuluinya. Selain itu, juga untuk menetapkan
kaidah-kaidah kehidupannya ini di muka bumi dan

membimbing manusia kepadanya-

Jawaban "ilmiah" terhadap pertanyaan ini kadang-

kadang memberikan pengetahuan teoretis tentang
ilmu falak kepada para penanya. Karena, dengan
sedikit pengetahuan yang mereka miliki, mereka
dapat memahami ilrnu ini. Akan tetapi, pada masa itu
hal ini sangat diragu}an orans. IGren4 pengehhuan
teoretis tentang hal ini memerlukan mukadimah
(pengantar, pendahuluan) yang panjang, yang me
merlukan rasionalitas alam semesta secara kese
luruhanpadawaktu itu.

Oleh karena itu, dialihkanlah jawabannya dari
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sesuatu yang manusia tidak disiapkan untuk itu dan
tidak banyak berguna untuk mewtijudkan tujuan
utama misi AlQur'an. Juga bukan menjadi lapangan
pembicaraan AlQur'an karena AlQur'an diturun-
kan untuk hal-hal yang lebih besar daripada ilmu-
ilrnu parsial itu. Ia tidak diturunkan sebagai buku
ilrnu falak atau ilmu kimia atau ilmu kedoliteran,
sebagaimana yang dicobausahakan oleh sebagian
orang yang memiliki semangat tinggi dalam hal ini
unhrk mencaricari ilmu-ilmu ihr di dalamAlQur'an.
Atau, sepertiyang dicobausatrakan oleh ofttng{ftIng
yang mencelanya untrk mencaricari ayatyang di-
rasa bertentangan dengan teori golongan pertama itu.

Kedua macam usaha ini menunjulilkan jeleknya
pemahaman mereka terhadap tabiat Al-Qur'an,
fungsinya, dan lapangan kerjanya l-apangan kerjaAl-
Qu-an meliputi jiwa dan kehidupan manusia Tugas
nya adalah menciptakan tnshnwwur umumterhadap
alam wujud dan hubungannya dengan Penciptanya
dan menempatkan posisi manusia di alam semesta
ini serta menempatkan posisinya dalam hubungan-
nya denganTuharurya" Kemudian, menegakkan sistem
kehidupan di atas fondasi tnslnwwurriyang sekira-
nya mereka dapat mendayagunakan semua potensi.

nya, yang di antaranya adalah potensi akalny4 untuk
bekerja dengan istiqamah di lapangan pekerjaannya

dengan melakukan penelitian ilmiah dalam batas
batas tertentu serta melakukan percobaan-percoba-

an dan penerapannya, unhrk mencapai hasil yang
dapat dijangkaunya yang sudah barang tentu tidak
sampai ke garis finish dan tidak mutlak

Objek garapan Al-Qur'an adalah manusia itrr

sendiri, tnslnwwur-nyadan iktikadnya, perasaan dan
pemahamanny4 perilaku dan amal perbuatannya,

serta ikatan-ikatan dan hubungan-hubungannya.
Adapun ilmu-ilmu yang bersifat materi dan inovasi.
inovasi dalam dunia materi dengan berbagai macam
cara dan jenisny4 maka semua ihr diseratrkan ke
pada akal pikiran manusi4 percobaan-percobiumny4
penyingkapan-penyingkapannya ketenhran-keten-
tuanny4 dan teori-teorinya Karen4 pada dasarnya
dalam hal inilah manusia menjadi kfialifah di bumi
dan hal ini memang disediakan untuknya dengan
tabiat penciptaannya. Sedangkan, Al-Qur'an ber-
hrgas meluruskan fitratrnya supaya tidak menyim-
pang dan tidak rusak, meluruskan aturan-aturan
hidupnya supaya mereka dapat menggunakan potensi
yang dikaruniakan kepadanya, membekalinya dengan
pandangan umum terhadap tabiat alam dan hubung-
annya denga.n Tuhannya, keterafuran penciptaan-
nya, dan tabiat hubungan antara bagian-bagiannya-

yang manusia termasuk salah satu bagiannya. Ke
mudian, dibiarkannya mereka untuk memahami
bagian-bagian itu dan memanfaatkannya di dalam
kekhalifahannya, dan tidak diberikannya kepada
mereka rincian-rinciannya karena mengetahui dan
memahami rincian-rincian ini termasuk bagian dari
aktivitasnya itu sendiri.

Sayaheran terhadap kesederhanaan oftng{rang
yang bersemangat terhadap Al-Qur'an ini. Orang
yang berusaha menisbatkan kepadaAlQur'an apa
yang bukan dari AlQur'an dan membawa ke sana

apayang tidak menjadi maksudAl-Qur'an. Juga orang
yang mengeluarkan darinya bagian-bagian dari ilrnu
kedokteran, ilinu kimia ilrnu frlak, dan sebagainy4
seakan-akan dengan cara ini merekahendak meng-

dan membesar-besarkan AlQur' an.

. SesungguhnyaAlQur'an adalahkitabyang sem-
purna dalam temany4 dan tema AlQur'an itu lebih
besar daripada semua ilmu itu. Karena tema pokok
AlQur' an adalah manusia ihr sendiri yang berusaha
menyingkap ilmu-ilmu ini dan memanfaatkanny4
sedangkan meneliti, mencoba, dan menerapkan ifu
termasuk kerja istimewa akal manusia Al-Qur'an
adalah yang membangun manusia ini sendiri, mem-
bangun kepribadiannya, hati nuraninya akalnya dan
pikirannya, sebagaimana Al-Qur'an jusalah yang
membangun masyarakat dengan mentolerir manusia

unfuk mempergunakan potensinya dengan sebaik-

baiknya. Setelah membangun manusia menjadi orang-

orang yang sehat tnhnwwur,pil<kan, dan perasaan-

nya; dan membangun masyarakatyang baik untuk
melakukan aktivitasnya dengan baik pula maka Al-
Qur' an membiarkan manusia melakukan penelitian
dan percobaan, yang mungkin salah dan mungkin
bena4 di dalam lapangan ilrnu pengetahuan, penettian,
dan percobaannya- Untuk ihr, mereka diberi timbang-
anyang benar dalam menggarnbarkan, merenungkan,
dan memikirkan sesuatu.

Sebagaimana halnya kita tidak boleh meng-
gantungkan hakikat-hakikat teralihir yang kadang-
kadang disebutkan oleh AlQur'an tentang alam di
dalam metodenya unhrk menimbulkan gambaran
yang benar terhadap alam semesta dan hubungan-
nya dengan Tuhannya dan tabiat kerapian antara
bagian-bagiannya maka kita juga tidak boleh meng-
gantungkan hakikat-hakikat terakhir yang disebut-
kan Al-Qur'an ini dengan ketenhran-ketenhran dan
teori akal manusia meskiptur disebut sebagai'hakikat
ilmiah", yang dapat dicapai manusia dengan teorinya
melalui percobaan yang pasti.

Hakikat-hakikatAl-Qur'an adalah pasti dan mut-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I (217) Juz Il: Bagian furtengahan"al-Baqamh

tak Adapun apayang dapat dicapai o"leh penelitian

manusia-apapun saftIna yang dipergunakan-hanya-
latr hakikatnakikatyang belum final dan belum pasti.

Karen4 ia masih terbatas sejauh mana percobaan

yang dilakukannya ihr sendiri, keadaanny4 dan per-

alatannya. Maka, merupakan kekeliruan metodo
logis-menurut hukum teori ilmiah manusia sendiri-
-kalau kita menggantungkan (mengukur) hakikat-
hakikat puncak dalamAlQur'an dengan mengguna-

kan hakikat-hakikatyang belum final, yang merupa-

kan batas maksimal penemuan ilmu pengetahuan

manusia
Demikianlah perbandingan dalam'hakikat ilmiah".

Padahal, masalah akan lebih jelas lagi kalau diban-
dingkan dengan teori-teori dan ketenfu an-ketenhran
yang disebut "ilmi.ah", termasuk teori-teori dan ke
tentuan-ketentuan ilmu falak, teori-teori khusus
mengenai pertumbuhan dan perkembangan rumu-
sia, teori-teori khusus mengenai jiwa manusia dan
perilakunya, dan teori-teori khusus tentang pem-

benhrkan masyarakat dan perkembangannya Semua

ini bukanlah 'ttakikat ilmiah" kalau dibandingkan
dengan manusia itu sendiri. Semua itu hanyalah
teori-teori dan ketentuan-ketenhtan yang nilainya
adalah bahwa ia layak dipergunakan turtuk menafsir-
kan sesuatu yang lebih besar kadarnya daripada
fenomena-fenomena alam, kehidupan, jiwa, atau
masyarakal Sehingga akan muncul pula ketenhran
lain untuk menafsirkan dengan kadar yang lebih
besar lagi dari fenomena-fenomena itu, atau unfuk
menafsirkannya dengan penafsiranyang lebih rumil
Oleh karena itu, penemuan ini senantiasa dapat ber-
ubah, berganti, berkurang, atau bertambah, bahkan
dapat saja berbalik seratus delapan puluh derajat,
dengan adanya penemuan yang baru, atau dengan
penafsiran yang baru terhadap semua hasil percoba-

an dan pengalaman masa lalu.
Semua usaha untuk menggantungkan isyarat-

isyarat umum Al-Qur'an kepada apa yang dicapai
manusia melalui teori-teorinya yang selalu ber-

kembang dan berubah-hingga terhadap hakikat
ilmiah yane tidak mutlak sebagaimana kami katakan

di muka-adalah kekeliruan metodologis yang fun-

damental, karena ia mengandung tiga macam makna
yang tidak layak bagi keagungan AlQuranul-Karim.

Pertom4halifiakan menimbulkan kerusakan dari

dalam karena akan menimbrll<an image pada se
bagian orang bahwa ilmu pengetahuan ihrlah yang

terpelihar4 sedang AlQur'an hanya mengikutinya
saja IGrena ifu , mereka berusaha menetapkan dan
memantapkan AlQur' an dengan ilmu pengetahuan,

atau mencaricari petrnjuknya dengan ilmu pengeta
huan. Padahal, Al-Qur'an ihr adalah kitab yang sem-

purnatematemany4 dan sudahfinal hakikat-hakikac
nya Sedangkan, ilmu pengetahuan itu senantiasa
berubatr-ubah, yang dapat saja penemuannya hari ini
membatalkan penemuannya kemarin. Apa yang di-

capainya tidak final dan mutlah karena ia senantiasa

terikat dengan perantaraan manusi4 akalnya dan

saftmanya Semua itu sudatr tentu tidak dapat meng-

hasilkan sebuah hakikatyang final dan mutlak
Ikduq menimbulkan kesalahpatraman terhadap

tabiat dan fungsiAl-Qur'an. IGren4 AlQur'an me
rupakan hakikat yang final dan mutlak unhrk mem-

bangun mzinusia yang sesuai-menurut kadar tabiat
manusiayangrelatif-dengan tabiatalam semesta dan

undang-undang [ahi. Sehingga manusia tidak ber-

benturan dengan alam sekitarnya bahkan malah
membenarkarny4 mengetahui sebagian rahasia-
ny4 dan menggunirkan sebagian hukunrhukum alam

untuk menjalankan kekf,ralifahannya- Yaitu, hukum-
hukum alam yang diketatrui lewat penalaran, pene
litian, percobaan, dan penerapannya sesuai dengan
petrnjuk akal yang diberikan Allah kepadanya untuk
bekerja bukannya unfirk menerima fenomenafeno
mena kebendaan sebagai sesuahr yang sudah siap

sedia.
Ihtiga, menyebabkan terjadinya penalnpilan yang

terusmenerus-dengan dipaksakan-terhadap nash-

nash AlQur' an supaya kita dapat membawanya de
ngan susah payah ke belakang ketenhran-ketentuan
dan teori-teori yang tidak mantap dan tidak pasti.

Karen4 setiap hari dapat saja timbul teori-teori dan
penemuan-penemuan yang baru.

Semua ini tidak sesuai dengan keagungan Al-

Qur'an, sebagaimana iajuga menganduqg kekeliruan
metodologis sebagaimana sudah kami kemukakan.

Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa kita tidak
memperoleh manfaat dari apa yang diungkapkan
oleh ilmu pengetahuan mengenai teori-teori-dan
beberapa hakikat-tentang alam, kehidupan, dan
manusia di dalam memahamiAlQur an.Tidakbegitu!
Bukan demikian penjelasan yang kami maksudkan,
karena Allah sendiri telah berfirman,

"Kami aknn memperlihatlnn lwpada rnnekn tandn-

tmdn (kzlanmnn) Ifumi di segmap ufuk dnn padn diri
mnelm smdiri, sehinggaj elnslnh bagi mnela balwa Al-

@i an itu adnlnh Dazr.... "(Fushshilat 53)

Di antara kandungan isyarat ini ialah kita harus
merenungkan segala sesuafu yang diungkapkan
ilmu pengetahuan di segenap ufuk dan pada diri
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numusia yang berupa tanda-tanda kekuasaan Allah.
Kita kembangkan dalam pikiran kita apa yang di
singkapkan oleh petunjuk-petunjuk AlQur'an ihr.

Maka bagaimana akan terjadi? Kitatidakmeng-
hubungkan nash-nashAlQur'anyang final dan mut-
lak dengan objekobjekyang tidak final dan mutlak?
Dalam hal ini, kita akan memperoleh manfrat dari
contoh berikut ini, misalnyaAl-Qur'an mengatakan,

'...Dia (Alkh) ulnh mmciptnkan segaln sesaatu, dan
Dia mmetnplmn ukuran-ulwrannya dengan serapi-
rapinya."(al-fiiryaanz2)

Kemudian, percobaan ilrniah menyingkapkan
bahwa terdapat kesesuaian-kesesuaian yang halus
dan keteraturan-keteraturan yang rapi dan lembut
pada alam semesta ini. Bumi dengan kondisinya
yang seperti ini dan kejauhannya dari matahari
denganjarzk sekian, kejauhan bulan darinya dalam
jarak sekian, besarnya matahari dan bulan sekian kali
dibandingkan dengan besarnya bumi, kecepatan
gerakanny4 kecondongan sumbunya ini, benfuk
permuliaannyaini, dan beribu+ibu kektrususanyang
layak dan cocokbagi kehidupan Ini sama sekali tidak
menyimparrg dan bertentangan maksudnya. Percoba
an-percobaan dan penelitian ini sangatbergunabagi
kita untrk memperluas objek pehrnjuk ayal'Dia tdnh
nttnciptalrnt segah senakt, dan Dia mene tnplan ukuran-
ukuran:nya fungan saap-rapinya"dan memperdalam-
nya di dalam gambaran kita Oleh karena ifr; tidaklah
terlamng bagi kitaunllk mengikuti percobaanpercoba
an dan penelitian semaqrm ini untuk memperluas
dan memperdalam objek yang ditunjukinya

Hal ini boleh saja dilakukan bahkan dituntut Alan
tetapi, yang tidak diperbolehkan dan tidak dibenar-
kan menurut ilmu pengetahuan ialah seperti contoh
berikutini.

Al-Qur'an pada surah al-Mu'minuun ayat 12

mengatakan,'Dan senngularya Kani (Allah) tzlah mar
ciptaLan marusia darl nntu saripati (bnanl) dmi tnnnlt. "
Kemudian dimunculkan teori penciptaan dan per-
kembangan olehWalls dan Darwinyang menetap
kan bahwa kehidupan itu dimulai dari sebuah sel,
dan sel ini terdapat di dalam air, kemudian ia ber-
kembang sehingga terciptalatr manusia. Kemudian
kita bawaAlQur'an ini ke sana dan kita jadikan se
bagat barkgroundteoi'wi,lantas kita katakan, "Inilatl
yang dimaksudkan oleh AlQur'an."

Tidak! Teori ini tidaklah final. Ia terus mengalami
perubahan selama masatidak lnrang dari sahr abad
hingga akhirnya hampir tidak berubah lagi. Akan
tetapi, telah tampak kekurangan dengan didasarkan

pada hasil-hasil pengetahuan tentang adanya ke
kurangan pada sahran-satuan sifat kewrisan yang
memeliharz masing-masing jenis dengan kekfiusus
an-keli*rususannya yang tidak menolerir perpindah-
an satu jenis ke jenis lain, yang hampir membatalkan-
nya. Teori ini pun rentan unhrk dibatalkan pada hari-
hariyang akan datang, sementarahakikatAlQur'an
sudah final. Dan, memberikan makna seperti ini
tidaklah mendesak karena ia hanya menetapkan asal
kejadian manusia dan tidak menyebutkan rincian-
rincian kejadian ini. Pada akhirnya, ia berhenti pada

suahr titik yang menjadi sasaran, yaifu asal-usul
kejadian manusa an sifi,tarpaditambah-tambah lagi.

AlQur'an pada surahYaasiin ayat 38 mengatakan,
'Don matalnri brjalnn di tnnpat perednrannya. "Maka
ia menetapkan sebuah hakikat yang final tentang
matahari bahwa ia berjalan. Ilmu pengetahuan me
ngatakan, "Sesungguhnya matahari berjalan diban-
dingkan dengan bintang-bintang di sekelilingnya
dengan kecepatan sekitar 12 mil per detik, tetapi ia
berputar dengan kecepatan 170 mil per detik dalam
tata snryanya. Namun, peneliti an falakiyaltnrbukan-
Iah sebagai inti pefirnjuk ayatAlQur'an itu. Ini hanya
memberikan kepada kita suahr hakikatyang relati{
tidak final, dan sangat rentan untuk berubah atau
dibatalkan. Sedangkan, ayatAlQur'an memberikan
kepadakita suatu hakikatyang final-bahwamatahari
ihr berjalan-dan cukup demikian saja. Oleh karena
itu, kita tidak menggantungkan ayatAl-Qur'an ini
pada teori itu sama sekali.

AlQur'anul-IGrim mengatakan lagi,

'D an apaknh orang- orang J ang knfr tidnk mmgetahui
baluoasanya lnngit dnn bumi itu lwduanya dnhulu adn-
lnh sesuatu yang Fadu, lrtmudinn l{nmi pisa}ilan antma
lwduany a...." (al-Anbiyaa': 30)

Kemudian, muncul teoriyang meneatakan bahwa
bumi itu adalatr sepotong dari matahari, lalu terpisatr
darinya" Ialu kita membawakan nash ini ke sana dan
kitajadikan bar}groundtnri ilmiah ini, dan kita kata-
kan, "Inilah 5rang dimaksud oleh ayatAlQur'an itu!"

Tidak, bukan ini maksud Al-Qur'an. Teori ini
adalah teoriyang tidak final dan masih banyak lagi
teori-teori tentang kejadian bumi menurut ilmu
pengetatruan! Adapun hakikatAlQur'an adalah firnl
dan mutlak Dia hanya membatasi bahwa bumi ada-

lah terpisatr dari langit Bagaimana? Apakah langit
yang bumi terpisah darinya itu? Inilah yang tidak
dijelaskan oleh ayat ini. Oleh karena ihr, tidak boleh
dikatakan tentang suatu kepuhrsan keilmuan dalam
masalah ini bahwa ihrlah objek final yang ditunjuki
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dan sesuai dengan ayattersebul
Cukuplah kiranya kami baw-akan beberapa contoh

dalam kesempatan ini, karena kami hanya bermaksud
menjelaskan carayang benar di dalam memanfiat-
kan penemuan ilmiah unhrk memperluas dan mem-
perdalam apayang dihrnjuki oleh ayat-ayatAlQur'an,
tanpa mengganhrngkannya pada teori l*tusus atau

suahr kenyataan ikniah tertenhr unhrk menyesuai-
kan atau membenarkannya Bedakanlah antara ke
dua hal ini!

Kita kembali kepada nash Al-Qur'an,

'Dan bulanlah lebajiknn m.annsuki rumnh-rumah dmi
belnlrnngnya, alun tctapi ltcbajilmn itu ialnh lubajiknn
nangyangbnnlaoa. Dan mnsuklnh lu rumah-rumah
itu dnri pintu -pintuny a, dnn b ntafui alah ktp ada Alhh
agar knmu bmtrrtung."

Hubungan antara kedua bagian ayat ihr tampak
relevan. Bulan sabityang merupakan tengarawaktu
bagi manusia dan ibadah haji, tampak relevan dengan

kebiasaan khusus jatriliah dalam masalah haji yang

ditunjuki oleh bagian ayat kedua. Diriwayatkan di
dalam Shnhih Bukrtaridm Muslim dengan isnadnya
dari al-Barra r.a-, dia berkata, "Orang-orang Arclwr itu
apabiln selesai menunaiknn hnji l"antas puhrry, mnela
tidnk mn u mnsuk lu rumah mdnlai pinu-pintunya. Mal@,

dannglah seorang lnki-lnki lnntas masuk rumah melnJui

pintunya, dnn hnl ini dipandang sebagai sesuatu yang tzr-

celn, leemudinn turun ayat (yang artinya), Dan buknnlah

lrzbajilnn mmnnki rumnh-rumoh dmi belalangnya, alan
tztapi lubajilan itu inlnh kt@il(m orang yang brrtnlara. "'

Abu Dawud meriwayatkan dariSyubah dariAbu
Ishaq dari al-Barra', dia berkata" "Orang' orang Arrlwr
itu apabiln dn tnng dnri b eperginn tidak mnu mnstk rumah

rulnJui pinturrya, lcmudinn turunlnh ayat ini."
Baik kebiasaan mereka dalam masalatr bepergian

secara umum maupun dalam masalah kepulangan
dari haji secara khusus,lebih tampak jelas dalam
redaksi kalinnt ini. Mereka mempunyai kepercaya-
an bahwa cara demikian inilah kebajikan yakni ke
baikan atau keimanan. lalu datanglah Al-Qur'an
yang membatalkan pandangan yang batil dan arnalan
yang tidak memiliki sandaran dan pijakan sama
sekali ini. Al-Qur'an datang untuk membetulkan
pandangan imani terhadap kebajikan. Menurut Al-

Qur'an, kebajikan itu adalah takwayaitu merasa se
lalu dengan Allah dan di dalam pengawasan-Nya

dalam kesendirian maupun di tengah-tengah orang

banyak. Bukannya suatu bentuk perbuatan yang
sama sekali tidak menggambarkan hakikat iman,
dan tidak lebih hanya sebagai kebiasaan jatriliah.

Demikianlah mereka diperintahkan untuk rne
masuki rumah dari pinhnya Dan, diulangilah iqrarat
kepada talnva dengan menyifitinya sebagai jalan ke
berunhrngan,

' D an mnsuklnh lw rumnhnmah itu dnri pintu -pintu-

nya, dnn bntalaralah l"podo Allah agar lmmu bn-
untung."

Demikianlah AlQur'an mengaitkan hati dengan
hakikatiman yang asli, yakni talava dan mengaitkan
hakikat ini aengan harapan keberuntungan mutlak
di dunia dan di akhiral Juga dibatalkannya tradisi
jahiliah yang hampa dari unsur imani dan diarah-

. kannya orangorang mukrnin unfuk memahami nilanat
Allah yang diberikan kepada mereka pada perubah-

an-perubahan bulan sabityans dijadikan Allah se
bagai tanda-tandawakhr bagi (aktivitas dan perhitung-

an) manusia dan untuk ibadah haji. Semua ini di-
sebutkan dalam sebuah ayatyang pendek

*ti

Etika Pera"ng dan Dananya
Setelah itu, datanglah penjelasan tentang masalah

perang secaraumum sertaperang di Masjidil Haram
dan pada bulan-bulan haram secara khusus, sebagai-

mana juga terdapat seruan unhrk melakukan infrk
fi nbililkhyane sangat erat kaitannya dengan jihad,

vt-ss,K ;rrq t"ii 6(,9 o\# s
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'Dan pnangilnh di jalnn Allah orang-uratgyary nu-
mcratg lwmu, (tztapi) janganlah lumu mtlampaui
balas, lcmau senngulmy a Allah tidak mmyului mang-

orarg y ang rulampaui batns. D an bunultlnh merela di
mana nj a lannu j umpai mnelea" dan wirlnh nnela dmi
tempat mnelm rnmgsir lwmu (Meknh) ; dnn ftnah itu
lnbih baar balnyanya dmi pmfiunuhm dan j*gon-
Inh fumu memnangi merela di Masjidil Hmam leecuali

jilw nneln memnongi lwmu di tanpat itu Jika mnela
mentnangi lamu (di nnpat lat), mala butullah mmlw.
Dmikiarilnh balaran bagi mang- orang lwfr. Ibnudimt
jila mnela berhznri (dari memusuhi lwmu), nalm se-

sunggulmya Allnh Malw Pmgampun lngi Mahn Pe-

Uay arg. Dan" prangilah mnelw itu sehinga tidak ada

fhah l@ fu, (sehingQ kztaatan itu Innya senuila-
mntn urtuk AllahJika merela bnlunli (dmi msnunhi
lwmu), mnka frdak adn pmnusulwn (lngi), leanli tn-
hannporang-omngyangulim.Bulanluram.dmgathulm.
hmarn, danpadn scntatu yangpatut dilwrruri berlnku

hulatm gishash. Olzh sebab itu, bmangsiapa yang menye-

rang lwmu mnkn snanglnh ia seimbang dtngon s€rarg-
anny a tnhndap lwnru. Bntalatalah lupada Allnh dnn
lunhailah balwa Allnh bsna orarg-craqrytg tnla:a.
D an beknjakanlnh (hortn bndanlu) di j alan Allnla dan
janganlah lamu mznjatuhlwn dirirnu sendiri lu dnlam
lebinaaan" dan bnbuat baildalL kmma sawngulmya
Allnh mmyulai mang-warg yang bnbuat baik.'(aI-
Baqarah: 190-195)

Disebutkan dalam beberapa riwayat batrwa ayat-
ayat ini merupakan ayat-ayat pertama yang turun
dalam masalah perang. Sebelumnya telah furun ayat
yang memberilcrn izin dari Allah kepada orarrgorang
mukrnin yang diperangi oleh orangorang kafir
karena mereka telah dizalimi Orangorang mulanin
merasabahwaizin ini merupakan mukadimah ke
frrdhuan jihad atas merek4 dan untuk menguatkan
kedudukan mereka di muka bumi sebagaimana
dijanjilcnAllal,,

'nbh di@n*m (beQerang) bagi orang-maryyary
dipaangi, lwena scwnggulvrya mnelw tclnh dianiirya.
Dan scungulmya Allah betur-benar Ma,halw6a. nu-
rulongnerclwitu.(Yaitu),srang-orangyangtclahdhrir
d*i l*rrprns halantm mnelm tanpa alnan yang bmar,
Iucua].i larma mercka berkata, Tulwn lani lunyalah
Allah.'DanwkiranyaAllahtidnkmmaln*(L,zganasan)
wbagian marusia dzngan scbagian yang lain" unulnh
tuInh dinbohlnn, biara- biaru Nasrani, gerej a- gnej a,

rumah-rumahibadnhorangYahudi,dnntnarjid-nasjid

yang di dnlmnnya banyak disebut rmmn Allah. Senng-
guhya Allnh pasti mm,ol.ong orang yrg mmolong
(agama) -Nya. Sesunguhnya Allnh bmm -bmnr Mahn-
lwat lagi Malwpnkasa. (Yaiht), mang- Mang y ang j ilu
I{ami tcgultkan lududulanmnela dirnula bumi, nis-

caya merelm mmdirilan shalat, mmunnikan zplm[
nmyuruh b erbuat yang malcruf dan mmngah dni p er -

buatan yang lnungknr; dan lwpada Alkhlnh kmbab
segaln urusan " (al-Haii : 39-41)

Oleh karena itu, mereka mengerti mengapa
mereka diizinkan berperang, yaihr karena mereka
dianiaya. Diberikan isyarat kepada mereka untuk
membela diri dari penganiayaan ini, setelah mereka
tertahan dan tidak boleh melakukan penibelaan
ketika mereka masih berada di Mekah. Dikatakan
kepada merek4 'lhlnnhh tangan lwmu, dnn tzgak-

lfulah slalnt dnn tmailanlnh ulat "Penahanan diri
ini memiliki hikmah sendiri yang telah ditentukan_
Allah, yang kiranya kita juga bisa menggali sebagian
sebabnya menurut kemampuan perhifungan ma-
nusia yang tidak terhihme dan tidak berujung.

Yang pertama kali kita lihat di antara sebabsebab
penahanan diri (tidak melakukan penyerangan balik)
ini adalah batrwa yang dikehendaki pertama adalah
melatih jiwa banssaArab yang beriman untuk ber-
sabar melaksanakan perintah, tunduk kepada pim-
pinan, dan menunggu 'lg;n. Pada zarnan jahiliah
dahulu, mereka ihr sangat besar semangatny4 lang-
sung bereaksi kalau ada yang memicu, dan tidak
sabar dalam menghadapi suahr penganiayaan. Natr,
di dalam membina umat Islam png akan memegarg
pennan besar ini memerlukan pengendalian sifat-
sifat jiwa yang demikian ini. Mereka perlu dilatih
untuk taat kepada pimpinan dengan penuh hormat
dan berpikir rasional, dan menaati apa yang telah
ditentukan dan dipikirkan. Sehingga sampai ketaat-
an ini merasuk ke dalam saraf-saraf yang terbiasa
mendorong pembelaan, keberanian, dan merasa
enteng unhrk bertempur sejak adanya pemicu per-
tama

Oleh karena itnlah, orang{fimg yang memiliki
watak seperti Umar ibnul Khaththab dengan pen-
jagaan gengsiny4 Hamzah bin Abdul Muthalib
dengan keperwiraanrya, dan lain-lainnya dari kalang-

an mukminin angkatan pertamayang sangatkeras
wataknya ihr dapat bersabar terhadap penganiayaan
yang menimpa golongan muslimin. Mereka dapat
mengendalilmn urat saraf merekaunhrk menunggu
perintah Rasulullah sarv. dan lrnduk kepada perintah
pemimpin tertinggi yang mengahkan kepada merek4
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'mlnnlnh tanganmu, dnn tzgallanlnh slialat dnn turai'
lffilnltzgknt!"

Karena itu, terjadilah keseimbangan di antara

dorongan dan penalaran, semangatperenungan, dan
penjagaan gengsi dan ketaatan di dalam jiwa-jiwa

yang disiapkan unhrk mengemban urusan yang

besar ini.
Masalah kedua yang tampak pada kita dari balik

penahanan diri dari melakukan peperangan di
Mekah ini ialah bahwalingkunganArab merupakan
lingkungan yang ksatia dan suka menolong. Ke
sabaran kaum muslimin menghadapi gangguan,

padahal di antara mereka ada orang yang rnampu
membalas sahr gantang dengan dua gantang, me
rupakan falitor yang membangkitkan ksatiaan dan

menggerakkan hati mereka kepada Islam. Hal ini
terbukti ketika kaum Quraisy telah sepakat untuk
memboikot Bani Hasyim di dalam kelompokAbu
Thalib, supaya merekatidak dapat melindungi Rasu-

lullah saw. Ketika kesewenang-wenangan mereka
terhadap Bani Hasyim sudah demikian berat, maka
bangkiflah jiwa-jiwa ksatia dan penolong ihr, dan

dirobek-robeldah piagam perjanjian mereka untuk
melakukan pemboikotan itu. Maka, berakhirlah
pemboikotan ini di bawah pengaruh perasaan yang

ketika di Mekah dipelihara oleh kepemimpinan
Islam dengan cara menahan diri dari melakukan
serangan, sebagaimana yang tampak dari celah-
celah kajian sejarah seperti dalam masalah per-
gerakan ini.

Di antam hal yang berhubungan dengan sisi ini
adalah balrwa qiy adah Iskmryaikepemimpinan Islam'
tidak menghendaki terjadinya pepemngan berdarah
di dalam rumah-rumah penduduk l(aum muslimin
pada waktu itu merupakan bagian dari penghuni-
penghuni rumah-rumah ihr, dan penghuni-penghuni

rumah inilah yang menyakiti anak-anaknya dan
memfitnah mereka supaya keluar dari agamanya,
sedang di sana tidak ada kekuatan pemersatu yang

dapatmengendalikan keamanan umum. IGlau kaum
muslimin diizinkan membela diri pada waktu itu
(dengan melakukan serangan balik), maka izin ini
akan menyulutterjadinyapeperangan di dalam setiap

rumah dan darah akan berceceran pada setiap
keluarga Hal ini sudah tentu akan mengesankan
kepada masyarakat Arab bahwa agama Islam itu
menyerukan perpecahan keluarga dan menytrlut api
peperangan dari dalam rumah ihr sendiri. Adapun
setelah hijrah, maka kaum muslimin telah terpisah
dan merupakan suafu kesafu an tersendiri, yang ber-
hadapan dengan kekuatan lain yang ada di Mekah,

yang membangun pasukan dan mengobarkan se
mangat turtrk melawann5ra Nah, peratuan ini sudah

berubah dari tatanan individual sewaktu di Mekatt
dulu yang padawaktu itu setiap orang muslim masih

berada di dalam rumatr keluarganya
krilah sebasian alasanyangtampak dalampandang-

an manusia dari balik hikrnatl penatranan diri kaum
muslimin di Mekah dari melakukan serangan balik
untuk menolak fituiah dan gangguan itu. Dapat di-

tambatrkan pulabahwa jumlah kaum muslimin pada

walidr itr sansat sedikit dan dalam suasana terkepung

di Mekah. Serangan terhadap mereka dapat saja

datang kalau mereka tampak siap hendak meme
rangi kaum musyrikin dengan kelompoknya yang

terorganisasi di bawah kepemimpinan yang jelas.

Oleh karenaitu, Allah menghendaki agarkaummus
limin menjadi banyakiumlahnya dulu dan memiliki
pertahananyangkokoh dan aman, baru kemudian
Allatrmengizinkanmerekaunfirkberperang.'

Bagaimanapun, sesudah itu berlakulah hukum-
hukum perang secara gradual (bertahap) sesuai

dengan tuntutan harakah Islamiah di jazirah Arab
(kemudian di luar jazirah Arab) . Ayat-ayat yang per-

tama turun ini mengandung beberapa ketentuan
yang sesuai dengan sitrasi dan kondisi permulaan

perang antara kedua laskar induk, yaihr laskar Islam

dan laskar musyrik Pada waktu yang sam4 ayat ini
menggarnbarkan sebasian dari hukunrhukumyang
telah tetap dalam masalah perang secara umum, dan

tidak ada perubahan dari prinsip ini kecuali hanya

sedikit sekali di dalam surah Bara'ah (a!Taubah).

***

Ada baiknya kalau kami bicarakan secara global

tentang jihad dalam Islam yang layak menjadi dasar

di dalammenafsirkan ayat-ayatperang di sini dan di
tempat-tempatlain dalamAlQur an, sebelum meng-

hadapi nash-nash Al-Qur'an di tempat ini secara

khusus.
Akidah ini telah datang dalam bentuknyayang

terakhir sebasaimanayang dibawa oleh Islarq unfift
menjadi kaidah bagi kehidupan manusia di bumi ini
dan sesudahny4 untuk menjadi manlnj r;rrtunr.bagt

seluruh manusi4 dan supaya kaum muslimin dapat
melaksanakan kepemimpinan manusia di jalan Allah
sesuai dengan mnnhnj irn. Yakni, mnnhnj yang ber-
sumber dari taslawwui'pandangan' yang sempurna
dan lengkap terhadap hrjuan diwujudkannya alam

semesta dan manusia ifu sendiri, sebagaimanayang
dijelaskan oleh Al-Qur'anul-Karim yang diturunkan
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dari sisi Allah. Bimbingan akidah kepada kebaikan
yang tidak ada kebaikan lain pada:semua sistem
jahiliah, dan mengangkat derajat mereka ke tingkat-
an tinegiyang tidak dapat dicapai kecuali di bawah
naungan manlwjin Seth, memberinya nikrnatyang
tidakterhitung nilainyaini. Manusia akan kehilangan
semua keberuntungan dan kebahagiaan apabila
merekalepas dari akidah ini. Tidaldah seseorang me
lakukan pelanggaran yang lebih besar daripada
menghalang-halangr umat ini unfirk mendapatkan
kebaikan, serta menghalangr mereka untuk men-
dapatkan apayang dikehendaki Sang Maha Pencipta
buat mereka yang berupa keluhuran, kebersihan,
kebahasiaan, dan kesempurnaan.

Oleh kirena ihr, menjadi hak manusia unhrk merr
dapatkan sentuhan dalfl/rah kepada nnnlnjlahiyang
lengkap ini dan supaya tidak ada sahr pun hambatan
dankekuasaanyang menghentikannya dari menyarn
paikan tablienya dalam kondisi apapun. Juga men-
jadi hak manusia unhrk dibiarlan merdeka setelah
mendapatkan seruan dakwah ini untuk memeluk
aearna Islara tidakboleh dihalangi oleh suahr harnbat-
an dan kekuasaan apapun. fuabila ada segolongan
manusiayang tidakmau memeluk Islam setelah men
dapatkan keterangan ini, maka merekatidak boleh
menghalang-halangi jalannya dakwah. HendaHah
mereka memberitan kebebasan dan keamarnn bagi
kaum muslimin untrk melakukan tablb dengan tanpa
dimusuhi.

Apabila orang{rang yang diberi hidayah oleh
Allah memelukakidah Islam, maka merekapunya
hak untuk tidak difitratr dan dimurtadkan dari akidah
nya dengan jalan apa pun, baik dengan gangguan,
rayuan, maupun dengan membuat peraturan dan
perundang+rndangan yang dapat menghalangi ma-
nusia dari menerima dan nrengikuti pehrnjukAllah.
Ma.ka, menjadi kewajiban kaum muslimin untuk
membela mereka dengan menggunakan kekuatan
di dalam menghadapi orangyaqg hendak menyakiti
dan memfitnahnya, demi terjaminnya kebebasan
berakidah dan terlindunginya orang-orang yang
telah mendapat pehrnjuk dari Allah. Serta, untuk
memantapkan nanlnj A[ahdi dalam kehidupan, dan
melindungi manusia dari keterhalangan unhrk men-
dapatkan kebaikan umum ihr (agama Islam).

Dariketigamacam hak itu timbul pulalah kewajib
an lain atas kaum muslimin. Yaitu, membasmi setiap
kekuatan yang menghalang-halangi jalan dalnrah
dan jalan kebebasan manusia unhrk mendapatkan
tabfu itu. Atau, kekuatan yang hendak menghancur-
kan kebebasan memeluk akidah dan memfitnah

manusia darinya. Kaum muslimin juga harus ber-
jihad sehingga tidak ada lagi kekuatan unhrk mem-
fitnah mereka di muka bumi, supaya semua keber-
agamaan hanya kepada Allah. Namun, ini bukan
berarti memaksa manusia trntuk beriman, melain-
kan hanya unhrk menjunjung tinggi agama Allah di
muka bumi Sehingga tidak ada lagi or?ng yang merasa

takutunfi.rkniemelukryr4 dan tidaklagi takutkepada
suatu kekuatan pun di mukabumiyang menghalang-
halanginya dari menyampaikan agama Allah, atau
menerimany4 atau tetap berpegang padanya. Dan,
tidak adapula suahr perafuran dan undang-undang
yang menghalang-halangi sampainya cahaya dan
petunjuk Allah kepada yang berhak menerinurny4
juga tidak ada lagi undang-undang dan peraturan
yang menyesatkan mereka dari jalan Allah dengan
saftna dan cara apa pun.

Nah, dalam bingkai prinsipprinsip umum inilah
diberlakukannya jihad dalam Islam. Jihad itu juga
dilakukan untuk tujuan-tujuan yang luhur ini saja,
tanpa dicampuri dengan tujuan dan kepentingan lain.

Jihad hanyalah untuk akidah, melindunginya dari
pemboikotan, memeliharanya dari fitmh, menjaga
manlnj dan syariatnya dalam kehidupan, meman-
cangkan panji-panjinya di muka bumiyang sekiranya
orang yang hendak memusuhinya merasa gentar,

dan menjadi tempatberlindungnya orangyzlng meng-
inginkannya, dengan tidak merasa takut kepada
suatu kekuatan punyang akan menghalanginya atau
memfitnahnya.

Inilah satu-sahrnya jihad yang diperintahkan oleh
Islam, yang diakuinya dan diberinya pahala bagi
pelakturya Orangorang yang gugur karenanya di-
anggap sebagai syuhada', dan orang-orang yang
memikul tanggung jawabnya dianggap sebagai wali
Allah.

Ayat-ayat surah al-Baqarah dalam pelajaran ini
adalah mengenai pengaturan kaum muslimin di
Madinah dalam menghadapi kaum musyrikin Quraisy
yang telah mengusir kaum mukminin dari kampung
halamannya, menyakiti mereka karena agamanya,
dan memfitnah mereka karena akidahnya. Namun
demikian, ayat-ayat ini melukiskan kaidah hukum-
hukum jihad di dalam Islam, yaitu dimulai dengan
memerintahkan kaum muslimin agar memerangi
orang{rang yang memerangi mereka dan terus me
merangi mereka kapan punwakhrnya dan di mana
pun tempabrya, namun tidak boleh melampaui batas,
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'Dan pnangilnh di jalnn Allnh orang-nrangyangmz-
merangt kamu, (tetapi) janganlnh larnu melampaui
batns, Iarma s esungguhny a Allnh tidnk merryukni mang-

oratry y ang mdnmpaui batas. " (al-Baqarah: 190)

Pada ayat pe r tarna dari ayat-ayat qital' peratg' int
kita jumpai batasan yang pasti mengenai hrjuan
perang, dan panji.panji yang jelas dan terang yang
menaungi mereka berperang,

'Dan pnangil.ah di jalnn Allnh orong-oranglangmt-
mnangi kamu."

Yah, perang ihr adalah perang karena Allah, bukan
unhrk tujuan lain di antara tujuan-tujuan yang sudah
dikenal manusia dalam peperangan-peperangan
yang panjang itu. Perang " di j alnn Allaltbukan untuk
meraih kehormatan dan kedudukanyang tinggi di
muka bumi, bukan untuk mendapatkan rampasan
dan hasil, bukan untuk merebut pasar dan men-
dapatkan bahan-bahan mentah, dan bukan unhrk
menempatkan suafu golongan di atas golongaru
golongan lain. Perang dalam Islam hanya unhrk
hrjuan yang tertenhr ihr saja Yaifu , unhrk menjunjung
tinggr kalimat (agama) Allah di muka bumi, me
mantapkan manhnlNya di dalam kehidupan, dan
melindungi kaum mukminin dari orangorang yang
memfitnahnya agar murtad dari agamanya atau yang

hendak menyesatkan dan merusak mereka Selain

itu, semua adalah perang yang tidak disyariatkan
dalam hukum Islam, dan orangyang melakukannya
tidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan
yang baik di sisi Allah.

Di samping terbatasnya hrjuannya maka dibatasi
pula ruang lingkupnya,

"@tapi) janganlnh knmu melampaui batas, larma
saungguhnya Allnh ttdnk mmyukni orang-orang Jang
mtlnmpaui batas."

"Melnmpaui batal' 'tttt maksudnya melampaui
batasnya kedua belah pihak yang berperang kepada
oftng{ftmgyang hidup aman dan damai serta tidak
menimbulkan bahaya sama sekali terhadap dakrvatr

Islam dan kaum muslimin, seperti kaum wanita,
analcanak kecil, orang{rang tu4 dan para ahli ibadah
yang memufuskan segala altivitas lainnya hanya
unhrk beribadah saja dari pengikut agama apa pun.

Bisa juga berupa melampaui batas adabadab perang

yang disyariatkan Islam yang hendak menghapus
kan kebrutalan perang jatliliah baik pada z,aman

dahulu maupun padarannansekarang, )ang sama

sekali dijauhi oleh rasa keislaman dan ditolak oleh
ketakwaanlslam.

Berikut ini sejurnlah hadits Rasulullah saw. dan
pesan-pesan para sahabatbeliau yang mengungkap
kan karakter etika yang baru pertama kali dikenal
manusia lewat tangan Islam ini.

t,

e',-i*'1" ,ji ^-?nt g'r'*Jt ;r F
ht ,* lnt J'y'r'qrL gp&, 

oe'^:rkil;t

?:'t * \t * ;1,;i';', e3;&', &
{ "..r(2t l rt*3rt ,P *

"Ibnu Urnm r.a. berknt4'fuya mqjunpai sewangwoniln

y ang tnbunuh dnlam salah satu pep nangan Pasulullah
sant., lnlu Rasulullah saw. mzlnrang mnnbunuh w anita
dnn arwk-anak."'(Riwayat Imam l[alilq Bukharit
Muslirn, Abu Dawu4 dan Tlrrtidd)

Abu Hurairah r.a berkata "Rasulullah saw. ber-
sabda

{ +j)t,--e4;!rr 5e
'Apabila saeorang dnri lamu b np nang mnka j angan-

lnh ia mclulai wajah.'' ftlR Imam Bukhari dan
Muslim)

Abu Hurairah r.a berkata

"Rnsulullnh saw. pernah mmgirim lami (untuk bn-

F rong) Ialu beliau bnsa.bdn" 'Apabik lama mer{umpai

si Fulnn dnn si Ful.an (dua marrylzlaki @raisy) maln
baknrl"ah luduanya dengan api!'Maka lutilm lmrni
hmnak bnangltat, belinu bnsabdn lngi, Tadi aku ru-
nyuruh lamu urrtuk mnntralar si Rtlnn dan si Ful,an,

padnlnl api iht tidnkbolzh diguna}nn untuk menyilcsa

krcuali oleh Allnh m'aln. Olzh lcmma itu, apabiln lamu
menjumpai mnekn malu bunuhhah mnelm!"'(HR
Imam Bukhari, Abu Dawu4 dan Til:nidd)

Ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Rasulullah saw. ber-
sabda,

'Aong yang paling berh"ati-h.ati dalnm membunuh
(l"awan) odakh nrang-nrang Yaman."'(fIR Imam
Abu Dawud)

Abdullah bin Yazid al-Anshari r.a berkata

'ilF
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*.Jt ,f '"t't *\, ,* iti'-'r;t F

{ +J'-1

"Rastlullnh saw. mclmang mnampas hak uang lain dnn

munbunuh dtngan m.emotnng-motongnya. " (Riwayat
Imam Bukhaxi)

Abu Yala berkat4 "IGmi pernah berperang ber-
sama Abdur Rahman bin Khalid ibnul Walid, lalu
dibawalah kepadanya empat orang kafir dari kalang-
an musuh, lalu dia memerintatrkan supaya mereka
dibruruh dengan anakpanahyang hrmpul. Mak4 hal
ini kemudian sampai kepada Abu Aynrb al-Anshari
r.a, kemudian Abu Aynrb berkata

Alat pemah mendmgar Rnsuklkh saw. melarang

membunuh orarg (musuh) dengan bagian belnknng

smj aln ft agian y ang tumpul). D uni Allnh y angj iw alw
di nngon-Nya, seandainya bm$a ayam pun alat tidnk
alcan mnnbunulmy a dntgan bagian belnlwlg pimu.' Apa
yarry dilutalan Abu Ayyub ini sampailah lce telinga
Abdur Rnhman,lnlu ia memndekaknn empat orang
budnk. "' plR lmam Abu Dawud)

Al-Harits bin Muslim ibnul Harits mengatakan
bahwa ayahnyar.a berkat4 "Rasulullah saw pernah
mengirim kami dalam suatu pasukan, maka ketika
kami sampai di tempat penyerbuan saya pacu kuda-
ku dan saya dahului sahabat-sahabatku. Kemudian
saya ditemui oleh penduduk kampung di Ranin, lalu
saya kabkan kepada merek4 Ucapkanlatr l^on ilnnln
illallnhn*ayadilindungilah darah dan harta benda-

mu!' Ialu mereka mengucapkaru5tr4 kemudian saya
dicela oleh sahabat-sahabatku seraya mengatakan,
'I(amu telah menghalangi kami dari mendapatkan
harta rampasan!'Maka ketika kami menghadap
Rasulullah saw., merekamenyampaikan kepadabeliau

apayang sayalahrkan ifu, kemudian beliau memang-
gilku dan menganggap baik perbuatanku, lalu beliau
bersabda kepadaku,

'Sesunguhnya Allnh Ta'ala telnh mmulis untukmu
pal,nk begini dnn begini bagi tiap-tiap orang dari
m.ercla."'ElR Imam Abu Dawud)

Buraidah berkata, "Rasulullah saw. apabila me
nugaskan seseorang untuk mengomandani suafu
pasukan beliau berpesan secara l*tusus kepadanya
agar bertalava kepadaAllah dan bersikap baik ke
pada orangorang muslim yang bersamanya, kemu-
dian beliau bersabda

;,rt-#b
frlk \') f & \'1i1'r'tlJ \');)ri .^1r,,

4 ,,^it\
'Bnp nanglnh knlion dngan nnmn Allnh, di j akn Alhh.
Pnangilnh orang y ang inglar kzpadn Alkh. Bnp erang-

lahlwlinndnn jangankhinnnt, janganmnnntnng-mntmg

mayat, dan jangan'rnembunuh annk-anaH" (HR
Imam Muslinr, Abu Dawu4 dan Tlnnidd)

Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata di dalam
wasiatrya kepada tentarany4

f. o t,'o" o t ,, c t'J o t.' zo" o t -- \
caU g<*;;l l3-l> ftl l_*; Vj| o)Ja;*. y

if *r'",&,{, ,';"#i r# 6', e'ii
t'r

"Kmnu almn mmj umpai suatu laum y ang menganggap

balw a mnela tehh mm.alwn diri maelu untuk Allnh.
I{nrma itu, biarlmnl,ah mnelw b antn apa y ang merekn

menahnn dirrnya untuk-Nya; dan jarryan selnli-lnli
lumu membunuh marrypnempuan, annk-annk, dnn

mang tua rmtn. " Biwayat Imam Malik)

Inilah perang yang diterjuni Islam. Ihrlah adab
adab dan tujuannya. Semuanya bersumber dari
pengarahan AlQur an yang muli4

'Dan pnangilnh di jalnn Allah orang-nrang yang tru-
meratg kamu, (tenpi) janganlah lmmu melampaui
batns, kmma senngguhny a Allah fiink mm.yukni mang-

mmtg yng mzlnmpaui balas.'

Orangorang muslim mengerti bahwa mereka
mendapatkemenangan bukan karena jumlatr mereka
sedikit dan bukan karena persiapan mereka jauh

lebih sedikitdaripadamusuh mereka-Tetapi, mereka
mendapat kemenangan karena keimanan merek4
ketaatan mereka, dan pertolongan Allah kepada
mereka Apabilamerekamenjauhi pengaratnnAllah
danpengaratran Rasul-Nya berartimereka menjauhi
satu-sahrnya sebab kemenangan yang menjadi san-

daran mereka itu. Oleh karena itu, adab dan etika
berperang tersebut selalu mereka pelihara hingga
terhadap musuh-musuh merekayang telah mem-
fitnah mereka dan memotong-motong sebagian
mereka dengan sar8at mengerikan. Ketika kemarah-

an Rasulullah saw. bergejolak sehingga beliau me
nyuruh membakar si Fulan dan si Fulan (dua orang

I
I
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lelaki Quraisy), maka beliau kemudian melarang
membakar mereka I(aren4 tidak boleh seseorang
melakukan penghukuman dengan api kecuali Allah.

Kemudian, pembicaraan berlanjut untuk me
negaskan peperangan terhadap orang{rang yang
memerangi kaum muslimin dan memfitrah mereka
dari agama mereka serta mengusir mereka dari
kampung halaman mereka Peperangan diteruskan
hingga membunuh mereka dalam kondisi apa pun
dan di tempat rurna pun, kecuali di Masjidil Hararn
Tetapi, jika kaum kafir mulai memerangi muslimin
di sana (Masjidil Haram), maka dibolehk*.Jit u
mereka memeluk agama Islam, maka tangan kaum
muslimin harus ditahan dari memerangi mereka,
meskipun mereka telah menyakiti dan memerangi
serta memfibrah kaum muslimin sebelumnya

'Dan bunulil.ah mereka di mnnn saja lmmu jumpai
mnekn, dnn usirlah mnela dmi tempat mnelm mngusir
lrnmu Mlrnh); danfinahtn lzbihbam balayarrya dmi
pmtrunuhnn dan j anganlah lamu mrmnangi mnelw di
Masjidil Haram lecuak jila mnela m,emnangi lamu
di tempat itu, malm bunuhlah mnela. Demikianlah
baln an bagi mang- mang ltafir. Ifunudian j iln mnela
berhznti (dnri rnemusuhi lmmu), mnltn sesungguhnya

AIkh Maln Pengampun lo4 Mo]* Penyayang." (al-
Baqarah:191-192) \

Sesungguhnya "fitnah terhadap agarnd' berarti
permusuhan terhadap sesuafu yang paling suci
dalam kehidupan manusia I(arena ihr, ia lebih besar
bahayanya daripada pembunuhan, lebih kejam dari-
pada membunuh jiwa seseorang, menghilangkan
nyaw4 dan menghilangkan kehidupan. Baik fhah
ihr berupa intimidasi maupun perb-uatan nyat4 atau
berupa perafuran dan perundang-undangan bejat
yang dapat menyesatkan manusi4 merusak, dan
menjauhkan mereka dari manhaj Allah, serta meng-
anggap indah kekafiran dan memalingkanmanusia
dari agama Allah itu. Contoh yang paling dekat ialah
"sistem (paham) komunisme"yang mengharamlan
pengajaran agama dan memperkenankan pengajar-
an kekafiran, dan membuat peraturan-peraturan
yang menghalalkan yang haram seperti zina dan
klwrnt serta menganggapnya sebagai sesuahr yang
baikbagi manusia dan mempublikasikannya dengan
berbagai rnacam sarana Sedangkan, mengikuti ta
tanan keutamaan yang disyariatkan & dalarn mnnlwj
Allah dianggap jelek. Komunisme ini menjadikan
aturan-afuran yang merusak agama sebagai suatu
ketentuan yang tidak boleh manusia berpaling
darinya

Demikianlah pandangan Islamterhadap kebebas
an akidah im, dan iamemberinyanilaiyang sangat
besar dalam kehidupan manusia Inilah yang sesuai
dengan karakter Islam dan pandangannya terhadap
eksistensi manusia. Maka tujuan eksistensi manusia
ialah beribadah (termasuk di dalamnya segala akti-
vitas kebaikan yang bertujuan mencari ridhaAllatr).

Sesuatti yang paling mulia pada manusia adalah
kebebasan akidah. IGrena itu, siapa sajayang me
rusak kebebasan ini dan memfihrah manusia dari
agamanya [slarn) baik secara langsung maupun
tidak, maka dia dihukum dengan hukuman yang
tidaklah diiuhrhi hukuman semacam ihr atas orang
yang membunuh kehidupan yang bersangkutan.
Dan, tindakannya ini menjadi alasan untrk dibunuh-
nya oftmg yang demikian itu. Oleh karena itu, Allah

" tidak mengatakan, 'Pnangilah mereAn", tetapi Dia
mengatalian,'Bunuhlnh mtrela! " "Bunuhlnh mnelw di
mnnn nja lumu jumpai mtrekn!", bagaimanapun ke
adaan merek4 dan dengan alatapapunyangkamu
pergunakan, asal dengan menjaga etika Islamyang
di anhranya tidak membunuh dengan menyilisanya

- terlebih dahulu seperti menyayat atau memotong-
motongnya sedikit demi sedikif tidak memotong-
motong mayatnya, dan tidakmembakarnya dengan
api.

Tidak boleh berperang di Masjidil Haram yang
telah ditetapkan Allah sebagai daerah aman, dan
dijadikan-Nya kawasan sekitarnya sebagai kawasan
yang aman, sebagai pengabulan doa Nabi Ibratrim
a"s., dan telah d[iadikannya sebagai tempat berkunr-
pul manusia sehingga mereka mendapatkan ke
zrmanan, kehormatan, dan kedamaian. Tidak boleh
berperang diMasjidil Haram kecuali terhadap orang-
orang kafryang tidak menjagakehormatan Masjidil
Haram, lalu memulai menyerang kaum muslimin di
sana. Nah, pada wakhr itu diperkenankanlah bagi
kaum muslimin unfirkmemerangi mereka dan tidak
dilarang lagi unhrk membunuh merek4 karena begiilr-
lah balasan yang setimpal bagi ofturg{ftrng kafiryang
memfihrah kaum muslimin dari agamanya dan tidak
menjaga kehormatan Masjidil Haram yang mereka
hidup di sekitarnyadengan aman.

"I{emudim j ikn mnelu berlmri (dari mmtmhi lamu),
mnlw s esungguhny a Alkh Malw Pmgampun lagi Malta
Pn yoyong." (al-Baqarah: 192)

IGberhentian yang menjadikan yang bersangkuf
an layak mendapatkan pengzrmpunan Allah dan
rahmat-Nya ialah keberhentian darikekafiran, bukan
cuma sekadar berhenti dari memerangi kaum mus



Juz II: Bagian Hrtengahan al-Baqarah (225) Tafsir Fi ZhilalilQur'an I

limin atau dari memfitrah mereka dari agamanya
Berhenti dari memerangi kaum mudlimin dan dari
memfibrah merek4 paling banter hanya menjadikan
kaum muslimin tidak memerangi mereka Geniatan
senjata), tetapi mereka belum berhak mendapatkan
ampunanAllah dan rahmat-Nya Maka isyaratampur
an dan ratrmat di sini adalah untuk membangkitkan
keinginan kaum kafirunhrkberiman, supayamereka
mendapatkan ampunan dan rahmatAllah setelah se
belumnya merekakafir dan memusuhi kaum muslimin.

Betapa mulianya Islam ini! Dia melambai-lambai-
kan ampunan dan rahmat bagi orangorang kafr dan

menggr8urlran hukum qishash dm diat dari merelr;a

semata-m4ta karena mereka mau masuk ke dalam
barisan Islam setelah sebelumnya mereka meft
bunuh dan memfitnalurya serta melakukan berbagai
macam tindakan kasar terhadapnya

Tujuan perang ialah memberikan jaminan agar
manusia tidak difihah lagi dari (memasuki atau
melaksanakan) agama Allah, dan agar mereka tidak
dijauhkan atau dimurtadkan darinya dengan ke
kuatan atau semacamnya seperti kekuatan undang-
undangyang mengafur kehidupan umum manusi4
dan kekuatan-kekuatan untuk menyesatkan dan
merusak Hal itu dimaksudkan agar agamaAllah ini
mulia dan kuat semua seginya, ditakuti musuh-
musuh-Nya. Sehingga mereka tidak berani meng-
halary-halangi manusia dengan menimbulkan gang-

guan dan memfitnahnya, dan tidak ada seorang pun
yanghendakberiman merasatakut dihalang-halangi
oleh sahr pun kekuatan, gangguan, danfitnah. Dengan

demikian, kaum muslimin diberi tugas untuk ber-
perang sehingga dapat menundukkan kekuatan
musuhyangzalim ini. Kemenar8an dan ketangguh-
an haryra untuk agamaAllah,

' ?nangilah mnela iht sehingga tidnk ann fnah lAi dnn
(sehinga) letnann ilu lany a semntn-mata untuk Allil.

Jila merelta bnltmri (dmi n arusahi lamu) malw tidak
ada pmnusulnn (ngi), lczcuali tuhadnp mang-nrang

yang, ulim. " (al-Baqarah: 193)

Apabila nash ini-pada saat diturunkan-meng-
hadapi kekuatan kaum musyrikin di semenanjung
jaztrah Arab yang biasa memfitnah manusia dan
menghalang-halangr keberagamaan dan ketaatan
hanya kepada Allah, maka nash ini adalah umum
pehrnjuknya dan pengaratrannya berlaku terusme
nerus, sedang jihad ihr sendiri tetap berlaku hingga
hari kiamal Maka, setiap hari ada saja kekuatan
zalimyang menghalang-halangi manusia dari agama

Allah, menghalang-halangi mereka unhrk mendengar-

kan dakwah ke jalan Allah, dan untuk menyambut
dakwah ini dengan sukarela dan memeliharanya
dengan aman. Kaum muslimin diberi tugas setiap
saatunhrkmerunhrhkan kekuatanyangzalim ini dan

melepaskan manusia dari belenggu tekanannya,
agar mereka dapat mendengarkan, memilih, dan
mencari petunjuk ke jalan Allah.

Demikianlah berulang-ulangnya pembicaraan
tentang larangan melalokan fihah, setelah sebelurrr
nya dijelek-jelelJ<an dan dianggapnya sebagai se
suahr yang lebih berbahaya dan lebih kejam daripada
pembunuhan. Pengulangan ini memberikan kesan
betapa pentingnya masalah ini dalam pandangan
Islam, dan juga dimaksudkan untuk membenhrk
suatu prinsip agung yang pada hakikatuiya kelahiran
manusia baru di tangan Islam. Suahr kelahiran yang
dengannya ditetapkan nilai manusia dengan nilai
akidahnya dan diletakkan kehidupannya dalam satu

anak timbangan dan akidahnya pada anak timbang-
an satunya, yang kemudian timbangan akidahnya
lebih berat Demikianlah, di dalamprinsip ini ditetap
kan siapa sebenarnya musuh "manusia'' ihr. Sesung-
guhny4 musuh-musuh manusia ihr ialatr orztng{ftrlg
yang memfitnah orang mukrnin dari agamanya dan
oftrng{ftmg yang menyakiti orang muslim disebab
kan keislamannya Mereka ihrlah yang menghalang-
halangi manusia dari unsur kebaikannya yang ter-
besar dan menghalang-halangi mereka dari mnnhnj

Allah. Nah, terhadap mereka inilah kaum muslimin
harus mememnginya dan membunuhnya di mana
pun mereka berada'Sehingqa tidak adn fitnnh lagi dan
(sehinga) lenann (lubnagamnnn) itu hanya semata-

mnla untukAllah."
Inilah prinsip agung yang ditata oleh Islam sejak

masa-masa perrnulaan hrunnya Al-Qur'an tentang
pepemngzm yang terus berlaku. Tlak henti-hentinya
akidah Islamiah menghadapi oftmg{ftlng yang me
musuhinya dan memusuhi pemeluknya dalam ber-
bagai macam bentuknya Gangguan dan fitnah se
nantiasa ditimpakan kepada kaum mukminin baik
secamperorangan maupunjamaah dan bangsa dalam
berbagai kesempatan. Setiap orangyang memfitrah
orang muslim dari agamanya dan mengganggu
akidatrnya dalam benhrk apa pun harus diperangt
dan dibunuh, dan haruslah diwujudkan prinsip agung
yang dibuat oleh Islam sehingga terjadilah kelahiran
barubagimanusia

Apabila orang{rang yang zalim menghentikan
kezalimannya dan menahan diri dari menghalang-
halangi hubungan antara manusia danTuhannya,
maka tidak ada permusuhan-yakni tidak ada pem-
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bunuhan-lagi terhadap merek4 karena jihad itu
hanya ditujukan kepada kezaliman dan orangorang
yetrrgzalkn,

'Jika mereka berhenti (dari memusuhi Immu), malw
tidak adn pnmusuhan (ngi) kzcuali terhndap zrang-
oranglang <plim.'r

Disebutnya perlawanan terhadap orang{rzmg
yang zalim ihr sebagai permusuhan adalah termasuk
bab bentukan lafal saja. Karena sebenarnya yang
demikian ihr adalah keadilan dan penolakan permusuh-

an dari orang{ftmgyangzalim. i

Kemudian dijelaskanlah hukum perang pada
bulan-bulan haram sebagaimana dijelaskan hukum
perang di Masjidil Haram,

"Bulnn hnram dmgan bulnn h.aram, dnn padn sesuatu

yangpatut dih.ornnti bulnlat hulwm qishnsh. Olzh sebat

itu, barangsiapa yarry menyerang kamu, maka seranglnh

dia, seimbang dmgan serangannya tuhndapmu. Bn-
nlatalnh ltzpada Allnh dnn lunhuilnh bahwa Allnh
bes ntn orang- nrang y ang nlam. " (al-Baqarah : 194)

Maka, barangsiapa yang merusak kehormatan
bulan haram, balasannya ialah dirusaknya jaminan-
jaminan yang diberikan kepada mereka pada bulan
haram itu. Allah telah menjadikan Baitul Haram
sebagai daerah khusus bagi keamanan dan ke
damaian di tempat ihr, sebagaimana Dia menjadikan
bulan-bulan haram sebagai wakhr khusus untuk
keamanan dan kedamaian padawakhr itu, sehingga
pada masa-masa itu darah dilindungi. Demikian pula
segala sesuatr yang patut dihormati dan semua harta
benda- Pada masa dan di tempat itu tidak boleh se
orang maKrluk hidup pun yang diganggu. Barang-
siapa yang tidak menghiraukan tempat-tempat dan
waktu-wakhr khusus ini dan hendak menghalangi
kaum muslimin dari memberlakukannya, maka
balasannya ialah dihalangi dari jaminannya Orang
yang merusak sesuahr yang pahrt dihormati, maka
tidak dilindungilah apa yang patut dihormatinya
untuknya. Karen4 pada segala sesuafu yang pafut
dihormati berlaku hukum qishash.

Namun demikian, kebolehan melakukan pem-
balasan dan melakukan qishash bagi kaum muslimin
itu diletakkan dalam batas-batas yang tidak boleh
dilangsar. Mak4 tidakboleh melahrkannya di tempat-

tempat yang suci ini kecuali karena terpaksa dan
sesuai dengan ulmrannya,

"Oleh sebab itu, barangsiapa yang men)erang knmu,
mnla suanglnh ia, seimbang dmgan snangannya tu'
h.ad.apmu."

Dengan tidak melampaui batas dan tidak ber-
lebihan. Dalam hal ini kaum muslimin diseratrkan
kepada ketakwaannya dan mereka sudah mengeta-
hui-sebagaimana diterangkan di mukabahwasanya
mereka itu rnendapatkan kemenangan lrarena per-

tolonganAllah. Maka diingatkanlatr kepada mereka
di sini bahwaAllah senantiasa beserta orang{rang
yang bertAk'ara. Di sinilah jaminan betul-betul di.
tegakJ<an.

rt.ll*

Sebagaimana jihad itu membutuhkan manusia
(flaku) maka ia'juga memerlukan harta- Seorang
mujahid muslim hendaklah membekali dirinya
dengan segala persiapan perang, kendaraan perang,

dan bekal perang. Tidak ada tingkatan-tingkatan
mana yang harus disiapkan komandan dan mana
yang disiapkan prajuril Semuanya dilakukan dengan
sukarela baik jiwa maupun harta- Demikianlah yang
diciptakan akidah yang menjadi acuan semua ahran.
Pada wakhr itu ia tidak perlu infrk unhrk melindungi
dirinya dari ahlinya atau dari musuh-musuhnya.
Tetapi, prajurit ataupun komandan harus maju de
ngan sqJ<arela dengan menginfald<an apa sajayang
diperlukan.

Banyak kaum fakir dari kalangan muslimin yang
menginginkan berjihad dan melndrntgt nnnlnj f{lah
dan panji-panji akidah. Namun, mereka tidak men-
dapatkan sesuatu untuk membekali diri mereka,
tidak mendapatkan perlengkapan unhrk perang, dan
tidak mempunyai kendaraan unhrk berperang. Mereka
datang kepada Nabi saw. dan memohon kepada
beliau agar diajak serta ke medan perang yang jauh
tempatnya dan tidak dapatmerekatempuh dengan
jalan kaki. Mak4 ketika Nabi saw. tidak juga men-
dapatkan sesuatu untuk membawanya ke medan

Perm9,
"...LaJu mnelu ltttnbahi, sednng matn merelu bncucuran

air mntn kmena fusedihna lnntnran mnelw tilnk m.an-

1 Sesudah itu diturunkanlah di dalam surah Bara'ah (at-Taubah) ayat yang memerintahkan memerangi kaum musyrikin di seluruh jazirah Arab
sehingga mereka menyatakur"Laa ikaha ilklloh" Cidak adaTuhankecualiAllah).lni merupakan sikapkeadilanyangberlaku di sampingtuntutan-
tuntutan sikap Islam dan kaum muslimin untuk memurnikan jaziran Arab untuk Islam, sehingga tidak ada lagi musuh di sana ketika mereka
menghadapi musuh-musuh dari Romawi dan Persia di iuar jazirah Arab.
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paolzhapayongalanmnelanafrnhl'art"(at{bubah:
s2)

Oleh larerra itu, banyaldatr pengarahan AlQur'an
dan Nabi untuk berinfak di jalan Allah, infak untuk
membekali pasukan perang. Seruan kepada jihad

selalu disertai seruan kepada infak dalam banyak
tempat

Di sini, keengganan untuk berinfak dianggap se
bagai membinasakan diri sendiri yang notabene orang

muslim dilamng melakukannya

'Dan belnr{alanlnh (lwrta bendamu) di jaknAllnh
dan janganl.ah lwmu mmjatuhlun dirimu smdiri ke

dnlnm lccbinnam da.n bnbuat baiklnh" lmrenn sesung-

gulmya AUnh menyulai marg-arangyang bnbuat baik. "
(d-Baqarah:195)

Tidak mau berinfak di jalan Allah berarti mem-
binasakan diri sendiri dengan kebakhilan dan mem-

binasakan umat karena dapat melemahkan umal
Khususny4 berkenaan dengan peraturan yang di-
dasarkan pada kesukarelaan, sebagaimarn yang di-
lakukan Islam.

Dari tingkatanjihad dan infrkini, kemudian mercka
dinaitftan lagi ke tingkatan ihsan,

$'a2;dW-6frYgr'
"...Dan berbunt baiklnh knrmn saungguhnyaAllnh ru-
nyukai nrang-nrang yang bnbuat baik (iluan)." (al-
Baqarah: 195)

Tingkatan "iluan"mer uf,<antingkatan yang ter-
tinggi di dalam Islam.Dat, "ihsan"ifu ialah sebagai-

mana yang disabdakan Rasulullah saw.,

4. tt;
' Erglau bsribonnh ktpona Afuh sealan- alwn uglau
melilnt-Nya. Jika mglwu tidak melihat-Nya (dan

mem.arg tidnk melihat- Ny a), mnl@ (sansrilnh) balwa
s esungguhny a D in melilntmu. " 2

Ketika jiwa telah mencapai tingkat ini maka ia
akan melaksanakan segala ketaatan dan menjauhi
segala kemaksiatan. Dia selalu merasa diawasi oleh
Allah dalam urusan yang kecil ataupun besar, dalam

bersembunyi maupun terang-terangan.
Inilah kalimat terakhir dalam mengahhiri ayat-

ayat perang dan infak, yaitu diserahkannya jiwa ma-

nusia dalam urusan jihad ini kepada ihsan, martabat
iman yang tertinggi.

Ilaji dan Umrah
Setelah ihr, datanglah pembicaraan tentang haji

dan umrah beserta syiar-syiarnya. Konteksnya amat
jelas antara pembicaraan tentang bulan sabit sebagai

tanda-tandawaldu bagi manusia dan bagi ibadah haji;
pembicaraan bntang perang pada bulan-bulan haram
dan lamngan melakukannya di Masjidil Haram; dan
pembicaraan tentang haji dan umrah serta syiar-
slarnya pada ujung pelajaran ini sendiri.

"clXG*i.:iSfAe,U';I;{A'5'U'6.V

'*5Q;&6Q'tvt::x:&,;{fu'ft}V{;'irt1,{: 3\'g'ti it 4e ;uq,6, " r1g 6 i t
4 { ; tsix ;;i :rG "&'{)\, -;A \'& J
r;vg W Au'"r,|r; 6y- da: e O ;(, {'t ( r;
'^iitj*'V iVfi #Ai e*r1 iM k {: eayt

'e:ffiFii S eEs'+t"l',li"Jr$;V
3t:*$ - 3 ;i;{ ; tix trt &;.6j ;J,
Lpij5:3;\,irc-*:ti[Ci,vr'A,".
;.ij $ t)l'l\ $k PFr'V;Si rgiT"?rjii6t\}ie631k4L
6\\rp\\3"sF g#tlT'sy3
13+3srKtipirS'rtf $;;.Jii'r-b.
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2 Diriwayatkan datam Shahihain dalam hadits tentang iman.

J,t6GretL4\6;4,"rzvlldni
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3a- -
l

6 ij\ii -3. 
:"t Y 5 q hi a6:;w5 3 H

4K",Cir;Wj#4 j,,1rjt *
t :3,V, \:{6j i:a; ;;$i 4 i'zZilctj+t\CtrG

telah mmyebsailwn ibadnh hajimu, nalu bn<ikirlah
(dntgan mtry ebut) Allnla sebagaimnnn lamu mnty ebut-

nyebut (nwntrmga-banggalan) nmek moyongmu, atau
(bahlun) bn<ikirlnh lebih banyak dari itu. Makn di
artnra mnnusia adn marg yang bndnq'Ya Tillwn lumi,
b nilnh lami (L,zbailan) di dunin,' dnn tiadalah baginy a
bagian (y ang mmry manglan) di alhirat. Daa di antara
mnela adi mang y ang bndna, Ya Iillnn kami, b nilah
larni kzbailrnn di dunia dan lubailmn di akhirat dnn
pelilwalnh knmi dmi ilesa nnala.' Mnela itulnh wang-
nratg yng mmdnpat bagian dnri apa yang mnekn
usahnkara dmt Alhh sangar cepat pnhihtrgan-1,$a. Dan
berdl;vlnh(dmganmmyebu|Allahdnlambebnapahari
yarg bnbiltirg. Barangsiapa yang ingin cepaf bnanglrat
(dari Mina) s audnh dua lwri; maka tiada dnm baginy a.

Dan, barangsiapa yarry ingin mmanguhlan (luberarg-

. lannnya dmi dua lwi itu), maka, tidnk adn dnsa pula
baginya, bagt nangyang bntnlala. Dan bntnlaoalnh
lnpo.do Allnh" dnn lutahuilnh bahwa knmu almn di-
lwmpullmn kzpana-Ny a." (al-Baqarah: 19G203)

Kita tidak memiliki data sejarah mengenai turtur-
nya ayat-ayat haji ini selain sebuah riwayat yang

menyebutkan bahwa ayat'e-:rt'4p16 iA 3F
turun di Hudaibiyatr padatatrun keenam Hijriah. Kita
juga tidak memiliki data sejarah yang pasti tentang
pewajiban haji di dalam Islam, baik mengenai pen-

dapat yang mengatakan bahwa haji itu dihrdhukan
dengan ayat"Wa atimmul hnjja wal-'umrata lillnlf
maupun dengan ayat " Wa kllnahi'alnn-naasi hijj ul-
baiti manis tathan'a ilahihi sabiilnr{ yang tersebut
dalam surahAli Imran.

Kita tidak memiliki riwayatyang qath'i tlrabut'pasfl,
jalan periwayahnnva mengenai waktu [runnya ayat
yang ini ataupun yang ihr. Imam Ibnul Qayyim al-

Jauzryah menyebutkan di dalam kitabnya hndul
Ma'andbahwa'haji itu difrrdhukan pada tahun sem-
bilan atau sepuluh hijriah", dengan alasan bahwa
Rasulullah saw. melakukan Haji Wada pada tatrun
sepuluh Hijrah, danbeliau menunaikankewajibanini
sesudah difard\ukannyayang mungkin pada tahun
sembilan atau sepuluh Hijriah. Alian tetapi, riwayat
ini sanadnyatidaklayak Boleh jadi, masih adake
mungkinan-kemungkinan lain yang menyebablan
Rasulullah sa\ry. menunda hajinya hingga tahun se
puluh.Apalagr kalau kita perhatikan bahwa beliau
mengutus Abu Bakar r.a unhrk menladt Amirul,lwj
pada tahun sembilan.

Disebutkan juga dalam suatu riwayatbahwake
tika Rasuhllah saw. ptdang dari PerangThbuh beliau
berhasrat hendak melakukan haji, tetapi kemudian

e+'\AL36(\ z z z2i ;W, br 6(e \6q +"; ;6a4J
4,i,; r:si< ti-Z t6 4'it1 \ ij-! 6 S
'6re*e;y"t&6J*&'i;\3tir-t

t6#L6Y-;LIY; jjtjaiffiV
'Dan sanpurnaknnlth ibadnh haji dnn umrah lcarma
Alkh.liln l@mu tnkzpung (terhnlnng olzh musuh atau
lwrenn sakit), mnlw (sanbehhlnh) furban yang mudnh
didapat, dnn janganlah knmu menatkur leepahmu
sebelum kurban sampai di tnnpat pmyembelih.annya.

likn ann di antaramu yarry sakit atau adn gangguan di
lrzpalnny a (lalu in baatlatr) mala wajiblah alary a ber-

fdyah )anu bnpuasa anu bnsedzlmhatau bnlatrban.
Apabik lamu telnh (mnasa) anurn, mlrkn bagt sinpa
yang irgrn mmgrjaknn umrah sebelum haji (di dnlnm
bulan haji), (wajiblah ia mmyembelih) kurban yang
mudnh didnp at. Titapi, jila in tidnk mznnnulan (binn-

tang lwrban atau tidnk mnmpu) mnla wajib bnpuasa
tiga hari dnkm nlzsa hnji dan tujuh lwri (lngi) apabik
lamu telah pukng lwnbali. Itulnh sepuluh (lwrl) yang
s unp urnn. D anikinn in (L,eut uj ib an m,anb ay m fdy ah)
bagi orang-orang yng luluarganya tidnk bnada (di
s ekin) Masl idil Haram (orang- orang y arry bulan p at-
duduk l(nta Meknh). Dan bnnlaoalnh kzpadn Alkh den
ketahuilalt bahwa Allnh sangat knas silcsaan-Nya.
(Murim) hnji onnkh bebnapa bul.an yang dimnklumi.
Bararrysinpa yang mmctaplean nintnya dnlnm bul.an itu
alanmmgtrjal(nnlttji,mnlatidnkbolzhrafats,bnbuat

fasilq dnn b erbantnh-bantnlm di dnlnm mnsa mmgaj a.
lwn lnji. D an apa y ang lwmu lwj akan bnupa lubaikan"
nis my a Allah mmgetnhuiny a. B nb elullnh dan senng-
guhnya sebaik-baik belwl adnlah tahta, dnn bntalam-
lah lupadn- Ku lwi mang- mang yang beralaL Mnk adn
dosa bagimu untuk mnumi larunin (reaki lusil pn-
niagaan) dmi Tillnnmu. ivlolw ap abiln lumu tel.ah bn -

tokk dmi Arafola b azikirlnh kzpodn Allah di Masy'mil
Haram. Dan bn<ikirlnh (dengan mmyebut) Allnh se-

bagaimnna yang ditunjuA:lwn-Nya lecpadnmu; dan
sesungguhnya lmmu sebelum itu bmar-benm termasuk

mang-orang)ang saat. I{etnudian bnolallah lumu dnri
tempat bertoklvrya orang-mang banyak (Arafah) dnn
rnohonLah ampun lupada Allah, sesungguhnya Allah
Malw Pmgampun lngi Maha P"ry q ong. Ap abiln knmu
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beliau teringat bahwa kaum musyrikin akan datang
pada musim haji sebagaimana biasanya. Sebagian

dari mereka biasa melalmkan thawaf dengan telanjang

bulal Karena itu, beliau tidak suka bercampur baur
dengan mereka. Kemudian furunlah surah Bara'ah,

lalu beliau meiuutus Ali bin AbiThalib lanamnll.ahu

wajhnhu untuk menyampaikan informasi tentang
dimulainya pemutusan hubungan kepada masya-

rakat dan telah diaktririnva pemberlakuan perjanjian

dengan kaum musyrikin. Serta, agar diumumkan
pada hari nahr apabila orang{rzmg berkumpul di
Mina bahwa, 'Tidak akan masuk surga orimg yang

kafir; tidak boleh melaksanakan haji sesudah tahun
ini orang musyrik. tidak boleh melakukan thawaf di
Baitullah dengan telanjang. Barangsiapa ying me
miliki ikatan perjanjian dengan Rasulullah saw., maka

sudah habislah waktunya." Oleh karena itu, Nabi
saw. tidak menunaikan ibadah haji sehingga Baitutlah

bersih dari orangorang musyrik dan orang-orang
yans telanjang.

Ada riwayat lain yang kiranya lebih memuaskan,
yang mengatakan bahwa kewajiban haji dan syiar-

syiarnya ihr telah ditetapkan Islam sebelum ini. Bahkan,

ada riwayatyang mengatakan bahwa kewajiban haji
itu telah ditetapkan di Mekah sebelum hijrah. Akan
tetapi pendapatini tidakkitatemukan sanadnyayang
kuat, hanya saja ayat-ayat surah al-Haii yang Makkiyatr
-menurut pendapat yang lebih kuat-menyebutkan
kebanyakan syiar haji dengan menyebutkan syiar-

syiaryang diperintahkanAllah kepadaNabi Ibrahirn
D i antaranya disebutkan,

' D an (ingatlah) kztila Kami memb rilan tnnpat lczpadn

Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan),

langanlnh lamu mnnpnserikatlan sesuatu pun dmgan

Ala dan rucilwnlnh rumah- Ifu ini bagi uang- urang y arg
tlwnf dnn omng- lrarg y ang bmibannh dnn omng- uang

yargrulu dan njud. Dan bnsmtlnh l"pon" mnnusia

untik mmgaykin hnji, niscay a mnela ak'an danng kt-
padnmu dzngan bnj alan luki dan magmdnmi untn y ang

latrus,yangdntnngdmisegmappmjuruyang jauhnPa"Ta

mneLzmntyaksilnnbabagaimnnfantbagimnelcadnn
sapaya mnekn mntyebut nnnn AIInh padn lni yang tzlnh

dittntulan atas reaki yangAila"h telnh berilean l"pon"
mnela buupa binatnrry tsrnnk. Mala, mnlennlah se-

bagian dnrinya dan (sebagian Lagt) bniknnlnh untuk

dimalan nong-uang yang sengsara lagi fakir. Kemudian

hmdnl,lah mnela mmghilangl(an latuan y ong ada padn

ba.dan mnela dnn hmdaklah merela mml anpurnnlan
nazar-na<ar msrela, dnn hntdnlJnh mnela rnelnlalmn
thnwaf seluliling rumnh tua itu (Baitullnh)."'(al-Haji :

26-2s)

"Demikianlah (perintah Alkh). Dan barangsiapa

mengagunglan sy iar - sy iar Allah, mnkn s esungguhny a

itu timbul dari lutakwaan hatL BaSi l(nmu padn birn-
tang- binatnng h"ady u itu adn b eb nap a m.anfa"at samp ai
kzpadn waktu yang ditmtulan, k"ernudinn tanpat waj ib

(s n n alrhir mnsa) mmy qmb elihny a ialnh s etelnh samp ai
le Baitul Atiq (Baitullnh). " (al-Haji : 32-33)

'Dan telnh Kami j adilwn untuk knmu unta-untn itu se-

bagian dari syiar Allah. Kamu mempnoleh leebailmn

ymg barryak padnnya makn sebutlnh olzhmu nnnn Allnh
lrztilw lamu menyembelihnya dalnm fuadnan bndiri
(dnn tulah tnilwt). Kenudian apaliln tzlnh mboh (rnati),

malu malanldt sebaginnnya dnn bni mak'nnl"ah orang

y ang rel"a dmgan apa y ang adn padnry a (y ang tidak mz -

mintn-minta) dnn mang y arry meminta. Demikinnlnh
Knmi telnh menunduAiknn unta-unta iht kzp ada kn'mu,

mttdah-mudnJtnn lamu bnsyulatr. D aging-dnging untn

dnn dnrahnya itu selwli-kali ttdak dnpat rnencapai

&niilann) Allnh, trnpi krnlau ann iLari lamul^ah y ang

dnpat mmapainya. Demikianlnh Alkh telah mmun-
dukkanrrya untuk lrnmu supaya lmmu mmgagunglun

Allnh tirhnnnp hinayah-Nya lepada la.mu. Dan bnil"ah

knbar gembira lnpod" nrang-orang I ang bubuat baik.'
(at-Haji:36-37)

Dalam ayat-ayat ini disebutkan atau diisyaratkan
tentang hndyu, nahr,thawaf,lepas dari ihram, dan
menyebut nama Allah. Semua itu merupakan syiar-
syiar haji yang pokok Khithal'firrnarr' ini ditujukan
kepada umat Islam dengan dihubungkan dengan
perjalanan hidup ayah mereka Nabi Ibrahim. Hal ini
mengisyaratkan telah difardhukannya haji sejak
wakhr lampau, dengan menganggapnya sebagai syiar
Nabi Ibrahim yang kaum muslimin menisbatkan diri
kepada beliau. Apabila terdapat harnbatan-harnbatan
yang berupa perseteruan antara kaum muslimin dan
kaum musyrikin-sebagai pengelola Kabah waktu
itu-yang menjadikan penunaian kewajiban haji ter-
halang selama sekian wakht, maka itu adalah per-

soalanlain. Dan, telah kami kuatkan padapermulaan
juzimbahwa sebagian kaum muslimin telah me
nunaikan kewajiban haji secara perseorangan sejak
awal, yaitu setelah pemindahan kiblat pada "tahun
kedua" Hijriah.

Bagaimanapun juga cukuplah bagi kita sejarah

kefurdhuan haji itu. Sehingga kita dapat memfokus-
kan pembahasan tentang ayat-ayat yang berkenaan
dengan syiar-syiarnya ini beserta pengarahan-peng-

arahan yang banyak terdapat di celahcelahnya-
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'Dan sanpurnalwnkth ibadnh lwji dnn utnrah larenn
Alkh.Jilrn lamu tnkzpurry fterhnktrg olzh musuh atau
lmrmn sakit), malca (semnehhlnh) lwrban yarry mudnh
didnpat, dnn janganlah lwmu mentular kzpalamu se-

behm kurban sampai di tanpat penyunbelihannyaJika
adn di antmamu yang sakit atnu a"da gangguan di lee-

pal"arrya (lnlu ia bncukur) makn wajiblnh ata$rya ber-

rt4alu yaitu bnpuasa atnu bnsedplahatau bnlatrban.
Apanik lrnmu telnh (rnnasa) a:rnnn, m.ala bagi siapa
yang ingin mmgerjalwn umrah sebelum hnji (di dalam
bulnn h"aji), (wajibkh ia mznyembelih) kurban yang
mudnh didnpaL ntnpi j ikn ia tidnk merumulan (bina-

tnrry kurbai atau ti^dnk m^ampu), nalw wajib bipuasa
tiga hnri dnlnm masa hQi dnn tujuh hnri (agi) apatrik
lwmu tel.ahpularrykmbali. Itulah sepuluh (ari) yang
snnp urna. D emiki.an ilu (leto aj ib an m.emb ay ar fdy ah)
bagi orang-orang yang keluarganya tidak bnada (di
sekitar) Mayinil Haram (orang-orang yang bulnn
p mduduk la tn Meknh). D an b nnlat) alnh kzp ana Ailnh
dnn kztahuilnh bahwa AIInh sangat kzras silcsaan-Nya.
(al-Baqarah: 196)

Pertama kali yang perlu mendapatkan perhatian
mengenai susunan ayat ini ialah ungkapannya yang
halus di dalam menampilkan pensyariatan (haji) dan
pembagian beberapa poin dalam ayat ihr. Sehingga
tiaptiap poin berdiri sendiri dengan penjelasan hukum
yang menjadi sasaranny4 dan datangnya susulan
pada tiaptiap hukum sebelum beralih kepada hukum
masalah berikutnya" Kemudian, padaakhirnya semua-

nya dikaitkan dengan takwa dan takut kepadaAllah.
Poin pertama pada ayat ini mengandung frintah

untuk menyempurnakan amalan-amalan haji dan
umrah secara mutlak apabila orang yang berhaji atau
berumrah itu telah mulai melakukannya. lalu ia
berihram unhrk umrah dan haji bersama-sam4 dan
memurnikan pelaksanaannya karena Allah,

"Sunpurnnlwnlnh ibonnh hnji dnn umrah larutn AIlnJt "

Sebagian ahli tafsir memahami bahwaperintah ini
merupakan perintah permulaan wajibnya haji. Se
bagran lagi memahami bahwa ini merupakan pe
rintah untuk menyempurnakannya apabila sudah
mulai dilakukan. Inilah yang lebih jelas. Maka umrah
itu tidak wajib menurut semua pihak Namun demi-
kian, di sini diperintahkan untuk disempurnakan
juga sebagaimana haji. Hal ini menunjukkan bahwa
yang dimaksud adalah perintah untuk menyem-
purnakarury4 bukan sebagai perintah awal kewajib
an haji dengan nash ini. Demikian juga mengenai
umrah-kalau tidak wajib. Hanya saja apabila si mu'tnrnir
sudah mulai melakukannya, maka menyempurna-

kan pelaksanaannya adalah wajib. Syiar-syiar umrah
itu sama dengan syiar-syiar haji, kecuali wukuf di
Arafah. Dan lagi, menurut pendapat yang lebih
masyhuf umrah ifi.r dapat dilakukan sepanjang tahun,
tidak dibatasi waktunya pada bulan-bulan tertentu
sebagaimana haji.

Perintah umum ini disusul pula dengan penyem-
purnzum haji dan umrah padawakhr ada halangan,
seperti terhalang oleh musuh sehingga orang yang
haji dan umrah ini tidak dapat menyempurnakan
syiar-syiarnya-hal ini sudah disepakati oleh semua
ulama- Atau, karena sakit dan sebagainya sehingga
yang bersangkutan tidak dapat menyempurnakan
haji dan urrn'ahnya Para ulama berbeda pendapat di
dalam menafskk^n il$lwr (terkepung) dengan sakit
ini, tetapi pendapat terkuat ialahyang membenarkan-
ny4

Jikn lwmu tnlrzpur.ry malw $ernbelihlah) lwrban y ang
mudnhdidnpat.'

Dalam kondisi yang demikian (terkepung, ber-
halangan), maka orang yang haji atau umrah itu
harus menyembelih larban yang mudah didapat
dan ia bertahallul di tempat penyembelihannya itu.
Meskipun setelah itu iatidak dapat sampaike Masjidil
Haram dan tidak dapat melaksanakan syiar-syiar haji
dan umrah kecuali ihram dt mtqat (yaihr tempat di-
mulainya ihram haji atau umrah atau keduanya oleh
yang melakukan haji atau urnrah itu, dan meninggal-
kan pakaianyang berjahit Haram baginyamenculmr
atau memotong rambu! atau memotong kuku, se
bagairnana diharamkan juga atasnyaberburu binatang
darat dan memakannya).

Inilah yang terjadi di Hudaibiyah ketika kaum
musyrikin mengepung Nabi saw. dan kaum muslimin
yang bersama beliau sebelum sampai ke Masjidil
Haram, pada tahun enam Hijriah, kemudian mereka
mengadalran Shillhill-Hudnib$alt'PerdamaianHudai-
biyah' yang di antara isinya adalah boleh dilaksana-
kannya umrah pada tahun depan. Disebutkan dalam
suatu riwayat bahwa ayat ini telah hrun, dan Rasu-
lullah saw. memerintahkan kaum muslimin yang
bersama beliau supaya menyembehh kurban di tempat
yang telah mereka capai dan supaya mereka ber-
tahallul dari ihramnya Maka merekameras:l enggan
melaksanakan perintah tersebut, dan merasa ke
beratan melakukan tahallul sebelum kurbannya
sampai di tempatny4 yakni tempat yang biasanya
digunakan unhrk menyembelih ktnban. Sehingga
Nabi saw. sendiriyang memulai menyembelih lntban-
nya di depan mereka dan beliau bertahallul dari ihrarrF
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ny4 baru setelah itu merekamelakukannya
Dan, hndyubinatang lnrban' rrang inudah didapat

Binatang kurban itu adalah binatang ternak yang
berupaunta sapi kambing, atau domba- Bolehlatt
beberapa orang haji berseku!.r menyembelih seekor
unta atau sapi, sebagaimana yang dilakukan pada
waktu umrah Hudaibifah,yaifu seekorunta unhrk
hrjuh orang. Maka inilah hrban yang mudatr itu; dan
boleh juga seorang berkurban dengan seekor kam-
bing atau domba Hal ini dipandang sudah mencukupi.

Hikrnah penyusulan perintah dalam keadaan ter-
kepung oleh musuh sebagaimana yang terjadi pada

tahun Hudaibiyah atau terhalang karena sakit ini
adalatr un[rk memberilan kemudahan. I&rena" tujuan
utama pelaksanaan syiar-syiar haji dan umrah itu
adalatr unhrk memfokuskan perasaan talnra dan ke
dekatan kepadaAllah, serta melaksanakan ketaatan-
ketaatan yang diwajibl€n. Apabila hal ini telah disenr
purnakan, kernudian ia terhalang oleh musuh atau
karena sakit atau gangguan-gangguan lainnya di
jalan, maka orang yang haji atau umrah ifu tidak ter-
halang lagi unhrk mendapatkan pahala hajinya atau
umrahrya. Ia diansgap seakan-al€n telah melaksana
kannya dengan sempurna sehingga iaharus menyenr
beth kurbanyang dibawanya dan bertahallul. Ke
mudahan ini sesuai benar dengan ruh Islam dan
syiarsyiarhaji atau umrah serta sasaran ibadah.

Sesudatr mennrsuliperintatr pertamayang umum
ini, poin berikutnya kembali membicarakan hukum
yang baru dan umum mengenai hukum-hukum haji
danumrah.

'Dan, janganlah knmu mmculatr lrcpalnmu sebelum

lwrban mmpai di tenpat pm1 anbelilunnla. "
Hukum ini berlaku dalam kondisi normal dan

tidak adahalangan Mak4 tidak diperkenankan men-
cukur rambut-ini mengisyaratkan kepada tahallul
dari ihram haji atau umrah atau keduanyakeorali
setelah sampainya kurban di tempat penyembelihan,
yaihr tempat unhrk menyembelih korban, sesudatr
wukuf di Araiah dan telah bertolak dari sana" Pe
nyembelihan kurban itu dilakukan di Mina pada
tanggal sepuluh Dzulhijjah, dan padawaktu itr ber-
tatrallullah onmg yang berihranr Adapun sebelum
sampainya kurtan di tempatry4 maka tidak diperboleh-
kan mencukur dan memotong rambut dan tahallul.

Unhrk menyusuli hukum umum ini datanglah
pengecualian berikut

Tila ada di antaramu yang salcit atau adn gangguan di
lrzplnry a (lalu ia bnarlu) mal'n wajiblah ataml a ber -

fdlah yaiU berpuasa alnu bersdtknh atau bnlurban. "

Mak4 dalamkondisi terkenapenyakityang meng-
haruskan mencukur rambut atau ada gangguan
semaczrm kutu pada rambutnya yang panjang dan
tidak boleh disisil maka Islam adalah agama yang
mudah dan realistis dengan memperbolehkan bagi
orangyang ihram itu untuk mencukur rambutnya,
sebelum kurban yar.rg dibawanya padawaktu ihran/
sampai ke terhpat penyembelihannya dan sebelurh
iamenyempurnakan seluruh amalan haji. Tetapi hal
ini harus diimbangi.dengan fidyah, yaitu berpuasa
selama tiga hari, atau bersedekah dengan memberi
makan erulm orang miskin, atau menyembelih kam-
bing dan menyedekahkannm Ketentuan ini didasar-
kan pada hadits Nabi saw. berikut.

Ka'ab bin Ujrah berkata, "Aku dibawa kepada
Nabi saw. sedang kutu bertebaran di wajahku, lalu
be.liau bersabda,

t - -/J>*i l..l c li, dJ1 5. a-,St
-!

Li 6')i ui r F
'&f 'rf ,rtt: ";x'rL" tJv ".y" ,t^d g ";t:

|-e rl-2'J:"t F,Ja',F. r;t".- +v

Alar tidak maryanglu pennilitnmvnu mmpai sepnti ini,
Apaknh mglilu bisa mendnpatlan seelwr knmtritrg?' Aku
mmj awatr, Tidnk.' Belinu bnsabdn"'Brrpunsalah selama

tiga lwi, atnu bnilah mnJan etam nrang miskin, tiap -

tiap semarry miskin setmgah sha' mnlcanan, dnn cular -

lah krpalamu. "' (fIR Imam Bukhaxi)

Selanjuhrya" dibicarakan hukum baru yang ber-
siht umum pula mengenai haji dan umrah,

"Apabik l(nnu telnh (mnasa) annn" mnla barangsiap a
yang irgin mmgerjalnn umrah sebelum hnji (di dnlnm
bulan lwji), (wajibkh ia menyembelih) lurban yang
mudah didnpal."

Yakni, apabila kamu tidak terhalang atau ber-
halangan, dan dapatmengerjalon syiar-syiar (amalan-

amalan) haji makabarangsiapayang ingin mengerja
kan umrah sebelum haji Qtaji tmnnau), hendaklah ia
menyembelih kurban yang mudah didapat Pen-
jelasannya sebagai berikut Seorang muslim adakala
nya pergl melakukan umrah, lantas ia berihram di
miqarnyu Sehingga, apabila telah selesai umrahnya-
dengan menyelesaikan thawaf di Baitullah dan sai
antara Shafi dan Marwah-dia berihram unhrk haji
dan menunggu hari-harinya. Hal ini (yakni umrah
lebih dahulu sebelumhaji) apabila dilakukan dalam

{ iri., ,*\'s,9tu
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bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawwal, Dzulqa'idah,

dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhiiiah. Inilah
salah satu bentuk haji tamathr'. Sedangkan, benhrk
kedua ialah berihram dari miqatvnbkhaji dan umrah

bersama-sama. Apabila telah selesai menunaikan
manasik umrah, dia menunggu hingga tiba wakhr

haji. Inilah benhrk kedua haji tamatlu'.
Bentuk mana pun yang dilakukan, maka orang

yang melakukan umrah secara tamatbu'ini wajib
menyembelih kurban yang mudah didapat sesudah

selesainya umrah. Ia bersenang-senang dengan ber-

tahallul setelah selesainya umrah dan selesainy,a haji.

Apa yang mudah ini meliputi binatang ternak jenis

apa sajayang mudah diperoleh, seperti unta, sapi,

domba ataupunkambing.
Apabila tidak mendapatkan binatang kffban, maka

dilakukanlah fidyah,

' frtapi, j ikn in tidnk mercmulan (binanrry lwrban atau

tidnk rnnmpu), mnlm wajib bnpuasa ttga hari dnl'am

masa haji dnn tujuh hari AaSi) apabila lmmu telah

pukng kembali. Itulah sepuluh (nri) y ang smtpurna. "

Yang pertama, berpuasa selama tiga hari yang
pertama sebelum wulnrf di Arafah pada tanggal
sembilan Dzulhiiiah, sedangkan yang tujuh hari di-

lakukan setelah pulang ke kampung halamannya,

" I tulalt s ep uluh hnri y ang s mp urna " Haliridisebutkan
dengan nash yang jelas unhrk menegaskan dan men-
jelaskan.

Kemungkinan hikrnah menyembelih lmrban atau

berpuasa itu adalah unhrk menjaga kontinuitas
hubungan hati dengan Allah, pada masa antara haji
dan umrah. Sehingga, tahallul di antara keduanya
tidak mengeluarkan perasaan dari nuansa haji, nuansa

hati dalam pengawasan Allah, dan nuansa menjauhi
dosa yang menjadi kelaziman hati padawaktu me
nunaikan kewajiban ini.

IGrena pendudukTanah Haramyang berdomisili
di sana tidak ada umrah bagi mereka, melainkan
hanya haji saj4 maka mereka tidak mengerjakan haji
tamathr', dan tidak ada tahallul antara umrah dan haji
bagi mereka Oleh karena itu, sudah tentu mereka
tidak mempunyai kewajiban unhrk membayar fidyah

dan puasa,

' D emilcinn in (lrruaj iban monlayar fdy ah) b agt mang-

nongyang lelumganya tidak bnadn (di sekinr) Mosiidil
Hararn (mang-orongyang bulan pmduduk knn Meknh). "

Pada bagian penjelasan hukum-hukum haji dan

umrah ini, berhentilah rangkaian kalimahrya untuk
memberikan komentar Qur'ani, yaitu mengikatkan

hati kepada Allah dan bertalnva kepada-Nya,

"Butakwalah leepadn Allnh, d"an kznhuilnh bahwa

Allnh sangat kcras silcsann-Nyo."

Yang menjamin berlakunya hukum-hukum ini
ialah tak\ila yaitu takutkepada Allah dan takut akan

siksaan-Nya Ihram ihr harus disertai dengan men-
jauhi perbuatan dosa Maka apabila diperbolehkan
bagi mereka bertahallul suatu ketika dengan tetap

tegaknyarasa tahrya dan takutkepadaAllah di dalam

hati, maka terhimpunlah padanya rasa ingin men-
puhi dosa ihr dan ia ."t::.:"" kesadaran.

Kemudian, dilanjutkanlatr dengan penjelasan ten-

tang hukum-hukum haji secara khusus, yaitu di-
' terangkanlah wakhr-wakhr dan adabadabnya- Segmen

baru ini pun berujung pada tal<rva sebagai bagian
yang pertama tadi,

" (Musim) hnji adalnh b eb uap a bulan y ang dimald'umi.

Barangsinpa yang menctaplan niatnya dnlnm bulm in
abanmengerjal@nh@i,mnkatidnkbolzhrafats,bsrhuat

fasih dnt bnbantnh-banrahm di dalam mnsa mngeri b
-lanhQi.Danapayarrylanalwjalanberupaksbail(n4

nismya All"ah mengetnhuhya. Bnbelwllnh d4n saung-

guhnya sebaik-baik belwl adnlah talatta, dnn bntalana-
-kh 

iupada-Ku h"ai orang-nratg yang bualal." (al-
Baqarah:197)

Zahir nash ini menunjulftan bahwa haji ihr me
miliki waktu yang tertenhr. Wakhrnya itu adalah

dalam beberapa bulan yang sudah dimaHumi, yaitu

Syawwal, Dzulqa'idah, dan sepuluh hari pertama

bulan Dzulhiiiah. Dengan demikian, tidak sah me
lakukan ihram haji kecuali pada bulan-bulan ini
meskipun sebagian pendapat menganggapnya sah

berdasarkan Sunnah. Dan, dilifiususkanlatr pada

bulan-bulan yang dimaHumi ini untuk menunaikan

syiar-syiar haji pada waktu-wakhrnya yang tertentu
itu. Yang berpendapat demikian adalah Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, dan ImamAtrmad bin Hanbal;

dan diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhal atsTsauri,
dan al-Laits bin Sa'ad. Sedangkan, yang berpendapat

seperti pendapat pertama adalah Imam Syaf i dan

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, Atha', Thawus,

dan Mujatrid. Inilah pendapat yang lebih jelas.

Barangsiapayang telah menetapkan niatryahendak
mengerjakan haji pada bulan-bulan yang dimaklumi
itu dengan mengerjakan ihram, "maka tidak boleh

rafats, berbuatfotib dnn bnbantnh-bantahnn di dnhm
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masa rcngtrj alfln hai i' Yarrg dimaksud dengan rd&t
di sini ialatr menyebut-nyebutjimn'hubungan seksual'
dan segalahal yang dapat menimbulkan ftrrgsangan,
baik secara mutlak maupun di hadapan perempuan.

Jidnl adalah berbantah-bantahan dan bertengkar
sehinggayang sahr mmah kepadayang lain. Sedang-
lran, fm7 adarlah melakukan kemaksiatan baik besar
maupunkecil.

Tujuan pelarangan ini ialah untuk menjauhkan
segala sesuatu yang menghilangkan nuansa men-
jauhi dosa dan memurnikan ketaatan kepadaAllah
pada masaihr. Selain itu, untuk menghilanglran semua
dorongan duniawi, unb.rkmelatihjiwa agar selalu ber-
hubungan denganAllah unpayanglain, dan beradab
yang wajiti dilakukan di daeratr Masjidil Haram bagi
orangyang datang ke sana denganpenuh ketrlusan,
hingga meninggalkan pakaian yang berjahit

Sesudah dilarang melakukan perbuatan yang
buruk maka didoronglah mereka unhrk melakukan
perbuatan-perbuatan yang baih

'Apa yang lamu lwjalnn bmQa lubailan, nismya
AIInh rnmgetalwinya."

Cukupkirarya di dalam peras:nn seorangmuknin
kalau dia mengingatbahwaAllah mengetahui dan
melihatkebaikanyane dilahrkannya. Hal ini menjadi
pendorong baginya untuk mengerjakan kebaikan
karena Allah melihat d3n mengetahuinya. Perasaan
demikian ini saja sudah merupakan balasan sebelum
balasanyang lain.

Kemudian, mereka diseru untuk mencari bekal
di dalam perjalanan haji ini, bekal fsik dan bekal ruh"
Diriwayatkan bahwa ada sejumlah orang dariYaman
meninggalkan kampung halamannya untuk me
nunaikan haji dengan tidakberbekal apa-ap4 seraya
berkat4 "IGmi menunaikan haji ke Baitullah dan Dia
tidakmennrruh kami membawa makamn." Perkata
an ini-yang sangat bertentangan densan tabiat Islarn
yang menyuruh membawa persiapan pada wakhr
hati sedang menuju kepada Allah dan bersandar
kepada-Nya secara total-juga mengandung suamna
tidak menjauhi dosa ketika mereka sedang mem-
bicarakanAllah, dan terciumbau seakan-akan mereka
memberikan keniknatan kepada Allah karena mereka
mengunjungi rumah-Nya. IGrena itu, wajib bagi
Allah unhrk memberi makan kepada mereka. Oleh
karena itu, datanglah pengaratran unfuk membawa
bekal dengan kedua jenisnya itu (ahir dan batin),
disertai dengan pengarahan kepada talava dengan
kalimat umum dan abadi,

"Bnbelallah" dnn senngguhny a sebaik-baik belal adnlnlt

tnlaoa, dnn bntalrutalnh lcepadn-Ku hni orang-orang

yangbnalul"

TalaramertpaT<anbelial hati dan ruh, merupakan
makanannya. Dengannya ia menjadi kuat bersinar,
dan bercahaya, serta dapat mencapai tujuan fn
keselamatan . Ulal-ahabinadalah orangorang yZurg

pertama kali mendapatkan pengarahan kep adg/alsva,
dan sebaik-baik oftrrg yang mempergunakanliekal ini.

*** 
'/'

Berdaga^trg da.n Berusatra pada Masa tlaji
Pembahasan berikutnya masih menjelaskan hu-

kum-hukum masalah yang berkaitan dengan haji
dan syiar-syiarnya Mak4 dijelaskanlah hukum me
lakukan usatraperdagangan dan pekerjazur lain unfi:k
mencari penghasilan bagi orang haji, hukum ifudhah
dan tempatnya, serta kewajiban berzihtr dan ber-
istigfrr sesudahnya,

"Tidnk adn dnsa bagimu untuk mmmri larunia (re<pki

hnsilpaningann) dmi Tulmnmu. Mala apabiln lmmu
tclah bertnhk dnri Arafala berzikirlnh lczpann Ailnh di
May'aril Haram. Dan bodkirlnh (dmgan mmyebut)
Allnh sebagaimnnn yrry dinni uklan- Ny a lwpadamu ;
dan la'mu sebelum itu bmar-baur tsrrnnsuk mang-arary
yang sesat. Kemudian bertolakla,h lumu d.ari tempat
b ernlaAcny a nang-mang banyak (Arafah) dnn mohnnlnh
ampun lcepadn Allnh, sesungguhnya Allah Malw Patg-
ampun lngi Malw Paryayang. " (al-Baqarah: 198-199)

IbnuAbbas berkata
'Uka.zh Molnoh dan Dai Majaz adnlnh pasar-pasar
pada zpmnn jahiliah. Maka, merekn mffosa bndosa
lalnu bndngangpada musim hnji. Ktmudian turunlah
ayat , 'Tidnk adn dnsa bagimu urtuk m.enmri lwrunia
dnri Tulanmu'padn musim haji.'$iwayat Imam
Bukhari)

Ibnu Abbas berkata
"Orang-orang milasa takut melakulmn jual beli dnn
bndagang pada musim dan waktu hnji, mnelw rnmg-
atalaa'ltu adnlah hfrri-lwi untuk ber<ikir.' InJu Allalt
mmurunlmn ayat , 'Tidnk ad"a dnsa bagimu untuk mm-
cari larunin dnri Tulwnma."'(Riwayat Imam Abu
Dawud)

Abu Umamah at:T[imi berkata
"Say a butnny a kcpada Ihnu Urnm,'S enngguhnl a lwmi
melnkulmn s€wa-menlewa, m.alm apaltah lmmi mm-
dnpatlffi pzlwk dmi h4i ?' Din bolik bntarry a Bulan-
kah knmu melnkulan tlnwaf di Baitullnh mdnkulan
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lebaiknn, meltmpar jumrah dnn menrular lupalamu?'

Sayamenlana.b,'Ya.'LalulbnuUmmbuknta,'Semang
lnki-lnki datang lupada Nabi saw. lalu menanyahnn

fupon" beliau tentarry aPa yang engfuu tanyalwn la-
padaku itu, mala belinu tidnk menjawabrtya sehingga

Jibril turun l"podo beliau dmgan mmyampailan ayat

ini,'Tidnk adn dnsa bagimu untuk menrari lantnin dmi
Tuhanmu."'

Dan, diriwayatkan oleh IbnuJarir dariAbu Shalih,
mantan budak Umar, dia berkata,

"Saya bntanya, 'Wahai Amirul Mukminin, apaknh
ngi-, mtlakulan perniagann padn masa hnji?'Dia
balik bntanya, 'Buknnluh pmghidupan mnelw padn

musim hoji?''

Perasaan bersalah kalau melakukan perniagaan

sebagaimana yang disebutkan dalam dua riwayat
pertama, dan perasaan berdosa yang disebutkan
riwayat ketiga tentang sewa-menyewa atau bekerja
mencari upah pada masa haji, merupakan bagran
dari perasaan bersalah dan beidosa yang ditanarn-
kan oleh Islam di dalam jiwakalau merekamelaku-
kan sesuafu yang merupakan kebiasaan zaman
jahiliah, dan menunggu pendapat Islam terhadap
masalah tersebut sebelum mereka melakukannya.
Inilah kondisi spiritualyang telah kita bicarakan pada

bagian-bagian permulaan juz ini, ketika membicara
kan keberatan mereka melakukan sat antara Shafr
dan Marwah.

Telah diturunkan ayatyang memperbolehlian jual

beli dan sewa-menyewa atau upah-mengupah di
dalam haji, dan Al-Qur'an menyebutrya sebagai
"mencari knrunia dnri Allnll',

"Tidnk a"d"a dosa bagimu untuk menmri larunia dmi
Tuh.o.nmu."

IGlirnat ini memberikan peraseum kepada orang
yang melakukannyabahwa ia sedang mencarikarunia
Allah ketika ia berdagang, ketika bekerja mencari
upah, dan ketika mencari sebabsebab rezeK Karena
ia tidak memberi rezel<r kepada dirinya dengan
pekerjaannya- Tetapi, iahanya mencari karunia dari
Allah, lalu Allah memberinya- Oleh karena ihr, pahrt-

lah baginya unhrk tidak melupakan hakikat ini, yaitu

bahwa ia mencari karunia Allah. Ia akan mendapat-

kan karunia ini ketika ia berusaha dan bekeda, dan
memperoleh rezeki-Nya melalui sebabsebab yang

dilakukannya untuk mendapafl<an rezeki. IGlau pe-

rasaan ini sudah ada di dalam hatinya ketika ia men-
cari rezeki, maka iajuga sedang berada dalam suas:rna

ibadah kepadaAllah. Sudah tentu hal ini tidak ber-

tentangan dengan ibadah haji karena sama-sama

menuju kepadaAllah. lGlau Islam sudah menjamin
peraszum ini di dalam hati orang mukmin, maka
Islam membebaskannya unfirk bekerja dan berusaha

sebagaimanayang ia sukai. Setiap geraknya dalam

hal ini bernilai ibadah.

Oleh karena ihr, pembicaraan tentang mencari
rezeki ini dirangkaikan dengan pembicaraan tentang
syiar-syiar haji. Maka disebutkanlah tentang ifadhnh

atau bertolak dari Arafah dan berzikir menyebut
Allah di Masy'aril Haram"

'Mala apabila kamu telah betokk dni Arafah bn-
<ikirlah lepana Ailnh di Masy'aril Hararn. Ber<ikirlah
(dzngan meityebut) AIInh wbagaimaru yarry diun|uk-
Ian-I'{ya lupadamu; dnn lwmu sebelum itu bmar-bmm
tmnaiuk orary-urary y arysaaL " (al-Baqarah: 198)

Wulatf diArafahmerupl<ansalahsaturukunhaji.
AtsTsauri dari Bukair, dari Atha', dari Abdur

Rahman bin Ma mar ad-Dailami, dia berkata" "Saya

mendengar Rasuftdlah saw. bersabda

',t iV t'r,i e - 6r - Lu;?-'ji F'Jt .tx &;"et,:)'r',i *;a,'&Joi
'€\* ?G,v't'tL i\*,f'; ;tW

{ ,It
'Haji itu wulwf di Arafah (beliau nrcngumplcan lnlimar
ini tiga lali). Mako" barangsapa y ang nundapati wulwf
diArafahwbekmtnbihryafajar(targalsepuhh)fuarfr
ia mmnnpatliln wulwfint. Hari-hmi Mina itu tiga hnri.
Maln, barangsiapa yang irgin cepat bnangka.t (dari
Mirn) sesadnh dua hmi, mnlca tidak ada dnm baginya.

Dan, barangsiapa yang ingin m.enangguhkan (labnang'

lannnya dmi dua hnri itu), malw tidak ada dnsapuln

b@ryo.'' FIR Ash-habus Sunan)

Waktuwuhf diArafrh ialatr setelah tergelinck-
nya matahari 6'akni waktu zhuhur) hariArafrtFyaitt
tanggal sembilan Dzulhiiialr-hingga terbit frjar hari
nahr (tanssal sepuluh Dzulhijiah). Imam Ahmad
berpendapat batrwa waktu $'uhf itu dimulai sejak
pagr hari (setelah terbit fajar hari) Arafrh, berdasar-
kan hadits yang diriwayatkan oleh ImamAhmad dan

Ash-habus Sunanyang disatritrkan olehTirmidzi dari
asy-Syabi, dari Urwah bin Midhras bin Haritsah bin
I^am ath:Tha'i, dia berkata, "Saya datang kepada
Rasulullah saw. di Muzdalifah ketika beliau pergi
menunaikan shalat, lalu saya berkata Wahai Ra-
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sulullah, sesungguhnya saya datang kepadamu dari
GunungThai'. IGndaraanku letih dan sayapun lelah.
Demi Allatr, saya tidak meninggalkan suatu bukit
melainlian sayaberhenti padanya Apakatr siryamen-
dapatkan haji?' lalu Rasulullah saw. menjawab,

, ie . 6.,:e-r:i ;L 6t '.:it-* ,b tSY,,? 1t*:, U y

{ fu6'"k
'Bmangsiapa yang mcnghadiri shnht lami ini, lnJu din
bqlmti bmamn knmi hinga lami berunglnt, dnn din
tclnh wuhgf di Arafah sebelum itu padn mnhm atau
siang hmi, mnka sewngguhnya tzlah sunpurnalnh hQ i-
nya dm din tclnhmmghilanglwn lcotmannya."'

Rasulullah saw. mengafir wukuf pada waktu ini-
menurut salah safu dari dua macam pendapat ter-
sebut{an memaniangkan wakil wukuf di Arafrh iht
hingga fijar hari r,r.hfianggal sepuluh Dzulhiijah-
supayaberbeda dengan carawukuf kaum musyrikin
Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan al-Hakim
dalarr al- Mrstadrakdari hadits Abdur Rahman bin al-

Mubarak al-Aisyi dengan isrndnm dari alMiswarbin
Makhrarnah, dia berkata

'#':/:'r *?ut }* y,J?''
,x,((", ju i,lt;i?tr-q
- " Lii r1l " : ;iv'^+t'J? t;t

!:)st|pf 'ot:yf .tsli Uti';t fu lf
;.; oi .pi;,r u," e b';:i- $tr o€j\r1

l+' c_ro'r';.'u*Jt #g rsy,)At
',15 

Er 41 'v'i"'e )e's, ep rfrs
{ilr' &l qu tt^^u$,l-At ULf
'Rnmlullnh mw. berkhutbah l"podo lami di Arafah"
lnlabelinumtrnujiAllahdnnnenyanjung-Nya"lemu-
dian beliau bnsabdn, Ammn ba'du--belinu itu apabik
bnkhutbah biasa nmgucaplan Amna ba'du\ +esng-
gulmya hmi ini ndnlnh hnji akbar. Ingaffi sennguh-
nya orang-orangmusyik dnn pmyembah bnlwla itu
bina bernln*, padn lwi ini sebelum mntnlmri tnbenan,
l(ctiln mafnlwri bnadn di lepala bukit sepnti suban sae-

mangyang sednng di wajahnya. Kin bntulnk sebelum

tnbit manhmi, tuilutan aganfl kita bnbedn furryan
tunturan laum musyik. "'

Rasulullah saw. bertolak (berangkat) setelah ter-
benamnya matahari pada hari Arafrh. Diriwayatkan
dr dalaum Shnhih A,Iustim darilndftJabir bin Abdullah,
diaberkata "Mak4 beliau berwukuf diArafah hingga
matahari terbenam dan mega tampak kekuning-
kuningan, hinggaterbenam bulatan matahari. Usamah
membonceng di belakang betau. Rasulullah saw
bertolak dan beliair menarik kendali al-Qashwa'
(unta tunggangan beliau) hingga kepalanya me
nundukke pahany4 danbeliau bersaMa sambil meng
isyaratl<an tangan kanannf,'Hai, manusia- Tenang-
lah, tenanglah!'Setiap kali tiba di suatu bukitbeliau
mengendorkan tali kekangnya sedikit hingga unta-
nyamendaki. Hingga setelatr beliau tiba di Muzdalifah,
beliau melakukan shalatmaghrib dan isya' (secara
jama) dengan sahr azan dan dua iqamat, dan tidak
melakukan suahr shalat sunnah pun di antaranya.
Kemudian beliau berbaring hingga terbit frjar; lalu
melakukan shalat shubuh ketika telah jelas datang-
nyawaktu shubuh, dengan azan dan iqamal Kemu-
dian, beliau menunggang al-Qashwa hingga tiba di
Masy'aril Haram. Ialu beliau menghadap kiblat,
lantas berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil, dan
mengesakan-Nya Beliau terus berhenti di sana se
hingga benar-benar hari cerah, lalu beliau berangkat
sebelum matahari terbil "'

Apayang dilakukan Rasulullah saw. inilah yang
diisyaratkan oleh ayat,

"Apabiln lwmu tclnh bntolnk dmi Arafah, ber<ikirlnh
l"podo Alkh di Masy'aril Haram. Dan bn<ikirlnh
(dngan menyebut) Allnh sebagaimaru yong ditunjuk-
lwn-l,{ya kzpadnmu; dnn sesunguhnya knmu sebelum

itu bmnr -b atar tnnasuk mang- orang yang sesat.' (al-
Baqarah: 198)

Masy'aril Haram adalah Muzdalifah. Di sini, Al-
Qur'anmemerintatrkan mengingatAllah di Masy'aril
Haram setelatr bertolak dari Arafuh. Kemudian
mengingatkan kaum muslimin bahwa berzikir ini
termasuk pefimjuk Allah kepada merek4 untuk me
nunjulirkan kesyukuran atas petunjuk ini. Diingat-
kannya pula kepada mereka akan keadaan mereka
sebelum mendapat petunjuk ini,

'Dan sesunguhny a lamu sebehm ifu benm-bmm ter-
mmtk orang- arang yang saal. "

IGum muslimin angkatan pertama benar-benar
mengerti jangkauan dan kedalaman hakikat ini di
dalam kehidupannya. Sesungguhnya bangsa Arab
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padawaktu ihr masih berdekatan.masanya dengan
kesesatan. Yakni, kesesatan dalam pandangan dan
persepsi. Simbolnya adalah penyembahan terhadap
berhala, jin, dan malaikat, menisbatkan hubungan
anak-bapak antara malaikat dan Allah, menisbatkan
hubungan persemendaan (perbesanan) antaraAllah
dan jin, dan lain-lain pandangan yang jauh menyim-
pang dan amburadul. Selanjutrya semua ihr meninr
bulkan keamburadulan dalam peribadatan, syiar-
syiar, dan perilaku seperti menghararnkan sebagian

binatang ternak untuk ditunggangi atau dimakan
dagingnya dengan tidak ada alasan pembenarmelain-

kan hanya semata-matakarena mereka membayang-
kan ada hubungan-hubungan tertenhr dengan aneka

sembahannya Misalnya lagi , menazarkan sebagian
anaknya unhrk berhala dan jin, dan bermacam-macam

tradisi jahiliah yang tidak ada dasar sandarannya
melainkan karena sudah menjadi kepercayaan dan
pandangan mereka saja Juga kesesatan dalam ke
hidupan sosial dan akhlak, seperti pembedaan kelas
kelas manusia sebagaimana diisyaratkan oleh ayat
itu dalam kalimatrrya "Kemudin n b ntolaklnh kmnu dmi
tenQat butoln knya orang-mang banyak (Arafoh),"yang

kemudian dihapuskanlah sistem yang demikian ihr
sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Kemudian, tergambar pula dalam peperangan-
peperangan dan perseteruan antarkabilahyang merF
jadikan bangsaArab tidaktermasuk dalamperhitung-
an dunia Jugatampak dalam dekadensi moral dalam
hubungan seksual, hubungan suami isti, dan hubung'

an keluarga secaraumum. Serta tergambarpuladalam
kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dilaku-

kan orangorang kuatterhadap orang{ftng lemah
dalam masyarakat dengan tidak ada timbangan yang

dapat dijadikan acuan umum.Tiunpak dalam tata ke
hidupan bangsaArab secaraumum dan sistem kema
syarakatannya yang sangat ketinggalan yang tidak
dapat diangkat derajatnya melainkan oleh Islam.

Dan, pada waktu mereka mendengarkan,

'D an, b azikirlnh (fungan mmy ebut) Allah wbagaimann

yang ditunj uklan-Nya lupadamu ; dan s esungguhny a

lamu sebelum iht bnur-bmm ttrntnnk orang-orangymg

sesat.tt

Tak dkagukan lagi terbayang-bayang dalam

lfrayalan, memori, dan perasaan mereka gambaran-
gambaran tentang kehidupan mereka yang sesal
rendah, dan hinayang menghiasi sejarah mereka
Kemudian, mereka berpaling kepada diri mereka
sekarang untuk melihat kedudukan mereka yang
baru dan terhormatyang diberikan oleh Islam, yang

dihrnjukkan oleh Allah kepada mereka dengan
agama ini. Sehingga mereka mengetahui kedalam-
an hakikat ini dan orisinalitasnya dalam keberadaan
mereka dengan tidak dapat dibantah lagi.

Hakikat ini senantiasa adapada setiap umat dan
genetasi kaum muslimin. Siapakah mereka itu bila
tanpa Islam? Bagaimanakah jadinya mereka kalau

tanpa akid'ah ini? Sesungguhnya, mereka setelah
mendapat petunjuk kepada Islam dan ketika manhaj

Islam menjadikenyataan di dalamkehidupan mereka,

maka berpindahlah mereka dari bingkai peraturan
yang kerdil, sesal dan labil, ke bingkai lain yang

tinggr, besar, berpehtnjuh dan lurus.
Merekalidak akan mengetahui dan merasakan

perpindahan ini kecuali jika mereka menjadi orang-

orang muslim yang sebenar-benarnya, yakni ketika
mereka menegatftan seluruh kehidupan mereka di
atas mnnhajlslatrr. Sesturgguhnya, manusia seluruh-

nya beradadi dalam kejatriliahan dan kebutaan selama

mereka tidak berpehrnjuk dengan mnnhnj Islarn'tru.
Tidak adayangmengetatrui hakikatini kecuali orang
yang pernah hidup dalam kejatriliahan kemanusiaan
yang melanda seluruh tempat di muka bumi. Kemu-

dian, sesudah itu dia hidup dengan tashnwwurlslam
yang tinggr bagi kehidupan. Dan, dia mengetahui
hakikat manhnj Islarnyang tinggl dan mengungguli
segala sesuafir di sekitarnya yang penuh dengan
kotoran, comberan, dan lumpur.

Ketika manusia melihat dari puncak tnshnwwur

dan manlnjlslam kepada seluruh sistem kemanusia-

an dengan semua pandangan, manltnj, dan tatanan-

nya-dengan semua pandangan filosof dan pemikir-

nya baik yang kuno maupun yang modern-, niscaya

mereka akan merasaheran mengapa nunusia sibuk
dengan segala kesia-siaan, keletihan, kesengsaraarl

kekerdilan, dan kegoncangan jiwa yang sebehrlnya

tak diinginkan oleh orang berakal yang mengatakan

tidak butuh kepada Tuh alrr, atatt minimal-sebagai-
mana anggapannya-tidak perlu mengikuti syariat
dm manlnjLafu.

Nah, inilah yang diingatkan Allah kepada kaum
muslimin, di mana Dia telah memberikan kenilanat-

anyang sangatbesar kepada merek4

'Dan bazikirlnh (dmgan mntyebut) Allah sebagaimann y ang

dihrnjuklan-Nyalepadnmu;dnnsesungguhnyalmmuse-
belum itu bmnr-bnnr tzrmnsuk lrartg-nrang yang sesal. "

Haji merupakan muktamar seluruh kaum mus
limin, yang di sana mereka bertemu dengan me
lepaskan semua unsur non-Islam, melepaskan semua

identitas non-Islam, melepaskan semua busana se
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lain busana tak berjahit untuk mengtup aurat, dan
lepas dari simbol-simbol pribadi, suku, dan bangsa
Sesungguhnya Islamlah sahr-satunya ikatan, penis
batan, dan celupan.

Orangorang Quraisy pada zanTanjahiliah me
nyebut dirinya sebagai golongan "elite", dan mem-
buat identitas tersendiri yang berbeda dengan se
luruh bangsaArab lainnya. IGrena identitasnya ini
lantas mereka tidak mau wukuf di Arafah bersama-
sama manusia lainnya dan tidak mau bertolak dari
tempat bertolaknya orang{rang banyak. Maka,
datanglah perintah ini untrk mengembalilan mereka
kepada persamaanyang dikehendaki oleh Islam dan
unfirkberbaur guna menghilangkan sekat-sekatper-
bedaan ya?rg dibuat-buat manusia itu,

"Kenudinn bntnlnl:lnh kamu dnri tctnpar brtolnhrya
lrang-nrang banya* (Amfah) dan molwnlah ampun
le@dn AW sewngfurya Allah Malw Patgampun lngi
Malw Pnyaya4g. " (al-Baqarah: 199)

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa: telatr di-
ceritakan kepada kami oleh Hisyam, dari ayahnya
dari Aisyah, dia berkata,

"Orung-orang @rouy dnn yang bnagama dengan

agamarya bina bmtula{di Mu<dnlifah dnn mnela
mmmnnknn dirinl a sebagai pmbnani (atnu lwum elitz),
dnn mang-mang, rab lninnya bffioula{ di Arafah. Ma.la
setzlnh Islam dnnng Allah menyuruh Nabi-Nya saw.

untuk, danng di Arafah kemudian brunh{di sann, dnn
kemudinn bertnlnlc dnri sarwpula. MaLa itubhrtnnan
Alkh (yangartnAa) , Daxi tnnpar bnaklmya arang-

mangbarryak."'

Berwulmflatr dengan mereka di tempat mereka
wulnrl dan bertolaHah bersama mereka dari tempat
mereka bertolah Sesungguhny4 Islam tidak me
ngenal nasab, tidak mengenal kelas. Sesungguhnya
seluruh manusia adalatr sahr umat, sama sajabagai-
kan gigi sisir, tidak adakelebihan bagi seseorang atas
orang lain melainkan karena talaranya Islam menu-
gaskan mereka pada wakhr haji unhrk melepaskan
semua atibut pakaian 1ang membedakan safu sama
lain, agar mereka bertemu di dalam rumah Allah se
bagai saudara-saudara yang sama dan sejajar ke
dudukarurya" Makq janganlah mereka hanya melepas
pakaian tetapi masih mengkhayalkan keunggulan
nasab! Oleh karena itu, tinggalkan pula olehmu se
gala macam funatisme jahiliah dan masuklah ke
dalam celupan Islam. Mohon ampunlah kepada
Allah! Mohon ampunlah kepada-Nya dari kesom-
bongan jahiliah itu! Mohon ampunlah kepada-Nya

dari segala sesuatu yang menodai ibadah haji walau-
pun hanya sedikit yang berupa lintasan dalam hati atau
yangterucapkan oleh lisan karena dilarang melaku-
kan rafats, berbuat fusilg dan berbantah-bantahan.

Demikianlah Islam meluruskan perilaku kaum
muslimin di dalam haji, dengan didasarkan pada
prinsip tnshawuluryarrgmanusia dibimbing ke sana
Yaitu, prinsif persamaan dan prinsip sebagai sahr
umatyang tidak dibeda-bedakan oleh kelas, suku,
bangsa, bahasa, dan semua atibut keduniawian.
Demikianlah Islam menunfun mereka untuk me
mohon ampun kepadaAllah dari segala sesuatr yang
bertentangan dengan tashnuwuryang bersih dan
tinggrini.

Dua Golonga^n Manusia

'Apabila kamu telnh mmyelesaikan ibadah hajimu,
makn badkirlnh (dntgan moty ebut) Alkh sebagaimann

lamu mntl ebut-nyebut (membarryga-banggaknn) nmek
ma) angmu, arnu ft ahl"an) ber<ikirlnh lzbih bany ak dari
itu. MaLn di antma mnnusin ada mang y ang ba doa, Ta
Tbh"an lmmi, bnil.ah knmi (kebailnn) di dunia,'dan
tindnlah baginya bagian (y ang mary mnnglan) di althimt.
Da4 di antara mnela adn wang yang bndna,'Ya Iulmn
lami, bnilah lwmi fubailmn di dunin d^an lubailnn di
alkirat dnn pelilnralnh Immi dnri sils a nsralcn.' Mnela
itulnh orang- mang y ang rcndapat bagian dnri apa I ang
mnelm usalwknn, dan Allah sangat ap at p nhitungan -

Nya. " (al-Baqarah : 200-202)

Sudah disebutkan di muka bahwa mereka biasa
datang ke Pasar Ukazh, Majnah, dan Dzul Majaz.
Pasar-pasar ini bukan cuma tempat berjual beli saja
tetapi juga merupakan pasar unfuk mengadu pem-
bicaraan, membangga-banggakan nenek moyang,
dan mengagung-agungkan nasab. Hal ini disebab
kan pada wakhr ihr bangsa Arab tidak mempunyai
urusan-urusan besar dan penting yang dapat me
malingkan mereka dari bersombong-sombongan
dan berbangga-banggaan ini.

Mereka tidak memiliki hrgas kemanusiaan yang
memerlukan curahan pikiran dan tenaga. Maka,
risalah kemanusiaan merekayang safu-sahuryaialah
yang diberikan oleh Islam. Adapun sebelum Islam
dan tanpa Islam maka mereka tidak memihki misi
kemanusiaan di muka bumi dan tidak ada sebutan
bagi mereka di langil Oleh karena itu, mereka per-
gunalicrnlah hari-hari Pasar Ukazh, Majnah, dan Dzul
Majaz untuk kegiatan-kegratan yang hampa itu,
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unfuk saling membanggakan kehrurnn dan meng-
agung-agungkan nenek moyang. Adapun sekarang
setelah mereka memiliki tugas besar dengan Islam.

Setelah Islam menurnbuhkan pandangan yang baru
bagi mereka dan menjadikan mereka sebagai gene
rasi baru, maka Al-Qur'an mengarahkan mereka
kepada hal-hal yang baik. Mengarahkan mereka
kepada d<ikrul1zi sesudah selesai menunaikan manasik

haji, sebagai ganti dari menyebut-nyebut dan mem-
bangga-banggakan nenek moyang,

'Apabila'kamu tel"ah meny elcsailan ibadah hnjimu,
malrn beryikirlah (dengan meny ebut) Allnh sebagaimara

Icamu mzny ebut-ny ebut (numbangga-banggalan) rtmek

m.0) angmu, atau (bahlmn) b erzikirlah bbih bany ak dni
itu. " (al-Baqarah: 200)

Firman-Nya kepada merek4 "Sebagaimnnn lwmu
menyebut-nyebut nenek moyangmu,' itu bukan berarti
menyebut-nyebut nenek moyang bersama Allah,
melainkan mengandung ultimatum dan memberi-
kan pengarahan kepada yang lebih pahrt serta lebih
utama Dia berfirman kepada merek4 "Sesungguh-
nyakamu menyebut-nyebut nenek moyangmu pada
hal kamu tidak menyebut-nyebut selain Allah. Mak4
gantilah tindakanrnu ihr dengan ini. Batrkan, hendak-
lah kamu lebih banyak menyebutAllah ketika kamu
keluar unhrk menunaikan haji dengan melepaskan
semua pakaian Sang berjahit dan pakaian atibut),
maka berlepaslah kamu dari semua nasab." Dan,
firman-Nya lagi kepada mereka, "Sesungguhnya
berzikir (dengan menyebu$ Allah ihrlah sebenarnya
yang mengangkat dan meninggikan derajat manusi4
bukan dengan membangga-banggakan nenek mo
yans. Maka timbangan baru untuk mengukur nilai
manusia adalah timbangan takwa, timbangan hu-
bungan dengan Allah, berzikir kepada-Ny4 dan ber-
takwa kepada-Nya-"

Ditimbanglah manusia dengan timbangan ini,
kemudian diberitahukanlah kepada mereka tentang
kadar dan ukuran manusia dengan timbangan ini,

'Mala di antara mnnusia adn orangyangbnd.oa, Ya

Tuhan lami, bnilah kami (kzb aiknn) di dunia', dnn tinln-
lnh baginl a b ogian (yang mcrry mnnglan) di al&imt. D an"

di anlnra mnala adn nargyangbndna, 'Ya Tuhnn lmmi,

bnilnh lami kzbaiknn di dunia dnn leebailan di akhirat
dnnpelih"aralah lrnmi dnri silcsa nnala.' Mnekn itulnh
orang-orang ) ang mmdnpat bagian dnri apa yang mnekn

usah.alrnn; dnn Allah sangat cepat perhitungan-Nya."

Terdapat dua macam golongan manusia. Safu
golongan yang hanya mementingkan kehidupan

dunia sangat arnbisi terhadapnya, dan sibuk dengan-

nya. Ada segolongan orang Arab yang datang di
tempatwukuf padawakhr haji, lalu berdo4'YaAllah,
jadikanlah tahun ini sebagai tahun curah hujan,
tahun kesuburan, dan tahun kelahiran anak-anak
yang bagus" sedang mereka tidak menyebut-nyebut
urusan aldrirat sedikit pun. Diriwayatkan dari Ibnu
Abbas r.a.'bahwa ayat ini furun mengenai suahr
golongan manusia, tetapi pehrnjuk ayatnya bersifut
umum dan abadi.-

Inilah contoh manusia yang selalu ada pada

semua generasi dan semua tempaf contoh manusia
yang hanya selalu mementingkan kehidupan dunia
Mereka hari.ya ingat urusan dunia saja hingga ketika
sedang menghadapkan doa kepada Allah sekalipun.
IGrena urusan itulah yang menyibukkanny4 yang

^mengisi kekosongan jiwany4 dan meliputi dunianya
sertamenuhrphatinya Merekaitu adakalanya diberi
bagiannya oleh Allatr di dunia-kalau Dia menakdir-
kan unhrk memberinya-dan mereka tidak mendapat-

kan bagianyang menyenanglan sedikitpun di akhirat
Golongan kedua adalah orang yang lebih luas

cakrawala pandangnya dan lebih besar jiwanya,

karena selalu berhubungan dengan Allah, meng-
inginkan kebaikan di dunia dengan tidak melupakan
bagiannya di aktrirat Mereka berdoa " Ya Thhmt lami,
berikth kami lebaikan di dunia dmt kzbailan di akhirat,

dnn pelihnralnh lami dni ilcsa rwrala"
Mereka meminta kepadaAllah kebaikan di dua

negeri (dunia dan aldrirat). Mereka tidak membatasi
jenis kebaikan ihr, bahkan mereka menyerahkan
pemilihannya kepada Allah, dan Allah memilihkan
untuk mereka apa yumg dipandang-Nya baik bagi
merek4 dan mereka ridha dengan pilihan Allah itu.
Mereka ini dijamin akan mendapatkan bagiannya,
tanpa dilambat-lambatkan karena Allah itu sangat
cepat perhitungan-Nya.

Pengajaran Ilahi ini memberikan batasan, unhrk
siapakah arah ini ditujukan? Dan, menetapkan bahwa
barangsiapa yang mengarahkan hrjuannya kepada
Allah, menyerahkan urusannya kepadaNy4 menye
rahkan kepada Allah untuk memilihkannya, dan
ridha kepada apa yang dipilihkan Allah untuknya,
maka dia tidak akan lepas dari kebaikan dunia dan
kebaikan akhirat Dan sebaliknya, barangsiapayang
mencurahkan perhatiarurya hanya unhrk kedunia-
wian saja, maka dia akan merugi di akhirat dengan
tidak mendapat bagian yang menyenangkan. Yang
pertama ini benar-benar berunfung, hingga dalam
perhihrngan lahir, sedang dalam timbangan Allah
lebih beruntung dan lebih berhasil. Doanya mengan-
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dung kebaikan dunia dan akhirat secara seimbang
dan istiqamah di atas tashawwur'pandangan' yang
tenang dan seimbangyang ditmbuhldn oleh Islam.

Sesungguhnya, Islam tidak menghendaki agar
kaum muslimin meninggalkan urusan dunia karena
mereka diciptakan justu untuk menjadi li*talifah
atau pengelola di duniaini. Akan tetapi, Islammeng-
hendaki agar mereka berhrjuan kepada Allah dalam
segala urusannya dan jangan berpandangan sempit
dengan menjadikan dunia sebagai pagar yang merrr
batasi mereka dalam urusan duniawi saja. Islam
hendakmembebaskan manusia dari lingkaran dunia
yang kecil ini. Islam menghendaki agar manusia
beramal dan bekerja di dunia ini, sedangkan mereka
lebih besdrr daripada dunia dan supaya mereka merr
jalankan kekhalifahan dengan selalu berhubungan
dengan skala yang lebih tinggi. Oleh karena itu,
tampaklah segalakepentingan duniawiyang terbatas
di muka bumi ini sebagai sesuatu yang kecil dan
remeh ketika manusia memandangnya dari puncak
tashaatuwislari.

tt*

Arahan Akhir
Kemudian, diaklririlah masamasahaji, syiarsyiar-

nya, dan manasiknya dengan pengarahan unhrk
berzikir mengingatAllah dan bertakwa kepada-Ny4

'Dan bqzikirlnh (dmgan mmyebut) Allah dahm be-

bnapa lnri yang bnbilmg. Bmangsiapa yang ingin apat
beranglel (dnri Mina) sntdnh &n hari, makn tinda dnsa

bagrnya. Dan, bmangsiapa yary i@n merwnguhlwn
(lebnanglranrarya dari dua luri itu), malw tidak atn
dosa baginyq bagi orang yang brtalana. Dan bq-
tnlflnalah lrzpann AUnh dan leetahuilnh baluta lnmu
alw dilumbalilan kcpana-Nya. "(al-Baqarah: 203)

'Tlari-hari zikir" menurut pendapat yang terkuat
ialah hari Arafuh, hari zafrr (penyembelihan kurban
tanggal sepuluh Dzulhiiiah), dan hari-hari tasyriq
sesudah itu. Ibnu Abbas berkata "Beberapa hari
yang berbilang itu ialah hari-hari tasyriq." Ikrimah
berkata" "Beruikirlah (dengan menyebut) Allahpada
beberapahariyang berbilaqg itrr ialatr bertakbirpada
hari-hari tasynq seusai shalat-shalat wajib dengan
mengucapkan, Allnltu Akbm, Alklw Akbm." Di dalam
hadits terdahulu dariAbdur Rahman bin Ma'nnr ad-

Dailami disebutkan, "Hari-hari Mina itu tiga hari,
maka barangsiapa yans ingin cepat berangkat (dari
Mina) sesudah dua hari, maka tidak ada dosa bagi
nya dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (ke

berangkatannya dari dua hari iht) mal€ tidak ada dosa
pula baginya, " dan hari-hari Arafah, naln, dmtasyriq
semuanya bagus unfukberziltr, dua hari yang per-

tama atau dua hari yang terakhir, dengan syarattaln 14

"B agi uang y ang b ntalao a. "
Kemudian, diingatkanlah mereka terhadap pe

mandangan di Padang Mahsyaryang sangatrelevan
densan peniandancan padawaktu haji (ketikawuku0.
Hal ini dapat memlangkitkan perasaim takwa di
dalam hati merek4 ketika membayangkan pemarF

dangan yang menakutkan itu,

"Bertalapalah lapann Ailah dan lwnlruilnh balwa larnu
alwn dikumpillan lepann- Ny o. "

Demikianlahti, ;; ayat-ayatini bagai-
mana Islam menjadikan haji sebagai kefardhuan
Islam; bagaimana ia melepaskannya dari akar-akar
kejahiliahan; dan mengikatnya dengan tali Islam,
mengikatrya pada porosnya, menaunginya dengan
pandangan-pandangan Islam, dan membersihkan-
nya dari semua kotoran dan noda. Beginilah cara
Islam pada segala sesuahr yang dipandangnya perlu
dilestarikan baik berupa tradisi maupun syiar-syiar.
Ia tidak menganggap apa yang telah dibenahinya itu
sebagai jahiliah lagi. Tetapi, ihr sudah menjadi suatu
bagran baru yang dikemas dengan pakaian baru
(Islam). Hal itu tidak lagi dianggap sebagai tradisi
bangsa Arab, tetapi sudah menjadi ibadah Islam.
Maka Islam dan hanya Islam yang tinggal dan perlu
dipelihara terus.

*l *
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'Dan di a^ntara marrusia ada orangyangucapan-
nya tentang kehidupa^n dunia menarik hatimr4
dan dipersaksikannya kepada Allah (atas
kebenaran) isi hafinyao padahal ia adalah
penantang yang paling keras. (204) Dan apabila
ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di muka
bumi unhrk mengadakan kerusakan padatyq
dan merusak tanam.tanaman da^n binaang ter
nalq dan AIah tidak menyukai kebinasaan (205)

Darq apabila dikatakan kepadarryar'Bertakwa-
lah kepada Allah' bangkitlah kesombongannya
yang menyebabkannya berbuat dosa Makao
cutcuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan
sungguh neraka Jahannam itrr tempat tinggal
yang seburuk-buruknya. (206) Dan, di antara
manusia ada orang yang mengorbankan dirinya
ka.rena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha
Penyanhrn kepada hamba-hamba-Nya. (207) IIai
orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke

dalam Islam secara keseluruhannya, dan jangan-
lah kamu nrrutlangkah-tangkah setaru Sesung-
guhnya setan ihr musuh yang nyata bagimu (208)

Tbtapijika kamu menyimpang (dadjalan Allah)
sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenar
an; maka ketahuilah bahwasanya Atlah Maha-
perkasa lagi l[ahabijaksana" (209) Tiada yang
mereka ndnti-nantikan melainkan datangnya
Allah dan mataikat (pada haxi ldarnat) ddam
naungan awan, dan dipuurskanlah perkaranya.
Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala
unrsiur. (210) thnya}anlah kepada Bani Israel'
'Berapa ba^nyaknya tanda-anda (kebenara"n)
yang nyata, yang telah Kami berikan kepada
merekaP Bara.ngsiapa yarg menukar nilsnat
Allah setelah nihnat itr datang kepadanya, maka
sesungguhnya Allah sangat keras sit<sa-Np. (21 1)

Kehidupa.n dunia dijadikan indah delam pa,n-

dangan ora^ng-orang lrafir, dan mereka memanr-
dang hina orang-orang yang beriman Padahal,
orang-orarg yang bertakwa itr lebih mulia dari-
pada mereka pada hari kiamat Dan Allah mem-
beri rezeki kepada orang-orang yang dike-
hendaki-Nya tanpa batas. (212) Manusia ihr
adalah umat yang sahr. (Setelah timbul per
selisihan), maka Allah mengutus para nabi,
sebagai pemberi kabar gembin dan pemberi
peringatan, dan Allah menurunkan bersama
mereka kitab dengan benar, unnrk memberi
kepubrsan di antara manusia tenta^ng perkara
yang mereka perselisihlran. fidakhh berselisih
tentang kitab itu melainkan onang yang telah
didatangkan kepada merekakiab, yaitr setelah
datang kepada mereka ketera^trga^n-keterangan
yang nyata, karena dengki antara mereka
sendiri. lvlaka, Allah memberi penrnjuk orang-
o mg yang beriman kepada kebenaran tentang
hal yang mereka perselisihkan ihr dengan ke-
hendak-Nya- Dan Allah selalu memberi pehrnjuk
orar€ yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang
lunrs. (213) Apakah kamu mengira bahwa kamu
akan masuk sur€a, padahal belum datang ke-
padamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-
orang terdahulu sebelum kamu? Mereka di-
timpa oleh malapetaka dan kesengsaraarq serta
digoncangkan (dengan bermacam-macam
cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-
orang yang beriman bersamanya, 'Bilakah
data.ngnya pertolongan AllahP Ingatlaft" sesung-
guhnya pertolongan AIIah itr amat dekat" (214)
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Pengantar
Di celahcelah pengarahan dan fensyariatan AF

Qur'an-yang bensi manlnj Rnbbaniyatg sempurna
bagi kehidupzm manusia-niscaya orang yang fiulu
memperhatikan pengarahan-pengarahan ini akan
menjumpai nwnlwj tnrblah. M"nh/ t* didasarkan
pada pengalaman jiwa manusia yang merdeka dan
saluran-salurannya yang tampak dan tersembunyi,
yang meliputi jiwa ini dari semua wilayahnya, se
bagairnana ia juga memuat garnbaran tentang contoh-
contoh jiwa manusia dengan karakteristiknya yang
jelas dan identitasnya yang terang. Sehingga,ter-
bayang bagi manusia seakan-akan dia sedang menr
buka lembaran karakter dan sifutsifrt ini. Ia sedang
melihat semuanya itu sedang merayap di muka
bumi, bergerak di antara manusi4 dan hampir-
hampir ia meletakkan tangarurya di atasnya seraya
berteriak, "Inilah dia yang dimaksudkan oleh Al-
Qur'an."

Dalam pelajaran ini kita akan menjumpai sifrtsifrt
yang jelas bagi kedua contoh manusia Pertam4
contoh tentang manusiayangjahat dan pandai bicar4
yang menjadikan dirinya sebagai pusat segala ke
hidupan" Anda kagum terhadap simbol-simbol lahiriatts

nya (penampilannya), tetapi dibikin sedih oleh ulah
dan perkataannya- Apabila dia diajak kepada ke
baikan dan ketalflMaan, maka dia tidak mau kembali
kepada kebenaran dan tidak mau berusaha untuk
memperbaiki dirinya. Batrkan, bangkiflah kesom-
bongannya yang mendorongnya berbuat dosa dan
merasa keberatan unhrk menuju kepada kebenaran
dan kebaikan. Dia terus berjalan di jalannya unhrk
merusak tanam-tanaman (pertanian) dan binatans
ternak

I(tdn, adalahcontoh tentang orang mul<rnin yang
benaq yang mengorbankan jiwa raganya unfirk merr
cari keridhaanAllah, bukan unhrk menonjolkan diri-
nya dan bukan untukkepentingan dirinya I(aren4
iatelah meleburkarurya padaAllah dan menghadap
kan keseluruhannya kepada-Nya

Setelah memaparkan kedua contoh ini kita men-
dengar seruannya kepada orang-orang yang ber-
iman supaya melakukan penyerahan secara total
kepadaAllah, bnparagurzgu, tanpaberpaling, tanpa
menunggu adanya halhal yang luar biasa dan muk-
jizat, sepertiyang dilakukan Bani Israelketika mereka
mengganti nikrnatAllah dan mengingkarinya Dan,
penyerahan diri kepada Allah ini disebut sebagai
" masuk Is lnml Mak4 dengan kalirnat ini Allatr menr
buka pintu yang luas bagl tashnwuur'pardangan'
yang hakiki dan sempurna mengenai hakikat iman

kepada agamaAllah dan berjalan di atas mnnlnjNya
di dalam kehidupan (sebagaimana yang akan kami
jelaskan wakhr membicarakan nash Al-Qur'an ini
dengan izinAllah).

Di dalam menghadapi nikmat iman yang me
rupakan nikmat terbesar ini dan hakikat Islam yang
naungannya menyebar pada omng{fttng yang ber-
iman, dipapaikanlah bagaimana buruknya pandang-

an oftng{rang kafir terhadap hakikatmasalah ini.

Juga dipaparkan betapa mereka mengejek orang-
orangyang beriman disebabkan pandangan mereka
yang sesat itu. Di samping itu, ditetapkanlah hakikat
nilai yang sebenarnya dalam pandangan Allah, " fuda-
lwl marg-maig yarry bntalau itu lzbih mulia dnripada
nereka pada lwi leiamat"

Selanjuhrya, diringkaskanlah kisah perselisihan
manusia dan dijelaskan timbangan yang wajib men-
jadi acuan tempat kembali mereka unhrk memberi-
kan kepuhrsan mengenu apa yang mereka per-
selisihkan. Kemudian, ditetapkan pula funesi kitab
yang diturunkanAllah dengan benarunhrk memberi
kepufusan di antara manusia mengenai apa yang
mereka perselisihkan itu.

Kemudian, dilanjutkan pula mengenai apa yang
akan didapat oleh orangorang yang berdiri di atas
timbangan ini yang berupa kesulitan-kesulitan dan
penderitaan dalam perjalanannya Difirmanlian dan
diungkapkanlah kepada kaum muslimin mengenai
apa yang akan mereka hadapi di dalam perjalanan
merek4 yaitu duriduri, penderitaan, kemelaratan,
dan kesulitan-kesulitan sebagaimana yang dijumpai
oleh umat-umatyang memikul amanat ini sebelum-
nya Hal ini dirnaksudkan supaya mereka menyiap
kan diri untrkmengernban amanatyang tidakboleh
dihindari dan ditolak ini. Selain itu, agar mereka
menghadapinya dengan hati yang rela dan mantap,
serta dengan senantiasa mengharapkan pertolongan
Allatr sewakhr mendung mengembang di cahav/ala
dan fujar kecerahan tampak masih jauh.

Demikianlah kitamelihatbeberapa sisi dari mnnlaj
Rnbbani' metode Tuhan' dalam mendidik dan mem-
persiapkan kaum muslimin, dengan memberinya
arahan dan harapan-harapanyang mengesankan, di
sela-sela pengarahan dan pensyariatan berbagai
ahrran yang menjadi unsur-unsur tatanan Ilahi yang
sempurna bagi kehidupan manusia

t| t, tl
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Tipe Orang Munafik
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'Dan di antara m.anus'ia ada orang yang ucapannya

tentang leehidupan dunia msnnrik hntimu, dnn dipn-
salesilannya lupadnAlhh (atns lubmnran) isi h"atinya,

padahal ia adnlah pnnntnrry yang paling kmas. Dan
apabila ia bnpaling (dari lmmu), in berjakn di mula
bumi untuk mmgadnlan knusakan padanya, dan

merusak tanam-tanaman dan binntang ternnk, dan
Allnh tidnk meny ulmi lubirws ann. D an, ap abik dilutn-
lan lepalnnya,'Bntnlatalnh lcepadn Allnh', bangkitlah

lusombonganry a y ang mmy ebablwnnya berbuat dosa.

Maka, cukuplah (balnsannya) nnakn Jalannnm. Dan
sungguh rurala Jahnnnarn itu tempat tinggal yang
seburuk-buruknya. Dan, di antara m.anusin adn orang

yang mmgorbanltan dirinya larena menmri lcnidlaan
Allah; dan Allah Maha Penyantun lupadn hnrnba-

Itnmb a - Ny a. " (al-Baqar ahz 20 a-2M)

Inilah beberapa sentuhan yang mengagumkan
dari penayang indah di dalam menggarnbarkan sifiL
sifat jiwa, yang mengisyaratkan bahwa perkataan
yang luar biasa ini tidak bersumber dari manusia.
I(arena, sentrhansenfi.rhan manusiadalam kecepat-

an yang cuma sekilas seperti ini-tidak mungkin
dapat meliputi bagian-bagian paling lfrusus yang ter-
dalam pada contohcontoh manusia ini sedemikian
jelas dan meliputinya

Setiap katanya mirip dengan garis pena di dalam
melukiskan sifat-sifatnya dan menentukan iden-
titasnya Betapa cepatnya ia membuat contoh yang
dilukiskan itu sebagai sesuatu yang hidup, dengan
kepribadiannya yang unik. Sehingga, seolaholah
Anda sedang menunjuk dengan jari Anda kepada-
nya, dan Anda menyendirikannya dari berjuta-juta
manusi4 serta Anda berkata, "Inilah dia yang di-
maksudkan olehAlQur'an!" Sesungguhny4 itu ada
lah kerja penciptaan yang menyerupai kerja pen-

ciptaan yang setiap saat keluar dari tangan Sang

Maha Pencipta ke alam makhluk hidup.
Makhlukinilahyang sedang berbicara lalu ia me

lukiskan dirinya kepada Anda tentang kehrlusan
kebaikannya keilrtrlasanny4 kesucianny4 kecinta-
anrry4 keluhuranrya, kegemarannya memberikan
kebaikan, kebajikan, kebahagiaan, dan kesucian ke
pada masyarakal Perkataarurya inilah yang menarik
hati Anda Anda tertarik oleh kefusihan bicaranya
Anda terpikat oleh gaya bicaraaylAnda terpesona
oleh pembicaraannya tentang kebaikan, kebajikan,
dan kesalehan. "Dan dipersalcsilannya lwpada Alkh
(atns lebennran) isi hntinyd unfuk menarnbah kesan
dan pengarirhny4 menegaskan keikhlasan dan ke
tulusanny4 dan menampakkan ketalavaan dan takut-
nya kepada All ah, " Padnhnl dia adnlah p. ennntnng yang

" 
paling kzras" Hatinya penuh dengan kedengkian dan
penentangan. SehinggE tidak ada naturgan bagi kasih
sayang dan toleransi, tiada ada tempatbagi cinta dan

kebaikan, dan tiada tempatbagi kebagusan dan meng-

utamakan orang lain.
Sungguh bertentangan antara lahirnya dan batin-

ny4 dan sungguh berbeda antara yang tampak dan
yang tersembunyi. Orang ini merajut kebohongan,
kepalsuan, dan kepura-punnn. Sehingga apabila
dirasa telah tiba kesempatan untuk memainkan
perarun yang sebenarny4 maka tampaldah apa yang

disembunyilian, tersingkaplah apayang dituhrpi, dan

nyatalah hakikat kejahatan, kezaliman, dendam, dan

kebusukanny4

'Dan apabiln ia bnpaling (dnri lamu), in berjalnn di
mukn bumi unruk mengadalan ktntsalan padnnle dnn

merusak tanam-tanaman dan binatang tern"ak, dan

Allah tidak menyulai lezbinnsann " (al-Baqarah: 205)

Kalau iabertindak maka aratrnya adalah kepada
keburukan dan kerusakan. Dengan hati yang keras,
kasar, dan mentang-mentang, ia merusak dan menl
binasakan semua makhluk hidup seperti tanam-
tarnman dan fumbuh-hmbuhan serta buah-buahan.

Ia juga merusak keturunan yang merupakan peles
tarian kehidupan manusia Merusakbinasakan ke
hidupan seperti ini merupakan kata kiasan tentang
apa yang tersimpan dalam hati manusia sial ini yang

berupa dendam, kejahatan, penipuan, dan kerusak-
an, yang selalu ditutuptutupinya dengan perkataan-

nya yang piawai. Perkataan yang dipulas dengan
kepura-puraan dan dengan menampak-nampaftJ<an
kebaikan, kebajikan, kelapangan dad4 dan kesaleh-
an " Dan Allah tidak mmyulwi lebirnsantt serta tidak
menyukai orang-orang yang suka menimbulkan
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kerusakan di mukabumi
Tidak ada kesanmran bagiAllah inengenai jenis

manusia macam ini. Dia tidakbisa dibohongi dengan
kepura-puraan dan polesanyang dapat saja dilakukan
terhadap manusia dalam kehidupan dunia ini. Mak4
tidaldah Allah tertarik oleh simbol-simbol lahiriah
yang dapat menarik perhatian manusi4 yang mereka
lakukan sebagai tipu daya- Padahal, mereka sem-
bunyikan rahasia yang sebenarnya ihr.

Ayat berikutnya menjelaskan sebagian petunjuk
gambar yang dilukiskan itu, antara lain,

'Dan apatriln dikntalcan lepannnya"'B€rtnkaalnh kcpodn

Allah' bangkitlah lusom.bonganry a y ang menyeballan-
ny a b nbuat dnsa. Makq culatplah (balasanny a) nnalm

Jahannnm. Dan sunguh nnaknJahnnnam itu tnnpat
tingal y ang seburuk-burulotya. " (al-Baqarah : 206)

Apabila dia berpaling darimu maka ia pergi mem-
buat kerusakan di muka bumi. Merusak tanaman
dan binatang ternfi menyebarkan kehancuran dan
kebinasaan, dan mengeluarkan dendam, dengki,
kejahahn, dan kebusukan yang ada di dalam hatinya
Apabila dia melakukan semua ini kemudian dikata-
kan kepadanya, "Bertalnvalah kepadaAllatri', untuk
mengingatkannya agar takut kepada Allah, malu
kepada-Nya dan menjauhi kemurkaan-Nya, makaia
marah-marah terhadap perkataan semacam ini.
Muncul kesombongannya karena diajak bertalnva
serta merasa gengsi kalau dianggap bersalah dan
diajak kepada kebenaran. Kesombongannya mem-
bangkitkan semangabrya, bukannya unhrk berbuat
bena4 adil, dan baih melainkan untuk "berbuat dnsd.

Maka bangkitlah semangatnya untuk berbuat dosa
dan salah. Diarrgkatkepalanya di dalam menghadapi
kebenaran yang ia diperingatkan dengarurya dan di
hadapan Allah dengan tidak merasa malu. Dia mem-
persaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya
serta menampak-nampakkan kebaikan, kebagusan,
keildilasan, ketulusan, dan perasaan malu.

Sungguh, ini merupakan senfuhanyang menyerF
purnakan sifat-sifat lukisan tersebut, menambah
bagian-bagiannya, menunjukkan identitasnya dan
membiarkancontoh inihidup danbergerak Dengan
tidak ragu-ragu Anda katakan, "Inilah dia! Inilah dia
yang dirnaksudkan oleh AlQur'an!" Dan, Anda me
lihatnya di hadapan fuid4 menjelma di muka bumi
sekarang dan pada semua tempal

Di dalam menghadapi kesombongan, kekerasan,
kerusakan, dan kedurhakaan ini, maka kalimat ber-
ikutnya menghadapinya dengan tamparan yang
cocok bagi mental yang rusak ini,

' Malw, culatpkh (balnsanny a) nnakn Jalwnnnm. D an
sungguh wralmJalnnn"am itu tunpat tinggal yang se'

buruk-buruk-nya."

Cukup baeinyd Cukuplah nerakaJahanrnm yang
bahan bakarnya manusia dan batu. Jahannam yang
dibenanrkan ke dalamnya orang{rang yang aniaya
dan tentara iblis semuanya- Neraka Hutharnah yang
apinya menjilatjilat ke dalam hati. Nerakayang tidak
membiarkan dan tidak meningsalkan. Neraka yang
hampir-hampir terpecah-pecah karenamarah. Cukup
balasannya neraka Jaharuram, " Dan sungguh nnala
Jahnrvnrn itu tunpat tingol yang wburuk-buruknya"

Aduh betapa terhinanya orang yang bertempat di
"tempaf ini. Betapa menderitanya orang yang tempat
tinggalnya nerakaJahannam, setelah dahulunya dia
menyombongkan dan meninggi-ninggikan dirinya
" Begitulah contoh segolongan manusia Sebalik-

ny4 dikemukakan pula contoh golongan yang lain,

'D mt, di anlara m.arrusin adn orong y ang mmgmban*nn
dirinya karma mencari knidlunn Allnh; dnn Allah
Mahn Penyantun lupada hamba-hnmba-Nya." (al-
Baqarah:207)

Dia menjual dirinya secara total kepada Allah,
menyerahkan semuanya dan tidak menyisakannya
Di balik penjualannya ihr tidak ada tujuan lain selain
keridhaan Allah. Suahr penjualan yang sempurna,
yang tidak ada keragu-raguan padanya tidak akan
berpaling kepada yang lain, bukan untuk mendapat-
kan uang, dan tidak menyisakan sedikit pun untuk
selain Allah. Pengungkapan ini mengandung makna
lain yang menunjukkan kepada hakikat tujuannya-
Bisa berarti bahwa dia membeli dirinya dengan se
gala kekayaan dan kesenangan kehidupan dunia,
untuk dimerdekakannya dan menghidangkannya
secara hrlus unhrkAllah, dengan tidak menghubung-
kannya dengan hak orang lain selain hak Pelindung-
nya Maka dikorbankarmyalah segala kekayaan dan
kesenangan duniawi serta mengiKrlaskan dirinya
semata-mata unhrk Allah.

Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab firrun-
nya ayat ini yang sesuai dengan takwil yang terakhir
itu. Ibnu IGtsir meriwayatkan, "Ibnu Abbas, Anas,
Sa'id bin al-Musayyab,Abu Utsman an-Nahdi, Ikrimah,
dan sejumlah ulama mengatakan bahwa ayat ini
turun mengenai Shuhaib bin Sinan ar-Rumi. Dia
masuk Islam di Mekah. Ketika dia hendak hijrah,
maka orangorang kafir Mekah melarangnya hijrah
dengan harta kekayaannya Dia lebih suka melepas
kan hartanya asalkan dapat melakukan hijrah de
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ngan bebas. Mak4 diberikannyalah hartanya kepada
mereka- Kemudian, Allah menurdnkan ayat ini ber-
kenaan dengannya. Lalu Umar dan sejumlah satrabat

bertemu dengannya di ujung Hurrah. Mereka
berkata kepadanya,'Berunhrnglah jual belimu.' Lalu
dia berkata'Dan kalian sendiri bagaimana? Mudah-
mudahan Allah tidak merugikan dagangan kalian.
Apakah yang kalian maksudkan itu?'Kemudian
mereka memberitahukan kepadanya bahwa Allah
telah menurunkan ayat ini mengenai dirinya. Dan,
diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda ke
padany4'Orang yang beruntung perniagaannya
adalah Shuhaib."'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan,'Telah dicerita-
kan kepada kami oleh Muhammad bin Ibrahim,
telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin
Abdullah bin Mardawaih, telah diceritakan kepada
kami oleh Sulaiman bin Daud, telah diceritakan
kepada kami oleh Ja'frr bin Sulaiman adh-Dhabbi,
telah diceritakan kepada kami oleh Auf, dari Abu
Utsman an-Nahdi, dari Shuhaib, diaberkah, 'Ketika
aku hendak berhijrah dari Mekah kepada Nabi saw.,

orang{ftulg Quraisy berkata kepadaku,'Hai Shuhaib,

engkau telah datang ke sini dengan tidak membawa
harta sama sekali dan sekarang engkau hendak
keluar dengan hartamu? Demi Allah, hal ini sama
sekali tidak boleh terjadi.'Ialu aku katakan kepada
mereka'Bagaimanapendapatnu jika aku serahkan
hartaku kepadamu, apakah kamu akan membebas
kan aku?' Mereka menjawab, Ya' lalu kuserahkan
hartaku kepada merek4 kemudian mereka mem-
bebaskan aku, lalu aku keluarmeninggalkan Mekah
hingga tiba di Madinatr. Maka sampailah hal ihr
kepada Nabi saw.. IGmudian beliau bersabda 'Ber-
untunglatr Shuhaib, beruntunglah Shuhaib.' Beliau
ucapkan duakali."

Apakatr ayatinitrrunberkenaan dengan peristiwa

ini atau diterapkan pada peristiwa ini, maka jangkau-

annya lebih jauh daripada sekadar kejadian dan orang
itu. Ia melukiskan gambaran jiwa dan mengiden-
tifikasi sifut-sifut idealnya bagi manusia Anda dapat
melihat perbandingannya pada manusia di sini dan
di sana-

Gambaranyang pertama diterapkan buat orang
munafik yang suka berbuat riya pintar berbicara
keras hatinya buruk tabiahya keras penentangan-

ny4 dan rusakfifatrrya Sedangkan, garnbaranyang

kedua diterapkan untuk setiap orang mukrnin yang
trlus imanny4 ikhlas karenaAllah, dan menganggap
enteng terhadap segala kekayaan duniawi.

lnilah dua macam contoh bagi manusia yang di-

lukis oleh pena yang membuatkalimatyang luar
biasa ini dan dipasangnya di depan semu a mata agar
manusia mau merenungkan kemuldizabnAlQuran
ini. Dan, agar mau merenungkan keluarbiasaar'
akhlak manusia dengan perbedaan yang demikian
jauh antara nifak dan iman. Hendaklah manusia
belajar dari kedua gambaran ini supaya tidak te
perdaya olbh perkataan-pe rl<ataanyang manis dan
polesan kepura-puraan. Dan, hendaHah mereka
mencarihakikatpng sebenarnya dibalikperkataa+
perkataan yang menarik" nada suara yang dibuat-
buat, kemunafkan, riya dan hiasan murahan ihr!
Sebagaimana mereka juga harus belajar dari kedua
iontoh itu, bagaimanakah sebenarnya nilai yang
diperhitungkan dalam timbangan iman.

Masukhh ke Dalam Islam Secara Tbtal
Di bawah bayang-bayang kedua papan yang

menggambarlan contoh kemunafikanyang durhaka
dan contoh keimanan yang tulus, diserulah kaum
muslimin dengan menyebut iman yang menjadi
identitas mereka supaya masuk ke dalam Islam se
cara total dan supaya jangan mengikuti langkah-
langkah setan. Di samping itu, juga diperingatkan
pula mereka agar tidak tergelincir sesudah men-
dapat penjelasan,

UJbH,;:f,*3tt*-gt-tlj3{:
t4, iL: :t;v *-3. ii,*,.65 oF $

t,19:::fS1Jr:aL6
"Hai orang-orang yang beriman, masak]nh lmmu lce

dnlam lslnm semra keselarulunrrya dnnjanganlah kamu

turut langlah-kngltnh setnn. Sesanguhnya setan itu
musuh yng ny atn bagirnu. ntnp| jika lamu mmyim-
parq @nri jakn Allah) sewdnh dntmg kzpadnmu buldi-
buldi lrzbmarau makn kztahuilah baluoasanya Allnlt
Malaperlasa lagi Malnbij alxeru. "(d-Baqarah: 20&
2oe)

Inilah seruan kepada kaum mulaninin dengan
menyebut iman. Yakni, sifat atau identitas yang
paling mereka sukai, yang membedakan mereka
dari orang lain dan menjadikan mereka unilt serta
menghubungkan mereka dengan Allah yang me
nyeru mereka ifu. Seruan kepada orangorang ber-

"zsu 1 4i 6-t$;i tgt; 4 5i rt{a_
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iman unhrk masuk Islam secam total.
Pemahaman pertama terhadap seruan ini iatah

orang{rang mukmin harus menyerahkan diri se
cara total kepada Allah, dalam urusan yang kecil
maupun yang besar. HendaHah mereka menyerah-
kan diri dengan sebenar-benarnya secara keseluruh-
an, baik meng enat tnslawwzr'persepsi, pandangan,

pemikiran'maupun perasaan, niat maupun amal,
kesenangan maupun ketakutan; dengan funduk
patuh kepada Allah, dan ridha kepada hukum dan
qadha-Nya, tak tersisa sedikit pun dari semua itu
untuk selain Allah. Pasrah yang disertai dengan
ketaatan yang mantap, tenang, dan ridha Menyeratr
kepada tangan (kekuasaan) yang menuntun lang-
kah-langkahnya Mereka percaya bahwa "tangan" ifu
menginginkan bagi mereka kebaikan, ketulusan,
dan kelurusan Mereka merasa tenang dan tenteram
menempuh jalan ihr ketika berangkat dan kembali,
di duniaataupun di akhirat

Arahan dalnvah kepada orang{rang yang ber-
iman inijuga mengisyaratkanbatrwa di sanaterdapat
jiwa-jiwa (manusia) yang senantiasa memberontak
dengan keragu-raguan unfuk melakukan ketaatan
yang mutlak baik secara sembunyi maupun terang-
terangan. lni adalah halyang biasa terdapat di dalam
kelompok masyarzkal Di samping itu, ada jiwajiwa
yang tenang, percaya kepada Allah, dan ridha. lni
adalah seruan yang setiap waktu dihdukan kepada
oftngorang yang beriman agar mereka menjadi suci
dan bersih, hrlus dan ikhlas, dan sesuai getaran-
getaran jiwa dan arah perasaannya dengan apayang
dikehendaki Allah bagi mereka Dan, juga agar se
suai dengan hrnfunan nabi dan agama merek4 de
ngan tanpa keraguan dan kebimbangan serta ke
gamang'an.

Ketika seorang muslim memahrhi ini dengan se
benar-benarny4 berarti ia telah masuk ke alam ke
damaian secara menyeluruh dan ke alamkeselamat-
an secara total. Alam yang penuh kemantapan dan
ketenangan, penuh keridhaan dan kemantapan,
tidak ada kebingungan dan kegoncangan, tidak ada

kelinglungan dan kesesatan. Damai dengan segala
yang ada dan segala yang maujud. Kedamaian yang

berseri-seri dalam lubuk hati. Kedamaian yang
membayang-bayangl kehidupan dan masyarakat
kesejahteraan dan keselamatan di bumi dan langif

Keselamatan dan kedamaian yang pertama kali
melimpah ke dalam hati melimpah dari tashawwur-

nyayang benar terhadapAllahTuharurya, memancar
dari keindahan dan kelapangan tashawwur-nya im.

Sesungguhnya, Dia adalah Tuhan Yang Maha

Esa yang kepada-Nya orang muslim menghadaplan
arahnya dengan hati yang mantap. Mak4 jalannya

kepada-Nya tidak bercerai-berai, penghadapannya

kepada-Nya tidak berbilang (melainkan cuma satu),
dan tidak diombang-ambingkan oleh tuhan ini dan
fuhan itu ke sana ke mari-setagaimana kehrhanan
berhala dalam jahiliah. Yang ada hanya sahr Tuhan,
tempat ia mehghadap dengan penuh keyakinan dan
kemantapan, dengan terang dan jelas.

Dia (Allah) adalahTuhan Yang Mahakuat, Maha-
kuasa, dan Mahaperkasa Apabila seorang muslim
menghadap kepada-Nya berarti ia menghadap ke
pada kekuatan yang sebenarnya yang cuma safu-
sahrnya di alim semesta ini. Ia merasa aman dari
semua kekuatan palsu, merasa tenang dan tenteram.
Ia tidak merasa takut kepada seseorang atau kepada
sgsuahr pun. Ia hanya menyembah kepada Allah
Yang Mahakuat, Mahakuasa dan Mahaperkasa Ia
jusa tidak khawatir kehilangan sesuatu dan tidak
berambisi terhadap apa saja yang ada pada orang
yang tidak berkuasa untuk mencegah atau memberi.

Dia adalahTuhan Yang Mahaadil dan Mahabijak-
sana Kekuatan dan kekuasaan-Nya merupakan
jaminan dari kezaliman, hawa nafsu, dan merugikan
hak orang lain. Ia tidak seperti tuhan-tuhan berhala
dan kejahiliahan dengan bermacam-macam ke-
mauan dan keinginannya. Dengan demikian, se
orang muslim meninggalkan kehrhanan berhala dan
berlindung kepada Allah, pilar yang kokoh, untuk
mendapatkan keadilan, perlindungan, dan keaman-
an.

Dia adalahTuhanYang MahaPengasih lagi Maha
Penyayang, Pemberi nikrnat dan Pemberi karunia
Pengampun dosa dan Penerima tobal yang menga-
bulkan permohonan doa orang yang memohon
kepada-Nya dan menghilangkan duka deritanya
Maka, seorang muslim di bawah naungan Allah
merasa aman dan tenang, merasa selamat dan ber-
hasil, disayangi kalau lemah, dan diampuni kalau
bertobaL

Demikianlah seorang muslim menjalani kehidup
annya bersama sifut-sifatTuharuryayang dikenalkan
oleh Islam kepadanya Mak4 pada setiap sifat-Nya
dia menemukan sesuahr yang menenangkan hatinya
dan menenteramkan jiwanya- Dia menemukan se
suatu yang menjamin perlindungan, pemeliharaan,
kelematrlembutan, kasih sayang, keperkasaan, ke
tahanan, kemantapan, dan keselamatan.

Begitulah Islam melimpahkan ke dalam hati
orang muslim pandangan yang benar mengenai
hubungan antara hamba dan Tuhan, antara Sang
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Pencipta dan alam semesta, serta antara alam se
mesta dan manusia Mak4 Allah telah menciptakan
alam ini dengan benar serta menciptakan segala se
suatu padanya dengan ulmran dan hilanah. Manusia
diciptakan dengan bertujuan, tidak dibiarkan sia-sia-

Telah disiapkan unhrknya segala keadaan alam yang

sesuai buatrya dan diciptakan pula segala sesuatu di
bumiuntuknya

Manusia adalah malrtrluk yang mulia dalam
pandangan Allah. Dia adalah khalihh-Nya di muka
bumi. Allah senantiasa menolongnya dalam men-
jalankan ketf,ralihhannya ini, sedang alam sekitar-
nya merupakan teman yang baik bagrnya saling
merespons antara ruhnya dan ruh semesta, ketika
keduakeduanya menuju kepadaAllah-Tuhan Semesta

Alam. Dia diseru kepada festival Ilahi yang diadakan
di langit dan bumi ini agar dia senang dan gembira
Dia juga diseru unhrk saling berlemah-lembut dan
berkasih syang dengan segala sesuatu dan segala
maktrluk hidup di alam yang besar ini. Yakni, semua
yang bersorak-sorai dengan teman-teman yang
sama-sama diseru seperti dia untuk ikut festival ini,
dan sama-sama meramaikannya.

Akidahyang menghentikan pemiliknya di depan
tumbuhan kecil ini-dan membisikkan kepadanya
bahwa dia akan mendapatkan pahala kalau mau
menyiramnya ketika ia sedang haus, membantunya
untuk berkembang, dan menghilangkan semua
gangguan darijalannya-, adalah akidah yang indah
lebih dari sekadar akidahyang mulia Akidahyang
menuangkan kedamaian di dalam ruhnya, yang
membebaskannya unhrk berpelukan mesra dengan
seluruh alam semesta" menebarkan keamanan dan
kelembutan di sekitarnya, kasih sayang dan ke
selamatan.

Keyakinan akan adanya alam akhirat memiliki
peranan yang pokok di dalam mencurahkan ke
selamatan dan kedamaian ke dalamruh orangmukmin
dan dunianya Juga berperanan dalafiI menghilang-
kan kegundahan, kebencian, dan keputusasaan.
Sesungguhnya perhihrngan teraktrir bukan di dunia
ini dan pembalasan yang sempurna bukan di alam
kehidupan yang sementara ini. IGrena sesungguh-
ny4 perhihrngan teral*rir ada di sana dan keadilan
yang muflak terkandung di dalam perhihrngan ini.

Maka ia tidak menyesal kalau melakukan kebaik-
an dan berjihad di jalan Allah, tetapi belum tampak
hasilnya atau belum mendapatkan balasannya. Ia
tidak sedih dan bimbang kalau belum mendapatkan
balasan yztng sempurna dibandingkan orang lain
dalam kehidupan ini, karena dia akan mendapat-

kannya secara sempurna menurut timbangan Allah.
Dia juga tidak berputus asa unhrk mendapatkan ke
adilan apabila di dalam perjalanan hidupyang pendek
ini tidak mendapatkan bagran yang diineinkannya
Karena keadilan itu pasti akan terwujud, sedang
Allah tidak hendak berbuat zalim kepada hamba-
hamba-Nya

Keyakirian adanya akhirat juga menjadi peng-
halang baginya dari melakukan pertarungan gila-
gilaan dan panas yang mengotori tata nilai dan segala
sesuatu yang patut dihormati, dengan tidak merasa
berat dan tidak merasa malu. Maka, di sana ada
akhirat Di sana juga ada karunia, kekayaan, dan
penggantian terhadap segala sesuahr yang terlepas.
Pandanganyang demikian ini akan nrenimbulkan
kedamaian dan keselamatan dalam lapangan per-
lombaan dan persaingan; tidak merasa paling baik
daripada semua gerak-gerik orang yang ikut per-
lombaan; dan menganggap enteng semua perniaga-
an yang lepas dari perasaan bahwa sahr-safunya
kesempatan ialah usiayang pendek dan terbatas ini.

Pengetahuan dan kesadaran seorang mukmin
adalah bahwa hrjuan keberadaan manusia adalah
ibadah karena ia diciptakan untuk beribadah kepada
Allah. Hal ini akan mengangkat derajatnya ke cakra-
wala yang terang benderang, akan mengangkat
perasaan dan hati nuraninya, akan mengangkat
aktivitasaktivitas dan amalny4 dan akan menyuci-
kan semua jalan dan sarananya. Maka, ibadahlah
yang ia kehendaki ketika sedang melakukan akti-
vitas dan amalannya, bekerja dan mengeluarkan
belanja menjalankan hrgas keli*ralifoharurya di muka
bumi, dan merealisasikan berlakunya manlnj Nlah
padanya. Pantaslah kalau dia tidak mau berbuat
curang dan durhaka tidak mau mengicuh dzur m+
nipu, tidak mau berbuat aniaya dan sewenang-
wenang, tidak mau menggunakan cara<arayaurrg
kotor dan hina, tidak mau tergesa-gesa dalam me
nempuh tahapannya, tidak mau menempuh jalan
pintas (menyimpang dari kebenaran), dan tidak mau
mengendarai kesulitan dalam urusannya

Dia sangat serius melakukan tujuan ibadahnya
dengan niatyang iktrlas dan beramal sertabekerja
secara konstan (terusmenerus) dalam batasbatas
kemampuannya. Dengan semua ini, tidaklah ber-
kobar-kobar rasa takut dan arnbisi di dalam jiwanya
serta tidak bergoncang jiwanya dalam menempuh
setiap tahapan dalam perjalanannya- Mak4 dia ber-
ibadah dalam setiap langkahnya, dia mewujudkan
fujuan keberadaannya dalam setiap getaran pikiran-
ny4 dan dia naik menujuAllah dalam setiap aktivitas
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serta dalarn semua lapangannya
Perasaan seorang mukmin selalu berjalan ber-

sama takdir Allah dan selalu melaksanakan ketaatan
kepadaAllah untuk mewujudkan apayang diingin-
kan oleh Allah. Perasaan ini akan menuangkan ke
dalam ruhnya ketenteraman, kedamaian, dan ke
mantapa.n, serta penerang jalannya Sehingga mereka
tidak bingung, tidak gundah, dan tidak maralr-marah
dalam menghadapi kendala harnbatan, dan kesulit-
an. Sert4 mereka tidak putus asa dari pertolongan
dan bantuan Allah, dan juga tidak khawatir akan
salah firjuan atau tersia-sia balasannya i

Oleh karena ifu, ia merasakan kedamaian di
dalam jiwanya sehingga ia rela berperang meng-
hadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuhnya
Sebab, ia berperang l<arenaAllah, di jalanAllah, dan
untuk menjunjung tinggr agama Allah. Ia tidak
berperang untuk mendapatkan kedudukan, harta
rampasurn, memenuhi ambisi atau untuk mendapat-
kan kekayaan kehidupan dunia-

Demikian pula perasaannya bahwa dia berjalan
pada sunahrllah bersama seluruh alam ini. Undang-
undang alam adalatr undang-undangnya juga, arah
alam adalah arahnya juga. Karena itu, tidak ber-
benhrran dan tidak bertentangan, dan tidak boleh
mengeksploitasi alam dengan sewenang-wenang.
Seluruh kekuatan alam adalah untuk kekuatannya
dengan cahaya yang mengarahkan dirinya Kekuat-
an alam ini pun menuju kepadaAllah bersamanya.

Tugastugasyang diwajibkan oleh Islam kepada
orang muslim semuaqrabersumber dari fifatr dan
unhrk meluruskan fitah itu, tidak melampaui batas
kemampuanny4 tidak acuh terhadap tabiat dan ke
jadian manusia tidak mengabaikan sahr pun potensi
manusia dengan tidak membebaskannya untuk ber-
amal, membangun, dan berkembang. Taklif Islam
juga tidak melupakan sahr pun kebuhrtran jasmani

dan rohaninya Tidak pula merajalelakannya dalam
kemudahan, kebebasan, dan kelapangan. Oleh karena
itu, ia tidak bingung dan tidak gundah di dalam meng:
hadapi tugastugasnya Ia mengembannya sesuai
dengan kemampuannya dan ia berjalan di jalannya

menuju kepadaAllatr dengan tenang, bahagia dan
damai.

Masyarakat yang dibangun ole}:' manlwj Ratrbani
ini berada dalam naungan peraturan yang ber-
sumber dari akidatr yang bagus dan mulia ini Mereka
berada di bawah jamirnn-jaminan yang meliputi jiw4
kehormatan, dan harta benda. Semuanya menebar-
kan keselamatan dan jiwa kedamaian.

Demikianlah masyamkatyang saling menyayangi

dan saling mencintai, yang saling berhubungan
dengan berjalin berkelindan, saling menjamin, dan
saling setia. Inilah tipe masyarakatyang hendak di
wujudkan oleh Islam, dalam bentuknyayang paling
tinggi dan paling bersih. Kemudian, diwujudkannya
dalam aneka macrlm benfuk menurut masanya,
dengan tingkat-tingkat kejernihan yang berbeda.
Akan tetapi, secara keseluruhan lebih baik daripada
masyarakat lain yang dibentuk oleh kejahiliahan
dalam masa lampau ataupun masa seliarang. Juga
lebih baik dari semua masyarakatyarrg dilumuri oleh
kejahiliahan ini dengan segala pandangan dan tatanan
keduniawiannya.

lnilah mabyarakat yang diikat dengan unsur
akidah yang meleburkan semua unsur kesukuan
dan kebangsaan, bahasa danwarnakulit dan semua
upsur baru yang tidak ada hubungannya dengan
esensimanusia

Inilatr masyarakatyang mendengar firman Allah,

"S e wnguhrry a omng- orang mukmin adnlnh b m audnm. "
(al-Hujuraau 10)

Dan, masyarakatyang melitntpoffet mereka di
dalam sabda Nabi saw.,

e4Lt;'r 4-,"-t1': e\t;"e'fi'4t ll\
t . t1 , , / Jo t

-ii-- aJ ,ct-u ,* + ,<.*"t t>y -u;lt p

4. AV Au.rall
"Pnumpamaan orang-orang mukmin dnl"am saling
mm,cinlai, saling menyayangi, dan saling bnbmah-
lnntrutnya artnra sesam^anya bagaikan satu tubuhyang
apatik salnh satu anggotanya adn, yang mmdnita sakil
malrn seluruh bagian tubuh itu tidnk dnpat tidur dnn
dtmam."ftIRlmam Ahmad dan Muslim)

Inilah masyarakat yang di antara adabnya ialah,

"Apabih lumu dilnrmafi dmgan suatu pmghmrnntn4
mnka balnshh p aglwnann itu dmgan y arry ltbih baik
atnu balnslnh dmgan yang snltpd. " (an-Nisaa': 86)

" Dan janganlah knmu memaling,knn mulmmu dnri
manusia (karma sombong) dnn j anganlnh lumu brj alnn
di mutra bumi dngan anglath. Sesntgguhny a Allnh finnk
mnryulai marry-mag yang sombmg lngi mnntranggakan

/rn."(Luqnan: 18)

'mlnJdnh (lejalatnn itu) dntgan mra yang lzbih baik.
Mak4 tifu-tifu nang y ang onraramu dnn anlara dia adn
pmrustlan wolah-olah telah mmjadi tarwt yang sangal

sefz."(FushshilaE 34)



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I (24e) Jnz lI: Bagian furtengahanab&aqamh

"Hai mang- orang y ang b dm.au j anganlnh sualu laurn
mmgolnk-olnklan laum yarry lnin (larma) bolzh jadi
mnela (y ang diolnk- olnklan) lzbih baik dnipann mnela
(y arry mmgolnk-olnkknn) Jangan (pula) wanitn-wanita
(mengolnk-olnklan) wanita-wanita lnin (larena) bolzh
jadi wanita-wanita (yang diohk-olnkkan) lebih baik
d"npo.d" wanitn (y ang mmgoln k- olokkan). Janganl.ah
leamu mmreln dirimu sendiri, dan janganlnh knmu
panggil-mernanggil dengan gelnr-gel"ar yang buruk.
Seburuk-buruk pangtkn inlnh (panggikn) yarry buruk
saudnh berimnn. Baratgsiapa yang tidak bntnbat mnJa
merelrn itulah mang-mang yang alim. "(al-Hujuraat:
11)

langanlnh sebagian knmu menggunjing sebagian yary
lnin. Sulmkah salah semang di antara knrnu mnnalrnn
dastng saudnranya yang sudnh mnti? Mala tmtuhh
lwmu mnasa jijik kepadanya. Bntakwal"ah lezpadn

AIInlt, sesungguhnya Allnh Maha Pmerinra tnbat lngi
Maln Pnryayang. " (al-Huiuraau 12)

Inilah masyarakatyang di antarajaminan-jaminan-
nya ialah,

"Hai mang-mang yang berima jilfl dfieng lepodamu
orangfasik membawa suatu bnita, mnkn pnlksalah
dmgan tzliti, agar la.tnu tidnk mmimpakan uatu rusinnlt
lupadn suatu lmum tnnpa mntgetnhui fuadannny a ) ary
mmyebablunlwrnummyaalaraspnhnlmmuitu.'(al-
Hujuraaf 6)

"Hai orang-mang yang bnimnn, jauhilnh lubanyalnn
dni prasanglm, sesunguhnya sebaginn prasangka itu
annkh dosa. Janganlah lmmu menrari - cari lusalalnn
mang Inin. .. " (al-Hujuraat 12)

"Hai orang-nraTg lang bnimnn, jarryanl.ah kamu
mnnnsuki rumah yang buknn rumahmu sebelum me-

minta i<in dnn rnanbni salam lwpada penghuninya."
(an-Nuur:27)

Dan,

t t o ' I t' J ,'+-2\ts'o-7, tG lAtrC N' fF

"Seti.ap muslim itu dihmami,nn atas setiap m#:;
rrya, dnrahtyq lwhonnntnnnya (nrga dirirrya), dnnhnrn-
zya."(flRImam Mali\ Bukhari, dan Muslim)

Inilah masyarakat yang bersih dan senantiasa
menjaga diri. Tidak tersebar di kalangan mereka
kekejian, tidak mudah diadu domba dan tidak laris
fihah di kalangan mereka Serta, tidak merajalela
tabanuj'buka-bukaan pakaian' (yakni berpakaian

secara mini, tipis, atau ketat), pandangan mata tidak
terarah kepada aurat, tidak dilepaskan syahwat
terhadap hal-hal yang hararn, tidak dilepaskan begitr
saja kendali seksual, dan tidak dibiarkan begitu saja
persoalan damh dan daging sebagaimana yang ter-
jadi di kalangan masvarat<atjahiliah tempo dulu atau-
pun jahiliah modern.

krilah masyarakat yang dikendalikan oleh pengarah-

an-pengarahan Rnbbaniyah dan yang mendengar
firmanAllah,

"Sesunguhnya nrang-orang yang ingin agar (bnita)
pnbuatnn yang amnt krji itu tnsim di knlangan orang-
' mang yang berimn4 bagi mnela aznb yang pedih di dnin
dan di akhirat. Dan Allnh mengetahui, sednng lwrnu
tidnk mnryetnhar. " (an-Nuur: 19)

"Pumtpuan yang beraina dan lnki-lnki yang ba'zira,
mala deralah tiap-tinp seorang dnri knduanya snatus
knli dna Jarryanlah belas lusilwn lepana kcduanya men-

cegah lwma mnk (mryi olmlffi) agama Allnla jila lwrna
b riman lep ada Allnh dnn lnri a*hirat, dnn hmdnkilah
(p ekkaraarl kulamnn mnela disaksilnn obh selatrn-

pulan dmi arang- orang jang b niman. " (an-Nuur: 2)

'Dan orang-orang Jang menuduh wanitn-wanita yong
baik-baik ft nbuat aina) dnn merekn tidak nvrdatnng-
lwn empat orang salxi, malw d.eralah mnelm (yang

menuduh itu) dzlapan puluh luli dera, dnn j anganlah
knmu terima. lesaksinn mnelm buat selnm.a-lnmmrya.

Mnelm itulnh wang- nang y arg fasik." (an-Nuur: 4)

"Katalunlnh lupadn orang hkilaki yary berim.an,

Hmdn],lnh merelca mmalmn pandnngannla dan mz-

mzkh^ara ksnaluannya; yang demikian itu annlah bbih
wci bagi mnelm. S aunggulaty a Allnh Malm Mengetnlrui
apa yang mnela pnbuat.' Katalankh lczpann wanita
yang berimnn,'Hendnlclah mcrela mnalmn pandangan-

nya dnn mnrulilara knnalaanrryA dan j anganlah mmlm
mmampaklan perhinmrnry a lernnli y ang (bieta) tnr@k
d*iryo. Dan hendnklah mnekn mmutuplnn lwi.n
Iailung lu dndnny a, dan j arryanlah mmnmp aklun pn-
hianmrya ltmnli lupadn nnmi muelcq arm ay ah mneka
atau ayah sunmi mnela, atnu putra-putra mnek4 atau
putra-puha suami m.uekn, atau saudara-saudnra lnki-
lnki mnelm, atau putra-putra saudma laki-lnki mnelw,
atau putra-putra saud,ara pnempuan mneka, atau
w anita-w anita Ishm, atau budnk-budnk y ang mrrelm
miliki, atnu pelnyan-pelnyan laki-lnki yang tidak mnn-
punyai kcinginnn (turhnnnp wanitn), atnu annk-annk
yang belum mmgnti tmlnng aurat wanitn. Dan, j aryan-
l"ah mnela memulatllwn laktnya agar dilunhui pn-
hinson yang mnelm suntrunyiknn. Dan bsrtnbatlnh lumu
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selalinn l"podo Allnh, hai orang-nrang yang bnimnn
supaya lwmu beruntu4g. "'(an-Nuur: 30-31)

Dan, orangorang yang karenanyaAllah berfir-
man kepada isfi-istri Nabi saw.. Para isti Nabi saw.

merupakan wanita-wanita yang paling suci di muka
bumi, dalam rumah tanggayang paling suci, dalam
linglmngan yang paling suci, dan dalam nxsayang
paling suci,

"Hai istri-istri Nabi, knmu sekalian tidaklah sepnti
wanita yarry lnira jikn lnrnu butahua. MaJm, j anganlah
lamu mnmdnh dnlnm berbicara whingga bnfuingirnn-
lnh nang yang adn penyakit dalnm hot ryq dnn ump-
lanlalt p nkatnnn y ang baik, D an hm"dnklnh knmu tztnp

di rumnhmu.Janganlah knmu bnhi"as dnn batingknh
l"alw sepnti orang-orang jahiliah dnhulu. Diikankh
shnhl, nrnilwrilah zgleat, dm tnnlilnh Allnh dan RnMl-
Nya. Seunggulaty a Allnh b mnnkmd hntdnk mmghikng
lwn dnsa dni lamu, h.ai ohlul-bait, dnn mnnbnsihlan
lamu sebnsih-bnsilarya. " (al-.Ahzab: 32-33)

Dalam masyarakat seperti ini seorang isfti merasa
aman terhadap suaminya dan seorang suami merasa
aman terhadap istrinya, pffia wali merasa aman
terhadap kehormatan dan harga diri mereka, dan
seluruh masyarakat merasa aman dalam pikiran dan
hati mereka Semua itu terjadi karena tidak ada liar
yang mengarah kepada tempat-tempat dan bagian-
bagran yang rawan fihah, dan tidak ada mata yang
membimbing hati kepada hal-halyang hararn Dalam
masyarakat yang tidak islami sering terjadi peng-
khianatan, bahkan saling mengkhianati, banyak
perangkap yang tak menyenangkan, penyakit hati
merajalel4 dan jiwa selalu bergoncang. Maka dalam
masyarakat muslimyang selalu memelihara dirinya
suasananya aman dan tenteram, dinaungi sayap
sayap kedamaian, kesucian, dan keamanan.

Akhirnya masyarakat muslim adalah masyarakat
yang memiliki kesetiakawanan sosial, yang mem-
berikan jaminan kepada setiap orang unhrkbekerja
dan mencari rezeki. Orangyang lemah diberi jaminan

dengan kehidupan yang mulia. Setiap orang yang
suka memelihara kehormatan dan menjaga harga
diri memiliki isfi yang shalihah. Keluarga setiap
kelompok dianggap bertanggung jawab apabila
terdapat seseorang yang meninggal dunia karena
kelaparan. Sehingga sebagian fuqaha berpendapat
bahwa mereka dijahrhi hukuman membayar dial

Itulah masyarakatyang di dalamnyaterjamin ke
bebasan manusia kemuliaan mereka kehormatan
mereka, dan harta benda mereka menurut hukum

syara', sesudah adanya jaminan dengan pengarahan
Rnbb ani yang dipatuhi. Maka, tidaklah seseorang
dihukum hanya semata-mata karena dugaan, tidak-
lah rumah seseorang dimasuki begihr saja, tidaklah
seseorang dicaricari kesalahannya dan tidaklah di-
fumpahkan darah dengan sia-sia karena di sana
hukum qishash diberlakukan, dan tidaldah harta
benda seseordng hilang siasia-dicuri atau dirampok-
-karena di sana hukum hnd drberlal<rfuan.

Masyarakat itu ditegakkan di atas dasar syura
(musyawarah), saling menasihati, dan saling me
nolong. Juga ditegalikan atas dasar persamaan dan
keadilan yang tegas. Setiap orang merasa bahwa
haknya disandarkan pada ketetapan syariat Allah,
bukan pada kemauan hakim, keinginan orang banyak,
atau keluarga besar.

.Akhirny4 masyarakat ini adalah masyarakatyang
unik di antara semua masyarakat manusia- Karen4
dalam masyarakat muslim ini anggota masyarakat-
nya bukan tunduk kepada seseorang, tetapi baik
pemerintah maupun ralqfat semuanya hrnduk pahrh
kepada Allah dan syariat-Nya. Penguasa ataupun
ralryat semuanya melaksanakan hukum Allah dan
syariat-Nya IGrena ihr, kedudukan mereka benar-
benar sama di hadapan Allah Rabbul-'alamin dan
Mahahakim yang seadil-adilnya. Mereka dalam
suasana yang tenteram, Wtcay1 dan yakin.

Semua ini merupakan sebagi an dan malma " ilri'
yang diisyaratkan oleh ayattersebut dan diserunya
oftmg{fttng yang beriman unhrk masuk ke dalam-
nya secarakeseluruhan dan secaratotal, agar mereka
menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, de
ngan tidak menariknya sedikit pun, dan tidak me
minta basian sama sekali. Ia kembali secara totalitas
kepada Allah dengan penuh ketaatan, kehrndukan,
dankepasrahan.

Tidaklah akan mengerti makna silm'Islam'ini
dengan sebenar-benarnya orang yang tidak mengeta
hui bagaimana meledaknya kebingungan dan bagai-
mana kerasnya kegoncangan dalam jiwa yang tidak
pernah merasa tenang dengan iman. Yaitu, masya-
rakat-masyarakat yang tidak mengenal Islam atau
mengenalnya tetapi kemudian menolaknya dan
kembali kepada kejahiliahan dengan menggunakan
nama-nama yang bermacam-macam sesuai dengan
zamarrtyl Inilah masyarakat yang celak4 sengsar4
dan bingung, meskipun mereka banyak mendapat-
kan kemakrnuran materi, kemajuan peradaban, dan
semua unsur kemajuan menurut ukuran jahiliah
yang sesat pandangan hidupnya dan rusak tim-
bangannya-
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Cukuplah kita ambil sebuah contoh apa yang
terjadi di sebuah negara Eropa yanb terbilang negara
yang maju di dunia, yaitu negara Swedia. Di sana
setiap orang mendapatkan tunjangan dari negara
sebesar lima rahrs pound setiap tahun, mendapatkan
jaminan dari asuransi kesehatan, dan mendapatkan
uang dan pengobatan gratis dari rumah-rumah sakil
Pendidikan pada setiap jenjangnya diberikan secara
cuma{uma tanpa dipungut biaya sedikit pun. Di
samping itu, juga diberi pakaian dan beasiswa bagi
murid-murid yang unggul. Pemerintah juga mem-
berikan tunjangan perkawinan sekitar tiga ratus
pound unfuk perabot rumah tangga, dan lain-lain
kemakmuran materi serta kebudayaan yang meng-
agumkan.

Akan tetapi, apa yang terjadi di balik kematanuran
materi dan kemajuan peradaban dengan hati yang
kosong dari iman kepadaAllah ini?

Mereka adalah bangsa yang terancam kehancur-
an. Anakkehrunannya amburadul karena pergaulan
bebas. Perceraian sangattinggi dan setiap sahr dari
enam pasang:an mengalami perceraian karena banyak-
nya hal-hal yang merangsang syahwaf buka-bukaan
pakaian yang menimbulkan fihrah, dan pergaulan

bebas. Generasi mudanya sudah menyeleweng de
ngan meminum minuman memabukkan dan meng-
konsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya untuk
mengisi kekosongan jiwanya dari iman dan hampa
dari ketenangan dengan akidah. Penyakit jiwa,
penyakit saraf, dan penyakit-penyakit yang aneh-
aneh menimpa berpuluh-puluh ribu jiwa kemudian
membinasakan mereka. Demikian pula halnya
Amerika dan lebih buruk lagi di Rusia.

Itulah kesengsaraan dan malapetaka yang me
milukan, yang menimpa setiap hati yang kosong dari
keceriaan iman dan kemantapan akidah. Maka
mereka tidak merasakan s ilrnyanglaunmukrninin
diseru unfuk masuk ke dalamnya secara total, dan

untuk menilanati rasa aman, naungan, kesenangan,
dan kemantapan di dalamnya

"Hai orang-orang yng bniman, rutsuklah lamu lu
dnhm Islnm semra ktseluruhnn, dnn jangarilah knmu

turut langkah-langlah setan, sesunguhnya setan itu
analnh musuh y ang ny atn b agimu. "

KetikaAllah menyem orang{l'angyang beriman
untuk masuk Islam secara keseluruhan, Dia mem-
peringatkan dan melarang mereka agar jangan meng-

ikuti lanskahlangkah setan. Hal ini disebabkan
karena di sanatidak ada arahkehidupan melainkan
dua saja yaihr masuk Islam secara keseluruhan atau

mengikuti langkah-langkah setan, petunjuk atau
kesesatan, Islam atau jatriliah, jalan Allah atau jalan

setan, petunjuk Allah atau penyimpangan setan.
Dengan ketetapan seperti ini, hendaklah seorang
muslim melihat posisiny4 sehingga ia tidak bimbang,
tidakragu, dan tidak bineung di antara berbagai jalan

dan arah itu.
Bagi seorang mukmin karena tidak ada aneka

jalan kehidupan lantas dia boleh memilih salah sahr-

nya tidak! Tidak demikian. Sesungguhnya, orang
yang tidak masuk Islam secara keseluruhan, orang
yang tidak menyerahkan dirinya secara ilfrlas unhrk
memahrhi Allah dan syariat-Nya, dan orang yang
tidak membersihkan pandangan hidupnya dari
pandangan hidup lain, dari jalan hidup lain, dan dari
syariatlain, maka iaberada di jalan setan, menempuh
lanekahiangkah setan.

Tidak ada posisi tengah, tidak ada manlnj per-
tengahan antara manlwjlslam dm manlwj srlbrn Edak
ada langkah yang separonya dari sini (Islarn) dan
separonya dari sana (setan). Yang ada hanya benar
atau batil, petunjuk atau kesesatan, Islam atau
jahiliah, manha.j Allah atau penyimpangan setan.
Sedangkan, Allah menyeru orang-orang mukmin
pada bagian pertama ayat itu untuk masuk Islam
secara keseluruhan, dan pada bagran kedua me
larang mereka mengikuti langkah-langkah setan.
Kemudian difokuskannyahati dan perasaan merek4
dan ditakut-takutinya mereka dengan diingatkan ke
pada permusuhan setan terhadap mereka, per-
musuhan yang jelas dan terang. Tidak ada yang
melupakannya kecuali orang yang lengah, sedang
kelengahan itu tidak alcn terjadi bersamaan dengan
adanyaiman.

Kemudian, ditakultakutinyamerekatentang akibat
penyimpangan setelah diberinya penjelasan kepada
merek4

' ntupi, j il@ lmmu meny imp ang (dnri j akn Allnh) se-

sudnh dntang lccpadmnu bukri-buldi lubmman, makn
lcctnhuilnh bahnasanya Allnh Mahapnlnsa lngi Mdn-
bijalcsana."

Diingatkanlah mereka bahwa Allah "Mahaper-
kasa'' yang mengandung isyarat kepada kekuatan,
kekuasaan, dan kemenangan. Mereka akan ber-
hadapan dengan kekuatan Allah bila menyimpang
dari pengarahan-Nya Diingatkan pula bahwa Allah
"Mahabijaksana-' yang mengandung isyarat bahwa
apayang dipilihkan-Nyabuat mereka itu adalahyang
baih dan apayang dilarang-Nya adalah keburukan.
Mereka akan menghadapi kerugian bila tidak meng-
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ikuti perintah-Nya dan tidak menghentikan apayang
dilarang-Nya. Maka, ujung ayat denlan menyebut
kedua bagian ihr mengandung makna ancaman dan
ultimahrm.

***

Akibat Keengga^nan Masuk Islam
dan Mengikuti Ia"ngkah Setan

Setelah ihr, ayatberikuhrya menggunalan met'ode
baru di dalam memperingatkan akibat kengganan
masuk Islam dan mengikuti langkah-langkatr setan.

Mak4 dalam ayat ini dipergunakanlah redaksi untuk
orang ketiga (vang dibicarakan), sebagai pengganti
orang kedua (yang diajak bicara),

"rZii'6 &oIi'i&1UJ Jy-|'tlt"- J7

i:i\t&i'iJf 5'lr"8j4cii3
'Tiadn y ang mnelea runti-nnntilmn mdninlun dnnng
nya Allah dan malailwt (pada hari kiamat) dalam
nauttgan aua4 dnn diputus kanlnh p nlwrany a. D an
hnnya lepann Allnh dikembalilan segala untsan." (aI'
Baqarah:210)

Ini adalatr pertanyaanyang bernadamengingkari
tentang alasan penundaan orang-or:mg yang ragu
dan bandel yang tidakmau masuk Islam secara total
Apakah yang menghalangi mereka untuk meme
nuhi seruan Allah itu? Apakah yang mereka nanti-
kan? Apa yang mereka tunggu-tunggu? Anda lihat
bahwamereka akan tetap dalam sikapnyayang demi-
kian ini sehinggaAllah S\MT mendatangkan kepada
mereka azab dalam naungan awan dan malaikat-
malaikat pun datang kepada mereka. Dengan kata
lain, apakah mereka akan tetap menunggu-nunggu
dan terus membandel sehingga datang kepada mereka
hari menakutkan yang diancarnkan kepada mereka
sebagaimana disinyalir oleh Allah dengan firman-
Nyabahwa Dia akan mendatanskan siksanya dalam
gumpalan awan padawaktu itu, dan malaikat datang
berbarivbaris dengan tidak berbicara sedikit pun
kecualiyang diizinkan olehAlahYang MahaPemuratr
dan kalau berkata tentu dengan perkataan yang benar?

Ketika kita sedang menghadapi pertanyaan yang
bernada mengingkari dan mengandung ancaman
ini, tiba-tiba kita dapati hari kiamat ihr sudah terjadi,
danbahwa segalaurusantelah selesai. Ketjkamasih
dalam keterkejutanini, Allah mengarahkan pandang-

an merekakepadanya dan menakut-nakuti mereka
denganny4

' D an dip utus la nlah p er knrany a. "

hrrran dilipat, kesempatan lenyap, keselamatan
diutamakan, dan mereka berhenti di hadapan Allah
yang kepada-Nya sajalatr segala urusan dikembalikan,

"Hany a lrzpadn Allnh dikernbalikan s egaln urusan. "

Itulah metode Al-Qur'an yang mengagumkan,
yang unik dan berbeda dengan segala ucapan ma-
nusia- Metode pemapaftm dan deskripsi yang meng-
hidupkan pemanddngan dan menghadirkannya
seketik4 dan membuat hati berhenti di hadapannya
seperti layaknya orang yang sedang memandang,
mendengar, dan memperhatikannya-

Mak4 sampai kapankah oftmg{rang itu belum
mau masuk Islam, padahal ketakutan yang amat
besar itu sedang menantikan mereka? Bahkan,
ketakutan besar ini akan datang kepada mereka
dengan tiba-tiba!,S/rz keselamatan' ifu dekatkepada
mereka- Keselamatan di dunia dan keselamatan di
aktrirat, pada hari ketika langit pecah-pecah dengan
membawa awan dan malaikat turun kepada mereka
Hari yang ketika itu malaikat Jibril dan semua
malaikat berbaris dengan tidak ada yang berbicara
kecuali yang diizinkan oleh Allah ar-Rahman, dan
kalau berbicara tentu perkataannya benar. Hari ke
tika semuaurusan diselesaikan dan dipuhrskan, dan
menvmg seluruh perkara telah dipufusl<an, "Hanya
lvpada AIkh dilwmbalilnn segaln untsan. "

Setelah itu, pembicaraan dialihkan kepada masa-

lah lain. Ditujukanlah firman-Nya kepada Nabi saw.

dengan memberinya fugas untuk menanyakan
kepada Bani Israel kaum yang menjadi contoh sebagai

oftmgyang selalu menunda-nunda untuk menyam-
but seruan Allah sebagaimana diterangkan oleh
surah ini sebelumnyatentang berapa banyak tanda-
tanda kebenaran yang telah didatangkan Allah ke
pada mereka tetapi mereka tidak juga mematuhi-
Nya! Dan, bagaimana mereka mengganti nikmat
Allah, yaitu nikrnatiman dan Islam sesudah datang
kepadamerek4

8i i; s *.fr,, a,Xv € J, #y,r'tr
$ :; r5.ji! )i 6i Lgx iY. u ;-. b ;,,r

'Tanyalarilah ktpada Bani Israel, 'Bnapa banyaknya

tnndn-tnndn (lubmaran) y ang ny atn, y ang telnh Kami
berilnn lupada mnelm.' Dan barangsiapa yang mmulmr
nihnnt Allnh setelnh nilcrnnt in dnnng krpadarry a malu
sesungguhnya Allah sangat keras silaa-Nya." (al'
Baqarah:211)
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Kembali membicarakan Bani Israel lagi di sini
adalah suatu keniscayaan. Di sini diperingatkan kem-
bali tentang sikap Bani Israel yang asli. Yaihr, sikap
bandel dan tidak mau patuh, sikap menentang dan
tidak mau masuk ke dalam Islam secara total, sikap
keras kepala dan meminta hal-hal yang luar bias4
kemudian teruvmenerus membandel dan menen-
tang. Inilah penyimpangan jalan yang kaum mus
limin diineatkan oleh Allah agar tidak bersikap begifr,
supaya selamat dari akibat yang menyedihkan se
bagaimana yang menimpa Bani Israel.

'Tmyalmnlnh lrcpada Bani lvael,'Bnapa banyak tnndn-
nnda (kzb maran) y ang rry ata, y ang telnh Kami b erilan
l"podo nneltn?"'

Pertanyaan ini boleh jadi tidak dibatasi pada ke
nyataannya s aja l{zren4ia hanya merupakan salah
sahr metode penjelasan, untuk mengingatkan betapa
banyaknya ayat-ayat dan tanda-tanda kebenaran
yang telah diberikanAllah kepada Bani Israel. Serta
betapa banyaknya kejadian-kejadian luar biasa yang
diberlakukan atas mereka, ymg di antaranya ada
yang datang atas permintaan merek4 dan ada juga
yang langsung didatangkan Allah karena adanya
suahr hikrnah tertenhr. Akan tetapi, meskipun sudah
banyak ayat dan hal luar biasa didatangkan kepada
mereka, mereka tetap saja ragu-ragu, menunda-
nund4 keras kepala dan tidak mau masuk ke dalam
Islam dan enggan beriman.

Sesudah ihr datanglah komentar umum,

'Dan barangsi"apa yang mnrulmr nilnnt Allnh sevdnh
nilcnmt itu danng lvp anfiry a, mnla s esunggulaty a Allah
sangat knas silcsa- Ny a. "

Nikmat Allah yang diisyaratkan di sini adalah
nikmat Islam atau nikmat iman, karena keduanya
adalah sinonim. larangan dari menukarnya itu
sangat relevan dengan keadaan dan keengganan
Bani Israel untuk masuk ke dalam Islam dan mantap
berislam, sejak mereka menukar niknratAllah serta
tidak mau menaati-Nya dengan rela hati dan tidak
mau menerima pengarahan Allah. Mereka senan-
tiasa dalam keadaan ragu-ragu dan bimbang, yang
menjadikan mereka meminta ditunjukkan hal-hal
yang luar biasa dalam setiap langkah dan gerak.
Tetapi, kemudian mereka tidak juga mau beriman
kepada muldizat ihr, dan tidak merasa tenang dengan
cahaya dan pehrnjuk Allah.

Ancaman dengan siksaAllah yang pedih itu juga
sangat relevan dengan keadaan Bani Israel. AkhiF
ny4 sangatcocokjuga kalau ancaman ini dikenakan
kepada semua orang yang menukar nikmatAllah

dan bersikap sombong terhadapnya pada setiap
7,Aman

Tidaldah manusia yang menukar nilanat ini me
lainkan akan ditimpa oleh siksaan yang pedih di
dalam kehidupannya di dunia ini sebelum siksaan di
alifiiral Kita dapati orangorang yang bandel seperti
ini di seluruh penjuru bumi hidupnya menanggung
siksa meriderita kesengsaraan yang menyedihkan,
mengalami kegoncangan dan kebingungan, seba-
giannya memakan (menyakiti, merusak) sebagian
yang lain. Bahkan, setiap orang memakan hati dan
sarafrrya sendiri, tolak-menolak dengan bayangan-
bayangannya sendiri, dan dicekam oleh kehampaan
jiwayang niematikan. Sehingga orarrgorang modern
sekarang mencoba mengisinya dengan mengkon-
sumsi minuman yang memabukkan dan narkotika

. Bahkan, kadang-kadang mereka bertingkah yang
aneh-aneh dan membingungkan seolaholah hendak
lari dari bayangan-bayangan yang menakutkan.

Kita dapat melihat tata kehidupan mereka yang
aneh-aneh dan memberatkan diri sendiri. Hal itu
tampak dalam keadaan mereka dengan kepalayang
teler, dada dibuka sukaberjingkrak-jingkak seperti
binatang yang menegakkan ekorny4 mengalungi
lehernya dengan lukisan singa atau gajah, mengena
kan model pakaian yang aneh-aneh seperti harimau
atau beruang. Kita juga dapat melihat tari-tarian
mereka yang gila-gilaan, nyanyian mereka yang
pirnaspanas, model pakaiaruryayang aneh-aneh dan
memberatkan di dalam pertemuan-pertemuan dan
acara-acara tertenhr, tingkah-tingkah yang aneh-
aneh dan ganjil, pergaulan bebas yang memalukan.
Selain itu, kita dapat melihat pula perubahan mereka
yang begitu cepat mengikuti hawa nafsu, berganti-
ganti pasangan, berganti-ganti teman, bergantiganti
mode pakaian dari waktu ke wakhr, baltkan antara
pagi danpetang.

Semua itu mengungkapkan betapa sebenarnya
mereka sedang dicekamkebingunganyang memaG
kan, yang sama sekali tidak ada ketenangan dan
kedamaian padanya Juga mengungkapkan betapa
mereka dilanda kejenuhan yang mereka hendak lari
darinya. Serta, menunjukkan keinginan mereka
yang hendak "lari" dari kehampaan jiwa dan ruhnya
yang gersang, seperti orangyang dikejar-kejarhantu
dan bayang-bayang.

Semua itu tidak lain adalah siksa Allah bagi orang
yang menyimpang dari mnnltrjNya dan tidak mau
mendengarkan ajakan-Nya, "Hai orang-orang yang
berimau mnsuklah lamu lte dnlam klnm semra kzselundt-

annyo."
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Keimanan yang mantap sungguh merupakan
nikmatAllah kepada hamba-hamba.Nya dan tidak
dapat dihrkar dengan apa pun. Akibat bagi yrng me
nukarnya adalah siksaan ihr. Kita berlindung kepada
Allah darinya

Sik"p Orang-Orang Kafir terhadap
Orang-Orang Mukmin

Di bawah bayang-bayang peringatan agar tidak
menunda-nunda dan menolak kepafuhan, serta
mengganti nikmat iman, maka dibicarakanlah ke
adaan orangorang yang kafr dan keadaan orang-
orzmg yang beriman. Diungkapkanlah perbedaan
antara timbangan ofttng{ftmg kafr dan orangorang
beriman terhadap nilai sesuahr, keadaan, dan pribadi-
pribadi manusi4

ifr ,.Att'n:;,;;s)q\i;5iWr-t\ii
i6;e;)Ti'6"4ti;re;'W'nitS

fr-'ta;,
-t 

-t-)
"I{ehidupan dunin dij adilnn indnh dnlnm pandangan

orang-orang lufir, d.an mcreka m.emnndnng hirut orang-

nangyang berimnn. Padnltnl nang-mangyarg bnnlala
itu ltbih mulia dnripadn mnelca pann hnri kinmnL Dan
Allah membai rezpki kepadn orang-lrang yang di-
lehmdnki-Nya tanpa batas." (al-Baqarah: 212)

Sungguh, kehidupan dunia ini dijadikan indah
dalam pandangan omng{ftIng kafr, dengan segala

kekayaannya yang remeh dan segala kepenting-
annyayang kecil. Semuanya ditampakkan indah bagi
mereka sehingga mereka terpaku dan berhenti
padanya saja, dengan tidak mau beranjak lagi dan
tidak mau melontarkan pandangannya kepada apa
yang ada di belakangny4 dan tidakmengetahui nilai-
nilai lain selain nilai dunia itu. Orang yang hanya
berhenti padabatas-batas kehidupan dunia ini saja
tidak mungkin pandangannya dapat meningkat ke
pada kepentingan-kepentingan yang tinggt. Kepen-
tingan yang menjadi perhatian oftmg mukrnin dan
menjadi sasaran pandangannya dalam cakrawalanya
yang luas.

Sesungguhnya, orang mukmin menganggap entreng

segala kekayaan dunia itu bukan karena kecilnya
perhatiannya terhadap dunia atau lemah kemauan-
nya terhadapnya, atau karena ia bersikap pasif dan
tidak menginginkan kehidupan dunia dan mening-

katkannya Tetapi, semata-mata karena dia meman-
dangnya dari atas-di samping masih tetap menjalan-

kan tugas kelifialifahannya, berusaha memakrnur-
kannya dan memajukannya, dan memperhatikan
perkembangannya serta memprodui<tifl<annya- [alu,
ia mempergunakan hidupnya unfuk sesuafu yang

lebih besar dan lebih matnl daripada kekayaan dunia
ini.

Ia menggunakan kehidupan dunia sebagai tempat
melaksanakan mnnlnj hidrpny4 dan membimbing
manusia kepada sesuaht yang lebih tinggi dan lebih
sempurna- Sert4 memancangkan par{i-panjiAllah di
atas kepentingan dunia dan manusi4 supayamanusia

dapat melihat kedudukannya yang tinggl dan dapat
melontarkan pandangannya ke belakang realitas
duniawi yang kecil dan terbatas ini. Realitas yang
dapat saja hidup dengannya orang yang tidak me
miliki iman, tujuan hidup yang tinggr, tujuan yang
besar, dan fitrah yang uhrh.

Orangorang kecil yang tenggelam dalam lumpur
kehidupan dunia dan diperbudak oleh hrjuan-tujuan
hidup duniawi, memandang kepada orangorang yang

beriman, yang meninggalkan unhrk mereka lumpur,
kehinaan, dan kesenangan yang remeh itu. Orangber-
iman meninggalkan itu semua unfirk mengarahkan
pandangan kepada citacita yang besar yang mesti-
nya bukan cuma khusus unhrk mereka saja, melain-
kan unfuk semua manusia (kalau mereka mau).

Orangorang kecil itu memandang oftlng{rang
beriman bukan berkaitan dengan pribadi-pribadi
mereka melainkan berkaitan dengan akidah mereka.

Dan, melihat mereka berpayah-payah dengan segala

macam kesulitan dan kesengs araan, membanding-
kannya dengan barang-barang, dan mengendalikan
diri mereka dari kesenangan-kesenangan dan ke
lezatart yang disediakan buat orangorang kecil dan

kerdil (pandangannya) sebagai inti kehidupan dan
puncak sasaranyang hendak mereka capai.

Orangorang kecil dan kerdil pandangannya ini
melihat orangorang yang beriman-dengan kondisi-
nya yang demikian itu-dengan tanpa mengerti
rahasia perhatian merekayang tertinggi. IGrena itu,
mereka memandang hina orangorang yang bCriman

karena keadaannya yang demikian itu. Mereka me
mandang rendah terhadap pola pikir dan tata pan-

dangnya. Mereka memandang hina jalan hidup yang

merekatempuh.

"I{ehidupan dunin dijadikan indnh dnlam pandnngan

orang- orang Infr, dnn merela mmnndnng hinn mang-

mangyng berim.an."
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Akantetapi, timbanganyang dipergunakan oftng-
orang kafir untuk membuat penilaian ini bukanlah
tolok ukur yang sebenarnya. Ifu hanya timbangan
duniawi, timbangan kekafiran, tolok ukur jahiliah.
Adapun timbangan yang benar berada di tanganAllah,
sedang Allah menyampaikan orang{rang beriman
kepada hakikat timbangan dalam timbangan-Nya

"Padnhnl nrang-lrang lang bertatrata itu lcbih mulin
daripadn mnelupada lmri kinmnt."

Inilatr timbangan dan tolok ukuryane benaf yang

ada di tangan Allah. Oleh karena itu, hendaklah
oftrng{ftrrrg yang beriman mengetahui nilai mereka
yang sebenarnya dalam timbangan ini, dan hendak-
lah mereka terus menempuh jalan hidupnya dengan
tidak usah menghiraukan ketololan orang-orang
yang tolol, hinaan orangorangyang menghin4 dan
tata nilai oftmg{ftmg kafr. Sesungguhnya mereka
(orangorang yang beriman) lebih mulia daripada
oftmg{rzmg kafir itu pada hari kiamat, lebih unggul
daripada mereka dalam timbangan terakhir, lebih
mulia daripada mereka dalam hakikatyang sebenar-
nya menurut kesaksian Allah, Hakim yang seadil-
adilnya.

Allah menyimpan dan menyediakan unhrk mereka
sesuatu yang lebih baik, rezekiyang lebih luas, yuurg

diberikan-Nya kepada mereka manakala Dia meng-
hendaki, di dunia atau di akhirat, atau di dunia dan
di akhirat sesuai dengan pengetahuan-Nya mana
yang lebih baik buat merek4

'Dan Allnh mnnberi reryki lupada zrang-oranglang
dilwhmdaki - Ny a tanp a b atas. "

Dialah Yang Maha Pemberi, yang memberikan
karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki,
melimpahkannya kepada siapa yang Dia inginkan.
Tanpa ada bendaharawan dan tanpa adajuru kunci
terhadap pemberian-pemberian-Nya. Adakalanya
Dia memberikan kepada orangorang kafir keindah-
an hidup duniawi karena suatu hikrnah, bukan se
bagai suatu keutamaan buat mereka Dia memberi-
kan rezeki kepada hamba-hamba-Nya yang dike
hendaki-Nya di dunia atau di atf,riral Maka, semua
pemberian itu berasal dari sisi.Nya, dan apa yang
dipilihkan-Nya untuk orangorang pilihan-Nya (orang-

orang beriman) ihrlah yang lebih kekal dan tinggi.
Nah, kehidupan akan senantiasa melihat kedua

contoh manusia ini. Ia melihat orangorang mukrnin
menerimapenilaian, timbangan, dan pandangan dari
Allah. Maka, dengan semua ini mereka terangkat
dari kerendahan dunia dan kekayaan bumi serta

kepentingan-kepentingan orang kecil Dengan demi-
kian, mereka dapat mewujudkan kemanusiaanny4
menjadi majikan bagi kehidupan, bukan menjadi
budak kehidupan. Kehidupan juga mengenal golong-

an lain, yaihr orang{rangyang menjadikan kehidup
an dunia ini sebagai sesuahr yang sangat indah dan
mempeson4lantas diperbudak oleh kekayaan dan
nilainilai duniawi, diikat oleh kepentingan-kepenting-
an hrnhrtan-tunfutannya dengan tanah, hingga mereka
melekatpadanya dan tidak dapatnaik ke tingkatan
yangtinggr.

Orang-orang mukmin melihat dari atas kepada
orang-orang yang hina dan rendah itu, meskipun
mereka diberi berbagai macam kesenangan dan ke
kayaan. Orangorang yang hina itu menganggap
bahwa merekalahyang diberi karunia sedang orang-
orang mukmin sebagai yang terhalang mendapat-
kannya lalu mereka merasa kasihan kepada orang-
orang mukrnin sekali tempo dan menganggapnya
hina padakali lain. Padahal, merekalah sebenarnya
yangperlu dikasihi.

Perselisihan Antarmanusia
Setelah membicarakan timbangan-timbangan dan

nilai-nilai sesuahr, dan anggapan orangorang kafir
terhadap orangorang yang beriman, serta keduduk-
an mereka dan timbangan merekayang sebenarnya
di sisi Allah, maka beralihlah pembicaraart ayat
berikubrya unhrk menceritakan perselisihan antar-
manusia mengenai pandangan hidup dan akidah,
timbangan dan tata nilai. Diakhiri dengan menetap
kan sebuah prinsip yang harus menjadi tempat
kembali orangorang yang berselisih itu, dan kepada
timbangan terakhir untuk menimbang apa yang
mereka perselisihkan itu,

4 # .,4\ {i,i {+t, L5'# 3 6i'r(
q\^i';;i't;4_a\a*,9-ifi ir+i;
):;U:3ii'u.$i$yt;-,lS:$4b\Fu1r;l
tA;65i&'i631,"ffi.V.4\*iqu
JMri'e$:;'f'+tY-iF\Ar+\Fgi\a

.Ar -- .1, .**!e
"Manusin itu adnlnh umnt yang satu. (Setelnh timbul
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pnwliilan) mal@ Allnh metgutus para nabi wbagai
pnnberi lwbar gnnbim dnn pembd pdr;gatan, dan Allnh
mmurunlwn bnsamn mnelw kitnb drngan barur uiluk
nvmbni luputusan di antera mnnusin tmtnngperlura
yang mnelw pcrselirihlan. TinnUnh bsrselisih mtary
kilnb itu melainlmn mang yong telnh didarnnglan kcp ada

mneka kttab, yaitu setehh don rg l"podo mrrelu
leterangan-lcztaargan y ang ry @ karata dnryki antnra
mnela sendiri. Maka, Alhh memtrd petunjuk arang-

mang y ang b nimm lwp ada leb ataron tmtmg h"ol y ang
muela pnselisihlwn itu dengan lehmdak-Nya. Dan
Allnh selahu mnnb ri petunjuk orang y ang dilcefundaki-
Ny a lup ada j alan y ang lurus. " (al-Baqarah : 213)

Demikianlah kisahnya" Dahulu manusia itu ada-

lah umatyang satu, pada salr mmhnjjalmthidup' dan
satu pandangan. Hal ini boleh juga mengrsyaratkan
kepada sekelompok kecil manusia pertama yang
berupakeluargaAdam dan Hawa dengan anak-anak
cucuny4 sebelum terjadinya perbedaan mengenai
persepsi, pola pikir, pandangan hidup, dan keyakinan
mereka Mak4 AlQur'an menetapkan bahwa asal-

muasal manusia ifu safu. Mereka adalah anak ke
turunan dari keluarga pertam4 keluarga Adam dan
Hawa Allah menghendaki menjadikan seluruh ma-
nusia ini produk dari sebuah keluargayang kecil,
untuk menetapkan prinsip kekeluargaan dalam ke
hidupan merek4 dan menjadikan keluarga sebagai
fondasi pertama bangunan masyarakal

Telah berlalu atas mereka suatu masayang pada

waktu itu mereka berada dalam kedudukan yang
sama, arahyang sarna, dan pandanganyang sama
dalam bingkai keluarga pertama. Sehingga kemu-
dian mereka terus berkembang dan menjadi banyak
jurnlah orangnya, menyebar di berbagai tempal
kehidupannya terus berkembang, dan muncullah
potensi.potensi yang berbeda-beda yang tersimpan
di dalam diri merek4 yang memangAllah mencipta
kannya demikian karena adanya hikmah yang di.
ketahui-Nya dan diketahui pula oleh-Nya apayang
ada di baliknya yang berupa kebaikan beraneka
macamnya persediaan-persediaan, potensi.potensi,
dan aratr mereka

Pada waktu ihr berbedabedalah pola pikir, arah
pandangan, dan banyaHah sistem kehidupan, serta
beraneka ragamlah kepercayaan mereka Pada saat
demikian maka Allah mengutus para nabi untuk
memberikan kabar gembira dan peringatan,

' All.ah mmurunJrnn bnsamn merekn kinb dmgan b mnr
untuk membni leputusan di antara m.anusia trntang
p er knra y ang mere kn p n w lis ihJmn. "

Di sini tampaldah hakikatyang besar ihr bahwa
di antara tabiat manusia ialah bersetsih. Karena,
perbedaan ini merupakan salah safu unsur pokok
kejadian mereka, yang mewujudkan hikrnah yang
tinggi dengan dijadikannya mereka sebagaipengelola
bumi ini. Perbedaan-perbedaan ini memerlukan ke
giatan-kegiatan yang bermacam-macam dan per-
siapan-persiaBan yang bermacam-macam pul4 agar
saling melengkapi, saling membentrlr dan menunai-
kan peranannyayang global dalam mengelola dan
memaknurkan bumi ini, sesuai dengan keputusan
umum yang ditentukan dalam ilmu Allah. Oleh
karena ifu , terdapatbermacarnmacam pendapat dan
pemikiran di <lalam menghadapi aktivitasaktivitas
yangberanekamacam ifu. Terdapatpulabermacanr
macam persiapan dalam menghadapi bermacam-
macam kebutr.rhan itu,

'Mnelm senarrtinsa bnwlinh pmdnpat, lecual;i arary'
marg yang dibni rafunat olch Iilh.anmu. Dan, untuk
itulnh Alkh mmdptalwn mnelw." Fluad: 118-119)

Perbedaan dalampersiapan dan aktivitas inime
nimbulkan perbedaan dalam pandangan, kepenting-
an, sistem, dan jalan hidup. Akan tetapi, Allah ingin
membiarkan perbedaan-perbedaan yang terjadi
dalam bingkaiyangluas dan meliputi seluruh mereka
manakala hal itu berjalan dengan baik dan lurus.
Bingkai yans besar itu ialah bingkai pandangan iman
yang benar dan luas sehinggamencakup b€rrnzrarr
macam persiapan, potensi, dan kekuatan. Maka,
pandangan imani tidakmembunuh dan mengekang-
nya, tetapi justru menatany4 mengahrnya, dan
mendorongnya ke jalan kebaikan.

Oleh karena itu, harus ada timbangan yang man-
tap untuk menjadi tempatkembalinya oftng{I?ng
yang berselisih itu, hukum yang adil dan menjadi
rujukan orang{rang yang bersilang sengketa, dan
kata pasti unhrk menyelesaikan perdebatan, serta
menjadi acuan semua pihak secara meyakinkan,

'Malm, Alkh mengutus para rnbi sebagai pembawa

lwbar gembira dan pnntri pningatnn, dnn Allnh ml-
nurunlwn bnsamn mnelm kinb dmgan benar untuk
manteri luputusan di antnra manusin tmtnngpnlmra
y arry m n e lw p u s el$I*nn. "

Hendaklatr kitaberhenti padafirmanAllah " dmgan

bmaf'im. Karen4 ini merupakan kata pasti bahwa
kebenaran itulah yans dibawa oleh kitab ini dan
kebenaran inilah yang dihrunkan sebagai hukum
(kepuhrsan) yang adil serta kata pemutus. Perkata-

an-perkataan, pandangan, jalan hidup, tata nilai, dan
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pertimbangarur' mzrnusi4 tidaldah benar dan tidak
dijadikan kepuhrsan hukum bersamanya dan tidak
dapat dijadikan kata pemutus sesudahnya. Tanpa
kebenaran yang satu-satunya dan tidak berbilang ini,
tanpa menjadikannya hukum untuk memutuskan
perkara yang diperselisihkan manusia, dan tanpa
menyudahi semua perbedaan dan pertentangan
dengan keputusanny4 maka urusan kehidupan ini
tidak akan menjadi lurus, manusia tidak akan selesai
dari perselisihan dan perpecahan, dan keselamatan
tidak akan berdiri tegak di muka bumi. Dengan
demikian, berarti manusia belum masuk ke dalam
Islam secara total.

Hakikat ini memiliki nilai yang sangat besar di
dalam membatasi arah fujuan pandangan dan pe
ratrran manusia danyang menjadi titikpenyelesaian
semua perselisihan di antara mereka dalam berbasai
benhrknya Sesungguhnya hanya ada satr arat\ tidak
berbilang, yaitu yang dikandung di dalam kitab yang
diturunkan dengan benar ini. Inilah sumber satu-
sahrny4 tidak lebih. Yaitu, kitab yang diturunkan
Allah dengan benar unhrk memberikan keputusan
di antara manusia mengenai perkarayang mereka
persetsihkan.

Pada hakikatnya dia hanya satu kitab yang di-
bawa oleh semua rasul. Pada pokoknya ia hanya satu
kitab, safu agama secaraumum, safu pandangan di
dalam kaidahnya yaihr, Ilah yang satu, Rnbbyans
safit, Ma'budyang satu, dan Pembuat syariatyang
sahr bagi seluruh anak manusia Kemudiar\ sesudah
itu berbeda-bedalah perinciannya sesuai dengan
kebutuhan umat dan generasi, dan sesuai dengan
perkembangan hidup beserta seluruh keterkaitan-
nya Sehingga datanglah bentuk teralitrirnya yang
dibawa oleh Islam dan diberinya kebebasan bagi
kehidupan untuk berkembang di dalam samudra-
nya yang luas dan meliputi dengan tidak dihambat-
hambat, dengan pimpinan Allah, mnnhajNya, dan
syariat-Nyayang senantiasa hidup dan akhral dalam
batasbatas samudranyayang luas membentang ifu .

Apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an di dalam
urusan kitab inilah pandangan Islamyang benar di
dalam menggariskan perjalanan semua agama dan
kepercayaan. Batrwa pada asalnya setiap nabi datang
membawa agamayang sahr ini, yang ditegaliJ<an di
atas kaidah pokok, "kaidah tauhid yang mutlak".
Kemudian terjadilah penyimpangan sesudah datang-
nya setiap risalah dan berhrmpuk-hrmpuldah khurafal
ktruraiat serta mitosmitos sehingga akhirnya nunu-
sia menjadi jauh dari prinsip yang agung itu. Mak4
datanglah risalah yang baru untuk memperbarui

kembali akidah pokok itu dan untukmenghilangkan
segala penyimpangan terhadapnya, serta unhrk
memelihara keadaan umat dan perkembangannya
secara terperinci.

Inilah pandangan yang lebih patut diikuti daripada
teori-teori yang dikemukakan oleh para pembahas
nonmuslim mengenai perkembangan akidah, yang
telah banfak mempengaruhi para pembahas muslim
sendiri dengan tidakmereka sadariAkhirnya mereka
tegakl<an pembahasan mereka menurut prinsip
perkembangan asal-usul akidah dan kaidah tnhnw-
zrzr sebagaimana yang dikabkan oleh orangorang
orientalis Barat jahiliah dan sejenisnya!

Ketetapan mengenai pokok taslawwur imani
'pandangan imani' inilah yang sesuai dengan fungsi
kitab yang difirunkan Allah dengan benar ini. Yaihr,
.unhrk memberikan kepufusan di antara manusia
mengenai perkara yang mereka perselisihkan pada
setiap zaman, bersama tiaptiap rasul, sejakzaman
dahulu.

Untuk ifu, harus ada timbangan mantap yang
menjadi rujukan tempat kembalinya manusia dan
harus ada kata pemutus unfuk menyelesailian urus
an mereka Timbangan ini sudah tentu harus bukan
ciptaan manusia dan katapemuhrs ini haruslatr kata
pemutus yang adil yang sama sekali tidak ter-
pengaruh oleh hawa nafsu dan keinginan manusi4
tidak terpengaruh oleh keterbatasan kemampuan
manusia, dan tidak terpengaruh oleh kejahilan
manusia!

Untuk menegakkan timbangan yang mantap itu
memerlukan ilmu yang tak terbatas, ilmu tentang
masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Irnu yang tidak terikat dengan waktu yang terpilah-
pilah menjadi masa lalu, masa kini, dan masa yang
akan datang, dan terpilah menjadi sesuatu yang
meyakinkan, yang bersifut dugaan dan tak dikenal.
Sert4 terpilah kepada yang ad4 yang tampalg yang
gaib, dan yang tersembunyi. Juga tidak terikat oleh
tempatyang terpilah-pilah menjadi dekat dan jauh,
terlihat dan tak tampak, terindra dan tak terindra.
Semuanya butuh kepadaTuhan yang mengetahui
apayang Ia ciptakan, mengetahui siapayang Ia cipta
kan, dan mengetahui apa yang baik dan apa yang
dapat memperbaiki keadaan semuanya

Unhrk menegau<an timbangan ifu juga memerlu-
kan keluhuran yang tidak berkeperluan, tidak ber-
kelmrangan, tidak akan musnah, tidak akan lenyap,
tidak berambisi, tidak gemar dan takut, lebih tinggi
daripada alam semesta dengan apa dan siapayang
ada di dalamnya Untuk menegalftan timbangan ihr



J uz'll: Bagian furtengahan al-Baqarah (2s8) Tafsir Fi ZhilalilQur'an I

membutuhkan Tuhan yang tidak lerkebutuhan,
tidak menginginkan kesenangan, tidak mengingin-
kan kelezatan, tidak lemah zat-Nya Yang Mahasuci,
dan tidak berkekurangan!

Sedangkan, akal manusia cukuplah unfuk meng-
hadapi kondisi.kondisi yang berkembang, keadaan
yang senantiasa berubah, dan kebutuhan yang silih
berganti. Sert4 menjembatani antara semua itu dan
manusia pada masa lalu serta kondisi temporer.
Untuk semuaihr diperlukan timbanganyang mantap
untuk menjadi rujukan sehingga dapat diketahui
mana yang salah dan mana yang bena4 Iruma yang

bengkok dan mana yang lurus, mana yang hak dan
mana yang batil. Maka, dengan timbangan yang
mantap dan tolok ukur yang akurat ini sajalah
kehidupan dapat menjadi lurus dan manusia menjadi
tenang dan tenteram. Ujung-ujungnya adalah di
bawah pimpinanTuhan.

Sesungguhnya, kitab yang diturunkan dengan
benar ini adalah unfuk menghilangkan unsurunsur
yang mencerai-beraikan semua persiapan, potensi,
jalan, dan wasilah. Kitab ini datang unhrk menjadi
pedoman dan rujukan bagi manusia ketika mereka
berselisih. Dan, dari hakikat ini akan timbullah
hakikat lain yang menjadi acuan teori sejarah Islam.
Yaifu, bahwa Islam menempatkan "kitab" yang di.
hrunkan Allah "dengan benar" ini untuk memberi
keputusan di antara manusia mengenai apa yang
mereka perselisihkan. Islam meletakkan kitab ini
sebagai kaidah bagi kehidupan manusia Kemudian
berjalanlah kehidupan manusia. Perjalanan hidup
manusia ini boleh jadi sesuai dengan kaidah tersebut
dan berpijak padany4 maka inilah yang benar. Tetapi,

boleh jadi perjalanan hidup manusia ini keluar dari
kaidah tersebut dan berpiiak pada kaidah-kaidah lain,

maka ini adalah batil, meskipun seluruh manusia
menyukainya

Dalam masa perjalanan sejarah, manusia bukan-
lah hukum yang memufuskan antara yang hak dan
yang batil. Apa yang menjadi keputusan manusia
bukanlah kebenaran, kepufirsan manusia bukanlah
agama. Tbori Islam menetapkan bahwa perbuatan

manusia adalah sesuafu yang tersendiri, perkataan

mereka adalah sesuahr pula, dan penegakan ke-
hidupan mereka atas sesuaht tidak akan memaling-
kan sesuafu menjadi benar apabila bertentangan
dengan kitab Allah. Ia tidak dapat dijadikan salah sahr
prinsip agarna, tidak menjadi tafsir realitas bagi
agama ini, dan tidak dapat dianggap baik meskipun
generasi-generasi berikubrya berpegang padanya.

Hakikat ini memiliki urgensi yang sangat besar

untuk membersihkan pokok-pokok agama ini dan
campur tangan manusia Misalnya, di dalam sejarah

Islam terjadi suatu penyelewengan, dan penylm-
pangan itu terus berkembang dan berkembang.
Tidak dapat dikatakan bahwa penyimpangan ini
apabila terjadi dan kehidupan manusia bertumpu
padany4 maka yang demikian itu sebagai realitas
Islam. Tidak! Tidak dapat dikatakan demikian! Islam
sama sekali lepas dari realitas sejarah yang seperti
ihr, dan apayang terjadi itu merupakan kesalahan
dan penyimpangan yang tidak boleh dijadikan huiiah
dan acuan. Orang yang hendak memulai kehidupan
dengan kehi{upan Islam haruslah dia membuang
dan membatalkanyang demikian itu. Hendaldah ia
kembali kepada kitab yang difirunkan Allah dengan
benar unhrk memberikan kepufusan di antara ma-

rursia mengenai apayang mereka perselisihkan.
KitabAllah telah datang, namunhawa nafsu ma-

nusiamasih dominan di sanasini. Kerakusan, arnbisi,

keKnwatiran, dan kesesatan-kesesatan menjauhkan
manusia unhrk menerima hukum (keputusan) kitab
Allah dan untuk kembali kepada kebenaran,

'Tulaklah bnselisih bntnng kinb ilu m.elainJan zrang-

wang yang telnh dinntnrrylcan l(zplnn mnelm kitnb, yaitu
setel.ah don tg kepadn merekn luterangan-letnangan
yang nyata, larma dmgki antara mnela sendiri."

Kedengkian karena iri, tamak, ambisi, dan hawa
nafsu itulah yang menyebabkan manusia melalrukan
penentangan terhadap prinsip tnshnwwur dan pokok
manhnj. Kedengkian-kedengkian ini pulalah yang
menyebabkan mereka berjalan dalam perpecahan,

pembangkangan, dan kebandelan.
Inilah hakikatyang sebenarnya- Maka tidak ada

dua orang yang berselisih mengenai pokok ke
benaran yang ada dalam kitab ini, yang kuat terang,
bersinar, dan bercahaya. Tidak ada dua oftmgyang
berselisih mengenai pokok ini melainkan di dalam
jiwa salah sahrnya terdapat kezaliman dan memper-
turutkan hawa nafsu, atau kedua-duanya begitu.
Adapun kalau di dalam jiwanva terdapat iman niscaya

akan bertemu dan bermufakat,

' Mala, Allah memb ri p etunj uk orang- orang I hng b n -

imnn kzpadn lubmaran tmtary hal yangmneln pn'
s elisihJan itu dcngan lczhmdnk- Ny a. "

Allah memberi pehrnjuk kepada mereka karena
jiwa mereka jernih, ruh merekabersih, hati mereka
berkeinginan untuk mencapai dan sampai kepada
kebenaran. Alangkah mudahnya mencapai kebenar-

an dan keistiqamahan kalau begihr,



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I (2se) Juz Il: Bagian furtcngahan a.l-Baqarah

'Dan Allah selalu memberi petunjuk lrang )ang di-
lrchmdnki- Ny a lep ann j alan y ang hnus. "

Inilah jalan hidup yang diungkapkan oleh kitab
suci ini. hilah nmrttnj yans ditegakkan di atas ke
benaran dan keistiqamahan padanya, yang tidak
dapat dilempar-lemparkan oleh hawa nafsu dan
keinginan, tidak dapat dipermainkan oleh berbagai
macam kehendak dan kemauan.

Allah memilih di antarahamba-harnba-Nya orang
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus ini,
yaifu orangorang yang bersedia unfuk menerima
pehrnjuk dan konsisten di atas jalan yang lurus.
Mereka itulah orang-orang yang masuk ke dalam
Islam. Mereka itulah orangorang yang tinggi derajal
nya meskipun omng{rangyang tidakmenggunakan
timbangan Allah mengira bahwa mereka tidak men-
dapatkan ketinggian, meskipun mereka mengejek-
nya sebagaimana orang{rang kafir merendahkan
dan memandang hina kepada orangorang mukrnin.

Apakah Kamu Akan Masuk Swga?
Selesailah pengarahan-pengarahan yang berhrju-

an untuk menumbuhkat nshnwwur imani yang
sempurna dan terang-benderang di dalam hati kaum
muslimin. Pengarahan ini berujung pada pengarah-

an kepada orang{rang beriman yang di dalam
realitas hidupnya menghadapi penderitaan karena
perselisihan di antara mereka sendiri dan karena
menghadapi tantangan musuh-musuhnya baik dari
kalangan musyrikin maupun Ahli Kitab. Perselisih-
an-perselisihan ini menyebabkan terjadinya peperang:

an, beban penderitaan, dan kesengsarzuln.
AlQur'an memberikan pengarahan dan penyadar-

an kepada mereka bahwa memang demikianlah
sunnah Allah sejak dahulu, untuk membersihkan
oftrrg{ftulg mukmin dan menyiapkan mereka unhrk
masuk surga. Agar layak masuk surga, maka para
pemegang akidah harus membela akidaturya Unhrk
ini mereka harus siap memilml penderitaan, kesulit-
an, kesengsaraan, dan kemelaratan, silih berganti
mengalami kemenangan dan kekalahan. Sehingga
apabila mereka sudah mantap pada akidahnya tidak
mempan digoncang prahar4 tidak mempan ditakut-
takuti kekuatan apa pun, tidak menjadi hina di bawah
pukulan ujian dan fitnah, maka layaklah mereka
mendapatkan pertolonganAllah. IGrena padawakhr

ifu mereka benar-benar menjadi pemangku amanat
agama Allah, dipercaya unhrk mengemban amanat

tersebut layak untuk membela dan memperjuang-
kannya. Mereka berhak unfirk masuk surga karena
ruh mereka telah bebas dari ketakutan, keKtawatir-
an, kehinaan, ambisi kehidupan dunia, kedudukan,
dan kemalanuran. Nah, padawakhr itu mereka lebih
dekat ke alam surga dan lebih tinggi kedudukannya
daripada alam tanah,

WAS|F{.5-t5;-"24\i$,-KSE;.};i
\FtiJ6.u{6iX{,ATctiiffii#*
ta;;,' 1fi1';i,):'tr,r.w\:"i-fiv
' Apalrah lamu mmgira balwa lwrnu aknn masuk wrga"

pannhnl bekm dntnng kzpadmnu (nbaan) sebogaimnna

holryo nratg-orang terdnhulu sebelum larnu? Merekn

"ditimpa oleh mnlapenla dan lusengsara.ary snta di-
gonmnglan (dengan bernamm-mnmrn mbann) whin ga
bnkanlnh Rasul dnn zrarg-lrang yang berim"an bn-
samnrryq'Bilnknh dnrangnya pertnlnngan Allnh?' Ingat-

lnlasenngguh;nyapntnlnngonAllnhinamntfu ltnt."(al'
Baqarah:214)

Demikianlah Allah berfirman kepada kaum rnus
limin angkatan pertama Begihrlah ujian yang diberi-
kan Allah kepada kaum muslimin sebelumnya-se
bagai sunnah-Nya-untuk mentarbiyah (mendidik
dan memelihara) hamba-hamba pilihan-Nya yang
telah Ia serahkan kepada merekapanjipanji-Nya dan
Ia embankan kepada mereka amanat-Nya di muka
buri, mnnlnjNy4 dan syariat-Nya. Firman ini ber-
laku bagi siapa saja yang dipilih-Nya untuk me
ngemban per?nanyang agung ini.

Sungguh, ini merupakan ujian yang dalam, besar,

dan menakutkan. Pertanyaan ini adalah dari Rasul

dan orangorang beriman yang bersama betau.
Pertanyaan dari Rasul yang selalu berhubungan
dengan Allah dan dari orangorang mukmin yang
beriman kepada Allah. Pertanyaan mereka ialah,
" Bilnkoh dntnngny a p nto longan Allnh? " P ertanyaan ini
menggarnbarkan betapa beratnya ujian yang telah
menggoncangkan oftmg{rang yang hatinya selalu
berhubungan dengan Allah ini. Ini adalah ujian dan

cobaan yang tak dapat dibayangkan lagi, yang me
nimpa hati oftmg{rang yang demikian ini, sehingga
menimbulkan pertanyaan dengan nada s edih, " Bila-
kah dnnngny a p u t o ln ngan Allalf "

Ketika hati telah mantap dalam menghadapi ujian
yang menggoncangkan seperti ini, pada wakhr ifu
telah sempurnalah kalimatAllah, dan datanglah per-

tolongan dari-Nya"
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"Irryaffi sesutguhnya pntohngan Allnh itu amat
dzlcnl-"

Pertolongan ini sudatr dijamin bagi orang yang
berhak mendapatkarurya" Tidak adayang berhak men-

dapatkannya kecuali orang{ftLng yang konsisten
hingga alirhir, yang tetap mantap meskipun dalam
penderitaan dan kesengsaraan, yang teguh dan tegar
ketika menghadapi goncangan, yang tidak merun-
duHran kepala ketika badai menerp4 dan Vang fakin
bahwa tidak ada pertolongan kecuali pertolongan
Allah, ketika Dia menghendaki. Bahkan, hingga
ketika pada puncak ujian pun mereka hanya meng-
harapkan pertolonganAllah, bukan kepadapemecalr-
an dan pertolongan lain selain dari Allah, karena
memang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah.

Dengan demikian, dapatlah orangorang muknin
ihr masuk surg4 berhak terhadapnya, layak untuk-
nya, setelah bedihad dan menghadapi ujian, setelah
sabar dan teguh, memurnikan segala sesuatu unfuk
Allah, merasa dengan pertolongan-Nya saj4 dan
melupakan segala sesuatu dan semua orang selain
Dia

Pertarungan dan bersabar menghadapinya akan
memberikan kekuatan pada jiw4 akan mengangkat
derajatnya dan akan membersihkannya di kedai
penderitaan. Sehingga unsur-unsurnya menjadi
bersih dan cemerlang, dan akan memberikan ke
pada dirinya akidah kedalarnan, kekuatan, dan vita-
litas (daya hidup). Mak4 memancarlah sinarnya
hingga menyorot mata musuh-musuh dan penen-
hng-penentangnya Pada waktu itq masuHah mereka
ke dalam aeamaAllah dengan berbondong-bondong
sebagairnanayang telah terjadi danyang akan terus
berlaku pada setiap masalah kebenaran Parapelaku-
nyaakan menghadapi berbagai macam cobaan pada

awalperjalanannya Sehingga apabila mereka sudatr
tegar dalam menghadapi cobaancobaan itu maka
akan mendekatlah kepadanya orang{rang yang
dahulu menyerangny4 dan akan membelanya omng-
orang yang datrulu menentangnya dengan keras
kepala

Akan tetapi, meskipun seandainya hal ini tidak
terjadi al<an terjadilah sesuahr yang pada hakikatrrya
lebih agung daripada ihr. Yaifir, ruh para juru dalnvah
akan dapat mengungguli dan mengatasi semua
kekuatan di bumi dengan segala kejahatan dan
fihralurya- Ia akan dapat lepas dari semua belenggu
keingirnn terhadap kekayaan dan kesenangan yang
ujung-ujungnya adalah ambisi kepada kehidupan
sendiri. Kebebasan ini dapat diusahakan oleh setiap

'oftrng dan dapat dicapai oleh semua jiwa yang ingin
mencapainya dengan jalan yang luhur. Usaha yang
mengalatrkan semua penderitaan, semua kesrilitan,
dan semua kemelaratan yang diderita oftmg{rang
mukrnin yang dipercaya unfuk mengibarkan panji-
panji Allah dan mengemban amanat agama, dan
syariat-Nya"

Inilah kebebasan yang layakbagi kehidupan surga
yang akan dicapai di ujung pedalanan, dan ihrlah
jalannya Ini pulalah jalan hidup sebagaimana yang
diterangkan Allah kepada kaum muslimin angkatan
pemul4 dan kepada kaum muslimin pada setiap
generasi hilah jalan itu, iman dan jihad (perjuang-

an), ujian dartcobaan, kesabaran dan ketabahan, dan
menghadap kepadaAllah saja Kemudian datanglah

:""** 
dan keniknratan dariAllah SWf

***

v!#*cfr1-YS;33yt:1YAM
6fr v'r\*ai i:s SaS iA6'4$\ G
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prfXq-W{srtffii{igJt
3frs &l,rv'3j"" fr t5 rhi' J 6,
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&|'rcHY,r'lttKxqArS
"$*yS:,;esi * tw si7.9 ${;1r 4
-u345i{4^t"{3';g#,b6dk

# #rfai t,$G'i'ai ;c" 5 t A,75i
'Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang
mereka nafl<ahkan Jawablal4'Apa saja harta
yang kamu nafl<ahkan hendaklah diberikan ke-
pada ibu-bapah kaum keraba! anak-anak
yatim, orang-orang miskin, dan ora^ng-orang
yang seda"ng dalam perjalanan.'Apa saja ke-
bajitran ya"ng kamu buat, maka sesungguhnya
Allah Maha Mengetahuinya. (215) Diwajibkan
atas kamu berperang padahal berperang ihr
adalah sesuahr ya"ng kamu benci Boleh jadi
kamu membenci sesuahrr padahal ia amatbaik
bagimu. Dan, boleh jadi (pula) kamu menyukai
sesuahr, padahal ia amat buruk bagimu. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahut
(216) Mereka bertanya kepadamu tentang
berperang pada bulan llaram. Katakanlah,
'Berperang dalam bulan ihr adalah dosa besar.
ftt pt, menghalangi (manusia) darijalan Alafr,
kafir kepada Allah, (menghalangi masuk)
Ivlasjidil Haram, dan mengusir pendudulcrya
dari sekitarnya, lebih besar (dosa^nya) di sisi
AIIaIL Dan berbuat fitrah lebih besar (dosarrya)

daripada membunulr. Mereka tidak henti-henti-
nya memerangi kamu sampai mereka (dapat)
mengembalika.n kamu dari agamamu (k"p.dt
kekafirzn), seandainya mereka sa.nggup. Barang-
siapayangmurtad diarrtara kamu dari agama-
nyq lalu dia mati ddam kelcafimrq maka mereka
itulah ya"ng sia-sia amalannya di dunia dan di
akhirat, dan mereka iurlah penghuni neraka.
Mereka kekal di dalamnya- (217) Sesungguhnya
orang-orang yang beriman, orang-or:mg yang
berhijrah dan berjihad di jalan Allatr, mereka
itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (218)

Mereka bertarrya kepadamu tenta^ng khamar
dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu
terdapat dosa besa.r dan beberapa manfaat bagi
manusia., tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaabrya-' Dan, mereka bertanya kepadamu
apa yang mereka nafl<ahkan lGtakanlafu Ya"tg
lebih dari keperlua^n.'Demikianlah Allah me-
nerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya

kamu berpildr, (219) tentang dunia dan akhirat
Mereka bertanya kepadamu tentang anak
yatim. Katakanlahr'Mengunrs urusan mereka
secara patrt adalah baik DarL jika karrru meng'
gauli mereka, maka mereka adalah saudaramu
dan AIhh mengetahui siapa yang membuat
kerusakan. dari yang mengadaka.n perbaikan
Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia dapat
mendatangkan kesulian kepadamu. Sesungguh-
nya Allah Mahaperkasa lagi l\{ahabiiaksana.(220)"

Penga.ntar
Fenomerhyang tampak dalam potongan surah ini

ialah fenomena pertanyaan tentang hukurrrhukurn
Dan ia sebagaimana kami katakan ketika mem-
bicarakan firman Allah, "Mcrela bntanya lupadnmu
tmtang bulnn sabit" adalah sebuah fenomena yang
menunjulirkan kesadaran akidah dan dominasinya
atas jiwa umat Islam pada waktu ihr. Jwa memrnjuk-
kan keinginan kaum muslimin unhrk mengetahui
hukum akidah dalam setiap urusankehidupan mereka
sehari.hari, supaya terjadi keserasian anhra tindakan
mereka dan hukum akidah. Inilah pertanda orang
muslim, yaitu memilih hukum Islam untuk semua
urusan hidupny4 dalam urusan kecil ataupun besar.

Maka iatidakmelakukan suatu amalan sehingga dia
yakin mengenai hukum Islam terhadap urusan
tersebut. Apa yang ditetapkan oleh Islam, itulah
undang-undang dan peraturan baginya. Dan, apa
yang tidak diakui kebenarannya oleh Islam, maka
terlarang dan haram baginya" Perasaan demikian ini
merupakan pertanda iman terhadap akidah Islam.

Begihrlah beberapa pertanyaan yang muncul di-
sebabkan tipu daya yang dilakukan oleh kaum
Yahudi dan kaum munafik serta kaum musyrikin
seputar persoalan ifu yang mendorong sebagian
kaum muslimin menanyakannya kepada Rasulullah
saw. untuk mendapatkan keyakinan tentang hakikat-
nya dan hihnahnya dan adakalanya karena dipicu
oleh gerakan-gerakan beracun. Karena itulah, Al-
Quranhrun secara gradual unhrkmemberikankata
pasti tentang masalah-masalah itu sehingga hati
kaum muslimin dan batallah semua
desasdesus yang mereka embuskan, lenyaplah
fitrah yang mereka buat dan tipu daya orangorang
yang suka membuat tipu daya itu kembali melilit
lehermereka sendiri.

Demikianlah Al-Qur'an menggambarkan sisi
peperangan, yang sekali tempo diarahkan ke dalam
jiwa kaum muslimin dan pada kali lain diarahkan ke
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dalam barisan mereka. Al-Qur'an memberikan
jawaban terhadap para pembuat tipu daya dan para
penyerang itu.

Di dalam pelajaran ini terdapat sejumlah per-

tanyaan mitu tentang infah sasaranny4 ukurannya,
dan jenis harta yang diinfakkan. Juga pertanyaan
tentang bulan-bulan Haram, tentang minuman
keras dan judi, dan tentang anak-anakyatim.Yang
memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan ini ialah
faktor-faktor sebagaimana yang telah kami sebut-
kan sebelumny4 dan kami akan membicarakannya
secara terperinci dalam menafsirkan nash-nashnya
nanti.

Infak, Sasarannya danJenis Barang
yang Diinfakkart

u'tttx,3 j;iUfrf;US'"Sj++t\14-lt3-
\ je3 y')"J*A\ di r<aS i$t 4,:. ;,i'\t

t'++:ifi{/Lq.
'Mnela bntanya letpadamu tmtang apa yang mnelm
nafkahkan. Jawablah, Apa saja harta yang knmu
nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak,

laum kaabat, annk-anik yatim, nrang-zrang miskin,

dan orang- mang y arg s edang dalam p nj alnnan,' D an

apa soja kebajikanyanglamu buat, mala sesungguh-

ny a Allnh Maha Matgenhuinya. " (al-Baqarah : 215)

Sungguh telah banyak ayat tentang infak yang
disebutkan di muka berkenaan dengan adanya per-

tanyaan ini. IGrena infak pada masa-masa permula-
an tumbuhnya Islam merupakan sesuafu yang amat
vital unfuk menegakkan dan membangun kaum
muslimin dalam menghadapi kesulitan, penderita-

an, dan peperangan-peperangan yang tak dapat
dielakJ<an. Kemudian ia juga merupakan sesuatu
yang sangatvital dari sisi lain. Yaitu, dari segi saling
menjamin dan saling menanggung antaranggota
kaum muslimin dan untuk menghilangkan unsur-
unsur perbedaan perasaan karena masing-masing
merasa sebagai salah sahr anggota sebatang tubuh
yang saling membuhrhkan dan saling berkaitan. lni
merupakan sesuatu yang memiliki nilai sangat
besar di dalam membangun jarnaah pada segi pe
rasaan sebagaimana ia juga memiliki nilai penting
dalam menutup kebutuhan mereka.

Di sini, sebagian kaum muslimin mengajukan

pertanyaan, 'Apaknh yang harus mereka naJknhkan

(infakkan)?" Ini merupakan pertanyaan tentang
jenis barang yang mereka infakkan. Tetapi, ke-
mudian datanglah jawaban yang menerangkan sifat
infak dan membatasi sasarannyayang paling utama
dan paling dekat, "Kntnknnlnh, Apa saja h"artn yang

lrnmu naflu.ltlan (infakknn). "
Ungkapan ini mengandung dua isyaral Pertnmq

yang diinfakkan itu adalah yang bailq baik bagi yang
memberi, baik bagi yang menerima, baik bagi
jamaah, dan barangnya juga baik. Maka, ia adalah
perbuatan yang bagus, pemberian yang bagus, dan
sesuatu yang bagus. Ikdua, orang yang berinfak
hendaklah memithkan sesuatu yang lebih utama
dan lebih baik dari apayang dimilikinya, sehingga
dapat dirasakan bersama orangorang lain. Karena
infak adalah membersihkan hati dan menyucikan
jiw4 serta memberikan kemanfaatan dan pertolong-

an kepada orang lain. Memilih yang baik dan me
lepaskannya unhrk orang lain inilah yang mewujud-
kan kebersihan bagr hati, kesucian bagi jiwa, dan
sikap mengutamakan orang lain yang memiliki arti
yang sangatbagus.

Akan tetapi, isyarat dan pengarahan ini bukanlah
suatu kepastian yang wajib. Karena yang menjadi
keharusan dalam berinfak, sebagaimana yang di.
sebutkan dalam ayat lain, ialah yang tengah-tengah
(sedang) , bukan yang paling jelek dan bukan yang
paling mahal dari apa yang ia miliki. Tetapi, pe-

ngarahan di sini dimaksudkan untukmendidikke
sukarelaan jiwa dan menggemarkannya untuk
memberikan sesuahr yang baik, sebagaimana hal
ini sudah menjadi metodeAlQur'anul-IGrim di dalam

mendidik jiwa dan menyiapkan hati.
Adapun jalan dan sasaran infak setelah disebut-

kan sesudah menetapkan jenisnya,

'(Jntuk ibu bapalq sarnk lcerabat, anak-annk yatim,
zrang-lrang miskin, dan orang-orang yng sedang

dal"am perjalnnan."

Ia menghubungkan berbagai golongan manusia-

Sebagian dihubungkan dengan pemberi infrk dengan

hubungan keturunan, sebagian dalam hubungan
kekeluargaan, sebagian dalam hubungan kasih
sayang, dan sebagian lagi dalam hubungan ke
manusiaan terbesar dalam bingkai akidah. Semua-

nya terangkum dalam sebuah ayat, "Untuk ibu

bapak, sanak lurabat, anak-anak yatim, lratg-rrang
miskin, dan orang-orang yang dalnm perjahnnn."
Semuanya tercakup dalam ikatan sotdaritas sosial
yang kokoh antarmanusia di dalam bingkai akidah
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yang kual
Akan tetapi, tata urutan dalam:ayat ini dan ayat-

ayat lain, serta yang ditambahkan di dalam bebe
rapa hadits Nabawi dengan batasan yang jelas,

seperti yang diriwayatkan di dalam Shnhih Muslim

dariJabir bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada

seseorang,

,tl);"re!;; a;4 i"r;r y

'Mulailnh dengan dirimu, malta bersedelcahlah ter-

hadnpnya (nnfknhikh ia).Jikn ada suatu lwlebihnn

makn untuk i^strimu.Jikn ada suatu kelebihan dnri
istrimu mala untuk kerabatmu. Dan, jikn ada suatu

lelzbihan dnri kcrabatmu mala untuk ini dnn ini."

Tata urutan ini ldop dengan manlajlslamyang
bijaksana dan lapang di dalam mendidik dan mem-

bimbing jiwa manusia. Ia memperlakukan manusia

sebagaimana adanya, dengan fitrahnya, kecen-

derungan alaminy4 dan persiapan-persiapan spiritual-

nya. Kemudian dibawanya dari mana dia berada
dan di mana dia berhenti. Ia dibawanya berjalan se
langkah demi selangkah untuk mendaki tempat
yang tinggi, dengan lemah lembut dan mudah,
dengan dibawanya naik lalu beristirahat, dipanggil-

nya fitaturya kecenderungan-kecenderunganny4
dan persiapan-persiapan jiwanya, dan dikembang-
kannya kehidupan bersamanya dan dinaikkannya
derajatnya. Ia tidak merasa payah dan keberatan,

tidak merasa dibelenggu dengan rantai di kala
mendaki. Tidak terkuras kekuatan dan kecen-

derungan fitrahnya untuk mengisi dan melayani.

Tidak membawanya untuk menyimpang dari jalan-

nya, dan tidak membawanya terbang di atas tempat
yang tinggl. Ia hanya dibawanya naik sedikit demi
sedikit dengan halus dan lemah lembut, dengan

kedua kakinya masih tetap di bumi tetapi pan-

dangannya bergantung di lansif hatinya menerG
pong ke ufuk tertinggi, dan rohnya berhubungan
dengan Allah Yang Mahatinggi.

Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa manu-

sia itu mencintai dirinya. Karena ihr, diperintah-
kanlah dia supaya mencukupi kebutuhan dirinya
sebelum diperintahkannya berinfak kepada orang
lain. Diperkenankan baginya untuk menikmati
rezeki yang baik-baik dengan tidak berlebihan dan

tidak pula kikir. Maka, sedekah itu tidak dilakukan

kecuali setelah berkecukupan.
Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa Rasulullah

saw. bersabd4

r-:i5r $(, ,e ;e * re Y"*:iat ?y
$.J';J;i:;.it,$r it u P

"sebaik-biik sedekah lotot opo yang tebih dari fu-
pnluan. Tangan di atas (pnnbn;) itu l"ebih baik dnri-
pada tangan di bawah (pmnima) Mulailah dtngan
-urang 

)ang menjadi tangunganmz." (HR Imam
Muslim)

Jabir r.a'berkata, "seorang laki-laki datang de-

ngan membawa emas sebesar telur, lalu dia berkata
Wahai Rasulullah, saya mendapatkan ini dari
penambangan, maka ambillah ia sebagai sedekah,
dan saya tidak memiliki lainnya.' lalu Rasulullah
saw. berpaling, kemudian orang itu mendatangi
beliau dari sebelah kanan seraya berkata seperti ifir,
kemudian beliau berpaling lagi. Kemudian dia
mendatangi beliau dari sebelah kiri seraya berkata
seperti itu, dan Rasul pun berpaling darinya" Kemu-
dian dia datang kepada beliau dari belakang dan

berkata seperti itu, lalu Rasulullah saw. memungut
emas itu dan melemparkannya kepadanya yang

seandainya mengenainya niscaya akan menyakiti-
nya, lalu beliau bersabda

"J n* ,.y , i"fr ts--r^,"€'Li i-'u yt.

+ ,y dg 11'1fiJaJr * .',t6t'Jt#-'e-

4.,f
Adn mlnh semang di antara lwmu yang dnnng dtngan

membawa apa yang dimilikinya seraya berkan, 'Ini
adnlnh sefukah.' ntnpi, setzlah itu din alan mennnnh'

knn tangannya meminta-minta kepada orang lain.
Sebaik-baik sefulmh ialah apa yang lzbih dmi lczbutuh'

az. "'(fIR Imam Abu Dawud)

Allah mengetahui bahwa manusia itu cinta-bah-
kan orang yang pertama dicintainya-adalah ang-
gota-anggota keluarga dekatnya, anak isfinya, dan
kedua orang hranya. Maka, dibawalah ia melang-

kah dalam infak sesudah dirinya kepada orang-

orang yang dicintainya itu, agar ia memberikan
sebagian hartanya kepada mereka dengan suka
hati, sehingga sukalah kecenderungan fitahnya.
Hal ini tidaklah membahayakan sama sekali, bah-

kan dalam hal ini terdapathikmah dan kebaikan.
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Pada waktu yang sama, ia sudah memenuhi dan
mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi
tanggungannya, yaifir para keluarga dekatnya
Memang, mereka adalah segolongan dari umal
yang seandainya tidak diberi niscaya mereka mem-
buhrhkan. Dan, memberi orang yang lebih dekat
hubungannya itu lebih mulia nilainya daripada
memberi orang yang jauh hubungan kekeluarga-
annya Pada waktu yaqg sama berarti dia menyebar-
kan cinta dan kesejahteraan di tempat pengasuhan
yang pertamq dan memperkokoh hubungan ke
keluargaan yang Allah kehendaki menjadi bahr
pertama dalam membangun bangurnn kemanusia-
anyang besar.

Allah mengetatrui bahwa manusia mengembang-
kan cintanya dan harga dirinya sesudah ifu kepada
keluarganya seqra keseluruhan, sesuai dengan
tingkatan dan hubungannya. Hal ini pun tidaklah
membahayakan. I(arena mereka adalah anggota-
anggota hrbuh umat dan anggota masyarakat Mak4
dibawalah dia untuk melangkah dengan langkah
berikutrya dalam infak sesudatr kepada keluarga
dekafrry4 dibawalatr berjalan bersama-sama kecen-
derungan fitahnya, dan dipenuhilah kebutuhan
mereka. Sehingga menjadi kuaflah unsur-unsur
keluarga yang jauh, dan terjaminlatr suatu persatuan
yang kuat dari berbagai kesahran kaum muslimin,
yang saling berhubungan.

Pada waktu ia melimpahkan apa yang ada di
tangannya kepada yang ini dan yang itu setelah
kepada dirinya sendiri, maka Islam membimbing
tangannya untuk memberikan infak kepada ber-
bagai golongan dari segenap kalangan manusia Ia
hrrut merasakan kelemahan mereka atau keadaan
mereka lantas timbul kasih sayangnya sebagai rasa
setia kepada merek4 kasih sayang karena kekeluarga
an, kasih sayang sebagai sesama Yang pertama
adalah kepada anak-anakyatimyang kecil-kecil dan
lemah. Kemudian or:rng{rang miskin yang tidak
mendapatkan sesuatu untuk menafl<ahi dirinya
namun mereka diam saja dan tidak mau meminta-
minta kepada orang lain untuk menjaga kehormat-
an dan harga dirinya Lalu kepada orangorang dalam
perjalanan yang kadang-kadang memiliki harta
tetapi pada waktu itu sedang kehabisan bekal,
sedang unfuk mendapatkan hartanya itu mereka
tidak dapat banyak sekali rombongan kaum mus
limin yang hiirah dari Mekatr dengan meninggalkan
harta bendarya di sana Mereka ihr juga anggota
nusyarat<at

Islam memberikan bimbingan kepada orzmg-

oftrng yang firampu supaya memberi infak kepada
merek4 dibimbingnya mereka dengan perasaannya
yang baik dan alami yang telah dididik dan di.
sucikannya. Maka, tercapailah semua sasarannya
dengan tenang dan lemah lembuL Putam4 sasaran
yang hendak dicapai ialah menyucikan jiwa orang-
orang yang berinfak Mereka berinfak dengan jiwa
yang bagus,'merelakan apa yang diberikannya,
dengan menghadapkan tujuan kepada Allah dengan
tidak merasa sempit (enggan) dan jenuh. Kedua"

memberikan jaminan kepada oftmg{rang yang me
merlukan pertolongan ihr . Dan lutigamemobilisasi
seluruh jiwa supaya bertenggang rasa dan saling
membanfu, dengan tidak merasa keberatan dan
tidak merasa bosan. Ini adalah bimbingan yang halus,
menyenangkan, dan mengenai sasaran, dengan
mewujudkan semua kebaikan dengan tidak seram-
peingan, tidak dibuat-buat, dan tidak memberatkan.

Kemudian semua ini dihubungkan dengan ufuk
tertinggi, sehingga terasalah di dalam hati hubung-
annya denganAllah di dalam memberikan sesuahr,
di dalam berbuaf dan pada apayang terdapat dalam
niatatau perasaan,

"Apa saja lczbailanyanglumu buat, mnlw sesurgguh-
nya Allnh Maln Mengetahuinya."

Allah mengetahuiny4 mengetahui motivasinya
dan mengetahui niat yang menyertainya Dengan
demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakannya.
Maka ia berada dalam perhihngan Allah yang tidak
akan ada sesuatu pun yang tersiasia di sisi.Nya, yang
tidak akan merugikan dan menganiaya manusia
sedikit pun, dan yang tak akan menerima sesuatu
pun yang dilakukan karena riya dan pengelabuan.

Dengan demikian, sampailah hatinya ke ufuk
tertinggi, mencapai tingkatan yang jernih, murni,
dan hrlus karena Allah. Dilakukarurya annlannya ifu
dengan kasih syang dan penuh kelembutan, tidak
serampangzm dan tidak mengada-ada Inilah manlnj
tarbawi'metode pendidikan' yang diciptakan oleh
Yang Maha Mengetahui lagi Mahawaspada. Di
atasnya ditegakkanlah ni<lwm'perafuran' unfuk
membimbing tangan manusi4 sebagaimana ada-
nya- Dimulainya dengan memperhatikan dirinya
sendiri, kemudian dikembangkan ke ufukyang jauh
dan tidak mungkin dicapai rnanusia tanpa jalan ini.
Tidak mungkin dapat dicapainya kecuali dengan
menempuh cara ini, di jalan ini.

tf**
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Yang Disukai Belum Tbnhr Baik
dan Yang Dibenci Belum TbntirJelek

Atas manhnj ini pula diberlakukannya perintah
dalam kewajiban jihad, yang disebutkan secara
berunhrn setelah membicarakan masalah infah

Wi:3 J' T;6'&rfi t' Jet 4; 6
'$!;brs't$i'66ri71rggc"J

t5;C{5ts{:z"av
'Diwajiblwn atas lamu bnpnang padalwlbupnang
itu adalnh sesuatu yang lmmu benci. Bol"eh jadi kamu
mem.bmri sesuatu, pannhal ia amat baik bagimu. Dan,
boleh jani (pula) lwmu mmyulai sesuatu, padalwl in
am.at buruk bagimu. Allnh mmgetnhui, sednng knmu
tidnk mmgetahar. " (al-Baqarah: 216)

Berperang di jalan Allah merupakan suatu ke
fardhuan yang sangat beraf tetapi ia merupakan
suatu kefardhuan yang wajib ditunaikan. Wajib di-
tunaikan, karena di dalamnya terdapat kebaikan
yang banyak bagi setiap muslim, kaum muslimin,
semua numusia, kebenaran, kebaikan, dan kesaleh-
an.

Islam telah membuat perhitungan sesuai dengan
perhitungan fitatr maka ia tidak mengingkari berat-
nyakefrrdhuan ini. IGrena ihr, iatidakmeremehkan
umsannya Ia juga tidak mengingkari jiwa manusia
dengan perasaan fitratrryayang merasakan ketidak-
senangan dan keberatan terhadapnya Islam tidak
menentangfibatr, tidakbertabrakan dengannya" dan
tidakmenghararnkan perasaan-perasaanfitriahyang
tidak ada jalan untuk dipungkiri. Akan tetapi Islam
mengobatiurusan ini dari sisilain, dan dipancarkan
kepadanya cahaya baru. Ia mengakui bahwa di
antara kefrrdhuan-kefrrdhuan yang diwajibkannya
terdapat sesuatu yang sangat berat, pahit, dan tidak
menyenangkan. Tetapi, di balik itr terdapat hikmatr
yang menjadikan entengnya keberatan ifir, menjadi
kan manisnya kepahitannya dan unhrk mewujud-
kan kebaikan tersembunyi yang kadang-kadang
tidak terlih,at oleh pandangan manusiayang terbatas.

Padawaktu ihr, terbukalahbagi jiwa manusia suahr
jendela baru untuk melihat suatu persoalan, dan
unhrkmenyingkapnya dari suahr sudutyang lain dari
biasanya Suahr jendelayang darinya berembus angtn

kelembutan ketika jiwa sedang ditimpa kesedihan
dan menghadapi urusan yang beral

Sesungguhnya tidak ada orangyang mengetahui,
barangkali di balik sesuahr yang tak disukai itu

terdapatkebaikan, dan di balik sesuahr yang disukai
terdapatkebtrrukan. Sesungguhnya 7-atYangMaln
Mengetahui segala tujuan yang jauh dan Yang
Mengetahui segala akibat yang tersembunyi, Dia
sajalah yang mengetatrui semua itu. Sedangkan,
manusia tidak mengehhui hakikatrya sedikit pun.

Apabila anginyang segar ifil telah berembus ke
dalam jiwa manusia, maka menjadi ringanlatr apa
yangtadinyaterasabera! terbukalatr jendelajendela

pengharapan, beristirahaflah hatinya ketika panas

terik menimpa, dan timbullah kecenderungannya
untuk melaksanakan ketaatan dan menunaikan
kewajiban dengan penuh keyakinan dan rela hati.

Demikiailah Islam menghadapi fitzh, tidak me
mungkiri perasaan-peftN:um alaminya tidak meng-
inginkannya menerima perintah 1ang sulit dengan

. sematasemata memberi t rgas. Akan tetapi ia dididik
untrk melakukan ketaatan dan ampangtran harapan
untukny4 unhrkmemberikan sesuatuyang nilainya
rendah agar mendapatkan sesuatu yang lebih baih
untuk meningkatkan derajatnya dengan sukarela
tanpa keterpaksaan, dan unhrk merasal<an kelemalr-
lembutan Ilatri yang mengetatrui tempat-tempat
kelemahannya Yaitr, mengetahui beratrya kewaiib
an yang dibebankan atasnya, yang memaaflran dan
memberinyakemampuan, dan mendorongqradengan
memberinya kebanggaan, pengertian, dan harapan.

Demikianlah lslam mendidik dan memelihara
fitah sehingga ia tidak mer:Na bosan dalam men-
jalankan tugas, tidak berkeluh kesah ketika meng-
hadapi benturan pertama tidak hilang semangahya
ketika ditimpakesulitan, tidakmalu dan tidakmensa
hina ketika tersingkap kelemahannya pada waktu
menghadapi penderitaan. Alran tetapi ia tetap tegar
dan mengerti bahwa Allah akan memaafl<anny4
akan memberinya pertolongan, dan akan menguat-
kannya- Ia akan tegar berjalan menghadapi ujian.
Karena boleh jadi di dalamnya tersimpan kebaikan
yang akan diperolehnya setelah mengalami keseng-
saraan, akan diperolehnya kemudahan setelah di-
timpa kesulitan, dan akan dapatberistirahat panjang

setelah letih dan lelah. Ia tidak tamak terhadap apa
yang disukainya dan dirasakannya lezat" l<arena
boleh jadi di balik kesenangan ihr terdapat penyesal
an. IGdang-kadang sesuafir yang tak disukai itu
tersembunyi di balik sesuatu yang disukai. Danr'
kadang-kadang kehancuran dan kebinasaan itu me
nungeu di belakang sesuahr yang ditamaki (sangat

disukai) dan menyilaukan.
Sungguh ini merupakan metode yang meng-

agumkan dalam pendidikan, manhnjyang dalam
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dan luas, manlnj yang mengetahui jalannya menuju
saluran-saluran jiwa manusia rangsangan-rang-
sangannya, dan pinhr-pinhrnya yang banyak, yang

dilakukannya dengan benar dan jujur, tidak mem-

berikan arahan bohong dan tidakmemberikan ke
masan yang penuh tipuan. Adalah benar bahwa jiwa

manusia yang kemampuannya terbatas dan lemah
ini tidak menyukai suatu perkarayang di dalamnya
terdapat kebaikan yang benar-benar kebaikan. Ada-

lah benar bahwajiwa manusia menyrkai sesuatu dan

tarnak terhadap apa yang dicintainya ihr, padahal di
dalamnya terdapat keburukan yang benar-benar
buruk Adalah benar dan sungguh-sungguh benar
bahwa Allah mengetahui sedang manusia tidak me
ngetahui. Apakah gerangan yang diketahui manusia
tentang akibat segala sesuatu? Apakah gerangan
yang diketahui manusia di balik sesuatu yang ter-
hrt rp dan tersembunyi? Dan, apakah gerangan yarg
diketatrui manusia dari hakikat-hakikat yang tidak
tunduk kepada hawa nafsu, kebodohan, dan ke
terbatasan?

Sungguh senfirhan Rabbani kepada hati manusia
ini membukakan alam lain di hadapannya selain alam

terbatas yang dapat dilihat dengan kedua matanya

itu. Tampak di hadapannya petugaspetugas lain
yang bekerja untuk mengokohkan alam semesta,
membolak-balik urusan, dan memberikan akibat-
akibatyang tidak seperti yang dikira dan diangan-
angankan manusia Ia membiarkannya ketika dia
memenuhi panggilannya dengan patuh di dalam
tansan takdh berarnal, berharap, berkeinginan, dan

merasa takul Akan tetapi, semua urusannla diseratr
kan kepada tangan yang bijaksana dan ilmu yang

meliputi, sedang dia merasa ridha dan mantap.
Dia masuk ke dalam Islam melalui pinhr-Nya yang

luas. Maka tidaklah jiwa ifir merasakan halslrart Mlarn

'keselamatan, kesejahteraan, kedamaian' kecuali
ketika iayakin bahwa pilihan terbaik ialah apa yang

dipilihkan oleh Allah, dan kebaikan ihr terdapat di
dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah,
bukan karenausahanya agar diujiTuhannya dan ia

meminta bukti kepada-Nya. Sesungguhnya ketun-
dukan yang penuh, pengharapan yang sungguh-
sturgguh, dan usahayang mantap adalatr merupakan
pinhr-pintu s/m keislaman, keselamatan' yang Allah
menyeru hamba-hamba-Nya yang beriman agar
masuk ke dalamnya secara total. Dia membimbing
mereka kepadanya dengan carayang mengagum-

kan, dalam, dan luas ini, dengan penuh kemudahan,
kelemah-lembutan, dan kelapangan. Dibimbing-
Nya mereka kepada silrntni sehingga Dia menugas

kan mereka kewajiban perang. Maka, kedamaian
yang sebenarnya ialah kedamaian roh dan hati
nurani hingga dalam medan perang sekalipun.

Pengarahan yang dikandung oleh nash Al-

Qur'an ini tidak berhenti pada batas perang saja.

IGren4 perang itu tidak lain hanyalatr sesuatu yang

tidak disukai oleh jiwa manusia padahal di belakang-

nya terdapat kebaikan. Pengarahan ini meliputi
seluruh aspekkehidupan orang mukrnin, menyampai-

kan bayangannya kepada seluruh peristiwa dalam
hidupnya.

Manusia tidak mengetahui di manakah sebenar-

nya adanya kebaikan dan di mana pula adanya ke
burukan ifu.'Orangorang mukmin yang keluar
pada Perang Badar mencari kafilah-kafilah dagang

Quraisy dan barang daganganny4 dan mereka ber-
harap bahwa golongan yang diianjikan Allah kepada
mereka itu adalah golongan kafilah dagang dengan
dagangannya itu, bukan pasukan perang Quraisy.
Akan tetapi, Allah menjadikan kafilah dagang itu
lepas, dan bertemulah mereka dengan pasukan
perang Quraisy. Maka, kemenanganlah yang ber-
gema di jaztahArab, dan berkibarlah panji-panji

Islam. Nah, di manakah gerangan nilai kafilah
dagang itu dibandingkan dengan kebaikan yang

besar (kemenangan) yang dikehendakiAllah untuk
kaum muslimin itu? Di manakah nilai pilihan kaum
muslimin untuk dirinya sendiri dengan apa yang
dipilihkan Allah unhrk mereka? Allah mengetahui,
sedang manusia tidak mengetahui!

Sesungguhnya, murid Nabi Musa a.s. lupa ter-
hadap perbekalan-berupa ikan-yang telah mereka
siapkan, lalu ikan itu meluncur ke laut di sebelah
batu besar,

'Makca tntknla mnelm berjalnn lzbih jaula bnlmnlah
Musa lepadn muridnya, 'Bawal.ah lu mnri mnlwnnn
kin. Sesungguhnya kin tdnh mnasa btih kmma pn-
j alnnan kin ini.' Muridny a mmj awab, Tahuknh lamu
tntlnla kita mencari tempat berlindung di batu tndi,

m.akn sesunguhnya aku lupa (mmceritaknn tcntang)

ilwn itu dnn tidnk adalahyangmelupalnn aku untuk

mmrrinlrnnnya lucuali setan, dart ilwn itu m.engambil

jalannya kt lnut fungan cara Jang aruh sekali.'Musa

b erkntn"'Ihthh (tmtpat) y ang kita cari.' I'alu luduany a

Irmbali mmgikuti jejak mnelm semuln. Lal'u mnelw

b ntunu derryan s ewang ltamba di antara hmnba-hamba'
Kami.... " (al-Kahfi : 62$5)

Inilah yang menyebabkan Musa mengeluarkan
(rahasia ihr) kepada muridnya. Seandainya tidak
terjadi peristiwa ikan ifu, niscaya mereka tidak akan
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kembali. Dan,'mereka akan kehilangan apa yang
mereka cari dalam perjalanan ifu.

Setiap manusia-dalam pengalaman l*tususnyr
dapat merenungkan batrwa di balikhalhalyang tidak
disukai yang dijumpainya dalam kehidupanny4
terdapat kebaikan yang banyak, dan di balik ke
lezatan-kele zatan ter dapat keburukan yang besar.

Betapa banyaknya sesuahr yang dicari manusia png
hampir saja rusak dirinya karena menyesali keter-
luputan sesuahr yang dicari ifu. Tetapi, setelah
beberapa wakbu tampak baginya bahwa ternyata
keterluputan itu merupalan cara penyelamatan dari
Allah. Juga betapa banyaknya cobaan yang dikeluh-
kan oleh seseorang karena buruknya (secara

lahiriah) yang menjadikannya hampir-hampirputus
asa Tetapi, setelah beberapa waktu ternyata hal itu
menimbulkan suatu kebaikan di dalam hidupnya
yang tidakpernah dialaminyaketika diahidup dalam
kemakmuran yang panjang.

Sesungguhnya manusia tidak mengetahui, dan
Allah sendirilah Yang Maha Mengetahui. Maka,
apakah kewajiban manusia kalau dia sudatr pasrah?

Inilah manlwj tarbawi 'metode pendidikan'Al-

Qur'an terhadap jiwa manusia, agar ia percay4
pasrah, dan menyerah saja mengenai urusan gaib
yang tersembunyi, sesudah ia berbuat apa yang
dapat ia lakukan dalam samudra usatra yang lahir
(tarnpak).

t**

Beberapa Febnjuk dan Pengajaran bagi IGum
Muslimin dalam Persoalan Ferang

Di antara bimbingan bagi kaum muslimin kepada
silrn'lslam, keselamatan' ialah btwa berikut dalam
urusan perang pda bulan haram ini,

# *39 :i \+,:,q.fri )Ai * 6M-
4'Ji #G -*UL3^1*#&i5,
'e\1: 'iti'irt'r+ KIr, "urfrt;6
p>-_,s;{}qe,&Mi,3g{iffi.e

2
. .lz4 z.l/ . ./ o/ z. i I t/. -f ,

€"rar. a,i+, Cf A+ : .;i2.:- 63 UiLla:-,,l Ol

u; ltl a AJ$l + q.s&t z:;:,
i':iy€q;-li()ieAtryi\Si;.$:C
\, i6o W \;'b+,fi (, V E 6Ji 5 I $

'jj6 xti 7r s:'u;. ; qi J,\g e
+u,

"Mnela bntnnya lupadamu tentary bnpnang pada

bulmt Haram. I{nrnkanfu Bnpnang dnlmn bulm in
adnlnh dnsa besm, tztapi mmghalnngi (nanusia) darl
jalm Allah W l"podoAilah (nmshakngi mawk)
Masjidil Haram dnn mcngusi.r pmdudulmya dmi se-

kitnnl a, lzbih baar (dnsany a) di siri Allah Dan bnhnt
rttn"h bbih besar (dwanya) daripada mm.bunuh.'
Mnelw tidak hmri-lmtinyammnangi kmnu sampai

mnela (dapot) mcngmbalilan lamu dmi agamamu
(lepada lu6{tran) smndainya maela sangup. fuurg
siapa yang matad di antara lama dni agamanya, Iah
dia mari dnlam lukStran, mnla mnela itulah y ang sia-

. sia anulanny a di dania dmt. di a*hirar dan nsreka itulah
patglruni neraAu. Maelu lakal di dalarnnla. Serl.try-

ghrya orong- orang y ang bniman, orang-mang yng
bnhijrah dan befihad di, j akn Allah" mncla itu nng-
lwaplwn rahmat Allah. Allah Mala Pagarnpun Ingi
Mala PaU ay ang." (al-Baqarah z 217-218)

Disebutkan dalam beberapa riwayatbalwa ayat

ini hrun mengenai pasukan Abdullah bin Jatrsy r.a.

yang diutus Rasulullah saw. bersama delapan orang
Muhajirin tanpa seorang Anshar pun dengan menr
banva suratterhrhrp dan tidakboleh dibuka sebelum
dua malam. Maka ketika dibuk4 dia mendapati isi
surat itu demikian, "Apabila engkau telah melihat
suratku ini, maka berangkatlah engkau hingga
engkau turun di lembatr Naktrlalr{i antara Meka}r
dan Thaif-unhrk mengawasi kaum Quraisy. Dan,

engkau beritahukan kepada kami mengenai infor-
masi mereka- Jangan sekali-kali engkau memaksa
seoftrlg pun dari satrabat-satrabafrnu untuk berialart

bersamamu." Peristiwa ini terjadi sebelum Perang
Badar l(ubra.

Setelah AMullah binJahsy melihat suratini dia
berkata "IGmi dengar dan kami pafirh" IGmudian
diaberkatakepada satrabat-sahababry4 "Rasulullah

saw. telah memerintahkanku berangkat ke lembatr

Nakhlah unhrk mengawasi kaum Quraisy dan me
nyampaikan informasi kepada beliau tenhng mereka
dan beliau melarangku un0lk memaksa seomng ptn
dari kalian. Bararusiapa di antaratalianyang meng3

inginkan mati syatrid, maka hendaklah ia berangkat
Dan, barangsiapa yang tidak mennrkainya maka
silakan dia pulang. Sedanglian, aku akan melaksana

kan perintah Rasulullah saw.."

Maka berangkatlah dia, dan berangkat prrla
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sahabat-sahabatnya bersamanya tanpa ada seorang
pun yang ketinggalan. Kemudian mereka mene'
lusuri jalan ke Hijaz, sehingga ketika sampai di suahr
jalan tersesaflah unta Sa'ad bin Abi Waqqash dan
Utbah bin Ghazwan r.a.. Maka, tertinggallah dua
orang ini dari rombonganAbdullah bin Jahsy liarena
mengikuti untanya, dan yang enam orang terus
berangkal Sehingga, ketika rombongan itu sampai
di lembah Natfilah, lewaflah rombongan kafilah
oftlng{ftmg Quraisy yang membawa dagangan. Di
antara rombongan ihr terdapatAmr ibnul Hadhrami
dan tiga oftng yang lain. Maka pasukan itu mem-
bunuh Amr ibnul Hadhrami dan menawan yang dua
orang lagi, sedang orang yang keempat sempat
melarikan diri. Kemudian mereka merampas barang
dagangan ihr.

Mereka (pasukan Abdullah bin Jahs$ mengira
bahwa hari itu adalah hari teral<hir bulan Jumadil
Akhir. Tetapi, ternyata hari itu adalah tanggal satu
bulan Rajab-salah satu bulan Haram-yang sangat
diagungkan oleh bangsaArab, dan Islamiuga meng-
hormatinya dan mengakui kehormatannya- Mak4
setelah pasukan itu sampai kepada Rasulullah saw.

dengan membawa dagangan dan dua tawanan ihr,
beliau bersabd4 "Aku tidak memerintahkanmu ber-
perang pada bulan Haram." lalu beliau meng-
hentikan barang kedua tawanan tersebut dengan
tidak mau mengambilnya sedikit pun.

Setelah Rasulullah saw. bersabda begibr, menyesal-
lah mereka. Mereka mengira bahwa diri mereka
telah binasa (berbuat kerusakan), dan teman-teman-
nya dari kaum muslimin mencela mereka dengan
keras atas perbuatan mereka ihr. Dan berkatalah
oftmg{ftrng Quraisy, "Sesungguhnya Muhammad
dan sahabat-satrabatnya telah menghalalkan bulan
Haram, menumpahkan darah, merampasharta dan
menawan orang pada bulan itu." IGum Yatrudi ber-
kata, "Dengan demikian, optimislah kalian unfuk
menghadapi Muhammad! Amr ibnul Hadhrami
telah dibunuh olehWaqid binAbdullah. Amr berarti
perang telah ramai! Al-Hadhrami berartiperangtelah
hadir! Dan, Waqid bin Abdullah berarti perang telah
disulut!"

Maka tersebarlah seruan yang menyesatkan ini
dengan berbagai macam cara yang penuh tipu daya
dengan sangat populer di kalangan bangsa Arab.
Mereka memberi lambang kepada Nabi Muhammad
saw. dan sahabat-sahabat beliau deng'an simbol
pelanggar yang mengotori hal-hal yang disucikan
bangsaArab, dan dia menginglarikesuciannyaketika
tampak kemaslahatannya

Demikianlah mereka menyebarkannya sehingga
turunlah nash-nash Al-Qur'an ini. Maka, dipatah-
kanlah semua perkataan, dan dijelaskanlah posisi-

nya seqra proporsional. Kemudian Rasulullah saw.

menangkap kedua tawanan itu beserta barang
rampasan ifu.

"Mnela bntnnla lwpadnmu tentnng berpnang padn
bulnn Harant. Karoknnkh Bapnarrypadn buhn itu
anahhdosabesm."

Ayat itu turun untuk menetapkan dan mengakui
kehormahn bulan Haram, serta menetaplian bahwa
berperang pada bulan ifu memang merupakan dosa
besar. Akantetapi,

'Mmghalnngi (nanurin) dai j alan Alkla lnfa lepada
AllnlL (menghnkngi masuk) Matjidil Haram, dan
mmgusir penduduknya dari sekito.rnya, lzbih besar

(dosanya) di sisi Alkh. Bnbuat ftnah lebih besar

(dnsany a) darip ann mentlunuh. "

Sesungguhnya kaum muslimin tidak memulai
perang. Mereka tidak memulai melangar. Tetapi,
yang berbuat demikian adalah orangorang musyrik
Merekalatr yang menghalang-halangi manusia dari
jalan Allah, kafir kepada-Nya, dan menghalang-
halangi manusia masuk Masjidil Haram. Mereka
telah melakukan segala masrm dosa besar untuk
menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka kafir
kepadaAllah dan menjadikan manusia kafr kepada
Allah. Mereka mengufi.ri Maqiidil Haram dan me
rusak kehormatannya dengan menyakiti dan meng-
ganggu kaum muslirhin di dalamnya, dan mem-
fitrah mereka dari agamanya selamatigabelas hhun
sebelum hijratr, serta mengusir penduduknya dari-
nya Padahal, tempat ini merupakan tempat haram
yang Allah menjadikannya sebagai tempat yang
aman. Tetapi, mereka tidak menghormatinya dan
tidak menghormati kesuciannya.

Mengusir penduduknya darinya lebih besar
dosanya di sisiAllah daripada berperang dalam bulan
Haran\ dan memfitntr manusia dari agamanyalebih
besar dosanya di sisiAllah daripada membunuhnya
Sedangkan, kaum musyrikin telah melakukan kedua
dosa besar ini, sehingga gugurlah alasan mereka
untuk menjaga kehormatan Baitul Haram dan
menghormati bulan Haram. Dijelaskanlah posisi
kaum muslimin dalam menolak orang{rang y:rng

melanggar kehormatan-kehormatan ihr, yang men-
jadikannya sebagai benteng manakala mereka
menghendaki, dan merusak kesuciannya kalau
mereka menginginkan! I(aum muslimin harus me
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merangimereka dimar p sajamerekaberada IGrena,
mereka adalah orang{rang yang melanggar, me
lampaui batas, dan penjahat, yang tidak menjaga
sesuatu yang terhormat, dan tidak keberatan
melakukan kejahatan di tempat yang suci. I(aum
muslimin tidak membiarkan mereka berlindung
dengan perisai palsu yang berupa tempat-tempat dan
bulan-bulan Haram yang sama sekali jiwa mereka
tidak menghormatinya

Sungguh ini merupakan kalimatyang benmtetapi
dimaksudkan untuk kebatilan. Dan, penunjukan
mereka kepada kehormatan bulan Haram hanyalah
semata-mata dimaksudkan unhrk menjadi perisai
guna berlindung di belakansnya untuk menjeleld<an
posisi kaum muslimin dan memberinya identitas
sebagai orangyang melanggar dan melampaui batas.

Padahal, sebenarnya merekalah yang melanggar
dan melampaui batas sejak semula, dan merekalah
yang merusak Baitul Haram sejak awal.

Islam merupal<an manhnj waqi'i'tatartam yang
realistis' bagi kehidupan. Teori-teorinya tidak di-

. tegakkan pada idealitas-idealitas fiktif dan beku.
Islam mengarahkan kehidupan manusia sebagai-
mana adanya dengan segala hal yang merintangi-
nya, yang menarikny4 dan yang terlibat dengan
realitasrealitas yang ada. Islam mengarahkan dan
membimbingnya dengan bimbingan yang realistis
unhrk berjalan dan mendaki ketinggian dalam wakhr
yang sama Islam mengarahkannya dengan pemecah-

an-pemecahan praktis yang sesuai dengan realitas
ny4 tidak membubung dalam lif,rayalan dan impian,
dan pandangan-pandangan bersayap yang sama
sekali tidak bermanfaat bagi kenyataan hidup.

Mereka (orangorang musyrik dan kafr) itu ada-

lah kaum yang zalim, melanggar, melampaui batas,
tidak menegakkan timbangan basi hal-hal yang
disucikan, dan tidak menjauhi di hadapan hal-hal
yang patut dihormati. Bahkan, mereka mengotori
segala sesuatu yang dihormati masyarakat baik
akhlak, agarfl4 maupun akidah. Mereka meng-
hadang kebenaran dan menghalang-halangi manu-
sia dari kebenaran ifir, membuatfitnah terhadap kaum
mukminin, menyakiti dan mengganggu mereka
dengan amat sangat, batrkan mengusir mereka dari
negeri Haram yang aman bagi seluruh makhluk
hidup hingga bagi binatans sekali pun. Setelah ifir,
mereka berperisai dan bersembunyr di belakang
bulan Haram, mencari dan hendak menguasai ke
hidupan atas nama hal-hal yang dihormati dan di-
sucikan, seraya berteriak lantang, "Uhatlah ihr
Muhammad dan orangorang yang bersamanya

telah merusak kehormatan bulan Haram!"
Nah, bagaimanakatr Islam menghadapi mereka?

Apakah Islam menghadapinya dengan pernecahan-

pemecahan ideal dan teori-teori yang tingei dan fiktiP
Dengan melucuti kaum muslimin yang baik-baik itu
dari semua senjatanya, sementara musuh-musuh
merekayang melampaui batas dan jahat itu meng-
gunakan segala macam senjata dan tidak melepas
kannya sama sekali? Tidak, tidak demikian! Sesung-
guhnya Islam tidakberbuat demikian, liarena ia ingin
menghadapi kenyataan, unfuk menolaknya dan meng-

hapuskannya. Ia ingin melenyapkan kezaliman dan
kejatratan, ingin memotong kuku-kuku kebatilan dan
kesesatan. Islam hendak menyerahkan bumi kepada
kekuatan yang baik, dan menyerahkan kepemim-
pinan kepadajamaahyangbagus. IGrena itu, iatidak
menjadikan hal-hal yang patut dihormati itu sebagai

benteng dan perisai yang di belakangnya ber-
sembunyi kaum perusak, pelanggar, dan tiran itu
unhrk melempari orang{rang yang baik-baik dan
saleh serta konstrukti{ sedangkan mereka sendiri
aman dari seftngan dan lemparan panah.

Islam menjaga segala sesuatu yang pafut di.
hormati pada orangorang yang menjaga segala
sesuatuyang patut dihormati ifu, sangat serius dalam
masalah ini dan disiplin. Akan tetapi, ia tidak me
nolerir kalau hal-hal yang pahrt dihormati ini di'
jadikan perisai bagi orangoftmg yang hendak me
rusak hal-hal yang pahrt dihormati itu dan menyakiti
orang-orang yang baik-baik, membunuh orang-
orang saleh, membutuh orangorangyang beriman,
dan melakukan segala macam kemungkaran. Se
dangkan, mereka lepas dari hukum qishash (pem-

balasan) karena berlindung di balik perisai hal-hal
yang patut dihormati dan harus dijaga

Islam tetap memberlakukan prinsip ini. Islam
mengharanrkan ghibah'menggunjing', tetapi tidak
ada yang namanya ghibah terhadap orang fasik.
Orang fasik yang sudah populer kefasikannya tidak
memiliki kehormatan yang harus dijaga oleh orang-
orangyang terhrsuk oleh kefasikannya Islam meng-
hararnkan seseorang mengucapkan kata-kata yang

buruk secara terus terang. Tetapi, ia membbrikan
pengecualian yaihr,

"lfu cu ali orang y ang dianiay a. " (an-Nrsad z LaB)

Mak4 ia boleh menyatakan sesra terus teranf
ucapan buruk mengenai orang yang menzaliminya
karenaih adalah haknya Sedangkan, kalau dia diam
saja, maka hal itu akan mendorong si zahm ils.
semakin menjadi-jadi di dalam melakukan kezalim-
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annya dengan berlindtng kepada prinsip mulia yang

ia tidak berhak menggunakannya unhrk berbuat
zalim itu.

Di samping itu, Islam tetap di dalam koridornya
yang tinggl dan tidak firrun menjadi pembenar
oftmg{rang jatrat dan melampaui batas, tidak mem-
perkenankan menggunakan senjata-senjata rahasia
dan caracara yang hina Islam hanya mendorong
kaum muslimin unhrk melakukan pukulan dengan
tangan merek4 unhrk memerangi mereka, untuk
membunuh merek4 dan unhrk membersihkan udara
kehidupan dari mereka Hal ini dilakukan dengan
terang-terangan dan di siang bolong.

Ketika kepemimpinan berada di tangan-tangan
yang bersih, bailq beriman, dan istiqamah; dan ke
tika permukaan bumi telah bersih dari orangorang
yang merusak hal-hal yang patut dihormati dan
mengotori segala sesuahr yang harus distlcikan,
maka pada waktu ihr terpeliharalah kehormatan
segala sesuafu yang suci secara sempurna sebagai-

nulna yang dikehendaki oleh Allah.
Inilah Islam! Yang jelas dan terus terang! Yang

kuat dan dominan, tidakterlipat-lipat, tidakberputar-
putar, dan tidak memberi kesempatan bagi orang
yanghendakmelipat-lipatrya dan memutar-mutarnya-

Inilah AlQur'an! Ia menempatkan kaum mus
limin di muka bumi dengan teguh, tidak bergopng
kakinya di sana Merekaberjalan diialanAllah untuk
membersihkan bumi dari kejatratan dan kerusakan,
dan tidak membiarlian hati mereka bergoncang dan
berduka cita dimakan oleh bisikan-bisikan dan
diganggu oleh waswas dan isu-isu. Bisikan-bisikan
jahat ihr adalatr kejatrataru kerusakan, kezaliman, dan
kebatilan. IGrenaitu, tidakperlu dihormati dan tidak
boleh berperisai dengan halhal yang pahrt dihorma6
yang justru dari belakangnva mereka menggebuki
hal-hal yang patut dihormati itu. Ifuum muslimin
hrendaHah berjalan di jalan hidupnya dengan penuh
keyakinan dan kemantapan, dengan hati yang se
lamat sejahterq dan di dalam jaminan keselamatan
dan kesejahteraan dari Allah.

Setelah menjelaskan hakikat ini, meneguhkan
kaidah ini, dan memantapkan hati dan kaki kaum
muslimin, berlanjutlah ayat berikutnya unhrk me
nlngkap dalamnya kejahatan dalam hati musuh-
musuh mereka dan betapa kuatnya rasa permusuh-
an dalam hati dan program-program merek4

'Merelw tidnk hcnri-hmtinya rcmnangi lwmu sampai

merela dnpat mengembaliknn lamu dari agamamu

(lnpofu lukafimn), seandninya mnekn sanggup."

Pernyataan yang benar dari Yang Maha Mengeta
hui lagi Matrawaspada ini menyingkap kontinuitas
yang buruk untuk melalilkan kejahatan dan unhrk
memfitnah kaum muslimin dari agamanya dengan
diidentifikasi bahwa ini sudah menjadi hrjuan yang
pasti bagi musuh-musuh kaum muslimin itu. Inilah
sasaftm yang tidak pernah berubah yang diarahkan
kepada kaurn'muslimin pada semua negeri dan
semuagenerasi.

Keberadaan agama Islam di muka bumi ini sen-

diri sudah menjadikan musuh-musuh Islam dan
kaum muslimin ini maratr dan geram sekaligus takut
dan l*rawatir. Mak4 Islam itu sendiri merupakan
suatu kekuatdr yang ditakuti oleh setiap orang yang

suka berbuatkebatilan dan zalim. Juga dibenci oleh
setiap orang yang suka berbuat kerusakan. Islam
dengan kebenarannya yang bersinar terang dan
nianlni-nyayaiglurus serta z ialwnrnyayangbagus
ifu sendiri sudah merupakan serangan. Dengan
semua ini, Islam sudah merupakan serangan ter-
hadap kebatilan, kezaliman, dan kerusakan. Karena
ifirlah, orang{rang yang suka berbuat batil, zalim,
dan kerusakan ihr merasa tidak tatnn terhadapnya.
Mak4 mereka senantiasa mengintai para pemeluk-

nya untuk difihah darinya dan dikembalikan men-
jadi orang kafir dalam salah satu bentuk kekafiran
dari sekian banyakbenhrkkekafran. Hal ifi.r disebab
kan mereka tidakmerasa aman di dalam melakukan
kebatilan, kezallman,dan kerusakan, sedangkan di
muka bumi terdapat kaum muslimin yang meng-
amankan agama Islam ini, memberlakukan manhni
nya danhidup dengan nizham peraturan'-nya-

Bermacam-macam cara dan sarana yang diper-
gunakan musuh-musuh Islam itu untuk memerangi
kaum muslimin. Tetapi, tujuannya sudah jelas, yaitu
mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya kalau
mereka mampu. IGlau senjata yang ada di tangan
mereka patah, mereka gunakan senjata yang lain
lagi Dan, l€lau alatyang ada di tangan mereka trmpul
maka mereka gunakan alat yang lain lagi. Informasi
yang benar dari Yang Maha Mengetahui lagi Maha-
waspada terus berkumandang memperingatkan
kaum muslimin agar tidak menyerah. Diingatkan-
Nya mereka akan bahaya yang mengancam, dan
disertrNya merekaunhrkbersabarmenghadapitipu
daya dan serangan mereka l(alau tidak demikian,
niscaya kaum muslimin ini akan rugi di dunia dan di
akhirat, dan akan mendapatkan azab yang tidak
dapat ditolak dengan permintaan maaf dan alasan
pembenarapapun,

"Bmangsinpa y ang murtad dt anlnra Immu dnni agamn-
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rry a, lnJu dia mati dnlam lukafiraa malw mnela inlnh
yatgsindn amalannya di dunin dnn di akhirat. Mereka

itulnh patghuni nnalu. Mneka kzlfll di dalamnya."

I{ata " hubutli"sia-sia/gugud adalah diambil dari
perkataan, " Habith.at an-nanqah'idzgn ra'at rnar'an

klnliitsanfa-inrnfaldattnmrnanafaqat'vnt^ibthubuth
apabila dia memakan rumputyang jelek lalu kem-
bung perutrya kemudian {nati'." Al-Qur'an meng-
ungkapkan dengan perkataan ini tentang sia-sia atau
gugurlah amalan. Maka, cocoldah antarafhmjuk
indrawi dan pehrnjuk maknawi (kejiwaan) ini. Sesuai

besarnya amat (tinaaUn) kebatilan dan ineng-
gelembungnya fenomena taniriannva yang kemu-
dian hancur binasa dengan besarnya hrbuh unta dan

menggelembungnya perutny4 kemudian pada

alirhirnya binasa karena kembungnya itu.
Barangsiapayang murtad dari Islampadahal dia

sudatr merasakan dan mengenalnya, di bawatr pukul-

an gzmgguan dan fituiah-bagaimanapun tingkatan-
nya-maka inilah tempat kembalinya yang telah di-
tetapkan Allatr untuknya Yaitu, siasialah arnalnya di
dunia dan di akhirat dan akan kekal dalam azab

neraka
Sesungguhnya, hati yang telah merasakan dan

mengenal Islam tidak mungkin akan murtad dari-

nya dengan sungguh-suqgguh, kecuali apabila sudatr

mengalami kerusakan yang sudah tidak dapat di-
perbaiki. Dan, ini adalah murtad yang sungguh-
sungguh, bukan dalam rangka melindungi diri dari
penderitaan yang sampai melampaui batas kemanr-
puan, karenaAllah itu MatraPeqrayang. Ia memberi-
kan kemurahan kepada seseorang-ketika azab yang
diterimanya sudah melampaui batas-untuk menjaga
diri dengan melakukan tindakan pura-pura dengan
hati yang tetap mantap pada Islam dan iman. Akan
tetapi, Allah tidak memberinya kemurahan untuk
melakukan kekafiran yang sebenarnya dan murtad
yang sebenarny4 dengan mati di dalam kekafran.
I(ta berlindung kepadaAllah dari yang demikian itu.

Peringatan dari Allah ini berlaku hingga akhir
z:rrnan Orang muslim tidak boleh menjadikan siksa
an dan fitratr itu sebagai alasan untuk meninggalkan
agamanya dan keyakinannya murtad dari keimanan

dan keislamannya dan menarik diri dari kebenaran
yang telah dirasakannya dan diketahuinm Mak4 di
sana terdapat perjuangan yang keras, kesabaran, dan

ketabahan sehingga Allah mengizinkan. Allah tidak
akan membiarkan hamba-hambaNyayang beriman
kepada-Nya dan bersabar menghadapi penderitaan

di jalan-Nya Maka Dia akan memberikan ganti ke

pada mereka dengan sesuatu yang lebih bailq yaitu

salah sahr dari dua keuntungan yang baik, yaitu
menang atau mati syahid.

Di sana terdapat rahmat yang diharapkan oleh
orang{ftrng yang disakiti di jalan Allah,, dan tidak
akan berputus asa dari rahrnat ini orangyang hatinya

semarak dengan iman,

"Sesangguhny a arung- urang y ang bnima orang y ang

b nhijrah dnn b trj ilad di j akn Allnh mnela itu mcng-

lwraplan rahnnr'Allah. Allnh Mala PntganQun lagi
MahnPuryayng."

Harapan orang mukrnin terhadap rahmatAllatt
sama sekdi tidak akan dikecewakan oleh Allah.
Sesungeuhnya dia telah mendengar tenhng golong-

anyang muktrlis dari kalangan orang{mng mukrnin

rang berhijrah mengenai janji Allah yang benar ini,
'yang berjuang dan bersabar, sehingga Allah me
realisasikan janji-Nya dengan memberinya keme
nangan atau mati syahid. Kedua hal ini sanut€ilna
baiknya sama-salna sebagai ratlmat Mereka ber-
untung mendapatkan pengampunan dan rahmat
Allah,

'Allnh Malw Pengampun lagi Malw Pnyayang."

Minuman Keras danJudi
Ayat berikutnya menjelaskan kepada kaum

muslimin tentang hukum minuman keras dan judi.

Keduanya termasuk kelezatan yang orang-orang
Arab biasa tenggelam dan bersenang-senang de
nganny4 pada hari-hari yang mereka tidak mem-
punyai kepentingan lebih tinegi yang perlu men-

curatrkan segenap tenag4 pera$un, dan waktu,

3,"4w5}r:tsrS;t, j6X;{;3-*

$ Wr:at@s9o$'e'5
'Msrel@ bnnny a lwpadnnu tmlang klwnw (minum-

on krras ) dnn j udi. I{nlaltatfuh" Padn ktdunny a itu ter -

dapat dnsa besar dnn bebnapa manfaat bagi rnantia
tttapi dosa keduanya lebih besar daripadn' manfant-

ny a.... "' (al-Baqarah : 219)

Sampai wakhr ihr belum turun ayatyang mengl
haramkan ktramar (minuman keras dan segala

sesuatu yang memabuld{an) dan judi. Tetapi, juga

tidak ada nash dalam Al-Qur'an yang menghalal-
kannya. Sebenarny4 Allah hendak membimbing
hngan jarnaah yang baru trmbuh ini untuk melang-
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kah selangkah demi selangkah ke jalan yang di:
kehendaki-Nya dan ditampakkan-Nyj di matamereka
perimzm yang ditakdirkan untuk4ra- Dan, peranan
besar ini tidak cocok kalau dibarengi dengan per-
buatan sia-sia dengan berkutat dalam minuman
keras danjudi. Juga tidak cocok bagi orang yang
menghabiskan urnur, menguras pikiran, dan meng-
habiskan tenagaunhrkpermainan orang{rang peng:

anggwan yang hanya disibuliJ<an untuk mencari
kesenangan diri sendiri saj4 atau oftIngoftIng yang
cuma menganggur lantas mengisi penganggur-
annya dengan bermabuk-mabul&an meminum
khamar dan sibuk berjudi, atau orangorang yang
jiwanya hampa lalu melakukan pelarian dengan
bermabuk-mabukkan dan berjudi, sebagaimana
yang dilahrkan oleh orangorang yang hidup dalam
kejahiliahan, baik kemarin, hari ini; maupun besok
Namun, Islam dengan ntmlwlnya dalam mendidik
jiwa manusia berjalan dengan halus, mudah, dan
tidak tergesagesa

Nash yang ada di hadapan kita ini merupakan
langkah pertama dalam menghararnkan kh,amar dan
judi itu. Karen4 sesuatu atau perbuatan ihr ada
kalanya bukan kejahatan murni. Maka kebaikan itr
adakalanya bercampur dengan kejelekan dan ke
jelekan bercampur dengankebaikan di mukabumi
ini Akan tetapi png menjadi acuan penghalalan atau
pengharaman itu ialah dominannya kebaikan atau
kejelekan. Apabila dosa dalam ldnmar dan judi iht
lebih besar daripada manfratrrf+ maka hal ifil men-
jadt illnt' alasan' pengharaman dan pelarang:annya
meskipun pengharaman dan pelarangan ini tidak
disebutkan secara eksplisil

Di sini tampaklah bagi kita salah satu benfilk
manhaj pendidikan Islam dalam Al-Qur'an yang
biiaksana yang merupakan manhaj yang dapat di-
jadikan acuan dalam banyak hal dari syariat-syariat-
nya kefardhuan-kefardhuanny4 dan pengaratran-
pengarzhannya Kita menunjuk kepada satu kaidah
dari kaidah-kaidah narilwj ini sesuai dengan pem-
bicaraan tentang lfiamar dan judi

Apabila perintatr atau larangan itu berhubungan
dengan salah satu kaidah dari kaidah-kaidatt
tnshnowur'pndangan' imani, atau dengan masalatt
i'tiqadiyah 'akidah', maka Islam menetapkan ke
putusan yang tegas sejak awal. Akan tetapi, bila
frintah atau larangan itu berhubungan dengan
masalah adat dan tradisi, atau masalah-masalah
sosial kemasyarakatan, maka Islam melakukan
metode gradual (bertahap, pelan-pelan), menangani
masalah ini dengan c:ra yang mudah, lemah lembuf

dan bertahap. Disediakannya kondisi riil yang me
mudahkan mereka melaksanakan dan menaatinya.

Apabila masalah itu merupakan masalah tauhid
dan syirik maka Islam memberlakukan perintah-
nya sejak pertama dengan jelas, tegas, dan pasti,
tanpa keragu-raguan, tanpa surut langkah, tanpa
basa-basi, tanpa toleransi, dan tanpa berbagijalan.
Karena masalah ini merupakan masalah kaidah
yang asasi d alam tashawwur,yang tanpa kaidah ini
iman tidak akan baik dan Islam tidak akan tegak.

Adapun mengenai khamar dan judi, maka per-
soalan ini merupakan persoalan adat dan kebiasaan.
Adatkebiasaan ini perlu diluruskan. Maka, dimulai-
lah dengan rilenggerall<an rasa keagamaan dan
logika tasyri'di dalam jiwa kaum muslimin bahwa
dosakhamar dan judi itn lebih besar daripada man-

&atrrya Hal ini merupakan pengarahan bahwa me
ninggalkannya itu adalah lebih utama- Kemudian
datanglah langkah kedua

"Hai urang-mang y ang beri.mara j angolnh kamu shalnt,

seforyknrnu dahm kzadnnn mabuk, sehinga lmmu
nmgnti apa y ang kamu umplan... " (an-Nina' z 43)

Shalatwajib itu ada lima wakhr, dan kebanyakan
waktunya saling berdekatan. Antara dua kali shalat
tidaHah cukup waldunya untuk mabuk dan sadar
kembali. Nah, ketetapan ini berarti mempersempit
kesempatan unfuk melalflrkan kebiasaan meminum
minuman keras, sekaligus unhrk mematahkan ke
biasaan mabuk-mabukan yang berhubungan dengan
wakhr-wakhr yang biasa mereka melakukannya.
Karena sudah terkenal batrwa pemabuk itu merasa
butuh kepada sesuahr yang memabukkan pada
wakhr-waktu yang ia biasa melakukannya Apabila
waktu ihr telah lewatdan berlalunyawalid.r ini terjadi
berulang-ulang, maka akan mengendurlah ke
tajaman kebiasaan tersebut dan memungkinkan
untrk dikendalikan. Sehingea apabila kedua langkatr
ini telah dilakukan dengan sempurn4 maka datang-
lah larangan yang pasti dan terakhir yang meng-
haraml<an ktamar dan iudr,

"Hai orang-orang yarg btrimnn, sesunggularya (me-

minum) klamar, berjudi, (berlcrrban untuk) bnlwla,
mcngundi nasib dcngan panah, adalah pnbmtnn k ji
ttrnnwk psrbualan setnn. Mala jaultilah perbuatnn-

perhnranituagarlwrummdapatkebaunnngan."(al'
I\fiaa'idatr:90)

Mapun mengenai masalah perbudakan misal-nya
makaini adalatrmasalah sosial dan ekonomi, mas&
lah lokal dan internasional mengenai perbudakan

t
t

1
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terhadap tawanan dan mempekerjakan budak, dan
merupakan sistem sosial yang lerlu diluruskan
unsur-unsurnya dan hubungan-hubungannya sebelum
meluruskan persoalan lahir dan bekas-bekasnya.

Juga merupakan persoalan negarayang memerlu-
kan konsensus dan perjanjian secara menyeluruh.

Islam sama sekali tidak pernah memerintahkan
perbudakan, juga tidak terdapat sahr pun nash delam
AlQur'an unhrk memperbudak tawanan. Akan tetapi"

Islam datang dan menjumpai perbudakan sudah
menjadi sistem dunia dalam bidang perekonomian,
dan memperbudak tawanan pun juga menjadi tradisi
dunia di mana oftmg{r:urg yang berperang berbuat
demikian. IGrena ihr, perlu dilakukan perubahan
secara perlahan-lahan terhadap sistem sosial yang
demikianini.

Islam memilihjalan unhrk mengeringkan sumber-
sumber perbudakan sehingga akhirnya-seiring
dengan perkembangan zaman-sistem ini tidak ber-
laku lagi; dengan tidak menimbulkan goncangan
sosial yang tak terkendali. Di samping itu, Islam
memberikan jar'ninan kehidupan yang layak bagi
budak, dan memberikan penghormatan sebagai
manusia dalam batasbatas yang luas.

Dimutai dengan mengeringkan sumbersumber
perbudakan selain tawanan perang syar'i danke
hrunan para budak Hal ihr disebabkan masyarakat
yang memusuhi Islam memperbudak tawanan-
tawanan muslim sesuai dengan tradisi yang berlaku
pada masa itu. Sedangkan, Islam pada waktu itu
belum mampu menekan masyarakatyang memu-
suhi mereka untuk menentang tadisi yang berlaku
itu, yang sudatr menjadi sistem sosial ekonomi dunia
ketika itu. I(alau toh Islam menetapkan pembatalan
perbudakan terhadap para tawanan, maka hal itu
terbatas pada tawanan-tawananyang jafuh ke tangan
kaum muslimin saja. Sedangkan, kaum muslimin
yang menjadi tawanan diperlakukan dengan amat
jelek sebagai budak di sana Hal ini diharapkan akan
menimbulkan simpati musuh-musuh Islam terhadap
orang Islam. Seandainya menetaplian kemerdekaan
keturunan para budakyang ada sebelum terbenhrk
sistem perekonomian bagr pemerintahan Islam,
niscaya terabaikanlatr budak-budak ihr dengan tidak
memiliki sumber pendapatan, tidak ada orang yang
menjamirury4 dan tidak adayang menanggungny4
serta tidak ada unsur-unsur keluarga dekat yang
melindunginya dari kemiskinan dan dari kejatuhan
mental yang berakibat akan menimbulkan kerusak-
an bagr kehidupan masyarakatyang baru tumbuh.

Untuk menegakkan sistemnya yang berakar

dengan dalam ini, AlQur'an tidak menashkan untuk
memperbudak tawanan,

"Apabila knmu bntemu dtngan nrang-orang knfir (di
mednn puang), maka panmnglnh batang lzhn mnelw.
Sehinga, apabila lnmu telnh rungalahlun rnerelm,

m"ala nwanl"ah mnelu. Sesudnh itu lmmu bolzh mtm-
bebasl@n rnerel@ atau m.ennima tzbusan sampai pnang
b nhmti.... " lMuhammad: a)

Namun demikian, Al{ur'an juga tidak menash-
kan untuk tidak memperbudak mereka Dibiarkan-
lah pemerintah Islam memperlalnrkan para tawanan-
nya sesuai dengan sihrasi dan kondisinya. IGrena itn,
terjadilah siling menebus tawanan dari kedua belah
pihab dan saling menukar tawanan. Ada pula yang
dijadikannyabudak sesuai dengan sifirasi dan kondisi

. 
yang mendorongnya berbuat sesuafir dalam menyikapi
musuh-musuh yang memeranglnya

Dengan mengeringkan sumber-sumber per-
budakan lain yang sangat banyak dan bermacam-
rurcarn, maka menjadi semakin sedikitlah jumlah-
nya Jumlah yang sedikit ini mendorong Islam unhrk
melakukan pembebasan sematamata karena mereka
bergabung kepada kaum muslimin dan memutus
kan hubungan dengan laskar musuh. Maka Islam
memberikan hak penuh kepada si budak untuk
meminta dimerdekakan dengan membayar fidyah
dengan melakukan mukatabah dengan majikannya.
Sejak saat dia menghendaki kemerdekaan itu, ia
mendapatkan kebebasan untuk bekerjq berusaha
dan memiliki sesuatu. Sehingga, ia berhak men-
dapatkan upah darikedaq'aifir. Boleh jugaiabekerja
pada orang lain untuk mendapatkan penghasilan
guna membayar tebusannya- Yaihr, ia menjadi manu-
sia merdeka dan mendapatkan kemerdekaan yang
paling penting secira pralitis. Kemudian dia juga
berhak mendapatkan bagran dari baituknal kaum
muslimin darirakaL Setelah itu, kaum muslimin
hendaHah membanhrnya denganharta sehinggadia
mendapatkan kembali kemerdekaannya

Semua ihr adalah selain kafarat-kafarat yang
berupa memerdekakan budakyang harus dilaku-
kan seseorang apabila melakukan sesuafu yang
krenanya ia dikenakan kafarat dengan memer-
dekakan budak, seperti karena pembunuhan yang
tidakdisengajafi dyahsumpah,danl<af aratzhilnr-'
Dengan demikian, akan beralifiirlah sistem per-
budakan secara alami seiring dengan perjalanan
z:rmarL. I(arena menghapuskan perbudakan dengan
sekaligus itu akan menimbulkan goncangan sosial
yang sebetulnya tidak perlu, dan dapat menimbul-
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kan kerusakan pada masyarakat yang sekiranya
dapat dicegah

Adapun banyaknya perbudakan dalam masya-
rakat Islam sesudah itu, terjadi karena penyimpang-
an terhadap manhajlslaty sedikit demi sedikif dan
ini merupakan fakta. Akan tetapi, prinsipprinsip
Islam tidak bertanggung jawab terhadap yang demi-
kian ihr. Hal ihr tidak dapat ditimpakan kesalahannya
kepada Islam yang tidak dilaksanakan secara benar
dalam waktu-wakhr tertentu karena penyimpangan

manusia dari manlwinya, sedikit atau banyalg dan
sesuai dengan teori historis Islam sebagaimana telah
kamikemukakan.

Sistem yang muncul dari penyimpangan ini sama
sekali bukan sistem Islam, dan tidak masuk dalam
lingkaran sejarah Islam. Islam tidak pernah berubatr
dan tidak pernatr menyand arkcn manlnj -manlwjnya
kepada yang baru. Yang berubatr adalah manusia-
ny4 yang telah menjauh dari Islam dan tidak ber-
hubungan lagi dengannl'4 serta tidak termasuklagi
dalam putaran sejaratrnya-

Apabila seseorang hendak memulai kehidupan
Islaminy4 maka ia tidak memulainya dari sejak ber-
himpunnya segala sesuatr yang dinisbatkan kepada
Islam sepanjang perjalanan sejarahnya. Tetapi, ia
harus memulainya dengan mengacu secara lang-
sung dari prinsipprinsip Islam yang benar.

Kenyataan ini sangat penting, baik dari segi
aptkasi teori maupun perkembangan gerakan akidah
dan manlwjlslam. I(ami tegaskan untuk kedua kali-
nya masalah ini dalam juz ini, karena kami melihat
telah terjadi kesesatan dan kesalahan yang berat di
dalam menggarnbarkan teori sejarah Islam dan di
dalam memahami realitas sejarah Islam inr. I(ami
juga melihat terjadinya kesesatan dan kesalahan
yang berat di dalam menggambarkan kehidupan
islami yang sebenarnya dan gerakan Islam yang
benar. Khususnya dalam kajian para orientalis ter-
hadap sejarah Islam dan orang{rang yang ter-
pengaruh oleh manhaj orientalis yang keliru di
dalam memahami sejarah. Di antara merek4 ada

oftmg{ftrng yang iKrlas tetapi tertipu.

Apakah yang llarus Diinfa^kkan?
Ayatberikutrrya menetapkan prinsipprinsip Islam

di dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang

'rri,,9i,td:lvlljq;

dilontarkan,

'intiAK

4 Dari riwayat Syarik, dari Abu Hamzah, dari Amir, dari Fatimah binti Qais dari Nabi saw.. Dikutip oleh Imam al-Jashshash di clalam kitabnya

Ahkaamul-@tian

q'rriO $|'reW#S{J
aE e/ tt:z
+!+;)l-r

'Mnelca bnnnya lupadnmu apa yang rnerelu nafkah
lan. Knnknnlah, 'Yqng l"ebih dnri lceperluan.'Dani-
kianlah Allnh m.ennanglwn ay at- ay at- Ny a lepadarnu
supaya lwmu bnpikir, tmtang dunin dan akhirat." (aI-
Baqarah: 219-220)

Suatu kali hereka bertanya tentang apa yang
mereka infald<an maka jawabannya ialah tentang
macam dan sasamnnya Sedangkan, di sini jawaban-

nya adalah tentang ukuran dan tinskatrya" Al-'afti'
adalah kelebihan dan tambahan. Maka, apa yang
merupakan kelebihan dari naflrah terhadap diri sen-

diri-dengan tidak berlebihlebihan dan bermegah-
megahan-terkena perintah infak atau nafl<ah. Yaitu,
kepada oftmg yang paling dekat hubungannya de
ngan dia, kemudian yang dekat lagi, lalu kepada
yanag lain dan seterusnya seperti yang sudah kami
kemukakan.

Talatsalabelum memadai. Mak4 nash ini tidak
dinasaktr oleh ayat z*at dan tidak dililrususkannya
menurut pendapat saya Zakat tidak membebaskan
tanggungan (nfrk). Ia hanya menggugurkan kewajib
an saja (yang berupa zakat yang sudah ditunaikan),
dan pengarahan kepada infuk masih terus berlaku:

Sesungguhnya ralat adalahhak baitulmal kaum
muslimin yang dfurrusi oleh pemerintah yang melak-
sanakan syariat Allah, dan mendistibusikannya se
suai dengan sasaftn-sasaftm yang sudah dimaHumi.
Sesudah itu, masih ada kewajiban orang muslim
terhadap Allatr dan terhadap hamba-hamba Allah.

Takat itv kadang-kadang tidak meliputi seluruh
kelebihan harta- Sedangkan, seluruh kelebihan itu
menjadi sasarirn perintah infak berdasarkan nash
yangjelas ini danberdasarkan sabda Rasulullah saw.,

{ ;r}r a'y',r Jrir ; y

"Padn hnrta terdnpat treuta1iban selnin roLr.'n
*

Kewajiban yang kadang-kadang ditunaikan pe
miliknya karena mencari keridhaan Allah. Inilah
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yang paling sempurna dan paling bagus. Kalau ia
tidak melakukannya, dan pemerintah Islam yang
melaksanakan syariat Allah memerlukanny4 maka
pemerintah dapat memungut dan membelanjakan-
nya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hal itu
dilakukan sesudah harta ihr tidak habis dalam ke
mewahan yang merusak, atau ditahannya dan di-
simpannya sehingga menjadi sia-sia.

' D emikianl"ah AIhh mmnangltnn ay at- ay at- Ny a lu -

padamu supaya lamu bnpikir tcntang dunia d.an

akhirat.'

Penerangan ini untuk memfokuskan pikirin dan
perhatian kepada persoalan dunia dan akhirat
Memikirkan dunia saja tidaklah memberikan ke
pada akal dan hati manusia gambaran yang lengkap
tentang hakikat keberadaan manusia, hakikat ke
hidupan dan hrgashrgasnya serta jalinanjalinannSza-

Juga tidak dapat menumbuhkan gambaran yang
benar tentang peraturan-perahlran, nilai-nilai, dan
timbangan-timbangan.

Masalah infuk itu sendiri memerlukan perhihrng-

an dunia dan akhiral Mak4 tidaklah berkuang harta
seseorang karena diinfrkkan dengan hati yang ber-
sih dan perasaan yang suci. Infak juga digunakan
untuk memperbaiki masyarakatyang diahidup di
tengah-tengah mereka dengan aman dan damai.

Akan tetapi, semua ini kadang-kadang tidak men-
dapatkan perhatian dari setiap oftng. Pada saat itu,
kesadaran terhadap akhirat dengan segala balasan-

nya, tatanilai dan timbangannya, lebih berat dari-
pada daun timbangan infak Hati menjadi tenteram,
tenang, dan istirahat Tegaklah timbangan di tangan-

nya dengan adil sehingga dia tidak mengutamakan
nilai-nilai palsu dan kamuflase.

***

Tbntang Anak-Anaf( Yatim

$,h,iittk'8euyS",;eaVaitA
'n'V65;A^Ai'u345i'gXf''rK;V

*Frc^6;:SGJ
' D an, m.nelm bertnny a lep adnmu tentang annk y atim.
Kanlanlah, Mmgurus urusan merekn secara patut
annkh baik dan jikn knmu mmggauli mnela, mala
mnelm adalnh saudmamu dan Allnh mmgetnhui siapa

yang munbuat ktrusalan dmi yang mmgadnknn pn-
bailrnn. Dan jiltalnu Allnh mmgfunnnki, niscaya Dia

dnpat mntdnnrgliln lusulinn lepadana. Sesungulmya

AllnhMalnpnlusalngiMahnbijalsarw."(al'Baqa-
rah:220)

Sesungguhnya kesetiakawanan sosial merupa-
kan fondasi masyarakat Islarn Kaum muslimin di-
beri hrgas untuk memperhatikan kepentingan orang-

orang lemah di antara mereka. Anak-anak yatim
adalah anak-anakyang ditinggal mati oleh ayahnya
yang masih kecil dan lemah itu lebih patut untuk
diperhatikan dan dilindungi oleh jamaah. Perlu di-
pelihara dirinya dan dilindungi hartanya.

IGdang-kadang ada sebagian orulngyang mene
rimawasiatyang mencampuraduldran anhramalia*
an anakyatim dengan makanannya harta anak yatim
dengan hartanya untuk diperniagakan semuanya.
Kecurangan itu kadang-kadang menimpa si anak

'yatim.
Maka, hrrunlah ayat-ayat ini untuk menakut-

nakuti orang yang memakan harta anak yatirn Pada

wakhr ifu, orang-orang yang bertalflva berusaha
menjauhi dosadosa sehingga mereka memisahkan
makanan anak-anakyatim dari makanan mereka.
Mak4 seseorangyang mengasuh arnkyatinr, menr
beri makan kepada mereka dari hartanya" Apabila
makanan ihr tersisa maka dibiarkannya unhrk anak
yatim itu sehingga dimakannya kembali, atau di-
biarkan hingga basi, kemudian dibuang. Nah, sikap
terlalu ketat ini tidak terrnasuk karakter Islam, suatu

sikap berlebihan yang kadang-kadang merugikan si
yatim itu sendiri. Maka, Al-Qur'an kembali men-
dorong kaum muslimin unhrk berlaku seimbang dan

mudah dalam segala urusan, serta melakulian tindak-
an yang lebih baikbagi anakyatim dalam batasbatas
kemaslahatannya

Berbuat baik kepada anak yatim itu lebih baik
daripadamenjauhinya- Bercampur (bergatl serumah)

dengannya tidaklah terlarang apabila untuk me
wujudkan kebaikan bagi si yatim itu. Anak-anak
yatim adalah saudara bagr para penerima wasial
Semuanya saudara dalam Islam, anggota keluarga
besar kaum muslimin. Allatr mengetatrui siapa yang

berbuatkerusakan dan siapayang berbuatkebaikan"
Dia tidak menilai benhrk amalan lahir semat4 tetapi
menilai niat dan buahnya Allah tidak ingin adanya

penderitaan, kesulitan, dan kepayahan bagr kaurp
muslimin dalam apa yang ditugaskan-Nya kepada
mereka Kalau Allah mau, dapat saja Dia memberi-
kan tugas yang menyengsarakan mereka. Tetapi,
Dia tidak menghendaki hal itu. Dia adalah Maha-
perkasa lagi Mahabijaksana Dia Mahakuasa untuk
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melakukan apa yang dikehendaki-Nya Akan tetapi,
Dia Mahabijaksana Dia tidak menghendaki kecuali
kebaikan, kemudahan, dan kesalehan.

Demikianlah semua urusan dihubungkan dengan
Allah, dan diikatkannya ke poros pokok (as) yang
menjadi tempat berputarnya akidah dan kehidupan.

Inilah keistimewaan ta"syri " perafitan' yang ber-
fondasikan akidah. Mak4 jaminan pemberlakukan
syariat ini selamanya tidak datang dari luaq jika tidak
bersumber dari dalam hati mrani.

**
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&U{,jcl,a;ii3f&.ffi\P3{)
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#'tM{=V|-rg1;Hxi
"Dalr janganlah kamu nikahi wanita-wanita
musyrilq sebelum mereka beriman. Sesung-
guhnya wanita budak yang mukmin lebih baik
dari wanita musyrilq walaupun 'lia menarik
hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita
mulonin) sebelum mereka beriman Sesung'
guhnya budalc yang mulonin lebih baik dari
orang mu.syrik walaupun dia menarik hatimu"
Mereka mengajak ke neraka' sedang Allatl
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-
Nya. Dan AIIah menera.ngkan ayat-ayat-Nya (pe
rinah-perinah-Nya) kepada manusia suPaya
mereka mengarnbil pelajaran. (221) Mereka
bertanya kepadamu tentang haid. Kaakanlatl

'Haid ihr adalah kotoran.' Oleh sebab itu'
hendaklah kamu menjauhkan diri daxi wanita
di walrhr haid. Dan janganlah kamu mendekati
mereka, sebelum mereka sucil Apabila mereka
telah suci, maka campurilah mereka ihr di
tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.
Sesungguhnya Allatr menyukai orang-orang
yang taubat dan menyukai orang-onang yang
menyucikan diri. (222) Istri-istrimu adalah
(seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.
Maka, datangilah tanah tempat bercocok-
tanammu ihr bagaimana sajakamu kehendakl
Dan kerjafanlah (amal yangbaik) unurk dirimu
dan bertakwalah kepada Allah.lan ketahuilah
bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Berilah
kabar gembira orang'orangyangberinan (223)

.Janganhfi kamu jadikan (nama) Allah dalan
sumpahmu sebagai penghalang unurk berbuat
kebajika,n, bertakwg dan mengadakan isttlah
di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi
Malra Mengetahui. (224) Allah tida^k meng-
hulnrm kamu disebabkan sumpahmu yang tidak
dima}sud (untuk bersumpah). ftt"pt' Allah
menghukum kamu disebabkan (sumpahmu)
yang disengaja (unurk bersumpah) oleh hatimu"
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyanhrn. (225) Kepada oratrg-orang yang
meng-f/aa'istrinya diberi tangguh empat bulan
(tamanya). Kemudian jika mereka kembali (ke-

pada istrinya), ma.ka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Fenyayang. (226) Dan
jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talalq
maka sesungguhnya Atlah Mafta Mendengar
lagi I\fiaha Mengetahut (227) Wanita-wardta yang
ditalah hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru. fidak boleh mereka menyem-
bunyikan apa yang diciptalen Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah
dan had aktrirat Dan suami*uaminya berhak
merujukinya dalam masa menanrti itu' jika
mereka (para suami) ihr menghendaki isttlatL
Dan para wanita mempunyai hak yang se-

imbang dengan kewajibannya nenunrt cara
yang malmrf, AI€n bt"pi, para suami mem-
punyai safir tingkatan kelebihan daripada
istrinya. Dan Aflah Mahaperkasa lagi l[aha"-
bijalsana. (228) Thlak (yang dapat dirujuki) dua
kall Setelah ihr boleh rujuk lagi dengan cara
yang malorrf atau menceraikan dengan cara
yang baik Tidak halal bagi kamu menganrbil
kembali dari sesuahr yang telah kamu berikan



Juz Il: Bagian Pertengahan al-Baqarah (278) Tafsir Fi Zhilalil:Qur'an I

kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan da Fat menjalankan hukum-
hukum Allah.Jika kamu khawatir bahwa ke-
duanya (suami istri) ddak dapat menjalanka"tr
hukum-hukum Allatt" maka ddak ada dosa atas

keduanya tentang bayar:ran yang diberikan oleh
istri unhrk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allab rmlaianganlah kamu melanggar
nya. Barangsiapa yang melanggax hukum-
hukum Allah mereka itulah orang-orangyang
zalinl- (229) Kemudian Ska si suami mentalaknya
(sesudah talak yang kedua), maf<a wanita'ihr
ddak halal lagi baginya hingga dia kawin de-
ngan zuami yang lain. Kemudian jika suami
yanglain ihr menceraika^nnya' mal<a ddak ada
dosa bagi kedua.nya (beka" suami pertama da^n

istri) unhrk kawin kembali jika keduanya ber
pendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)

mengetahui. (230) Apabila kamu menalak istri-
istrimu, lalu mereka mendekad akhir iddahnya'
maka rujukilatr mereka dengan cara yang
makruf, atau ceraikarrlah mereka dengan cara
yang makruf (p"1.). Janganlah kamu rujuki
mereka unfirk memberi kemudha.ratan' kalena
dengan demikian kamu menganiaya mereka-
Barangrsiapa berbuat demikiar5 maka sungguh
ia telatr berbuat zalim terhadap dirinya sendiri

Jangarilafr kamu iadifkan hukum-hukum Allah
sebagai permainan Dan ingatlah nikmatAllah
padamu, dan apa yang telah dinrnrnkan Allatl
kepadamu yaihr Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-
Hihnah (As-Sunnah). Alhh memberi pengajar
a.n kepadamu denga"n apa yang diturunkan-Nya
ihr. Dan bertakwalah kepada Afhh dan ke-

tahuilah bahwasanya Allah l\daha Mengetahui
segala sesuafir" (231) Apabila kamu menalak ishi-
istrimq lalu habis iddatrnya' maka janganlah
kamu (p* *"li) menghalangi mereka kawin
lagi dengan baf<d zuaminya' apabila telah ter
dapat kerelaan di arrtara mereka dengan cara
yang malmrf, Itulah yang dinasihatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian lur lebih baik
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui. (232) Para ibu
hendaklah menyusuka^n anak-anaknya selama

dua tahun penuh" yaihr bagi yang ingin me-

nyempurnakan Penyusuan Da"n kewajiba.n ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan caxa yang makruf. Seseorang tidak di-
bebani melainkan menurut kadar kesanggup-
annya. Janganlah seorang ibu menderita ke-
sengsaxaan karena ana.knya da"n juga seorang
ayah karena anaknyq da^n waris pun berke-
wajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua taf,oo) dengan kerelaa.n
keduanya dan permusyawa"ratan, maka ddak
ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
anakmu disusuka"n oleh ora.nglain' maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menunrt yang pahrt. Bertalnvalatt
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Mafra Melihat apa yang kamu kerjakan (233)

Orang-orangyang meninggal dunia di antara-
mu dengan meningalkan istri-istri (hendaklah
para istri inr) menangguhlran dirinya (beriddafr)

empat bulan sepul-uh ha"ri. Kemudian apabila
telah habis iddahnya' maka tiada dosabagimu
(para wali) membiarkan mereka berbuat
terhadap diri mereka menumt ya.ng patrt Allah
mengetahui apa yang kamu perbual ($a) Dan
tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita ihr dengan sindiran atau kamu menyem-
bunyikan (keinginan mengawini mereka) dalarrl
hatimu. Allah mengeahui bahwa kamu akan
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu
janganlah kamu mengadakan janji kawin
denga"n mereka seca"ra ratrasia' kecrrali sekada.r

mengucapkan (kepada mereka) perkaaan yang
malouf, Dan janganlah kamu berazam (bertetap
hati) untuk berakad nikah, sebelum habis
iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalarn hatimu" maka
takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa
Allah IVIaha Pengampun lagi IVIaha Penyanhrn.
(235) Tfdak ada kewajiban membayar (mahar)

atas kamu, jika kamu menoeraikan istri-istrimu
sebelum kamu bercampur dengan mereka da"n

sebelum kamu menentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka. Orang yang
mampu menunrt kemampuannya dan orang
yang miskin menurut kemampuannya (pula)'
yaihr pemberian menurut yang PatuL Yang
demikian ihr merupakan ketentrran bagi oramg-

orang yang berbuat kebajikan (236)Jika kamu
menceraikan istri-istrimu sebelum kamu ber
campur dengan mereka, padahal sesunsuhnya
kamu sudah menentukan maharnya" maka
bayarlah seperdua daxi mahaxyangtelah kamu
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tentrkan ihr kecuali jika istri-istrimu itrr me-
maaAran atau dimaa.fkan oleh orang yang me-
megang ikatan nikah da"n pemaafan kamu ilu
lebih dekat kepada taln'va. Dan janganlah kamu
melupakan keutamaan di antara kamu. Sesung-
guhnya Afah Maha Melihat segala apa yang
kamu kerjakan (237) Peliharalah segala shalat-
(mu), dan (petiharalah) shalat wusthaa. Ber
dirilah karena Afhh (dalam shalahnu) dengan
khusyu. (238)Jika kamu dafam keadaan takut
(batraya), maka shalatlah sarrrbil berjalan atau
berkendaraam. Kemudian apabila kamu telah
aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), se-

bagaimana Allah telah mengajarkan kepada
kamu apa ya.ngbelum kamu ketahui. (239) Dan
orang-orang yang akan meninggal dunia di
anta^ramu dan meninggalkan istri hendaklah
berwasiat untuk istri-istrinyao (y"it") diberi
na.flrah hingga setahun lamanya dengan tidak
disunrh pindah (aari rumatmya). Al<an bt pt'
jika mereka pindatr (sendiri), maka tidak ada
dosa bagimu (wali atau wa"ris dari ya,ng me-
ninggal) membiarkan mereka berbuat yang
makruf terhadap diri mereka. Dan Allah
IVlahaperkasa lagi Ivlahabiial$ana. (2a0) Kepada
wanita-wanita yang diceraikan (hendaklatr
diberikan oleh suaminya) mufah menunrtyang
makruf, sebagai suahr kewajiban bagi orang-
orang yang takwu (2aL) Demikianlah Atlah
menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (huliln-
hukum-Nya) supayakamu memahaminya. (242)"

Pengantar
Dalam pelajaran ini, kita mengkaji drcurke\nrga

(hukum dan perahran asasi kekeluargaan) dalam
Islam. Yaitu, suatu tatanan bagi sebuah fondasi
tempat berdirinya kaum muslimin dan masyarakat
Islam.

Islam sangatmemperhatikan persoalan ini, diahlr-
ny4 dijaganya, dan dibersihkannya dari kekacauan
jahiliah. Oleh karena itu, kita melihat masalah ini
dibahas dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an,
dengan pembahasan yang meliputi semua unsur
yang sangatmenenhtkanbagi tegaknvakaidah asasi

yang sangatbesarini.
Sesungguhnya, tatanan kemasyarakat dalam

Islam adalah tatanan keluarga yang merupakan
tatananTuhan unfi:k manusi4 yang memperhatikan
semua kelihususan fitah manusia dan kebutuhan-
kebutuharurya serta unsur-unsur penopangnya

Aturan-keluarga dalam Islam bersumber dari
"mata afu'' fifah dan dasar penciptaan, serta dasar
pokok penciptaan malfiluk dan semua makhluk
hidup. Teori ini tampak jelas dalam firman Allatr,

'Dan segala sesuaru lfumi ciptalnn bapasang-pasangan

supay a krunu mengingat alan kcbesaran Allah. " (a.dz-

Dzaanyaat: 49)

Danfirman-Nya,

'Maltusuci Tfulnn yarry tekh mmciptaknn pasangan-
p asatgan semuany a, baik dari ap a y ang dihtmbuhJan

olzh bumi dnn diri mnela maupun dnri apa yang tidnk
mnefta lcenhui. " ffaasiin: 36)

Kemudian Islam dengan teorinya memandang
manusia pada tahapan perkembangannya. Maka,
disebutkannyalah manusia pertama yang kemudian

" dicipbkan pasanearr untukny4 kemudian anak cucu-
ny4lalu semuamanusi4

"Hai. selalian m.anusin, b ntnfuialnh fup ana Tulwnmu

yang tzlnh mmciptnhan lamu dmi diri yang satu, dnn
darinya Allah mmciptalan i^strinya dnn dmi le&nnya
Allnh memp erlsmbangbiaklmn lnki.-lnki dan w anita
yang banyak. Dan bntalapalah kepada Allnh yang
fungan (mempngunalan) nnm.a-Nya lamu saling
mnninta satu sam.a lain, dnn (Pelihmalah) hubungan

silnturahmi. Sesungguhnya Allnh selalu mmjaga dnn

mengawai knmz. " (an-Nisaat: 1)

"Hai manusiq serunggulmya Knmi mmciptaknn lumu
dmi. semang lnki-lnki dan semang wanita, dnn mm'
jadilwn lamu bnbangsa-bangsa dan bnsuku-suku

supay a lannu sali,ng nwtgenal.... " (al-Hujuraat lil)

Kemudian disebutkanlah daya tarik instinktif
(secara fiti) antara kedua jenis manusn yang ber-
beda, bukan semata-mata untuk mengumpulkan
atau mempertemukan laki-laki denganwanit4 me
lainkan bertujuan unhrk membentuk keluarga dan

rumahtangga

'Dan di anlnra nnda-tandn lekuwann- IVya ialah Din
mmciptalan untukmu istri-istri dnri jenisrnu send.i:rL

w.paya lumu anderurg dan mnasa tmleram lupananya

dan dij adilwn- Ny a di antaramu rasa knsih d* ry rg.
Saungguhnya pada yang demikian itu berar-bmm
ndnpat tandn-nndn bagi laum yang bnpi.kir.'(ar-

Xtr;::)" "i* (sepnti) tanah tempat tuni
bercocok-tanam malm datangilah nnnh tempat bn-
cocok-tanammu itu bagaimnna saja kamu lahmnnkL
Dan ktrjakanhh (amal yang baik) untuk dirimu, da,n

bonkfu alah lrcpada Alkh dnn letnhuilah balwa lmmu
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kelak akan menemui-Nya. Berilnh kabar gembira
7rang- nrang y ang b srirnan " (al-Baqdiah. 223)

"Dan All.ah mmja.dilwn bagimu rum"ah-rumahmu
sebagai tempat tinggal....' (an-Nahft 80)

Begihrlah fifatr bekerjE begihrlah keluarga me
menuhi panggilan fitratr yang dalam di dasar alam
semesta dan di dalam bangunan kemanusiaan. Oleh
karena ifu, ahrran keluarga dalam Islam merupakan
aturan yang alami dan fiti yang bersumber dari
dasar penciptaan manusi4 bahkan dari dasar pen-

ciptaan segala sesuahr di alam semesta. Islam mepg-
hubungkan aturan yang ditegaliJ<annya untuk ma-
nusia dengan aturan yang dibuatAllah bagi alam
semest4 dan di antara bangunan alam adalah ma-
nusiaini.

Keluarga merupakan tempat berlindung alami
yang berfungsi melindungi anak dan memelihara
ny4 yaitr memelihara pertumbuhan jasad, pikiran,
dan jiwanya. Di bawatr naungannyalah didapatlian
rasa cinta kasih sayang, dan jaminan. Keluargalah
yang mencetak anak dengan cetakan yang akan
selalu melekatpadanya selamahidup. Atas pehrnjuk
dan cahayany4 maka terbukalah baginya kehidupar
Ia dapat menafsirkan kehidupan, dan bergaul ber-
samakehidupan.

Anak manusia merupakan makhluk hidup yang
paling lama hidup dalam kekanak-kanakannya.
Makhluk hidup yang mengalami perkembangan
jauh lebih lama daripada anak-anak maktrluk hidup
lairurya. Hal itu disebabkan masa kanak-kanak me
rupakan masa persiapan dan pelatihan untuk me
lakukan peftnan dalam kehidupan nanti.

I(arena tugas dan peranan manusia di muka bumi
ini pating besar, maka masa kanak-kanaknya sangat
panjang, untuk mendapatkan persiapan dan pelatih-

an yang baik guna menghadapi masa depan. Oleh
sebab itu, kebutuhannya terhadap pendampingan
orang tuanya melebihi kebutuhan anak maktrluk
hidup yang lairurya IGrena keluarga yang mantap
dan harmonis itu lebih lekat dengan tatanan ke
manusiaan dan lebih lekat kepada fitrah manusia,
penciptaan, dan peranannya dalam kehidupan ini.

Pengalaman menunjukkan bahwa sarana apa pun
selain saranakeluarga tidak dapat menggantikannya-
Bahkan, tidak lepas dari bahaya-bahaya yang me
rusak pembentukan dan pendidikan anak I(husus
ny4 sistem pemeliharaan umum yang memang ada

sebagian lembaga bermaksud hendak mengganti-
kan sistem keluarga yang fit| baih dan lurus yang
telah dijadikan demikian oleh Allah untuk manusia-

l,embaga-lembaga atau panti-panti yang sebagian
negara Eropa terpaksa mendirikannya disebabkan
banyaknya anak kecil yang kehilangan keluarganya
dalam peperangan yang sengit dan biadab yang
dilakukan oleh oftmg{ftlng jahiliah Baratyang lepas
dari ketentuan-ketentuan agarfla, dan yang tidak
membedakan antara orang{rang yang telah ber-
damai dengan para pemberontak pada masa se
karang ini. Atau, yang terpaksa mereka lalmkan di-
sebabkan oleh tata kehidupan amburadul yang
memaksa ibu-ibu untuk bekerja di bawah pengaruh
pandangan jahiliah terhadap tatanan sosial ekonomi
masyarakat

Inilah sistein terkutukyang menghalangi anak-
anak untuk mendapatkan kasih sayang dan peme
liharaan ibu di dalam keluarga. Sistem untuk me
le;nparkan anak-anak miskin ihr ke panti-panti, yang
ahrrarurya berbenhrran dengan fitrah anak dan pem-

bentukan jiwanya Ia mengisi jiwa anak-anak dengan
keruwetan-keruwetan dan kegoncangan-kegon-
cangan. Yang lebih mengherankan lagi adalah
bahwa penyimpangan pandangan jatriliah ini sampai
mengenai orang-orang modern sekarang yang
menganggap bahwa tatanan yang mengharuskan
wanita bekerja sebagai kemajuan, emansipasi, dan
keterlepasan dari kekolotan dan ketertinggalan.
Nah, itulah sistem terkutukyang telah mengorban-
kan kesehatan jiwa anak yang merupakan simpanan
termahal dimukabumi.

Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan
tambahan pendapatan keluarga Atau, karena unhrk
membanfir si ibu, yangkarernkemungkaran jahiliah
Barat dan Timur modern serta kerusakan sistem
sosial dan ekonominya sampai tidak mau memberi
biayakehidupanwanitayang tidakmau membanting
urlang untukbekerja IGren4 mereka mencurahkan
perhatian untuk menjaga dan memeliham aset ter-
baik manusia dan simpanan termahalnya di muka
bumiini

Oleh sebab ihr, kita dapati ni<]nm'tatanarr' sosial
IslamyangAllah menghendaki agarkaum muslimin
masuk Islam secara total dan merasakan keniknatan
keselamatan dan kesejahateraartyang lengkap di
bavah naunganny4 ditegaldran padafondasi keluarg4
dan dicuratrkannya perhatian yang besar mengenai
peranannya yang sarlgat penting. Karena itu, kita
jumpai dalam beberapa surah Al-Qur'an aturan-
ahran Qur'ani terhadap berbagai aspek dan unsur
yang menjadi tempat bertopangnya ni<lwmim, dan
surah ini adalah salah satunya-

Ayat-ayat yang terdapat dalam surah ini men-
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cakup sebagianhukum perkawinan dan kekeluarga
an, iilu' (surnpah tidak akan mencaiinpuri isti), talak,
iddah, nafl<atr, mut'ah Grcmfuiankepada istri ketika
terjadi perceraian), penyusuan , dan ha^dhnnnh'peme

liharaan anall.
Akan tetapi, hukum-hukum ini tidak disebutkan

secara fiqih arinttd*bagumanayang biasa dijumpai
orang dalam kitab-kitab fiqih dan undang-undang.
Tidah tidak begitu! Tetapi, ayat-ayat ini datang dalam
nuansa untuk menimbulkan perasinn dalam hati
manusia bahwa mereka menghadapi kaidah yang
sangat besar di antara kaidah-kaidah manh4jLahr
bagi kehidupan manusi4 dan menghadapi prinsip
agung dari prinsipprinsip akidah yang menjadi
sumber nizJnm Islami. Prinsip ini berhubungan
dengan Allah SWI secam langsung, berhubungan
dengan iradatFNya ninn anNya dan kehendak-Nya
terhadap manusia dan manlwiNya rn[iJr^menegak-
kan kehidupan sebagaimanayang Dia tetaplan dan
kehendaki unhrk anak manusia lGrena itu, semua
ini berhubungan dengan kebencian dan keridhaan-
Nya siksa dan pahalaNya dan berhubungan dengan

akidah mengenai keberadaan dan ketidakberada-
annya dalam keadaan yang sebenarqra-

Sejak masa pertama manusia sudatr merasakan
pentingnya hal ini, sebagaimana mereka juga me
rasakan bahwa segala urusan yang kecil ataupun
yangbesarmendapatperhatian dan pengawasan dari
Allah. Segala urusan yang kecil dan besar dimak-
sudkan untuk urusan yang besar dalam timbangan
Allah. Allatr Ta'ala sendiri mengurusi pengaturan
hidup manusi4 dan mengawasi langsung pertum-
buhan kaum muslimin dengan pertumbuhan lilhusus

di bawah pengawasan-Nya, dan menyiapkannya
untuk memegang peranan besar yang ditentukan
untuknya di alam semesta ini. Pelanggaran terhadap
manlwj Allah ini akan memurkakan Allah dan yang

bersangkutan akan mendapatkan siksa yang pedih.

Hukum-hukum ini disebutkan secara cermat dan
terperinci. Tidak dimulai dengan hukum yang baru
dengan mengabaikan hukum terdahuluyang telah
ada Kemudian, diberinya komentar-komentar yang
mengesankan danberisipengarahan setelah menye
butkan masing-masing hukunt Komentar-komentar
yang mengesankan dan berisi pengarahan itu
kadang-kadang diberikan di tengah-tengah mem-
bicarakan persoalan-persoalan hukum ifu, untuk
menginformasikan betapa besar dan bahayanya
masalatr ini dengan menyentuh hati nurani manusia
dengan sentuhan yang dapat menyadarkanny4
menghidupkannya, dan mengesantarmya- Khusus

nya padawaktu memberilan pengarahan-pengaratr
an yang pelaksanaannya berkaitan dengan ke
talnvaan hati dan sensitivitas nurani. Sebab, rekayasa
penyelewengan terhadap maksud nash-nash dan
hukum-hukum ini dapat saja mengubah insting dan
kesadaranini.

Hulatm putarnamengandung larangan menikahi
wanita muSyrik basi lelaki muslim, dan mengawin-
kan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik
Kemudian dikornentari,

"..MnelwmmgajaklczMralasedangAllahrcngajak
lu surga dan ampurwn dngan izin-l,{ya. Allah mmc-
ranglan aya{-ayar-t lya (perf:nnh-perlntah-tfiQ l@Pdn

manusia supaya mireln mnganbil pelnjaran." (al-
Baqarah:221)

Hulwm kedtuberhubungan dengan larangan merr
'campuri istri padawaktu sedang haid, dan diiringi
dengan beberapa komentar. Mak4 diangkatlah
masalah hubungan kelamin antara kedua jenis

manusia ini dari hanya sekadar kenilcrnatan fisik
yang habis dalam waktu singkat (hary"a sebentar),
dengan diarahkan kepada tugas kemanusiaan
dengan tujuan yang lebih tinggi dan lebih agung dari
kesenangan sementara itu. Bahkan, lebih tinggt
daripada tujuan keberadaan manusia itu sendiri.
IGrena ia (arang,an melakukan hubungan biologis
pada waktu haid) berhubungan kehendak Allah
Sang Pencipta untrk mennrcilan makhluk-Nya iht
dengan beribadah dan bertalan'a kepadaNy4

'.. Apalila mcrelm telnh ntci, makn cam/urilnh mnela
itu di ternpat yary diperintahlcan Allah lupadamu.
Sesungulaty a AIInh mmyulwi nang-orang yng tobat

dan ntmyulwi mang-mang y ang rurryucilwn diri. " (al'
Baqar:hz222)

Hulann kztigaadalahhukum iman secara umlrnl
-sebagai pendahuluan baei pembicaraan tentans iiW
'sumpah tidak akan mencampuri istf dan talak{an
dihubungkannya hukum sumpah dengan Allah dan
ketalnraan kepadaNya Setelah itu datanglah cz/rrtan,

'..AllnhMalnMmdcngulngil[alwlulmgetalwi."(d-
Baqarah:2%)

Dan pada kali lain dengan catatarl

'..AllahMalaP.cryampunlagil,IalwPmyanhtn."(il-,.
Baqarah:2%)

Hulwm lwenEatadalatr tenhng hukum iilt'.Hdini
diberi catatan,

"...Ifumudian jikn moelw lemlali (I"pfu istrinya),

makn sesunguhnya AIIah Malw Pergampun lagi Malw
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P^yoyory.Dan jila mereka berazpm ftntnnp hnti)
talak, mala saungguhnya AUah Malui Mmdmgar lagi
Maha Mmgetnhrzr. " (al-Baqarahr 22G227)

Hulwm leelimn adalah hukum iddah wanita yang
bercerai dengan suaminya. Dalam hal ini terdapat
catatan yang bermacam-macam,

"Tidak bohh merelu mmyembunyilwn apa yang di-
ciptalan Allah dalam rahimnyo jila mnekn berimm.

lepadn Allnh dm hari aklirat.... " (al-Baqarah: 228)

Hulatm luenarn ialah hukum iddalFiddah talak,
kemudian hukum tentang menarik kembali ma*
kawin dan masalah naftah padawaktu perceraian.

Dalam hd ini terdapat catatancatatan berikut

'...Tulnk halal bagi lwmu mntgarnbil funbali sesralu

yang tcl,ah lamu bqifun kepadn mtrelw, leccuali lulau
leduanya Hwwatir tidnk alwn dnpat mmialankan
hukum-hukum Allnh. Jilu knmu kJwwatir bahwa
lrzdtunrya (nnni-istril finak dapat menj alankan lwlwm-
hukum AIInh, maka tldnk adn dosa atas ltzduanya

tatang bayaran yattg diberilan olzh istri unhtk mmzbus

dirinya...."(al-Baqarahr229)

'...Itulnh lwlarm-hulwm AIInh mala j anganlnh knrnu

mehn ggarnl a. Bmangsiapa y ang mzlangar hukum-
hulwm Allah mcrelu itulah mang-uangyang zdirn."
(al-Baqarah:22g)

"Ktmudian jilm si suami menahhrya \audah tnlak
y ang ludua) mala uanitn. itu tidnk lwlnl l"St @r1o
hingga dia fuuin dmgan suami yang lnin. Knrudian
jika nnmi yang lain itu mmmailaratla, mnla tdak adn

dnsa bagi luduanya (btkar suami pntamn dan istri)
untuk lmwin kmlalijile keduanya bnpendapat aknn

dnpar milli alnnfiln fulwm-lwlum AIInh. Itulnh lwlwm-
hukum Alkh. Ditcranglcan-Nya lupada lwum yang
(rnnu) mmgetnhru r. " (al-Baqarah: 230)

Hulatm lutujuhidahhukum tentang merujuk de
ngan erayang makruf atau melepaskannya dengan
cara yang baik setelah talak Dalam hal ini Allah ber-
firman,

"..Janganlnh lamu rujuki mnela untuk mmtbni le-
mudlwatan" karau dmgan dnnikim knna nmganiaya
mnelw. Bararrysiapa bnhuat fumildilL mala sungguh

in tzlnh bqbunt alim tnhadap dirinya smdiri Jaganlah
lumu jadilwn hulcum-lwlntm Allah sebagai pmnainnn
Dan ingathh nilvnat Allnh kzpadnmu dnn apa yang
telnh diturunRun Allah lupadnmu yaitu Al-Kitnb (Al-

Qi an) dnn Al-Hikmah (As- Sunnah). Allnh rctnboi
patgajaran lrzpadamu drngan apa yang dianan*nn-Itlya
itu. Dan bntalat:al.ah lnpodo Allnh dan lunhuilah

baluoasanya Allnh Maha Mmgetn)rui segaln sesuatu."
(al-Baqarah: 231)

"...Itulnh yang dirnsilmtlan l"pod" zrang-orang yang
berhrun di anrara lamu lupadn AUIb dnn lwri kcrud inn.

Itu lzbih baik bagimu dan lzbih suci. Allnh mengetahui,

sednng lamu tidnk mmgetnhal. " (al-Baqarah: 232)

Hulann ledrhpan adalah hukumtentang penyrsu-
an dan upahnya Diberilah catatan atas hukum-
hukumnya yang terperinci pada masing-masing
keadaan dengan firman-Ny4

".. Sqtnlaoalnh kpnn AUnh. Iktahuilnh balwa Allnh
Malw Mmgeqghui apa yang knmu kerjalwn." (aI-
Baqarah:233)

Hulwm kzsnntrilaaldrusus mengenai iddah wanita
yang kematian suami Dalam hal ini terdapatcatatan,

'i.. Kemudinn ap abila tulah habis iddnhny a malw tiada
dasa bagimu (pam wali) mnntrinrlmn merela berbunt trr-
hadap diri maelw mmurut yang pahtt. Allnh mmgetafui
apa yang larnu pnbuat." (al-Baqarah: 234)

Hulum lusEuluhadalah hukum meminang de
ngan bahasa sindiran terhadap wanita dalam masa
iddah. Dalam hal ini terdapat komentar,

"...All.ah mmgetahui bahwa lwmu alan mmyebut-

nyebut mnelu. Semnrara itu, janganlah lwmu mmg-

adnlan jar{i lrawin dmgan merelm secara ra}usia, lu-
cuali seladar mmgumplan (lnpofu mnelw) pnlmtnnn
yang malcruf Janganlnh lwrnu bnazlm ftntetap lwti)
untuk bnalad nilah, sebelum habis iddahnya. Dan
lrztahuilnh balwasanya Allnh mntgetnlrui apa yang adn

dalnm lnrimu, malta tnlattlnh lupana- Ny a. Ifutnlruilnh
baluta AIInh Malm Pmgampun lagi Malw Pmy arttun. "
(al-Baqarafr: 235)

Hulwm luvbelasadalatrhukumtentangwanitayang
ditalak sebelum dicampuri dalam keadaan matrarnya
sudatr ditentukan dan ketika maharnya belum ditentr-
lran. Dalam hal ini datanglah sentrhan kejiwaan,

".. ?mtaafan lwmu itu lzbih dtkar lepana tukpa Dan
j anganlnh knrnu rulupakan lammnnn di antnra lamu.
Smnggullnya Allah Maln Melilwr segala apa yang knmu

knjalmn " (al-Baqarah: 237)

Htlunlre&nfu lasadalahtentutspnfi ananmat'ah
kepada wanita yanpl'kematian suami dan yang ber-
cerai. Dalam hal ini Allah berfirman,

"Ikpada w anita-w anita y ang dicerail@n (hznnaHah

dibnila n oleh naminy a) mut'ah mmurut yang malcn$
sebagai suatu kanajiban bagi urang-arongyang tnlaoa."
(al-Baqarah: %1)
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Dan catatan umum terhadap hukum-hukum ini
adalah,

'Demikianlnh Allah mmnangkan kzpadnnu ayr-ayat'
Nya (hukum-hukum-Nya) supaya lwmu mzmahami-

ny a. " (al-Baqar ahz 242)

Sesungguhny4 semua ihr adalah ibadah, yaitu
ibadah kepada Allah dalam perkawinan, dalam ber-
hubungan intim dan mencari keturunan, dalam talak
dan cerai, dalam iddatr dan rujuk, dalam memberi
nafkah dan mut'ahdalam menatran dengan makruf
atau melepas dengan baib dalam menebus dan
membayar iwadhdalam menyusui dan meriyapih,
dan dalam setiap gerak danlangkah" Oleh larern ihr,

setelah menjelaskan hukum-hukum ini, datanglah
pembicaraan tentang hukum shalat baik pada waktu
takut maupun pada waktu alnal\

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (pehhnrolnh) shalnt

wusthaa. Bndirilnh knrma Allnh (dnlnm slnlatmu)
dmgan ldutsyu' Jila lamu dnlam luadnnn nfut ftahnya)
malu shalatlah sambil berjalnn atau bnkmdaraan.
Kemudian apabih kamu telah arnnn, mala sebutlah

Allnh \hnlnrlnh) sebagaimana Allnh tdnh tttmgaj mlan
kepada lrnmu apa yarry belurn knmu futnhur. " (aI-
Baqarah: 238-239)

Hukum ini disebutkan di tengah-tengah mem-
bicarakan hukum-hukum perkawinan tadi, sebelum
pembahasan temanya selesai. Dan, diselipkannya
ibadah shalat dalam ibadah-ibadatr kehidupan, suaht
penyelipanyangbersumber daritabiatlslam dan dari
fujuan keberadaan manusia menurut taslwuwur
'pandangan' Islam. Pemaparan ini tampak memberi
kan kesan yang halus, bahwa semua ifu adalah
ibadah, dan menaati Allah dalam urusan ini adalatr

seperti menaati-Nya dalam urusan shalal lGrena
kehidupan itu satr dan ketaatan-ketaatan di dalanr
nya banyakjumlahnya- Semua urusan itu dariAllah,
dan ia merupakan ntanhnj f$ahbagi kehidupan.s

Fenomenayang perlu diperhatikan dalam hukunts
hukum ini ialah bahwapadawaktu menggambarkan

ibadatr, menumbuhkan suasana ibadah, dan menr
bentangkan bayang-bayang ibadah; ayat-ayat ini
tidakmelupakan kesatuan lingkup kehidupan nyata
lingkup fitah manusia dan bangunannya dan
lingkup kebufirharrkebutuhan riil dalam kehiduparr
nyadimukabumiini.

Islam membuat syariat untuk manusia, bukan
untuk golbngan malaikat dan tidak unfilk impian-
impian dan hal-hal fiktif IGrena itu, Islam tidak
melupakan{engan mengangkat derajatmereka ke
dalam nuansa ibadatr dengan syariat dan pengaratr
an-pengarahannrabahwa mereka adalatr manusia
dan apa yang dis5xariatkannya adalatr unhrk ibadatr
manusia- Manusia yang memiliki kecenderungan-
kecenderungan dan keinginan-keinginan, kekurang-
an dankelemahan, kebuhrtran-kebuhrhan dan dorong-

. arrdorongan, perasaan, keterpengaruhan, p?ncat?&
pancuan, dan ketebalarrketebalan. Islam memper-
hatikan semuanya- Ia membimbinsnya ke jalan

ibadah yang bersih dan ke tempat menurncarnya
cahayayang terang, dengan tidak sembrono dan
tidak mengadaada Ia rnenegakkan semua perafi.rftn

atas prinsip batrwa "manusia adalah manusia''.
IGrena itu, Islam menetapkan kebolehan r/z',

yaitu keinginan unhrk tidak melakukan hubungan
intim selamawakhr tertentu.Tetapi, Islam memberi'
kan ketentuan tidak boleh lebih dari empatbulan.
Islam mengakui adanya talak dan mengaturny4
mengatur hukr:nrhukumrya dan kepatrrhn-kepatut-
annya Pada waktu yang sam4 Islam mencurahkan
perhatian untuk mengukuhkan pilar-pilar rumah
tangga menguatkan jalinan unsur-un$r keluarga
dan mengangkat hubungan ini ke tingkat ibadatr.

Inilah keseimbangan yang menjadikan modetr-

model seluruh tatanan ini sebagai sesuatu nng ideal"

realistis, dan tinggi derajatrya yang ada dalam batas

kemampuan manusi4 dan dimaksudkan unfirk
manusiaihr sendiri.

Sungguh ini merupakan pemberian kemudahan
seiring dengan fitrah, pemberian kemudahan yang

5 Sratuketikasqrapernahkepayahan unhrkmemahami ratrasiapembicaraanAlQur'anyangmengagumkan ini, dan sayakatakan dalam cetakan

pertama juz ini dan dalam cetakan unhrk melengkapi cetakan pertama, "Saya berhenti lama sekali dalam menghadapi hal ini, dan tidak juga terbuka

rahasianya kepadaku. Saya tidak ingin mencari<ari alasan, dan saya tidak merasa puas dengan apa yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsi4

bahwa diselipkannya pembicaraaan tentang shalat di tengah-tengah pembicaraan tentang keluarga itu unhlk menunjukkan betapa pentingnya urusan

shalat ini, dan untuk mengingatkan tentang shalat itu sehingga tidak dilupakan." (halaman 68'69 cet4t<an tersebut).

Saya katakan (waktu itu), 'Akan tetapi, sebagaimana saya katakan secara singkat, saya tidak merasa puas dengan apa yang telah saya ke
tahui ini. Maka, apabila saya mendapatkan pengetahuan lain, maka saya akan menjelaskannya dalam terbitan berikutnya. Dan, apabila Allah

memberi petunjuk (pengetahuan) kepada salah seorang pembaca, maka saya persilakan untuk menyampaikannya kepada saya, sebagai

implementasi syukurnya terhadap petunjuk yang telah diberikan Allah kepadanya'"

Maka sekarang saya merasa tenang dengan telah dibukanya pengertian ini dan telah saya dapatkan jalannya. Segala puji adalah kepunyaan

Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita kepada hal ini, sedangkan kita sama sekali tidak akan mendapat petunjuk seandainya Allah

tidak memberi petunjuk kepada kita.
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bijaksana kepada lelaki dan wanita. IGlau toh yang
bersangkutan tidak ditakdirkan untuk mengalami
pertumbuhan yang besar, kalau benih pertama itu
tidak sampai stabil, makaAllah itu Matra Mengetahui
lagi Mahawaspad4 yang mengetahui urusan manu-
sia tentang apayang tidak mereka ketahui. Diatidak
ingin menjadikan hubungan duajenis manusiaini se
bagai belenggu dan penjarayang tidak ada jalan basi-
nya untrk lepas darinm bagaimanapun napas sudatr
terasa sesah sudah urmbuh duri, dan terfufirp awan.

Allah menghendaki agarrumah tanggaitr mantap
dan tenteram. Akan tetapi, bila tujuan ini tidak ter-
capai karena suatu peristiwa yang terjadi baik ber-
kenaan dengan fitrah maupun tabiat, maka lebih
utama bagi mereka untuk berpisah (bercerai). Ke
mudian dicoba lagi pada kali lain untuk dibangun
kembali Hal itu adalatr sesudah dipenuhinya semua
jalan untukmenyelamatkan landasan yang mulia ini,
disertai denganjaminan hukum dan perasaan supaya
tidak ada yang dirugikan (diberi kemudharatan),
baik suami maupun isti anak susuan maupun janin
dalamkandungan.

InilahnizhamRnbbani'sistemTuhan'yangdisyariat-
kanAllahunhrkmanusia

,Apabila manusia membandingkan antara prinsip
prinsip peraturan yang dikehendaki Allatr untuk
manusi4 serta masyarakatyang bersih dan berke
seimbangan yang penuh kedamaian dan kesejah-
teraan, dengan apa yang sedang terjadi di dalam
kehidupan manusia sekarang, niscaya akan dijumpai
perbedaan yang jauh sekali. Berbeda juga keduduk-
annya yang tinggi ini ketika dibandingkan dengan
peradaban manusia sekarang yang hidup dalam
kejahiliahan yrmg merasa berada dalam kemajuan,
baik di Barat maupun di Timur.

Manusia merasal<an betapa kemuliaan, kebersih-
an, dan kedamaian yang dikehendaki Allah untuk
merek4 yang mensyariatkan manhnj ini. Kaum
wanita, secara khusus, juga melihat betapa Allah
menjaganya dan memuliakannya- Sehingga, saya
yakin batwatidak ada seorirng punwanita normal
yang mengerti dan menyadari adanya pemeliharaan
yang jelas dalam mnnwjntmelainkan akan timbul
di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah.6

Hukum Perkawinan dengan Orang non-Islam

Sekarang kita menghadapi nash-nash Al-Qur'an
secara terperinci,

T4'if $'uLti.e{-i\iir4i-tr5
&t3SF\W* r:"$:;g I 5 f# u
t {i:"F*:rl t # w bi.:,s;idA
.7ty,i1:;i3 jqiJrj-tfi$i,aiJtb_i4

#6;f'4#nWA;vj
'Dan janganlnh lmmu nikahi wanita-wanitn musyril
sebelum msrekn berimnn. Sesungguhnya wanita budak
yangmulvnin lzbih baik dmi wanita musyil walnu-
pun dia mennrik lntimu. Dan janganlnh kamu me-

niknhJrnn aratg-nrang muErik (daryan wanita-wanita
mukmin) sebelam msekn bnimnn. Saungguhtry a budak
y ang rnukmin lzbih baik dmi mang musyrik w alaupun
din mntmik hntimu. Msrele mmgaj ak kz neraka sfung
AUnhmmgQaklunngadnnarnpunmderryani<in-|$a.
Dan AIIah mennangkan ayat-ayat-Nya (perinnh-
perintnh-Nya) l"ponn manusin supaya mnelm meng-

arn b il p e.laj aran. " (al-Baqarahz 221)

Nikah, atau perkawinan merupakan ikatan yang
paling dalarn, kuat, dan kekal, yang menghubungkan
antara dua anak manusia yang berlainan jenis, dan
meliputi respons-respons yang paling luas yang
dilakukan oleh kedua belah pihak Karena ifir, harus
terdapat kesatuan ha6 harus bertemu dalam suahr
ikatan yang tidak mudah terlepas. "Supaya hati bisa
bersatu makaharus satu pula apayang menjadi ke
perciryzumnya dan hrjuan menghadapnya". "Akidah
agamd' merupakan sesuatu yang paling dalam dan
menyeluruh dalam membangun jiwa, mempeng-
aruhinya, membentuk perasaannya, membatasi
responsresponsnya, dan menentrkan jalannya dalam
seluruh aspek kehidupannya. Meskipun kadang-
kadang banyak orang yang tertipu oleh ketenangan
akidah lalu mereka mengira bahwa akidah adalah
suafu perasaan yang baru, yang kiranya sudah cukup
dengan filsafat-filsafrt berpikir sehingga tidak mem-

6 Pembahasan lebih luas mengenai masalah ini, silakan baca pasal 'al-Musawanrl Insaniyah" dalam kitab ar- Adnlatul ljtima'iyahkarya penulis,
dan pasal "al-Musykilatul Jinsiyah" dalarnl<ttab al-Insan bainal Maadiyah ual-Islam dan pasal 'al-Islam wal-Ma/ah" dalam V,ttab Syubuhat Haulal-
Idaml<aryaMuhammad Quthb, dan dapatjugaAndabacadalunTafsir azh-Ztilaalsmhan-Nisaa', al-Ahzab, dan ath:Thalaaq secarakhusus. (Darusy

Syuruq).
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butuhkan akidah lagi atau cukup dengan mazhab
mazhab sosial.

Ini adalah kekeliruan dan karena sedikitnya infor-
masi yang diperolehnya mengenai hakikat jiwa

manusia dan unsur-unsur penegakannya yang se
benarnya- Atau, karena berpura-pura tidak mengeta-

hui kenyataan dan tabiat jiwa ini.
Angkatanpertama jamaah Islam di Mekah pada

masa-masa awal tidak pernah melalrukan pemuhrsan

hubungan sosial secara total sebagaimana pemutus
an akidahyang sudah tertanam di dalam jiwakaum
muslimin. Sebab, penataan masyarakatitu mer4buhrh-

kan wakhr dan harus bertahap. Maka ketika Allah
menghendaki agar kaum muslimin berdiri sendiri di
Madinah dengan kepribadian sosialnya tersendiri
sebagaimana halnya dalam akidah, maka dimulailatl
dengan mengadakan perafumn baru. Ditrrunkanlah
ayat ini, yang menghararnkan menjalin perkawinan

baru antarakaum muslimin dan kaum musyrikin.
Adapun perkawinanyang sudah terjadi, makahal itu
berjalan hingga tahun keenam hijrah ketika di
Hudaibiyahhrun ayat,

"Hai orang-mang yary beriman, apabila. dntang bn'
hlVah lupannmu wanita-wanita yang bnirrun" makn

Iundnldnh lcamu uji (ktimanan) merelea. Alkh lzbih

mngenlrui nttang leimnnan mnelm maln j ikn kamu

tdnh mmgetahui ba]rua mcrelm (benar-batar) berimnn,

mala j anganlnh lama lerntrahlan mnela kcpada (ruami-

ruami mnelca) arang-mang kSv. Merelu tiada fulal bagi

nrang-nrang lnfir itu dnn orang-mang leafi, itu tia.dn

hakl pula bagi mnelw,.. " (al-Mumtahanah: 10)

"..Jangarilah lanu tztap bnpegang pada tali (polwwin-

an) dengan wanita-wanita 4nfir....' (al-Mum-
tahanah:10)

Maka berakhirlah hubungan di antara mereka
Sungguh haram hukumnya lelaki muslim kawin

dengan wanita musyrik, dan lelaki musyrik ka$'in
dengan wanita muslimah. Haram mengadakan
hubungan perkawinan antara dua hati yang tidak
sama akidahnya- IGrena dalam kondisi seperti ini
hubungannya adalah palsu dan lemah. Keduanya
tidakbertemu dalam akidahnyamengenaiAllah, dan

kaidah hidupnya tidak ditegakkan atas manlnj Atllah.

Allah telah memuliakan manusia dan mengangkat
derajatrrya di atas derajatbirntang. Dia menghendaki
agar hubungan ini bukan karena kecenderungan
atau keinginan yang bersifat kebinatangan, dan
bukan sematamatakarena dorongan syahwat Allah
ingin mengangkahrya hingga menghubungkannya
denganAllahYang Mahatinggi, dan mengaitkan antara-

nya dengan kehendak-Nya dan manhniNya dalam
mengembangkan kehidupan dan membersihkannya.

Oleh karena itu, datanglah di sini nash yang pasti,

'Janganlah lamu nilahi wanitn-wanita musyrik se-

b elum msre Iil b n'im,an. "

Apabila dia telah beriman, maka hilanglah sekat
yang memisatrkan. Dapaflah bertemu kedua hati itu
pada (akidah terhadap) Allah, dan selamatlah wrsur-
unsur kemanusiaan antarukeduanya dari hal-hal
yang menghalanbinya dan merusalanya- Selamatlah

unsur-unsur itr dan menjadi kuaflatr dengan adanya
jalinanyang baru, yaitu jalinan akidah.

"S esunggulnty a w anitn budnk yang mulsnin hbih baik
bagimu dnripadn wanita musyilq walaupun dia nu-
nnrikhatimu."

Ketertarikan ini hanya semata-mata bersumber
dari insting, tidak disertai dengan rasa kemanusiaan
yang luhur, dan tidak lebih tinegi dari kedudukan
anggota tubuh dan pancaindra. Padahal, keindahan
hati ihr lebih dalam dan lebih mahal Sehinsgq
seandainyawanita itu bukan$'anita merdeka sekali-
pun, penisbatannyakepada Islam axan mengangkat
derajatnya melebihi kedudukan wanita musyrikah
bangsawan sekalipun. IGren4 penisbabnnya adalah

kepadaAllah, penisbatan vang paling tinggi.

langanlah lwmu menilmhknn oratg-oratg musyrik
(dmgan wanitn -wanita m*min) wbelum mnelw beri-

man. Saunguhnya hudnk ywtg mulonin lzbih baik dmi'
pa.da mang musyrik walaupun dia mzrarik lntimu."

Persoalan ini diulangi penyebutannya dalam

bentuk yang berbeda, unfirk rhengukuhkan dan
menjelaskannya dengan cermat bahwa illathttlcJrn
yang pertama itu juga merupakan //al hukum pada

masalatr kedu4 yaitu,

'Mnelammgajaklennal'a,sednngAUnhmfl Eajakkz
surga dnn ampunan dzngan ;zin- Itiy a. Allnh mtnnattg-

kan ay at- ayat- Ny a (prinnh-prinnh- Nya) lepgdn

mnnusia sipay a' mn elm mmgambil p elni aran. " (al-
Baqarah:221)

Jalan kedua dan misi keduanya berbeda maka
bagaimana kedua orang yang berbeda agama ini
akan dapat bertemu (luar dalarn) dalam suatu ke
satuan (perkawirnn) unhrk membangun kehidupan?

Jalan lakilaki dan wanita musyrikin adalah ke
neraka seruan mereka juga ke neraka Sedangkan,
jalan laki-laki mulanin dan wanita mukrninah adalah
jalan Allah, jalan yang menuju surga dan ampunan

dengah izin-Nya Kalau begihr, alangkah jauhnyaper-
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bedaan antam ajakan mereka dan ajakanAllah.
Akan tetapi, apakah memang orang.orimgmusyrik

laki-laki dan wanita itu mengajak ke neraka? Siapa-

kah gerangan yang mengajak dirinya atau orang lain
ke neraka?

Itulah kenyataan alfiir dari perjalanan mereka
sebagaimana disimpulkan oleh ayat dan sudah
tampak ajakannya ke neraka sejak awal disebabkan
kecenderungannya memang ke neraka Allah menr
peringatkan manusia agar berhatihati terhadap ajak-

an yang membinasakan ini,

'Allnh rnmeranglnn ayat-ayat-Nya (pdnlnh-pturnh-
Iuja)kepanamarusiasupayamerelamntgambilpel4m-
an."

BararEsiapayarrg tidakmau mengarnbil pelajaran

dan tetap mengikuti ajakan itu, rraka tercelalah dia!
Di sini kita mendapat suatu pelajamn bahwpAllah

tidak menghararnkan oftrng muslim kawin dengan
wanita Ahli Kitab, meskipun berbeda akidahnya
Akan tetapi masalah ini diperselisihkan di kalangan
ulama lGrena lelaki muslim dan wanitaAlrli Kitab
dapat bertemu pada pokok akidah tentang Allah,
meskipun berbeda dalam rincian-rincian tasyi +rya-

Dalam hal ini terdapat perbednn fqhiyahapabila
si wanita ihr berakidah bahwa Allatr sebagai salah
satu dari tiga tuhan, atau berakidah bahwa Allah
adalah Almasih puta Maryam, atau berakidah
bahwa Uzair adalah putra Allatr, apakah wanita se
macam ini termasuk wanita musyrikah yang hamm
dikawini? Ataukah dia termasuk dalam cakupan
nash,

',.Pada lwri ini dilulalknn bagirnu yang baik-baik.
Dan, (dilwhlknn mengawini) wanita-wanita yang
ru$ aga lehmnatan di anlara oratg- orang y arry diberi
Alldtab sebelum lwmu...." (al-Maa'idah: 5)

Jumhur ulama berpendapat batrwa dia termasuk
dalam cakupan nash tersebul Akan tetapi, "saya
cenderung kepada pendapat yang mengharam-
kannya". Imam Bulfiari meriwayatkan dari Ibnu
Umarr.a, diaberkata

4e,il,i'rt; ol;'pzf ts7 ;ef.g
"Say a tidak rulilnt kmuqfilean y ang lzbih b esar dari-
padawanitnyangmengatalanbalwaTulnmyaadalalt
fsa.u

Adapun masalah perkawinan lelaki Atrli Kitab
dengan wanita muslimah maka hal ini terlarang. Hal
ini berbeda dengan perkawinan lelaki muslim de

ngan wanita Ahli Kitab yang tidak mempersekutu-
kan Allah. Dalam hal ini terdapat perbedaan hukum.

Sesungguhnya anak-anak itu dinisbatkan kepada
ayahnya menurut hukum syariat Islam, sebagai-

mana istri juga berpindah kepada keluarga suami,
kaumny4 dan tempat tinggalnya menurut hukum
kenyataan. Mak4 apabila seorang lelaki muslim
kawin dengart wanitaAhli Ictab (yang tidak memper-
sekutrkanAllalD berpindatrlah si wanita itu kepada
keluarga si suami, dan anak-anak yang dilahirkannya
dinisbatkan kepada suaminya (disebut dengan
penyebutan nama suaminya). Maka, Islarnlah yang
melindungi dan menaungi tempat perlindungan ihr.

Dan sebaliknia kalau seorang wanita muslimah
kawin dengan lelakiAhli Kitab, maka dia akan hidup
jauh dari keluarganya. IGdang-kadang karena
kelemahannya dan sudah hidup menyatu dengan
stiami dan keluarganyaymg nonmuslim, maka ia
terfitnah dari keislzimannya. Anak-anaknya pun
dinisbatlan kepada bapaknya dan beragama dengan
agarnayang bukan agarna si ibu (muslimah), padahal

Islam wajib melindungi selamanya
Akan tetapi, terdapat beberapa peristiwa yang

menjadikan mubalurya perkawinan lelaki muslim
dengan wanitaAhli Kitab meqiadi makruh. Ini antara

lain adalah pandangan Umar ibnul Ktraththab r.a-.

Ibnu l(atsir meriwayatkan di dalam tafsirnya Abu

Ja'far bin J arir rahimahullah berkata-sesudah me
ngemukakan !ima' ulama tentang bolehnya meng&
winiwanitaAhli Kitab, "SesungguhnyaUnnr memak-
ruhkan hal itu, supaya omngorang tidak menjauhi
wanita muslimah atau karena hal-hal lain lagi yang

seperti itu."
Diriwayatkan bahwa Hudzaifah pernah kawin

dengan seorang wanita Yahudi, lalu Umar menulis
surat kepadany4 "lepaskanlah (ceraikanlah) dia!"
Kemudian Hu&aifuh membalas, "Apakah Anda
beranggapan bahwa dia haram bagi saya?" U.mar
memberikan jawaban balik, "Aku tidak mengang-
gapnyaharam, tetapi aku l*rawatirkalian akan meng-
abaikan wanita-wanita mukrninat larena mengawini
wanitaAhli Kitab." Dan, dalam riwayatlain disebut-
kanbahwaUmarberkata "IGlau lelaki muslimka\ilin
dengan wanita Nasrani, lantas wanita muslimah
bagaimana?"

Sekarang kita mdlihat bahwa perkawinan beda
agama ini merupakan malapetaka dalam rumatt
tangga muslim. Satu hal yang tidak dapat diingkari
dalam kenyataaru batrwa istri yang beragama Yatrudi
atau Nasrani atau yang tidak beragama membentrk
dan mewarnai rumah tangga dan anak-anaknya
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dengan shibghnlnya, dan menjauhkan generasi
(anak-anaknya) dari Islam dengair sejauh-jauhnya
Ktrususnya di kalangan masyarakatjatriliahyang kita
hidup di tengah-tengahnya sekarang ini, di mana

Islam hanya jadi sebutan di bibir sajq atau pada lelaki
yang tidak berpegang pada Islam melainkan dengan

sangat rapuh yang segala keputusan akhir urusan-
nya ditentukan oleh si isti yang berbeda agama itu.

Hukum Mencampuri Wanita pada Walrnr,Ilaid

{' tt\\}5;6 6 J 1L S }# * 6iWi
'bi6' it$ Z:+ & "i^;,tt ;'**At O

,46i eA 6i iL'Ki{5 4 e 6r3'v
to"iat%:

"Merelil b €rtnny a kep adnmu turang lnid. Kntalilrilnh
'Haid itu annlnh kntman.' OIch wbab itu,lundalcl'ah
lamu mn{ auh}wn dii dmi wanita di waku lnd dan
j anganlah lamu mmdzkati mcreka" sebehm msrela suci.

Apabik mnelw telah saci, maka mmpurilnh mnelw itu
di nnpat y ang dipoinrnhknn Allah kzpadmnu. Saung-
guhrya Allnh mmyulai marg-mary yary taubat dnn

menyulwi orang-orang yatry menyucilan diri." (aI'
Baqarahz222)

Ini adalah sisi lain memalinglian masalah hubung-
an biologis kepada masalah yang lebih tinggt yaltu

hubungan denganAllah, sebagai jalan unhrk men-
capai tujuan yane lebih tinggi dalam wahkkehidup
an. Yaihr, hrjuan unhrk mendapatkan keturunan dan
menyambung kehidupan, dan menghubungkan se
muanya sesudah itr denganAllah.

Melakukan hubungan biologis padawaktu haid
kadang-kadang dapat menimbulkan kenikmatan
dalam sisi kehidupan, seperti binatang di samping
menimbulkan kotoran dan gangguan serta bahaya

baik bagi si lelaki maupun si wanita Tetapi, tidak
dapat mewujudkan sasaran yang paling tinggi, apa

lagi fitrah yang sehat dan bersih pasti merasa jijik
terhadapnya pada wakhr itu. IGrena fitrah yang sehat

memiliki kepuhrsan dari dalam unhrk mengendali-
kan kehidupannya Maka sesuai dengankepuhrsarr
nya, ia akan berpaling dari melakukan hubungan
biologis pada saat yang tidak memungkinkannya
menanam benih dan menumbuhkan kehidupan.
Sedangkan, melakukan hubungan biologis pada saat

suci akan menimbullan kenikrnatan yang alami, dan

mencapai tujuan fifah (yang suci). IGrena itu,
datanglah jawaban terhadap pertanyaan t'ersebut,

' Mnelm bntnny a kzp adamu tatang lnid. Knrakanlah

'Haid in adnlnh lanmn.' )bh sebab rtu hmdaklnh kanw
menjauhlan diri dnri wanita padn waldu lmid, d.an

jangaxl.loh karyu mmdzlwti mnela sebeltm mnela nci."

I-ebih dari itu, masalah hubungan biologis bukan
semata-mata masalah mencurahkan hasrat dan

memperhrutkan nafsu syahwat Tetapi, ia terikat
dengan perintatr Allah. IGrena ia merupakan suatu

aktivitas yang diperintahkan dan ditugaskan dari
Allah, yang:diikat dengan aturan-aturan dan batas
batas tertenfu,

"Apabih nnela telah saci. mala carnpwilnh merekn iht
di tcrnpat y ang dipdntnl*,an Allnh lepadnmu. "

Hal itu dilakukan di tempatmenanam benih (vagina),

bukan lainriya. Jadi, tujuannya bukan semata-mata

melepaskan syatrwat melainkan untuk mengerr
bangkan kehidupan dan mencari apa yang telah
ditetaplcn Allah Maka Allah menetapkan 1ang halal

dan memfrrdhukannya. Orang muslim mencari
yang halal dan yang ditetapkan untuknya oleh Allah
itu, dan bukan dia sendiri yang menimbulkan apa
yang dicarinya itu. Allah memfardhdkan sesuahr

untuk menyucikan hamba-hambaNya Dia men-

cintai orangorang yang bertaubat kepadaNya nullu!
kala mereka berbuat salah dan kembali kepadaNya
sambil memohon ampunan-Ny4

"S esungguhnya Allnh nvny ulwi urang- ffang I ang bn -

nbat dan m.enlului mmtg-mhng yang mmyucilant diri."

Di bawatr bayang-bayang ini Allah melukiskan
suatu warna dari warna-warna hubungan suami isti
yang amat serasi dengan progralnny4

'.K;:lV"S't4S'{r;\f iiL;ttq
&o-,r:'$ig'7 j"if fiAt;:3;ttii,i-iitl
"Istri-istrimu adalnh (ttpnl tmah turnpat lamu bu-
nnk tnnnm, malu dntangilnh tnnnh tent1at bermmk

tanammu itu bagaimnnn saja lwmu luhmdnki."(aI'
Baqarah: 223) *.

Dalamungkapanyang lembut ini terdapatisprat-
isyarat yang menunjukkan tabiat hubungan ini dari
satu segi, dan menunjulilkan fujuan dan sasarannya.

Memang, segi ini tidak meliputi semua hubungan
arftani suami dan istri. Hal itu disebutkan dalam
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beberapa tempat lain sesuai dengan konteksnya,
seperti firmanA[ah, t'

'..-lulrelw itu adnkh pakninn bagimu dnn lamu pun
anakh palaian bagi msreka...." (alBaqarah: f87)

'Dandiannratmdn-tandnlczkuasann-NyaialahDia
mmciptalan untukmu ishi-istri dari jmismu sendiri,
supay a lamu mtdnung dm merasa tenleram kzpadnry A
dan dijadilan-Nya di antaramu rasa kasih dnn
sayarg.... " (ar-Ruum: 21)

Tiaptiap ungkapan kalimat ini menggambarkan
suatu sisi dari sisi.sisi hubungan yang dalamdan
besar itu secara serasi. Adapun di dalam konteks ini
pengunskapannya disesuaikan dengan lnrts'tanah
tempat bercocok tanam'. IGrena hal ini sangat tepat
hubungannya dengan pembenihan, kelahiran, dan
pertumbuhan. Selama di tempat bercocok tanam
maka dataneilah ia dengan cara basairnana saja yang
kamu kehendaki Dengan catatan, harus di tempat
menan:rm yanag dapat merealiasasikan hrjuan me
nanamitu sendiri,

"ilIalw mrnptrilnh mnela itu di tenpat yang dipdntnh-
lwnAllnh lupadnrnu."

Pada wakhr yang sam4 mereka diingatkan kepada
hrjuan dan sasaran. Dalam hal ini arahlianlah tujuan-
mu kepada Allah sebagai ibadah dan ketakwaan.
Sehinega apayang kamu lakukan (hubungan suami
isti) menjadi amal saleh yang kamu kerjakan untuk
dirimu. Dan yakinlah bahwa kamu akan bertemu
Allah, yang akan memberikan balasan kepadamu
terhadap apa yang telatr kamu kerjakan,

'...D mt lwj aknnlah (amal y ary baik) untuk dirimu dnn
Mnlat) alnh lczpada Allah dnn lutnlruilnh balwa la'mu
lulak alan mmemui- Ny a. " (al-Baqarah z 223)

Kemudian ditutuplah ayat ini dengan memberi
kabar gembira kepada orangorang mukrnin bahwa
merekaakan mendapatkan sesuafu yang sangatbaik
ketika bertemu Allah (pada hari kiarrat), dan akan
mendapatkan kebaikan pada aktivitasnya melalmlian
penarurman di tempat menanam ini. Maka, setiap
aktivitas orang mukrnin adalah kebaikan. Dalam hal
ini dia menghadap kepadaAllah,

"B €rilnh lntrar ganbira mang-orailg yng b erimnn. "
Di sini kita melihatbetapa tolerannya Islam, yang

menerima manusia sebagaimana adany4 dengan
segala kecenderungan dan kebuhrhannya Ia tidak
berusatramemadamkanfitah dengan alasan hendak
meninggikan dan mensucikannya. JWa tidak hendak
mengotori kebub.rhan-kebutuhan vitalnya. Ia hanya

memberikan tugas kepadanya dengan sebenarnya
unhrk memperhifungkan kehidupan, melestarikan-
ny4 dan mengembangkarurya- Islam hanya berusaha
menetapkan kemanusiaannya dan mengangkat
derajatny4 serta menghubungliannya dengan Allah,
dan memenuhi dorongandorongan untuk meme
nuhi kebutuhan fisiknya. Islam berusaha untuk
menggabtrngkan dorongandorongan fisik dengan
rasa kemanusiaan pada awalny4 dan menghubung-
kannya dengan perasaan keagamaan pada aktrirnya
Mak4 dihubungkanlah antara keinginan fisik yang
temporer dan tujuan-trjuan kemanusiaanyang abadi
dan sisi perasaan keagamaan yang halus.

Semua itu tlihimpunnyalatr pada satr waktu, satu
aktivitas, dan sahr aratr. Yaihr, dihimpun dalamwujud
manusia sebagai kf,ralifrhAllah di muka bumi, yang
memang berhak menyandang hrgas khilafrh ini karena
mereka diciphkan dengan diberi kekuagn dan potensi-

potensi. Manhqjyang dipergunakan unfi:k memper-
lakukan manusia inilah yang digunakan untuk
memperlakukan fitah secam uhrh sebagai makhluk
ciphan Allah . *mua manlwjyang bertenhngan dengan

ini, sedikit atau banyak, tentu akan berbenturan
dengan fifatr, dan akan menyengsarakan manusi4
secara perorangan ataupun kolektif. Allah Maha
Mengetahui, sedargkan kamu tidak mengetahui.

Hukum Iild
Setelah membicarakan hukum mengadakan

hubungan biologis padawaktu haid makaberalihlah
ayat selanjuhrya mengenai hukum rrlz i

yaihr bersumpah akan menjauhi isti dan tidakme
lakukan hubungan intim dengannya. Masalah ini
relevan sekali dengan masalah sumpah. IGrenaihr,
dirangkaikanlah pembahasan kedua masalah ini
secara berurutan dalam susunan ayat-ayatini, dan
pembahasan masalah sumpah ini adalah sebagai
pengantar b agj masalah iila'.

k+4.i4;,'i{\K|{;
9,4 U KS 3t6i <o\i# t \,^13;

u;srrSL66_J jrg"Au,fnilf;1rg;I

Fi#q.,39u.iis^V3:E{i'6{4;it
&U-ifr^iLb'i6t|FrS

c;sJ

tbtfu

&ryU6i'sg'dt81
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langanlnh lnmu jadilan (rnma) Allah dalnm sumpah-
mu sebagai penghnlnng untuk bnbiiat lubajilun, ba-
tnh! 0" dm mengadnk,nn ishlnh di annra marusin. Allth
Malm Mendmgm lo4 Mol* Mmgeta)rui. Allnh tidnk
menghukum lmmu disebablan sumpahmu yang tidnk
dimnlcsud (urrtuk bnsumpah) tetapi Allah mmghulam
lmmu disebabknn (sumpalanu) yang dismgala (unruk
bnnmpah) oleh hntimu. D an Allnh Mala Pagampun
lagi Maln Pmy afiun. Ifupadn orang- artng ) ang rnetry-

iila'isninya dibni tangguh empat bulan (lnmanya).
Knnunianjilw mnelw kembak (lapafu iminya), mnlm
sesungguhnya Allnh Maha Pengampun lagi Malw
Percya1 wg. D anj ikn mnekn bnaarn (MEW lari mtuk)
tnlak m.aka sesunguhnya Ailnh Maln Mmdmgar lngi
Malw Mtngetahur. " (al-Baqarah z 22$227)

Mengenai penafsiran terhadap firman Allah,
Jangailah fumu j adilan (rnma) Alkh dalnrn nnnpaltmu
sebagai penglwlnng untuk b nbuat lubaj ilwq " ter dapat
riwayat dari Ibnu Abbas r.a-. Dia berkata'Janganlah
sekali-kali kamu menjadikan sumpahmu sebagai
penghalang untuk berbuat kebajikan, akan tetapi
bayarlatr kafrrat sumpahmu dan berbuatlah kebaik-
an." Demikian pulayang dikabkan oleh Masruq, asy-
Syabi, Ibrahim an-Nakha i, Mujahid, Thawus, Sa'id
binJubaiq,Atha',Ilcimah,Mald'rul,azZuhi,al-Hasan,
Qatadah, Muqatil bin Hayfan, ar-Rabi' bin Anas, adh-
Dhahhal! Atha' al-Khurasani, dan a Sudt rahimnJw-
mullnlu sebagaimanayang dikutip oleh Ibnu lGtsir.

Di antara alasan untuk memperkuatpenaftiran ini
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim de
ngan isnadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah
saw bersabd4

';<J1 w v st ab,r,p ;-rL a y
4.';''i",s$ ,fr1 # *

"Barangsiapa yang bnsumpah dmgan suatu sumpalt,
lak dia melilnt sesuatu yang lzbih baik dnrinya, mnla
hmnnklnh ia (manbatallwn) dan membayar lwfarat
nmpalary a iar Hmdnl:lnh in mclalwlan y ang lzhih baik
it ."(tIR Imam Muslim)

Dan, haditsyang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dengan isnadnya dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah saw. bersabd4

i,''+ I *i A#;€Lf d"o\,1'; F

4.4t?nt q*rpr.,jt{.,k &" oi n
'Duni Allnh sesungguhnya sesezrang di antara knmu

bnsumpah urrtuk fidnk mtntampuri istrinya itu ltbih
bndnsadisisiAllnhdCIripanndiamnnbqarkafaratyang
diw aj ib lrnn Allah atastty a.' (tIR Ima;T B"kh*i) -

Dengan demikian, makna ayat itu ialah janganlatr

kamu menjadikan sumpah dengan namaAllah itu
unhrk menghalangi kamu dari melalarkan kebajikaq
ketakrvaaq dan perbaikan di antara manusia Apabila
kamu bersumpatr unfirk tidak melakukan kebaitan,
maka bayarlah kafarat sumpahmu ihr, dan laku-
kanlah kebaikan. Mak4 merealisasikan kebajikan,
kehlnvaan, danperbaikan di anhramanusia ifu lebil1
utama daripada tetap bersikularh mempertahankan
sumpahtersebut

Misalnya yang terjadi pada Abu Bakar r.a ketika
dia bersumpah untuk tidak berbuat kebajikan
kepada Misthah, keluarga dekabryapng Lrut serta

'menyebarkankabarprovokasi Sang menuduhAisyah
berbuat serong dengan Shafran bin Mu'aththal-
Penj.), lalu Allah menurunkan ayal

" D an j anganlnh orang- oraxtg y ang manpuny ai lulzbiltut
dan leelnpangan di antnra lwmu bnsumpah bahwa
mnelw (tidnk) alwn msnbcri (bantuan) lepada knum
lwrahat- (rrya), oratg-orangyang miskin dan orarg-orzng
y ang b erhijrah padn j alm Allnh dan hmdntrInh mnelw
mernnnfl andnnberkpngdnda.Apalilhlwwtidakhryin
balwa Allah mmgmnpunimu? Dan Allnh adolah Malw
Paryampun lngi Malw Pmyayang."(an-Nuur: 22)

LaluAbu Bakarmenarikkembali sumpahqa dan
membayarkafrrat

Akan tetapi, Allah sangat penyayang kepada
manusia Dia tidak menjadikan (mewajibkan) kafrrat
melainkan terhadap sumpatr yang memarg benar-
benar dimaksudkan bersumpah oleh pelakunya dan
diniatkan untuk konsekuensi (akibaQ yang ada di
balik sumpah iur. Adapunjika hanya sekadarucapan
biasa dan sekadar Inghnu'idak serius'tanpa dimak-
sudkan untuk sumpah, maka Allah membeba*
kannya dan tidak mewajibkan kafrmt padanya,

' Allnh tidnk mmghulwm lwmu disebatrlmn sump alanu
yang tidak dimaltsud (untuk bersumpah), unp;,eUn
merghukum lwmu disebablan (sumpahmu) yang di-
sengaja (untuk bnsumpoh) ohh latimu. AllahMaln
Pmgampun lAi Malw Pmyanhtn."

Abu Dawud m&iwayatkan dengan isnadnya dari
Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

Lj : *.e,y"Stir'i 4, e'tilib
_\/\/

{ ntr }.1 cittl
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"Sumpahlaghwtr'sia-si4- tidnk diniln i wbagai sumpah'
Ulah pkataat sneorang di rumah, se? ati Iidnk, dtmi
Allalu Yq dtltli Allah."'

IbnuJarir meriwayatkan dari jalan Urwah secara
maqr{prld^ Aisyah (Fkni seba&i perkataan Aisyatt
sendiri), "Allah tidak menghukum kamu disebablan
sumpahmu 1arrg tidak dimaksud (untuk benumpalD
yaitr ucapanmu, Tidalq demiAllah. Ya demiAllah."'

Diriwayatkan sec:ra mursal dari al-Hasan bin
Abul Hasan. Dia berkata "Rasulullah saw. pernah
melewati suatu kaumyang sedang memanah, dan
Rasulullah pada waktu ihr bersama seorang laki-laki
dari satrabafrrya Maka berdirilah salatr seorang dari
kaum itu seraya berkat4 Demi Allah, saya mengenai
sasanrn Demi Allah, saya tidak mengenai sasaran.'
hlu orarrg yang bersarna Nabi sar. ihr berkau, Orang
ifir telah melarrggar sumpatu watrai Rasuhrlla]r-' Nabi
menjawab, Tidalq sumpah para pemanah iur laghuru
'siasia', tidak dikenakan kafrrat dan tidak dikenakan
sanksi.-

Diriwayadran dari Ibnu Abbas r.a, "Sumpah Wfuil
itu ialah Anda bersumpatr dalam keadaan sangat
maratr"" Juga diriwayatkan dariryra "$rmpah kgl*"
ialatr Anda mengharamkan apa yang dihalalkan
Allah maka hal ihr tidak dikenakan kafrral"

Diriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayrab batrwa
duaorangAnsharyangbersaudaramemilikiwarisan
untuk mereka berdua. lalu yang satu meminta
bagian kepada yang satrrnya Kemudian png satu
menjawab, Tika engkau meminta lagi bagian ke
padaku maka semuahartalil akan kupersunakan
menrbuatpintu ge6ang l(abah!" lalu Umarberkata
kepadanya, "IGbah tidak memerlukan hartamu.
BaJarlahkafrratsrmpahmu, danberbicaralatrkepada
saudaramu. Sa5apernatr mendengarRasuftrllah sarv.

bersabda

a . - ) - 2.

,F:7 ?)t 
'gtt',i 

,i !r i,[li ;l2.. ! ]
4.W v q .{j,,*!}r {+t e r')

'Tina*, adn (tidak bolzh) bantffi dan bmaztr unnk
lcrnataAt tccpaAa,qllah Azp unJalh untuk mcnrutus-

kan lukclurgaan, fun pada apa yang tidak cngluu
rnilihi."'

Dari riwayat-riwayat ini dapaflah disimpulkan
batrwa sumpah 1ang tidak disertai dengan niat serius
yang mendorongnf i4 maka sumpah itu siasia dan
hanya sekadar ucapan lisan, yang tidak ada kafrrat-
nya" $rmpah rrang diniatkan oleh orang yang ber-

sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan isi
ucirpan sumpahnya itulah sumpah yang serius
(mun'aqidnh), dan sumpah inilah yang wajib dibayar
kafaratnya apabila dilanggar. Ia wajib melanggar
sumpah ihr apabila isi sumpahnyauntrkmelamng
melakukan kebaikan atau mendorong melakukan
kejelekan.

Adapun jika seseoftng bersumpah terhadap se
suahr secara dusta maka sebagian pendapat mengata-
lan batrwa sumpah'semacam ini tidak ada kafiral
rya- Yakni, tidak dapat dihilangkan dosanya dengan
membayar kafarat apa pun. Imam Malik berkata
dalam lrrtab al- iuluu athilw', "P endapat terbaik yang
saya dengar mengenai hal itu ialah bahwa sumpah
hghuuifu ialah seseorang bersumpah atas sesuatu
yang dia fakini begrtu (seperti yang dikatakannya),
tetapi kemudian keq"ataannya tidak demikian, maka
tidak ada kafrrat padanya- Orang yang bersumpatr
atas sesuatu sedangkan dia mengetahui batrwa isi
nyameruandungdosadan diaberdustakarenahendak
menyenangkan hati seseorang, dan unfuk dapat
memperoleh (merampas) suahr harta, maka hal ini
terlalu besar (dosanya) dan sudah tidak adakafrrafiya""

Dialifiirilah pembahasan tentang berpaling dari
sumpah kepada sesuahryang mengandung kebajik-
an dan kebaikan ini dengan firman-Ny4'Allah Mala
f'Indngar W lrlnla Mmgctnlrur, "untuk memberikan
pengaratnn kepada hati batvaAllah Yang Mahasuci
ifu selalu mendengar apayang dikatakannya dan
mengetatrui di mana adanya kebaikan itu. IGrena
itrlab Dia menetapkan hukum seperti ini

Pembalrasan t€ntang hukum yanin Inglwu'sumpah
yang mairrmain' dan yamin ma'qudah'svmpah yang
serius' yang diniafkan oleh hati diakhiri dengan firman-
Ny4 'Allnh Malw Pengampun 14 Mol* Penyantun,"
untuk mengisyaratkan dari jauh kepada hati akan
sanfiuranAllah yang tidak sertamerta menghukum
harnba-hambaNya terhadap segala yang terucap
dari lisannya Juga mengisyaratkan ampunan-Nya
setelah dia bertaubat terhadap dosa yang sengaja di-
lahkan olehhatinya-

Urusan ini atau yang itu dihubungkan dengan
Allah, diikafrrya hati dengan diarahl<an kepadaNya
dalam setiap tindakan dan perkataan

Setelah selesai m€netapkan l$ndah lwlryahHobal,
menyeluruh' tentang sumpalu maka dibicarakanlah
masalah sumpatr iila'.Yafir, si suami bersumpah
tidak akan mencamputi istinya mungkin untuk
waktu yang tidak terbatas, dan boleh jadi untuk
waktu panjang yang tertentu,
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"Kepada orang-oraTtg yng rneng-iiln' isninya dibni
tnngguh mp at bulnn (k *nl o). Knnudian jila mnela
kmbali (l"pofu istrinya), mnlm saungguhnya Allnh
Mahn ParyanQun lngi Mahn Pmyayang.Jila mnekn
berazpm (b ertetnp hnti untuk) tal"ak, mnlu sesunggulaty a
Alkh Mahn Mmdzngar lagi Maha Mmgetahui." (al-
Baqarah: 226-227)

Ada kondisi.kondisi psikologis yang terjadi dalam
kehidupan suami isti, dikarenakan beberapa sebab
yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang
mendorong dilakukannya sumpah r/z'unhrk tidak
melakukan hubungan intim. Perpisahan ini tentu me
nimbulkan gangguan psikologis bagi si isti, dapat
membahayakan jiwa dan sarafrrya mengabaikan ke
hormatarnya sebagai wanita, menyia-nyiakan kehidup
an bersuami isti, dapat meretalirkan hubungan
keluarg4 dan bisa merobohkan bangunan keluarga
bila hal itu terjadi dalam waltu yang panjang dan
tidakmenentu.

Islam tidak menghararnkan iih'in *jakkehadir-
annya Adakal anya iih' intbermanfaat pada kondisi
tertentu dalam kehidupan rumah tangga karena
suasana yang panas dan besar disebabkan adanya
fitoiah dan gangguan yang menyebabkan si suami
cemburu, merasa terhina atau terlecehkan. Dan,
adakalanya terjadi peristiwaperistiwa yang menjenuh-
kan, atau membangkitkan kemarahan, tetapi setelah
itu kehidupannya kembali bersemangat dan lebih
kokoh.

Akan tetapi, si suami tidak boleh melepaskan ke
mauannya begitu saja I(aren4 adakalanya dia ber-
laku melampaui batas dalam keadaan-keadaan ter-
tenfu untuk menyrsatrkan dan merendahkan isffi-
ny4 atau untuk menyakitinya agar dia terkatung-
kahrng, tidak dapat menikrnati kehidupan bersuami
isti bersamany4 namun tidak dilepaskan ikatannya
unfukmencari pasangan gunamengarungi kehidup
an rumah tangga dengan orang lain.

Untuk menjembatani antara berbagai kemung-
kinan dan menghadapi berbagai kenyataan dalam
kehidupan, maka diberikan batas mal<simalbagl iila',
yaitu tidaklebih dari empatbulan. Batasan maksimal
ini dimaksudkan agar tidak merusak jiwa si wanit4
sehingga setelah ihr dia dapat melepaskan tekanan
kebutuhan instingtifrrya dengan mencari lelaki lain.
Diriurayatkan bahwa pada suatu malam Umar ibnul
Khaththab r.a mengadalian inspeksi untuk mengeta
hui kebuhrhan-kebuhrhan dan keadaan masyarakat,
lalu dia mendengar seorang wanita bersenandung,

^)v",;(r.1$r ur'J'sw
"--ari &, "\i"e'r,

4tl,J iu' t'j ,ht re
.t ,, . a .. .'. . ',9t:+lf til lJ.6 ir, IJF
' Sunguh panj ang mnlmn ini, selulilingny a hitmn kzlnnt
Oh, betapa kasihnn aku, tiadn lalterih yang lwajak
bercum,bu

Demi Allnh, lalnu bulwn larma alat diaunsi-Nya
Pasti ranjang ini alun bngonmng siti.-sisinya."

Kemudian Umar bertanya kepada putinya llafthah
r.a-, berapa lamanya seorang wanita dapat menatran
diri dari suaminya? Hafshah mer{awab, lEnambulan

'atau empatbulan." Kemudian Umarberkat4 "Aku
tidak akan menatran (menwaskan) seorang tentara
lebih dari ihr, dan dia menetapkan bahwatentaranya
tidak boleh pergi berjuang dengan meninggalkan
isti lebih lama dari itu."

Tetapi, bagaimanapun tabiat manusia berbeda-
beda dalam masalah ini. Namun, wakhr empat bulan
merupakanwaktuyang cukup basi seorang lakilaki
untuk menguji nafsu dan perasaannya- Maka, boleh
jadi dia akan memulai kehidupan suami isti secara
benar dengan kembali kepada istrinya dan mengurn
pulinya Boleh jadi juga dia akan meninggalkannya
dan tidakmenerimanyafui. Nah, kalau keadaannya
seperti yang terakhir ini, ikatan perkawinannya
harus diputuskan dan si isti dibebaskan dengan
jalan talak. Boleh jadi dia yang menceraitrannva
sendiri dan boleh jadi hakim yang memutuskan
perceraiannya Hal itu dimaksudkan agar masing-
masing pihak dapat berusaha unhrk memulai ke
hidupan rumatr tanggabaru dengan orang lain. Cam
yang demikian ini lebih menghormati wanita dan
lebih memelihara dirinya Jugalebih melegakan dan
lebih bermanfratbagi si lelaki, sertalebih mendekat-
kan kepada keadilan dan keseriusan dalamhubung-
an rrang diiruinkan Allah unhrk meleshrikan ketridup
aq dan tidak membekuliannya

***

Thlak dan Permlsalahannya
Sekarang sampailah pembicaraan kepada masa

lah talak Al-Qur'an menjelaskan seqra terperinci
mengenai hukum-hukum talak dengan segala rang-
kaianny4 seperti iddah, tebusan, nafl<ah, dan mut'alt
sampai dampak yang ditimbulkan oleh talak ini.
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kegasalan (Dan padabeberapater.npatlain dalamAl
Qur'an disebutkan usaha-usatra yang perlu dilaku-
kan sebelum terjadinya talak. Juga diterangkan
bahwa menjatuhkan talak itu harus padawakhr suci
yang belum terjadi hubungan biologis. Hal ini akan
mengendorkan kemauan unhrk menjatutrkan talak
ifir, karena si suami harus menunggu hingga datang-

nya masa suci bagi si isti, baru kemudian dia men-
jafirhkan talak Dan, upaya-upaya lain unfuk meng-
hindarkan talak).

Talak pertama merupakan pengalaman yang de
ngannya suami isti tersebut dapatmengetahui pe
rasaan masing-masing yang sebenarnya Apabila di
tengah-tengah masa iddatr itu tampakbagi mereka
bahwa memulai kehidupan kembali itu masih me
mungkinkan, maka jalan unhrk itu masih terbuka

'Dansaami-waminyabnhakmnujuk'myadalmnmasa
mnnnti itu, j ilu mnelw (para suami) itu mmgftmdaki
ishlnh."

Pada masa ifu, yakni pada masapenantian yang
merupakan masa iddah itq jika mereka ingin meng-
adakan ishlah (perdamaian) dengan kembali (ruiuk)
lagi dengan tidak ada niatuntuk mempersulit isfi
dan mengikat kembali kehidupan dengan ditaburi
duriduri serta tidak ada upaya untuk menyakitiny4
mengekspresikan kesombongan, atau menghalangi-
nya menikah dengan lelaki lain.

"Para wanita mnnpunyai hnk yang seimbag dengan

knoaj ibonny a mnurut mra y arg mn kruf "
Pada masa ihr, wanita yang ditalak mempunyai

hakyang seimbang dengan kewajibannya Mereka
diberi taldif Oeban tugas) untuk menunggu fter-
iddatr) dan tidak boleh menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah di dalam ratrim mereka Para slami
diberi bklif bahwa niat mereka untrkrujuk itu harus
latr niatyang bail! bukan untuk membatrayakan si
isti, dan bukan untuk membalas dendam. Dalam
masapenahananyangberupaiddah ifu si suami di-
perintahkan memberikan nafl<ah.

"Para suami mzmpuny ai satu tinglnnn kzltbilwn dnri'
padn istrinya.'

Saya kira dalam konteks ini si isti terikat dengan
hak suami untuk mengembalikannya ke dalam
perlindungannya pada masa iddah itu. Hak ini di-

jadikan sebagai hak suami karena dialah yang men-
jahrhkan talak Tidaklatr masuk akal kalau dia yang

menjahrhkan talak tapi kemudian hak rujuknya di-

berikan kepada si ishi unhrkpergi kepada suaminya
dan mengembalikannya ke dalam perlindungannya-

Mak4 inilahhakyang diberikan kepada suami sesuai

dengan posisinya, dan inilah derajatyang ditenhrkan
di tempat ini. gukan hak muflak dalam segala hal
sebagaimana yang dipahami kebanyakan ahli tafstr,

dan mereka mengemukakan beberapa alasan yang

tidak proporsionalT
Kemudian datanglah kata penutup,

'Allah Malnpnlasa lagi Malwbijalcsarw."

Iaful ini memberikan kesan terhadap kekuatan
Allah yang telatr menetapkan hukum-hukum dan

"hikmah-Nya pada apayang ditetapkan-Nya untuk
manusia- Pernyataan ini juga dapat mengembalikan
(menyadarkan) hati dari penyelervengan dan penyirn-

pangan di bawah berbagai macam pengaruh dan
pergaulan.

*rt

Bilangan Thlak
Hukum berikut ini khusus mengenai bilangan

talak, hak wanita yang ditalak untuk memiliki mas
ka\ rin, dan haramnya suami menarik kembali mas
kawin padawaktu perceraian kecuali dalam satu ke
adaan. Yaihr, ketika si istri tidak suka dan khawatir
akan melakulan pelang$ran-pelanggaran bila masih
terikat denganperkawinanyangtidak disukainyaini.
Carznya dengan jalan klruln'talaktebus'di mana si
isti membeli kebebasan dirinya dengan membayar
fid1ah (tebusan dengan mengembalikan maskawin
si suami),

FU'U."J 6,';4'!) 6S "t6'F li$i
J yr+'# !4' riuz\ ffi 6 iA: lgS i
;'1.,j#-Gilfiiju{':,g4i'/g;t4-11f,66
,ki:*,{t6t!ra6it:*L.i;

#SAfi,i'J1*,A6Y-'i,2tii,

7 Saya tidak dapat membebaskan diri karena sayajuga pernah melakukan penakwilan dengan penalarilan yang saya pandang tidak benar ini

dalam beberapa tulisan saya.
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'Talak (yang dapat dirujuki) dua lnli.,Setckh itu bolzh

rujuk lagi dzngan cara yarg malm{dnu mencsraikfi,

dntgan cara yang baik. Tidnk hnkl bagi knmu mmg-
ambil kemtrali dmi sesuatu yangtdnh lamu beriknn kt'
pada mneka,lucuali knlau luduanya khnwatir tidnk
alan dapat mnjalanlnn hukum-hukum Allnh.Jikn
larnu lrlwwatir balrua luduanya (suami istri) tidak
dapar mnjalmkan hukurn-hularm Allah mnka tidnk
ada dna atn luduanya tentmg bayman yang diberiknn
olzh istri untuk mnubus diriny a. Itulah lrukum-lmlwm
Allalu nwla janganlnh lwmu melnngarnya. Bmang-
siapa yang mehngar hukum-hukurn Allala mcrelw

itulah warry-margyang alim. "(al-Baqarah: 229)

Talakyang sesudahnya boleh dimulai kehidupan
berumatr bnsga (yakni yang boleh dirujuki) ihr dua
kali. ,{pabila talak ini sudah terjadi dua kali, tidak ada
jalan unhrk rujuk kembali kecuali dengan syarat
sebagairnana ditetapkan oleh nash ayat selanjutrrya
Yaitu, si isti lawin lagi denganlelaki lain, kemudian
suamiqrayangbaru ini menceraikannya secarawajaq,

bukan rekayas4 dan tidak melakukan rujuk Mak4
si wanita telah tertalak ba'inPada wakhr itu, bolehlah
ia kawin kembali dengan suaminya yang pertama
tadi dengan nikah baru, kalau ia menyukai kawin
kembali dengannya.

Mengenai sebab urunnyaketentuan ini terdapat
riwayat yang menerangkan bahwa pada masa per-
mulaan Islam, talak itu tidak dibatasi berapa kali.
Seorang lelaki boleh saja merujuk isti yang telah
ditalaknya itu pada masa iddahny4 kemudian me
nalaknya dan merujuknya kembali sesuka hati.
Kemudian terjadilatr perselisihan antara seorang
lelaki Anshar dan istinya Perselisihannya itu sangat
membekas di dalam jiwanya lalu dia berkata kepada
istinya, "Aku tidak melindungimu dan tidak juga
berpisah darimu." Si isti bertany4 "Bagaimana itu?"
Dia menjawab, "Saya ceraikan engkau, kemudian
apabila telah dekat habisnya iddahmu, maka saya
rujuk kembali engkau." IGmudian si wanita itu me
laporkan hal itu kepada Rasulullah saw., lalu Allatt
AuawaJallamenurunkan ayat, 'Tahk (yang dnpat
dirujuki) itu du lali.'

Kebliaksanaan perahran Tuhan terhadap kaum
muslimin ini terus berlaku sejak masa dihrunkan-
nya hukum-hukum ini ketika sangat diperlukan
hingga alftirnya menjadi prinsip umum yang ber-
laku seperti ini. Dan, tinggal urusan cabangcabang
saja sesuai dengan keadaan yang ada, yang dapat
dipecahkan dengan mengacu padaprinsip umum itu.

Ketentuan ini menjadikan talak itu terbatas dan

terikal Tidak ada jalan untuk mengabaikan keten-
tuan ini dengan mempermainkan waktu. Apabila
terjadi talakpertama makapadamasa iddah si suami
punya hak unhrk merujuknya dengan tidak perlu
melakukan akad nikah baru. Akan tetapi, bila masa
iddah itu dibiarkan hingga habis maka si isti telah
lepas darinya" Dia tidak dapat kembali lasi kepadanya
kecuali denian akad dan mahar yang baru lagi.
Apabila dia merujukinya ketika masih dalam iddah,
atau dia mengawininya kembali setelah terjadi talak
ba in sqlaa, maka dia bisa menjatuhkan talakpada-
nya sebagaimana talak pertama tadi dengan segala
hukumnya. Adapun jika dia telah menalaknya tiga
kali maka telah terjadilah talak ba'in kubradan dra
tidakboleh merujuknya ketika masih dalam masa
iddah atau mengawininya kembali setelah habis
masa iddahnya Kecuali setelah bekas ishinya itu
kawin dengan lelaki lain, lalu terjadi perceraian
secara wajar dantelah ba'inhabis iddahnya pula dari
suami kedua ini serta tidak dirujukinya Atau, telah
terjadi beberapa kali talak dengan suami yang kedua
ini. Mak4 padawakhr itu boleh ia nikah kembali
dengan bekas suaminya yang pertama.

Talak pertama merupakan ujian dan cobaan
sebagaimanakamijelaslian di muka dan talakkedua
merupakan pengalaman lain dan ujian terakhir. Jika
kehidupan rumah tangganya baik setelah ifir, maka
hal ihr adalah bagus. Akan tetapi, bila kehidupannya
tidak harmonis, maka hal ini menjadi indikator yang
menunjukkan telah rusaknya fondasi bangunan ke
hidupan rumah tangganya yang tidak dapat diper-
baikilasi

Tetapi, bagaimanapun tatak itu tidak seyogianya
dilakukan melainkan untuk menjadi obat teralf,rir
terhadap penyakityang tidak diobati dengan obat
lain. Apabila terjadi talak dua maka (setelatr) itu
hendaHah si suami menahan istinya (merujuknf"a)

dengan carayang patutdan memulai lagi kehidupan
suami isti dengan rela hati dan lapang dad4 atau
melepaskannya dengan baih tidak menyulitkannya
dan menyakitiqra. Itrlah talak ketigayang setelah itu
si isti harus menempuh jalan hidup yang baru. Ini
lah syariatyang realistis di dalammenghadapikondisi
kondisi riil dengan pemecahan yang praktis. Islam
tidak memungkiri kenyataan ini karena tidak ada
gunanya memun$diiny4 dan tidak mengembalikan
moralitas anak manusia ke jalan lain yang tidak se
suai dengan fitrahnyayang telah diciptakan Allah
atas mereka Islam tidak mengabaikannya karena
tidak ada gunanya mengabaikannya (sebab berten-
tangan dengan fifah).
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Tidak halal bagi si suami menarik kembali penr
beriannya baik yang berupa magkawin, sedekah,
maupun nafl<ah yang telatr diberikan kepada istinya
selama hidup berumah tangga, apabila terputus
hubungan perkawinannya karena tidak memungkin-
kan unhrkhidup bersamalagi. Kecuali, apabila si isti
merasa tidak suka dan tidak kuat unhrk hidup ber-
sama dengannya lagi karena sebab kfrusus yang
sangatmembekas dalam jiwanya. Jugabila diame
rasa bahwa kebenciannya dan ketidaksenang:umya
kepada si suami itu akan dapat mengeluarkan dirinya
dari batas-batas pergaulan yang baik, atau meng-
hilangkan harga dirinya, atau merusak moralnya-
Maka, dalam kondisi seperti ini bolehlah si isti
meminta cerai dari suami dan membayar iwadh
penggantian pemberian' yang kehendak itu bukan
dari keinginan suami, dengan mengembalilan mahar
yang telah diberikan oleh suaminya kepadany4 atau

nafl<ahnya seluruhnya atau sebagiannya untuk merr
jaga dirinya dari bermaksiat kepada Allatr dan me
langgarbatasbatasNy4 serta menzalimi dirirya dan
yanglainnya

Demikianlah Islam memelihara semuakondisi riil
yang dihadapi manusi4 memelihara perasaan hati
yang normal dengan tidak melakukan rekayasa sama

sekali. Juga tidak memaksa si isti untuk menempuh
kehidupan berumah tangga yang tidak mungkin
dapat dijalani. Pada wakbu yang sama, Islam juga
tidak mengabaikan hak-hak suami terhadap apa
yang telah diberikannya dengan tiada disebabkan
oleh dosa yang dilahkannva-

Unhrk menggambarkan daya hidup nash ini dan
bingkainya, baiHah kita tengok kembali peristiwa
yang terjadi padamasa Rasuhrllah saw. yang meng-
ungkaplen sejauh mana keseriusan, penghorrnatan,
kesederhanaan, dan keadilan di dalam peraturan
Tuhanyang lurus ini.

Imam Malik meriwayatkan di dalam kltab al'
Muwaththn' bahwa Habibah binti Sahl al-Anshari
menjadi istriT9bitbin Qais bin Syammas. Rasulullah

saw. keluar hendak menunaikan shalat subuh, maka
didapatinya Habibah binti Sahl berada di samping
pinfir ketika hari masih gelap. hlu Rasulullah saw.

bertanya "Siapakah ini?" Dia menjawab, "Habibah
binti Sahl" Beliau bertany4 "Mengapa engkau?" Dia
menjawab, "Bukan salah saya dan bukan salah
TsabiL" Mak4 ketika suaminya, Tsabit bin Qais,
datang berkatalah Rasulullah saw kepada Tsabit,
"Inilah Habibah binti Sahl. Dia telah menyampaikan
apa yang Allah kehendaki unhrk disampaikan." Lalu
Habibah berkata 'lMahai Rasulullah, segala sesuahr

yang telah diberikannya kepadaku masih ada pada
ku." Kemudian Rasulullah saw. bersabda (kepada

Tsabit), "Ambillah darinya" Lalu Tsabit mengambil
darinya dan Habibah hidup bersamakeluarganya

Imam Bultrari meriwayatkan dengan isnadnya
dari Ibnu Abbas r.a- bahwa ishi Tsabit bin Qais bin
Syammas datang kepada Nabi saw. lalu berkata

d pt'*+i \t ,).A';.LG' ,*Ur Jy'., t-b
a?

itJ ,y-)' e r,At',/, ,?{, *:i't *
,:)L;-:5 ,'rj-.'1 * iut .v $, J;',

. ei a a

,Jt fi, * ^nt Jyl Jo ."€ Uv s^:s'l-

q.:;Ae: &'r -^-pr lut,'ss',
' 'Wahni fursutullnh, Tiabit bin fuis itu tiink mya ala

aklilalny a dan lubnagamaannl a tctapi say a tidak sulm

bnbuat h{ur d; dnlam Islnm.'LaJu Rnsulullnh saw.

bntnnya kepananyo 'Mauleah rylau mmganbalilmn
Iubunny a ? " (Yaitu, lwbun y ang duk dij adilwn malwr).
Dia mmj aw ab, "Mau. " Rasulullnh saw. bnntdn (le-
padn Tsabir),' Mmalnh kzbun itu knn bahi dm tnlnldah

dia satu lwLi."

Dalam riwayat yang lebih rinci yang diriwayatkan
oleh lbnuJarir denganisnadnya dariAbuJarirbahwa
dia pernatr berhqra kepada Ilcrimah, "Apakah 

-Hulil'

ifir ada dasarnya?" Ikrimatr menjawab, "IbnuAbbas
pernatr berkata'Sesungguhnya llula'yangl<ahper-
tama terjadi dalam Islam ialatr pada saudarawanita
Abdullah bin Ljbay. Dia datang kepada Rasulullah
saw.lalu berkata Wahai Rasulullah, kepalaku dan
kepalanya (suamiku) tidak akan pernah bertemu
selamanya- Aku membuka sisi selimuf lalu kulihat
dia siap menghadapiku. Tetapi, ternyata dia sangat
hitam hrlitrya sangat pendek tubuhnya dan sarrgat
buruk wajatrnya.' lalu suaminya berkata, '\Mahai
Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan
kepadaqra harta saya yang paling utama yaitu kebun
IGlau dia mau mengembalikan kebun sayE (maka

saya mau).'Rasulullatr bertanya (kepada si isfi),
'Bagaimana komentarmu?' Ya bahkan kalau dia
mau maka sayaakan menarnbatrnyafui-' IbnuAbbas
berkata'Kemudian Rasulullah saw. menceraikan
antara keduanya*'

Semua riwayat ihr menggambarkan kondisi ke
jiwaan yang diterima Rasulullah saw. dan beliau
hadapi sebagai suahr keadaan menekan yang tidak
ada gunanya unhrk dipungkiri dan menekan si isti
unhrk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga-
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nyra, dan tidak baik pergaulan hidup berkeluarga de
ngan perasaanyang sepertiifu. Karenaifu, beliau mem-
berilanwewenang kepada si isti untuk melepaskan
ikatan perkawinannya sebagai manlaj Ilahi dalam
menghadapi fitrah manusia dengan cara terang.terang-
ar1 praktis, dan realistis. Diberlakukanlahjiwa manu-
sia sebagai perlakuan terhadap orangyang mengeta
hui berbagai rnacam gejolak pemsiun hakiki yang
ada di dalam jiwa itu.

IGrenayang menjadi barometer apakah tindakan
ihr serius atau main-main, jujur atau tipu daya dalam
semua keadaan ini adalatr talnva kepadaAllah dan
takut kepada azabNya maka datarrglah kalimat pe
nutup unhrk menakut-nakuti mereka agar jangan
melanggar hukum-hukum Allah,

'Ttulah hulwm-hulrum Allnh, mala janganlah lwmu
mlhngamya. Barangsiapa yang mdnngm hukurn-
hulum Allah mtreln itulah mang-omng yang alim. "

t**

Di sini kita berhenti dan tertegun menghadapi
dua buatr ungkapan AlQur'an yang berbeda redak-
sionalnya secarahalus, tetapi maknanya sahr, sesuai
dengan konteksnya. Dalam masalah serupa pada
ayatyang lalu suratr ini, ketika menuhrp pembatrasan
masalah ini yang berkaitan dengan puasa dikemu-
kakan dengankalimat,

'Itulnh hukum-hukum Allah, malta janganlah lamu
mtndzlmtinya."

Dalam konteks ini diungkapkan dengan redaksi
yangberbunyi,

'Itulnh hulwm-hukum Allah malw janganlnh lumu
mehngmrrya."

Yang pertama diungkaplan dengan kata "men-
dekati", sedang yang kedua diungkapkan dengan
kata "melanggar'. Apakatr gerangan perbedaannya?

Konteks pembicaraanpngpertamaialah tentang
halhal yang dilarzng tetapi sangat disukai,

' Dihahllw bagi kama pada malnm lari bulan hrasa
bnmntpur dtrtgan istri-btri kmnu. Mnela itu adalah
palaian bagimu dnn lamu pun adalahpakaian bagi
merelw. AIInh mmgetahui bahutasanya kamu tidnk
dnpalmaalwrnafsuma.Ifu maitu,Allahmntgantfuni
kamu dnn membni manf lupadamu. Mala, selararry
canptrilah mnela dan cmilah apa yang tzlah dihtapkan
AIIah untuhru. Malan minumkh hinga turong baginu
banng putih dmi benang hinrn, y aitu faj ar. Ibmudien
sempurnalrnnlnh puasa itu sampai (dntang) malann,

(tctnpi) janganlnh lamu campuri mnelm itu, sednng

lwnru bnitilwf dnlnm mes1id. Itulnh lnrangan Allnh
ma}ajangarilnh lwnu mmdzfutinya.... "(al-Baqarah:
r87)

Hal-hal yang dilarang dalarn ayat ini sarreat disukai
dan sangat menarik Mak4 sangat baiklah kalau
pelarangannya'semata-mata dari mendekati batas
batas (hukunrhukum) Allah mengenai hal ini, unhrk
menjaga kelemahan iradah manusia dalam meng-
hadapi daya tariknya apabila mereka mendekati
daeratrnya dan berada dalam bingkaijerabrya

Sedangkan dalam masalah kJrulu'irn, masalah-
masalah yang.dihadapi adalatr hal-hal yang dibenci
benturan-benfuran, dan perselisihan-perselisihan.
Maka yang dilifiawatirkan di sini ialah dilanggarnya
hukumhukum itr karena didorong oleh perselisihan
tersebut, lantas terjaditindakanyarrgmelampauibatas
dan tidak mau berhenti pada batasbatas hukum itu.
I(arena ihr, larangannya di sini adalah dari "nulnngar ",

bukan "runfukati'i karena berbeda konteksnya.
Inilah ungkapan yang sangat halus dan meng-

agumkan, tentang masalatr yang berbeda-

Kita lanjutkan pembahasan berikutrya tentang
talalq

"::;,2 e. ;:'& & 1i b fr U <rt6{s og

qtitubWqJW'&Sr&oy
t6;u;A$$l95ifi-;it#lflti|'ssjrolstY"tr, ",.qil)J-b

"I{cmudian jilw si suami mentahlcnya (sesadnh talalt
yanglrzdua), mnlnwanita itu tidnk lalnllos, bogr.lo
hinga dia krutin dmgan suami yang lain. Kanudian
jilaWniymslninitummccrail*ryqmalatlda*,ada
dnsa bagi luduanya (bekas suami pntama dan istri)
untuk lmwin lemlali jikn leduany a bnpmdapar alan
dn@r mqi almkan fulum-fulum AIInh ItuIah hulum-
hukum Allah. Diterangknn-Nya lupadn kaum yang
(nwu) mmgetnhrzl. " (al-Baqarah: 230)

Talak ketiga sebagairnana sudah dijelastan, me
nunjulil<an telah rusdmya fondasi kehidupan rumatr
hnggayangbersangkutan dan sudatr tidak ada jalan
unhrk memperbaikinya dalamwakhr dekat jika si
suami itu serius dalam talaknya. Dalam kondisi
seperti ini sebaiknya masing-masing suami isfti merr
cari pasangan hidupyang baru.
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Kalau talaknya ihr hanya main-main, tergesages4
atau karena ketololan, maka harus ditentukan batas
batas sebagai main-main ifu secara tepat mengenai
talak ini, untuk menjamin keamanan, dan unhrk
menjadi obatyang mendesak terhadap suahr penyakit
yang kronis, bukan sebagai main-main, tergesa-ges4
dan ketololan. Pada waktu itu, haruslah diali*riri ke
hidupan rumah tangga di mana si isti sudah tidak
dapat dihargai lagi oleh suami dantidakmerasakan
sentuharnya.

Ada seseorang yang mengatakan, "Apa perlunya
seorang wanita menghancurkan kehidupannya,
jaminan keamanannya, dan kestabilan hidupnya
hanya disebabkan sebuah perkataan yang keluar
dari mulut lakiJaki (suami) yang main-main?" Akan
tetapi, kita menghadapi kenyataan hidup manusia
Nah, bagaimanakah pendapatAnda jika kita tidak
mengambil jalan pemecahan seperti ini (talakX Apa
kah Anda berpendapat unhrk menekan dan memaksa
si suami itu supaya tetap mempergauli (hidup ber-
sama dengan) ishinyayang sudah tidak saling meng-
hormati dan menghargai ihr? Misalnya kita mengata
kan kepadanya "IGmi tidak memegang teguh talak-
mu ini, tidak mengakuiny4 dan tidak menetapkan-
nya. Isffimu ini tetap di bawah tanggunganmu, karena
ihr tetaplah engkau tahan dia-"

Tidak! Sesungguhnya tindakan ini justu merendah-

kan si istri dan hubungan kerumahtanggaannya
yans tidak diridhai Islam yang menghormati wanita-

Hubungan kerumahtanggaan dan mengangkat
derajat kehidupan rumah tangga ini merupakan
ibadah kepadaAllah. Untuk menghukum si suami
itu, justru harus kita halangi dia dari istinya yang
telah dia permainkan dengan menghararnkannya
melakukan hubungan dengannya Kita bebani dia
dengan mahar dan akad baru jika dia membiarkan
istinya samp utertdak ba inpadatalakpertama dan
kedua. Kita hararnkan istri ihr.atasnya secara total
setelah terjadi talak tiga. Dia mengalami kerugian
dengan membayar maskawin dan nafl<ahny4 dan
setelah itu kita hukum dia dengan memberi nafl<atr

iddah dalam semua keadaannya
Yang penting kita harus memperhatikan kenyata

an jiwa manusia dan kenyataan hidup prali:tisny4
bukan menerima saja pikiran bersayap yang tidak
mempunyai kaki untukberpiiak di bumi, dalam alam
kehidupan.

Apabila kehidupan sudah berjalan pada jalannya

dan setelah talaktiga siwanitaihr kawin denganlelaki
lain, kemudian suami kedua ini menceraikannya,
maka tidak ada larangan baginya dan bekas suami

pertamanya untuk kawin kembali. Tetapi, dengan
syarat

'Jila kzduarrya berpadnpat almn dapat mmialanknn
hulam-hukumAIIah."

Jadi, persoalannya bulcn mengikuti hawa nafsu
dan bukan menuruti panggilan syatrwal Keduanya
tidakbebas memperhrrutkan naftu, syatrwaf dan ke
inginan-keinginannya untrk berkumpul dan bercerai
dengan seenaknya. Itu semua adalah hukum-hukum
(perahran perahran) Allahyang harus ditegakkan.
Ihrlah bingkai kehidupanyang apabila dirusak maka
tidak akan dapat kembali laei kepada kehidupan
yang dikehbndaki dan diridhai olehAllah.

"Itukth hulilm-hulwm Allah. Ditnanglan- Iliya lupana
laurn yang (rnnu) mmgenhui. "

Di antara rahmatAllah kepadahambaharnbaNya
ialah Dia tidak rnembiarkan hukum-hukum-Nya
tersembunyi dan tak dikenal. Dia menerangtannya
di dalamAlQuran ini Dia menerangkannya kepada
kaum yang mau mengerti Maka orang yang benar-
benar mengerti ialah orang yang mengetahuinya
dan berhenti pada batasbatasnya- I(alau tidak demi-
kian, dia adalah bodoh dan tercela berada dalam ke
bodohan dankegelapan.

Setelah ihr, datanglah pengarahan Ilahi kepada
suami-suami yang menjatuhkan talak. Mereka di-
arahkan untuk berbuatyang makrul mudah, dan
baik sesudah talak dalam semua keadaan,

5o,86fi6,'#4',;lii;q\"{tL6y:
,p;a1rr:.6fu1&K,a{i'o,t4titt
lgsVb$,41;6i;;ifiiatt':eay'
xKA\,,-K,lti;a/-v/

t "#, :;,9:6igr$;(;K\:\:iq 3Y;
'Apabiln Immu menahk istri-istrimu, lnlu meteltu

mmdzlati akihir ;ddnlatya, mn}n nrlulcilah mmla dmgan

oara y ang mnhuf,hnu mailwnlnh mnelw dmgan mra
yang maleruf (pula).Janganlah lmmu rujuki mnela
untuk mnnberi bmudlarataa larma dmgan dernikinn

lamu mmganinya muelm. Barangsiapa bnbuar dcmi-

kian" mal<n nngguh ia tdnh babuar alirn tzrladnp diri-
ny a sendiri. Janganlnh lnmu j adilun hukum-hukum
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Allnh sebagai pmnainan. Dan ingarlnh nihtat Allnh
padamu, dan apa yang telnh diturunknn Alkh lce-

padnmu y aitu Al- Kirnn @l- furi an) dnn Al- Hilsnnh (,4s-

Sunnnh), Allnh melntd p engaj arm lupadnmu dengan

apayang diturunlun-Nya itu. Dan bnnlamkh kzpadn

All.ah sertn ketahuilah balwasanya Allah Maha Me-
ngetnhui s egala s esuatu. " (al-Baqarah: 23 1)

KLri;t K 65 #i' d,At 
^\Uj:&S;;i5v"t'fr

"Apabila lmmu mcnalak istri-istrimu, lalu lwlis iddah-
nya, mnlm janganlnh lwmu (para wali) mmghnlangi
mnela lau;in lagi dntgan baknl suaniny a apabila tzlnh
turdnpat lwehnn di antara mnelm fungan cara yang
malcruf ltulah yang dinasilntlan lupann orang-orarlg

yang bniman di antnra larnu kepadn Allnh dan luari
lernudinn. Itu bbih baik bagirnu dan lzbih suci. Allah
mmgetahui, sednng lumu tidak mmgetahui." (aI-
Baqarah:232)

Makrul kebagusan, dan kebaikan harus men-
dominasi kehidupan ini, baik ketika tali-temalinya
masih bersambung maupun sudah terpuhrs. Tidak
boleh ada niat menyakiti dan menyulitkan safir pihak
menjadi unsuryang memicu perceraian ini. Tidak
ada yang dapat mewujudkan sikap yang tinggr
(terpujr) yangberupa sikap tasamuh (toleran) pada
waktu pisah dan cerai yang menyakitkan hati ini
melainkan unsuryang lebih tingei daripada urusan
kehidupan duniawi. Yaihr, unsur yang dapat meng-
angkat jiwa manusia dan menjauhkannya dari den-
dam dan sakit hati, dan memperluas cakrawala
kehidupan di balik kenyataan lahiriahyang kecil ini.

Unsur tersebut adalah iman kepada Allatr dan
iman kepada hari akhir, serta mengingat nikmat-
nikrnatAllah dalam berba8ai bentrknya sejak nilsnat
yang berupa iman-sebagai nikmat yang paling
tinggi-hingga nikrnat yang berupa kesehatan dan
rezels.. Melaksanakan ketakrvaan kepada Allah dan
mengharapkan kepada-Nya untuk memberikan
ganti yang lebih baik dari rumah tangganya yang
gagal dan pemberian nafl<ahnya yang sia-sia. Unsur
pokokyang dibawa kedua ayat membicarakan peng-

aruh sikap yang makrul bagus, dan baik ini harus
tetap ada ketika tali hubungan suami istri masih
kukuh ataupun ketika sudah putus.

Kaum wanita pada z,aman jahiliah menanggung
penderitaan yang bukan kepalang, menghadapi ke
kerasan dan penyelewengan-penyelewengan jahiliah.

Pernah terjadi anak-anak wanita dikubur hidup
hidup, atau hidup dalam penghinaan dan penderita-
an. Isti hanya dipandang sebagai sepotong kekaya-
an laki-laki, yang nilainya lebih murah dan lebih
rendah daripdda seekor unta atau kuda Mereka men-
jadi sasaran talak, lantas dilarang untuk kawin lagi
sehingga lelaki yang.telah menceraikannya ihr menr
perkenankan dan mengizinkannya. Atau, keluarga-
nya menghalang-halanginya unhrk kembali lagi ke
pada suaminya apabila mereka menghendaki.

Demikian juga pandangan umum manusia ter-
hadap kaumwanita padawakhr ifu yang memandang-
nya dengan rendah dan hina. Hal yang demikian itu
sqdah menjadi pandangan dunia pada waktu ihr di
semuatempal

Kemudian datanglah Islam. Ia datang dengan
meniupkan angin segar bagi kehidupan wanitayang
kini dapat dijadikan teladan. Islam datang dengan
meninggikan pandangan terhadap kaumwanita lalu
menetapkan bahwa wanita dan pria adalatr satu jiw4
ciptaan Sang Penciptanya. Islam datang unhrk men-
junjung tinggi hubungan suami isti pada martabat
apabila dilakukan dengan baik Demikianlah, pada-

hal si wanita tidak pernah memintanya bahkan tidak
mengenalnyawaktu ihr. Si lelaki pun saat itu tidak
memintanya dan tidak pernah membayangkannya

Sungguh, itu merupakan kemuliaan yang di-
curahkan Allah dari rahmat-Nya kepada kedua jenis
manusia ini dan kepada kehidupan manusia secara
keseluruhan,

"Apabila lamu mmnl.ak istri-istrimu, lnlu mnela
mndtl(nri akhir lddnlaryq mnkn ni ukilnh mmla dmgan
cara y ang malcruf, atau cerailwnlnh mnekn dnryan mra
yang malvuf (puk).Janganlah lwmu rujuki mnela
urrtuk mtmtrri ktmudJaratnn, lwrena dengan dnnikinn
lwmu mtngan'iny a mnelu. "

Yang dimaksud dengan sampainyawakhrnya di
sini ialah mendekati altrir iddatrrya sebagaimana
dijelaskan dalam ayat terdahulu. Apabila telah men-
dekati akhir iddahny/, maka boleh jadi dilakukan
rujuk dengan niat untuk mengadapkan perdamaian
dan bergaul dengantara yang maltruf. Inilah yang
dimaksud dengan al-immk bil,ma ruf menahan de
ngan carayng maliruf. Atau, membiarkan iddah-
nya habis menjadilah si isti tertalak ba'in Inyang
dimaksud dengan tasrih bliltsan'melepaskan dengan
c:ra yang baik'. Tidak menyakitinya dan tidak me
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minta tebusan dari istri, iuga tidak menghalang-
halanginya unhftkawin dengan lelaki lain yang di
sukainya-

langanlnh kamu rujuki mnela untuk munbni lcetnu'

dlnratan, Iarmn dengan demikian Immu, menganiay a

m.greka."

Hal itu adalah seperti yang diriwayatkan dari lelaki
Anshar yang berkata kepada istrinya, "Demi Allah,
aku tidak akan melindungimu dan tidak akan men-

ceraikanrnu." lni adalah menahan dengan tidak bail!
menahan unhrk memberi kemudharatan yang tidak
disukai oleh Islam yang lapang dada ini. lnilah cara
menahan (merujuk) yang berulang-ulang dilarang
dalam ayat-ayat ini, karena perbuatan ifu sangat
populer di kalangan bangsaArab. Mungkiniugaber-
kembang di negara firana pun yang tidak mendapat-

kan pendidikan Islam dan tidak dijunjune derajatrya
olehiman.

Di sini Al-Qur'an membangkitkan perasaannya
yang sangat sensitif, ditimbulkannya parasaan malrl-
nya kepadaAllah, dan dibangkitkannya pula perasa-

an takut kepada-Nya pada wakhr yang sama Kesan-

kesan ini dihimpun semuanya unhrk membebaskan
jiwa dari tatanan jahiliah dan pengaruh-penearuhnya

dan dibimbing tangannya kepada posisi yang ter-
hormat,

"Barangsiapa bubuat dnnikinn, mala sesungguhtya dia
telnh bnbuat alirn tnhndap dirinya sendiri.Janganlnh

lrnmu jadilun hulam- hulrum All.ah wbagai pnmainnn.
Ingatlah nikmat Allnh lupadnmu dan apa yangtelnh
diturunJmn Alloh lupadanu y aitu Al- Kitnb (Al. @t an)

dnn Al-Hilcrnnh (,4s- Sunnah). Allnh membni pengajar'

an kep adnmu dengan ap a yang diturunlan- Ny a itu. D an

bntalaoalah kepadn Alkh. Iktahuilnh bahwasanya

Alkh Maltn Mmgetahui segaln sesuaht. "

Orang yang merujuk isti untuk memberi kemu-
dharatan dan menganiayany4 sebenarnya dia telah
menganiaya dirinya sendiri, karena si istri itu adalah

saudaranya (seagama) dan sama dengan dirinya
(sebagai manusia). Maka apabila dia menganiaya-
nya berarti dia menganiaya dirinya sendiri. Memang
dia menganiaya dirinya sendiri dengan mencebur-
kannya ke dalam maksiat (pelanggaran) dan men-
jauhkannya dari jalan ketaatan. Inilah sentuhan yang
pertama.

Ayat-ayatAllah yang telah diterangkan-Nya me
ngenai masalah pergaulan dan talak itu sangat jelas,

lurus, dan tepal berhrjuan untuk mengatur kehidup
an ini dan menegakkannya pada keseriusan dan

kejujuran. Mak4 apabila si lelaki ihr mengli*riarnti-
nya dengan menimpakan kemudharatan dan gang-

guan kepada si istri, dan mempermainkan rukluhnh
yang dijadikan Allah untuk bernapas dan meng-
galang perdamaian, dan menggunakan hak rujuk
yang dijadikan Allah sebagai kesempatan unhrk
menata kem-bali kehidupannya dan memperbaiki-
nya tetapi justru dipergunakan untuk menahan si
istri dalam rangka untuk menyakitinya dan me
nyengsarakannya; maka sesungguhnya dia telah
menjadikan ayat-ayatAllah sebagai permainan. Kita
dapat melihat hal ini pada masyarakat jahiliah kita
yang mengaku beragama Islam sekarang ini, yang
menggundk an rukluhnh-rukluhn h fiqhiyah sebagai
jalan untuk melakukan rekayas4 untuk menyakiti,
dan merusak Menggunakan hak talah dengan cam

. seperti itu sangatburuk Mak4 celakalah bagi orang
yang mempermainkan ayatayatAllah dengan tidak
merasa malu kepada-Nya.

Dihimpunlah peras&m malu dan pengakuan ter-
hadap nikmat Al-Qur'an mengingatkan mereka
terhadap nikmat Allah yang telah diberikan-Nya
kepada mereka beserta Al-Kitab dan Al-Hikmah
yang diturunkan kepada mereka untuk memberi
pengajaran kepada mereka. Diingatkanlah kaum
muslimin pada wakhr itu kepada nilanatAllah yang

telah diberikan kepada merekayang mengandung
makna-makna yang besar dan realistis di dalam
kehidupan mereka, yang meliputi semua segi ke
hidupan.

Pertama kali nikmatAllah yang teringat dalam
hati adalah keberadaan mereka sendiri sebagai suatu

umal Bagaimanakah keadaan bangsaArab perkota
an dan pedesaan sebelum datangnya lslam kepada
mereka? Mereka belum menjadi sebutan apa-apa,

dan belum pernah disebul Dunia belum mengenal
mereka sama sekali. Mereka masih terpecatr-pecah

berantakan yang tidak dipertimbangkan dan dinilai.
Mereka belum mempunyai sesuahr unhrk mereka
suguhkan kepada umat manusia sehingga mereka
menjadi terkenal. Bahkan, mereka tidak memitki
sesuatu pun untuk mereka hidangkan kepada diri
rnereka sendiri secara memadai. Mereka belum
memiliki apa-apa sama sekali, baik materiil maupun
spirihral. Mereka adalah orang{rang miskin yang
hidup di dalam Resempitan, kecuali hanya sedikit
saja yang hidup makrnur. Tetapi, kemakrnuran yang

kasar dan hinayang lebih menyerupai kemalanuran
penduduk pedalaman dalam lingkungannya yang
banyak binatang buasnya

Di samping itu, mereka juga miskin akal, jiw4 dan
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hati. Akidah mereka beku dan sangat bersahaja.
Pandangan mereka terhadap kehidupan masih
primitif dan sukuistis yang amat sempil Perhatian
mereka di dalam kehidupan tidak lebih dari perang,
bertempul bermain, minum, berjudi, dan kesenang-
an-kesenangan yang ala kadarnya dalam semua ke
adaan.

Islam membebaskan mereka dari lembah ter-
tuhp ini. Bahkan, Islam menjadikan mereka sebagai
wujud yang besar, unfukmemperkenalkan kemanu-
siaan secara menyehrruh lslam memberikan kepada
mereka akidah yang benar dan lengkapyang nren-
jelaskan kepada alam semesta ini apa yang belum
pernatr dijelaskan oleh akidah yang lain sama sekali;
memberikan kekuasaan kepada mereka unhrk me
mimpin umatmanusia dengan pimpinan yang lurus
dan luhuc memberikan kepada mereka kepribadian
yang istimewa dengan akidah yang menjadikan
mereka eksis di antara umat dan bangsa-bangsa,
padahal sebelumnya mereka tidak diperhihrngkan
eksistensirya, meskipaling rendah sekalipun; merrl
beri kekuatan kepada mereka sehingga mereka di-
kenal oleh dunia dan diperhitungkan, padahal se
belumnyamerekahanyamenjadi pelalyan dan budak-
budak para penguasa di sekeliling mereka, atau
mereka disiasiakan tanpa diperhihrngkan; memberi
kepada mereka kekayaan dengan membukakan
untuk mereka semua penjuru; memberikan kepada
mereka kedamaian-kedamaian hati, kedamaian
rumah tangga, dan kedamaian masyarakat tempat
mereka hidup; memberikan kepada mereka ketenang-
an hati, kegembiraan, dan kemantapan pada narilwj
dan jalan yang lurus; dan memberikan kepada
mereka kedudukan tinggi yang denganr5ra mereka
melihat sejumlah manusiayang melaksanakan ke
jahiliahan yang berturut-hrut di muka bumi, se
hingga mereka dapat merasakan bahwa Allah telah
memberi mereka sesuafu yang belum pernah
diberikan-Nya kepada seoftrng pun di dunia ini.

Apabila di siniAllah mengingatkan merekater-
hadap niknal maka mereka ingat sesuatu yang kini
ada dalam kehidupan merek4 dengan tidak perlu
mengingat yang jauh-jauh. Mereka sendiri adalatr
oftmg{ftrrgyang hidup di dalam kejahiliahan ke
mudian hidup di dalam Islam dalam sahr generasi
(satu masa), dan mereka menyaksikan (mengalami)
peralihan yang jauh ihr yang tidak mungkin dapat
diwujudkan kecuali oleh sesuatu yang melampaui
gambaran manusia Merekateringatnikrnatitryang
tergambar pada apa yang dihrunkan Allah kepada
merekayang berupaAlQur'an dan Al-Hikrnatr yang

berisi pengajaran unhrk mereka AlQur'an berkata
kepada merek4 "Dary apayang diturunlnn Allrrh kr-
padamu," dengan menggunakan dhnmir mukrtnthni

Q<ata ganti orang kedua" yang diajak bicara) , supaya
mereka merasa betapa besarnya nikrnat Allah yang
dicurahkan dan dilimpahkan serta dilekatkan pada
mereka Allah menurunkan kepada mereka ayat-ayat
ini yang darinyalah disusun mnnhnj Rnbbani dan dr
antaranya adalah aturan keluarga dan kaidah ke
hidupan.

Kemudian, disenfuhlah hati mereka dengan sen-
tuhan teral<hir dalam ayat ini. Yaihr, menakut-nakuti
mereka terhadap Allah dan mengingatkan mereka
bahwaAllatr Maha Mengetahui segala sesuafir,

"Bataht alah lnpodo Allnh. I<etahuilah bahn asany a
Alkh Malm Magenlrui s egah ses-uatu. "

Mak4 dibangkitkanlah perasaan takut danwas
pad4 sesudah ditimbulkannya perasaan malu dan
syukur (terima kasih). Dalam bingkai ini dibim-
binglah jiwa ke jalan kehidupan yang toleran, lebih
lembut, dan bagus.

Dilarangnya pula mereka menghalangi dan men-
cegahbekas istuiyangtelah ditalalaryaifr unhrkkawin
lagi dengan lelaki lain apabila sudah saling mencintai,

"Apabiln lamu mnalnk i*i-istrimu, lalu habis iddah-
nla nalw jonganlnh lmmu (para wali) mmghakngi
maekn lwtin lAt dngan baknl ntarniny a apabik telah
teilapat lwelnan di antara mnelw dengan cara yang
malcruf"

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Maqil bin
Yassar bahwa dia mengawinkan saudara wanitanya
dengan seorirng laki-laki muslim pada masa
Rasulullah saw.. Mak4 wanita ifir pun berada di sisi
lelaki itu hingga suahrwaktu. Kemudian, lelaki ihr
menalaknya dan tidakmerujuknya fui hingga habis
iddahnya" Kemudian, timbullah hasrat lelaki ihr
kepadanya dan timbul pula hasratwanita tersebut
kepada lelaki ihr, lalu dia melamarnya bersama
pelamar-pelamar lain. Mak4 beqkatalatr Ma'qil ke
padany4 "\Matrai [xka' bin Llka', hku telah memulia
kanmu dan mengawinkanmu dengannya, tetapi
englau menceraikanryra. DemiAllah, dia tidakboleh
kembali kepadamu lagi unhrk selamanya." Ma'qil
berkata "Allah merigetatrui kebutuhan lelaki itu
kepada istinya dan kebuhrhan istinya kepada
suaminy4 lalu Dia menurunkan ayat (yang artinya),
'Apabik lamu nunalnk istri-'istrirnu, lnh lwbis iddnlntya'
hingga'sedang lamu tidak mntgetalwi" "' Mak4 setelah
Ma'qil mendengar ayat ini dia berkat4 "IGmi dengar
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dan kami patuh kepadaTuhanku." Kemudian dia
memanggil lelaki itu, dan berkaA, "Aku kawinkan
dan aku muliakan engkau."

Perkenan yang menyenangkan dari Allah Yang

Mahasuci terhadap kebutrhan-kebuhrhan hati yang

dimengerti oleh orang yang membenarkannya ini,
menyingkap salah satau sisi rahmatAllah kepada
hamba-hamba-Nya. Adapun secara ulnurn, ayat ini
berisi kemudatran yang dikehendaki Allah kepada
hamba-hamba-Nya, dan mengandung pendidikan
yang dilakul<an manlwj Al-Qur'an terhadap kaum
muslimin, serta nikrnat yang dicurahkan Allah ke
pada mereka yang berupa tatanan yang lurus di
dalam menghadapi kenyataan hidup manusia dalam
semuakondisinya

Nah, sesudah dikemukakan larangan dan peringat-

an ini, dibangkitkanlah perasaan dan hati nurani,

'Ttulah y ang dinasihntlan lepadn mang-nangy ong ber-

im.an di antma knmu lupada Allah dnn hmi k mudian.

hu lebih baik bagimu dan lzbih saci. Allahmmgetnlrui,
sedang lamu tidnk mmgetahui. "

Iman kepadaAllah dan hari kemudian inilahyang
menjadikan nasihat ini dapat sampai ke dalam ha[
ketika hati berhubungan dengan alam yang lebih
luas daripada dunia ini, dan ketika ia menghadapkan
diri kepadaAllah dan ridha-Nya mengenai apa saja
yang ia lakukan dan ia tinggalkan. Perasaan dan
kesadaran batrwaAllah menghendaki apayang lebih
suci dan lebih bersih daripada keadaannya sekarang,

akan mendorong si mukmin itu untuk mematuhi
Allah dan meraih kesucian dan kebersihan untuk
dirinya dan masyarakat sekelilingnya- IGrena me
rasakan sentuhan hati bahwayang memilihkan jalan

unhrknya adalah Allah yang mengetatrui apayang
tidak diketahui oleh manusi4 maka ia akan segera
menyambut dan menerima semua aturan Allah
dengan ridha dan pasrah.

Demikianlatr, semuaurusan dinaikkan derajafrrya

ke ufuk ibadah, dihubungkannya dengan tali Allah,
dan dibersihkannya dari semua kotoran dunia dan
noda kehidupan, serta berbagai macirm sikap yang

keras dan menarikyang sudah menjadikonsekuensi
talak dan perceraian.

Masalah Penyusua.n Anak Setelah
Tbrjadinya Tlahf(

Hukum berikutrrya berkenaan dengan penyusuan

anak setelah terjadinya tal ak Drcturkeluarga harus

mengandung penjelasan tentang hubungan yang
tidak dapat lepas dari kedua suami ishi ber-

sangkutan. Yaitu, tentarg anakyang masing-masing
punya andil padanya dan terikat dengannya Apabila

kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubaq

maka si kecil ini harus diberi jaminan secara ter-
perinci yang harus dipenuhi oleh kedua orirng
hranya dalam setiap keadaanny4

36$&46;'b3';Jli\G+.La:l:S*

* ; u i f:46'34{ WJ t J'x,i3r
'it*a66i,9W'**trSt',F':t[to;#, jy
f 4WW'*t"ri\K,Wev,;
u$a4#'d|fif'riwfr'6
&U|*V:i:iJW;ifi 6w1".:F4pt;
'?ara ibu hendnllnh mstyusulwn annk-arwlorya selamn

dtm talwn pmuh, yafu nagi yong ingin merryanpurnnJan

penyusuan. Dan lezaajiban ayah mnnbsri mnlan dnn

palmian lupada para ibu fungan cara yang makruf
Seseorang tidnk dibebani mel'ainlmn menurut lmdar

lwsanguparaty a. Janganlah s eorang ibu mendnin lu-
satgsarann larmn mtnlcnya danjuga semang ayah larenn

arwhrya. Dan waris pm bnkauiiban dnnikim. Apalik
ledunnya ingin menyapih (sebelum dua nhun) dengon

lvrelnnn luduanya dnn permusyautaratan, mnla tldnk

adn dnsa atn leduany a. D an j ilw lumu ingin arwkmu

diwsulwn ol.eh mang lain, mnla tldnk adn dnsa bagimu

apabila ltamu rumtrrilan purtbayaran m.enurut yang

parut. Bntahmlah ktpada Allah dan kznlwilnh bahata
-Alkh 

Mahn Melilat apa ymg lumu kerjalwn." (al'
Baqarah:233)

Ibu yang telah diceraikan itu mempunyai ke
wajiban terhadap arnknyayang masih menyusu. Itu
suatr kewajiban yang ditetaplan oleh Allah dan tidak
dibiarkarrNya meskipun fitrah dan kasih sayangnya

mengalami kerusakan oleh pertengkaran urusan
rumah tanggany4 sehingga merugikan si kecil ini.

IGrena itu, Allahtnemberikan tugas dan kewajiban
di pundak si ibu, karena Allah lebih dekat kepada
manusia daripada dirinya sendiri. tcbih baik dan

lebih penyayang daripada kedua orang hranya- Allah
mewajibkan si ibu unhrkmenyusui si anak selama

dua tahun penuh. Karena, Dia mengetahui bahwa

",Jrt\",;i4'"&t^rjli,wjL6\"dJ
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masa ini merupakan \rmktuyasg paling ideal ditinjau
dari segi kesehatan maupun jiwa anak"' yalnt bagt yang
ingin meny empurnalmn p eny rrs rmn. "

Pembahasan-pembahasan tentang kesehatan dan
jiwa sekarang telah menetapkan bahwa masa dua
tahun itu merupakan kebutuhan yang vital bagi
perhrmbuhan anak, baik mengenai kesehatan mau-
pun mentalnya. Akan tetapi, nikmatAllah kepada
kaum muslimin ini tidak menunggu hasil penelitian
para ahli. Maka potensi insani yang tersimpan pada
diri anak itu tidak boleh dibiarkari digerogoti oleh
kejatrilan dalam masayang sekian lama Allah Maha
Penyayang kepada hamba-hamba-Nya l,ebih-lebih
kepada si kecil yang lematr dan membutulrkan kasih
sayang serta pemelih araan.

Natr, sebagai dmbal balik dari melaksanakan ke
wajibanyang ditetapkanAllah terhadap si ibu kepada
anaknya itu, maka si ayah (meskipun telah mencerai-
kannya) berkewajiban unhrk memberi nafl<ah dan
pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi,
keduaduanya mempunyai beban dan tanggung
jawab terhadap si kecilyang masih menyrsu ini. Si
ibu merawatnya dengan menyrrsui dan memelihara-
nya, dan si ayah harus memberi makanan dan pakai-
an kepada si ibu itu supaya dia dapat memelihara
anaknya Masing-masingharus menunaikan kervajib
annya sesuai batas kemampuanny4

"Sesemang tidnk dibebani melainlan mmurut ka.dar
kesanggupannya."

Jangan sampai salah seorang dari kedua orang fua
ini menjadikan si anak unhrk memudharatkan yang
satuny4

langanlah semang ibu mendnitn lczsmgs arann larmn
analcrrya dnn juga seorang ayah larma analotya."

Maka, janganlah seorang ayah mengeksploitasi
kasih sayang ibu terhadap anakny4 untuk berlaku
sewenang-wenang terhadapny4 atau agar si ibu me
nyusui anaknya dengan tidak diberinya imbalan.
Jangan pula si ibu mengeksploitasi kasih sayang
ayah terhadap anaknya, lantas dia mengajukan
funtutan-funfutan yang memberatkannya

Apabila si ayah meninggal dunia, kewajiban-
kewajibannya pindah kepada ahli warisny4

'Wark pun bnkwajiban dtmikinn."

Ahliwaris dibebani tugas untuk memberi sandang
pangan kepada si ibu yang menyusui ihr secaramalcuf
dan baib sebagai realisasi solidaritas keluargayang
di antaranya terwujud dalam benhrk pewarisan. Dan,
pada sisi lain dalam bentuk menanggung beban

oftmg yang diwarisi hartanya
Dengan demikian, tidak terabaikanlah si anak

karena kematian ayahnya. Maka, haknya dan hak
ibunya dalam semua keadaarurya tetap terjamin.

Setelah selesai dibicarakan sikap kehati-hatian ini
maka pembicaraan kembali kepada masalah-masa-
lah penyusuan dengan berbagai keadaannya,

"Ap abiln lreduary a ingin mmy apih (s ebetum dua ntun)
dagan ktrelnnn luduanya dnn p€rmuE awaratnn, mnla
tidnk adn dnsa atns knduanya."

Apabila si ayah dan si ibu, atau si ibu dan ahli waris
menghendaki unhrk menyapih si anak sebelum
genap dua tahun-karena mereka melihat bahwa
yang maslahat bagi si anak adalah disapih saja,
dengan alasan kesehatan atau lainnya-maka tidak
ada dosa atas keduanya. Ihr jika keduanya sudah
merelakan dan memusyawarahkan kemaslahatan
anakyang menjadi tanggung jawab merekauntuk
memeliharanya.

Demikian pula apabila si ayatr ingin mendatang-
kan seseorang unfuk menyusui anaknya dengan
diberi upah, apabila ternyata yang maslahat adalah
jika si anak disusukan kepada orang lain. Hal ini
boleh saja dilakukan dengan syarat ia harus mem-
beri upah kepadawanitayang menyusuinya ihr, dan
hendaldah ia memperlakukannya dengan bailq

'Jilw knmu ingin anakmu disusulan olzh oranglain
mala ttdak adn dnsa bagimu apabiln lamu mm.b erikan
panbayaran mmurut yang patut."

Hal yang demikian ihr akan dapat menjamin bahwa
wanita itu akan berlaku jujur terhadap anak susuan-
ny4 serta akan memelihara dan mengasuhnya.

Akhirnya, dihubungkanlah semua urusan ifu
dengan ikatan Ilahi, yaitu dengan takwa. Karena,
perasaan yang dalam dan penuh kasih sayang tidak
akan terealisasikan kecuali dengan adanya takrva itu,

"Bartakwalah knmu lupadn Allah dnn lunhuilah
bafut a Allnh Moha Melihat apa y ang lamu ltrj almn. "

Pada akf,rirny4 inilah jaminan yang paling kual
Inilah jaminan sahr-sahrnya.

Iddah Wanita Kar€na Kematia"n Suami,
Lamaran Setelah llabis Iddah, dan Lamaran
dengan Sindimn Sebelum llabis Iddah

Setelah selesai membicarakan syariat tentang
wanita yang ditalak dan berbagai dampak talak, maka
ayat berikutnya membicarakan hukum yang ber-
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kenaan denganwanitayang ditinggat mati oleh suami-

nya. Yaitu, tentang iddahnya, pemiirangan terhadap
nya setelah habis iddahnya, dan menyampaikan
pinangan dengan sindiran padawaktu masih dalam
iddah,

't+$t'65Lsit;:r3J'&4'i;{Ai}i3

K4t'&.>o'ffi ffi ri1u'(:;rfi t-'i
T'oici'q66:o.2;J;\:irs;ie'#sq
;::riJ:v b. 4 HF \t "#'c?'S 5 g
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&ryi&'ir"s
"Orang-mangyongmminggaldunindiantnramudmgan
mminggallan ishi-istri (hmdnldnhpara istri itu) mz-

nangguhknn dinnya (bniddah) empat bulnn sepuluh

hnri. Kemudian apabiln telnh habis iddnhnya, m.akn

tiada dosa bagimu (para wali) membiarlcan mnekn
b nbuat tuhndnp diri mnela mmurut y ang patut. Allah
mmgetnhui apa yang lamu pnbuat. Tulnk ana dnn bagi

lumu meminnng wanita-wanita itu dengan sindiran
atau lmmu rnenyembunyikan (leeingirnn mengawini
mnela) dnlnm hntimu. AlLah mmgetahui b ahwa lwmu
alan mmy ebut-ny ebut mnelm. Semmtma itu, j angarilnh
lumu mmgadnknn janji lwwin dmgan merelw semra

rahnsin, lwcuali seladnr mengumplwn (lepada mnekn)
p nkaraan y ang nwleraf langarilnh lamu bna<pm (bn -

tznp hnti) untuk bnalad nilah, sebehm Inhis innalary a.

Iknhuilnh balutasanya Allnh mmgetnluti apa yang adn

dnlam hatimu, mnla takutlah lupann- Ny a. I{cnhuilnh
balw a AIIah Malm Pmgampun lngi Malm Pany anlun. "
(al-Baqarahz2Sa-%5)

Wanita yang kematian suami itu banyak meng-
hadapi kesulitan dari keluarga kerabat suami, dan
masyarakal Menurut tradisi bangsa Arab, apabila
seorang wanita ditinggal mati suaminya, ia harus
masuk ke dalam tempat yang hina harus mengena-
kan pakaian yang buruk, ddak boleh memakai
parfum dan sebagainya selama setahun. Setelah itu,
dia boleh keluar dengan mengenakan lambang-
lambang jahiliah yang hina sesuai dengan kerendah-

an jahiliah, seperti mengambil dan membuang
kotoran binatang, serta naik keledai atau kambing.
Ketika Islam datang, diringankanlah penderitaan ini,
bahkan dihilanglmmya dari pundaknya Tidak boleh
dilipatgandakan kesusahannya yang berupa ke
hilangan (kematian) suami dengan kesewenang-
wenangan keluarga sesudah ihr dan ditutupnya
semua jaldn baginya untuk hidup yang terhormat
dan kehidupan keluarga yang tenteram.

Islam menetapkan iddahnya selama empat bulan
sepuluh hari-kecuali kalau hamil maka iddahnya
ialah hingga melahirkan-yang lebih panjang dari-
pada iddah wanita yang ditalak Dalam masa iddah
ini, dia membersihkan rahimnya. Keluarga suami
tidak boleh menyakiti perasaannya dengan meng-
usirnya Pada masa iddah ini, dia harus mengenakan

. pakaian yang bersahaja dan tidak boleh berhias agar
dilamarorang.

Adapun setelah habis masa iddah, tidak ada

seor:ng pun yang berkuasa atasny4 baik keluarga-
nya sendiri maupun keluarga suaminya. Dia me
miliki kebebasan mutlak untuk menempuh jalan

hidup yang mulia dalam batasbatas kepatutan sesuai
dengan sunnah Allah dan syariat-Nya. Dia boleh
mengenakan perhiasannya yang mubah sebagai-

mana layaknya wanita muslimah. Dia boleh mene
rima pinangan laki-laki yang hendak meminangnya
Dia boleh kawin dengan siapa sajayang disukainya
Dia tidak boleh dihalang-halangi haknya oleh tradisi
yang telah usang ataupun kebenaran palsu. Tidak
ada pengawas baginya kecuali Allah,

' Allnh mmgetnhui apa y ang kamu p nbual. "
Demikianlah urusan si wanita. Selanjutoiya di-

bicarakan tentang laki-laki yang jahrh cinta kepada-
nya pada masa iddah ihr. Al-Qur'an memberikan
pengarahan yang lurus kepada mereka dengan
memperhatikan kesopanan pribadi, kesopanan ber-
masyarakat, memelihara perasaao, dengan tetap
memperhatikan kebutuhan-kebufuhaa dan kemas
lahatan,

"Tid.ak ada dnsa bagtmu m,aninnrry wanitn-wanitn iht
dmgan sindiran atau lamu mmy anbunyiltnn (luingtn-

an mengawini nnelm) dnlnm ltatimu."

Dalam iddahnya ihr si wanita senantiasa ber-
hubungan dengln kenangan-kenangan yang tak
pernah mati dan perasaan-perasaan keluarga mayit
Juga berhubungan dengan apa yang ada di dalam
rahimnya yang berupa kehamilan yang belum
tampak jelas, atau sudah jelas kehamilarurya dan dia
harus beriddah hingga melahirkannya Karena itu,
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dilarang membicarakan kehidupan rumah tangga
baru, karena pembicaraan tentang masalah ini
belum waktunya dan dapat melukai perasaannya
serta mencabikcabik kenangan-kenangannya.

Akan tetapi, di samping menjaga kondisinyayang
sepertii!.r, diperbolehkan meminangwanitatersebut
dengan sindiran, tidak terus terang. Diperbolehkan
menggun4ran iqrarat-isyarat jauh yang memberil€n
kesan kepada si wanita ihr bahwa laki-laki tersebut
menginginkan dia untuk menjadi istrinya setelah
habis iddalrrya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. oleh Im,am
Buktrari bahwa sindiran ihr adalah seperti mengata
kan, "Sayaingin kawin. Saya membutuhkan seorang
isti. Saya ingin mendapatkan isti yang shalihah."

Diperbolehkan juga seseorang memendam rasa
cinta dalam hati yang tidak dinyatakannya secara
bansparan ataupun dengan sindiran, karena Allatr
mengetahui batwakecintaanini tidak dapatdikuasai
olehmanusi4
'AILah mengetalrui balwa lamu alan m.enyebut-nyebut

mercka.."

Allatr memperkenankan hal itu karena ia ber-
hubungan dengan kecenderungan fitr| halal pada
dasarnya, dan mubah pada eksistensinya. Pergaulan
intim itu sendiri memerlukanwaktu untuk meng-
ambillangkah-langloh praktis sebelumnya. Sedang-
kan, Islam tidak ingin membunuh kecenderungan-
kecenderungan fitrah manusia melainkan hendak
menatany4 tidak hendak memadamkan
keinginan manusi4 melainkan hendak memberinya
patokan. IGrena itu, Islam hanya melarang sesuatu
yang bertentangan dengan perasaanyarrgbersih dan
hatiyang suci,

"Sementara itu, janganlnh lwmu mmgadnlun janji
lawin dmgan mcrela semra rah.asia. "

Tidak berdosa kamu menyampaikan pinangan
dengan sindiran atau menyembunyikan kecintaan di
dalam hatimu. Yang dilarang ialah mengadakan janji
kawin sesra rahasia sebelum habis iddahnya
karena perbuatan ini bertentangan dengan kesopan-
an pribadi, mengacaul€n kenangan terhadap suami,
dan menunjuld<an tidak punya rasa malu kepada
Allah yang telah menjadikan iddah sebagai garis
fmisah antara dua masakehidupan.

'I{ecuali seludnr mmgumpkan (l"pada muelm) pa-
lattnnyangmaleruf"

Tidak mungkar dan tidak joroh serta tidak me
lampaui batas,batas yang telah dijelaskan Allah se

carahalus di sini,

langanlnh lumu bnazsm (b srtetap hati) untuk bnakad
niknh sebelum lwbis iddnhnya."

Allah tidak mengatakan,'Janganlah kamu melak-
sanakan akad nikah." Dia mengatakan, 'Janganhh
lamu beralpm (bintetaf lnti) untuk beralwd nikah."
Tujuannya adalah untuk menarnbah perhatian,
karena ketetapan hati yang melahirkan akad ihrlah
yang dilarang. Hal itu seperti firman Altah, "Itulnh
hulam- Iwlam Allnh, mala j arryanlah lamu mmddmti-
nya, " ymtg mengesankan makna yang sangat halus
danlembul
"I{etahuil.ah balalasarrya Allnh mengetahui apa yang
adn dalnm Intimu, 

^it* nt*tUn kipodn-Nya.'; -

Di sini dihubungkanlah antara tasyri'dengan takut
kepadaAllahyang selalu mengetahui semua rahasia
Maka, getaran-getaran hati dan perasaan memiliki
nilai tersendiri dalam hubungan antara seorang laki-
laki dan seorangwanita- Hubunganyang sangat sen-
siti4 berkaitan dengan hati, tercurah dalam nurani,
dan takut kepada Allah, serta merasa takut bahwa
apa yang tergerak dalam hati selalu diawasi oleh
Allah inilah merupakan jaminan terali*rir, di samping
syma', unbl<melaksanakan syariat itu.

Apabila hati manusia bergetar karena rasa takut
kepadaAllah, akan sadar dangemetarlah ia dengan
getaran talnra dan menjauhi dosa Ia sadar kembali,
lalu tercurahlah ke dalamnya perasaan tenteram
kepada Allah dan percaya kepada pemaafan-Nya,
santunan-Nya, dan pengampunan-Nya,

"I{etahuilah balwsa Allnh Maln Pmgampun lngi Maha
Penyantun."

Maha Pengampun, mengampuni kesalahan hati
yang merasakan hubungan dengan Allah, yang
berhati-hati terhadap segala sesuatu yang terkan-
dung di dalamnya. Maha Penyantun, tidak segera
menghukum, karena mungkin hamba-Nya yang
bersalah ihr mau bertobal

***

Hukum Wanita yang Ditalak Sebelum
Dicampuri

Selanjutrya dibicmatianlah hukum tentangwanita
yang ditalak tapi belum pernah digauli. Ini merupa-
kan suafu keadaan yang baru. Keadaan yang ber-
beda dengan keadaan wanitayang ditalak sedangkan
dia sudah pernah dicampuri oleh suaminya sebagai-
mana yang dibicarakan sebelumnya, ymg sering

I
I

1
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terjadi. IGrena itu, Allah menjelaskan masalatt talak
baei isti yang belum pernatr dicainpuri ini, dan apa
yang menjadi hak dan kewajiban merek4

Vfii,#{Y;q'^Wrrft&.5
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'Tulnk ada leuajibanmnnbaym (mahsr) atas knmu
jila lamu menrerailwn istri-istrimu sebelum lamu
bnmrnpur fungan mnelcn dnn sebelum lwmu mmmfu-
lnn nuhnny a. HndnAlnh lamu berilwn sualu rnut'ah
'panlerim' kepada mnela. Aang yang nrnnrpu mmtmtt
lemnmpuannya dan oratgyatgmiskin mmurut lw-
m.ampuannya (puln), yaitu pembnian mmurut yang
patut. Yang demikian itu muupaltnn lrctentuan bagi
arang-arang yang berhnt kz@ililnJila lannu mmcerai-
lmn istri-istrimu sebelum lamu bncampur dntgan
mneka padalnl smnguhny a lamu ndnh msmtulun.
mnlarnya, makn bayarlnh seperdua dari mahm yang
tclnh knmu bntul@n itu. Ikanli jilw irtri-istrimu itu
memnnflan arnu dimnnJL,nn oleh orang y arg menugatry
ilmtan niknh. Pannnfon kamu itu lzbih dzlat l"podo
tnkwa. Janganhh lwmu melupalan leeunmaan di
antma lrarnu. S aungulmy a Allah Malw Melilwt wgoln
apa y arg lramu knj alwn. " (al-Baqarah : 23G237)

I{eadnan pntarruialah wanitayang ditalak sebelum
pernah dicampuri dan belum ditentukan besarnya
mahar untuknya. Mahar itu adalah wajib. Dalam
kondisi seperti ini, si suami yang menalak itu harus
memberi mata" pmberian unfuk menyenangkan
hati, uang hiburan'dengan sukarela, yakni mem-
berinya sesuai dengan kemampuan. Perbuatan ini
memiliki nilai psikologis di samping keberadirumya
sebagai suatu benhrk penghargaan.

Pemutusan ikatan perkawirun sebelum memulai-
nya ini, akan menimbulkan kekerasan yang memberat-
kan di dalam jiwa siwanita dan menjadikan perpisatr
an ihr sebagai suatu tusukan yang menyakitkan.
Akan tetapi pemberian itu akan dapatmenghilang-
kan udara berkabut ini, dan akan meniupkan angin
kasih sayang dan pemaafan, serta menjauhkan

nuansa penyesalan dan kekecewaan atas terjadinya
talak itu. IGlau begitr, putusnya bli perkawinan ihr
adalatr suatu kegagalar\ bulcn sebagai pukulan yang
keras. IGrena itu, dipesankan agar pemberian uang
menghibur ini dilakukan dengan baik untuk me
ngekalkan cintakasih kemanusiaan dan untuk men-
jaga kenangan-kenangan yang indah.

Padawaktu yang sama si suami tidak dibebani
sesuatr di luar kemampuannya. Mak4 orang yang
kaya supaya memberi sesuai dengan uhrran kekal+
annya dan orang yang miskin supaya memberi
sebatas kemampuannya,

"hory yarg mnmpu mmurut knnnmpuannya dnn
orang yang mis kin mmurut lwnnmpuanny a (Fuh). "

Dianjurkan melakukannya secara malauf dan

, bagus, untuk membasahi kekeringan hati dan me
ringankan beban batinnya yang berat,

'Taitu, punberinn mrnurut yngpatut. Yang dentikian
itu mmrpalan lumnm bagi orang- orang ) ang bnbuaf
lubajilwn."

I{cadann kzdmialah telah ditentukan jumlah ma}rar
nya- Dalamkeadaan sepertiini si suamiwajib mem-
berikan separo dari matrar yang telah ditetapl€n itu.

Demikianlah peraturan yang ditetapkan. Akan
tetapi, sesudah ifu, AlQur'an membiarkan mereka
melakukan toleransi, keutamaan, dan kemudahan.
Maka, si isfi-dan walinya kalau dia masih kecil-
berhak untuk memberi maaf dan tidak memungut
apayang ditetapkan peratran itr. Tidakmemungut-
nya si istri atau walinya dalam keadaan seperti ini
hanvalah dilakukan oleh orang yang rel4 mampu, pe
maa{ dan toleran, yang menjaga diri dari menerima
harta seseorangyang pufus tali hubungan dengan-
nya Di samping itu, AlQur' an segera menyusul hati
ihr supaya jernih dan bersih dari semua kotoran,

'?ennnfan lamu ihr lzbih dxler lvpadn tnlwnJangan-
hh kamu melupalan luutamaan di antara lwmu.
Seilrrygulurya Allnh lrlaln Melihar segala ap yang lamu
lajalwn."

Al-Qur'an menyusuli dengan membangkitkan
rasa talnr4 toleran, dan pengutamaan. Disusulinya
dengan mengingatkan akan pengawasan Allah ke
padany4 supaya*selalu berbuat yang bagus dan
utam4 baik sebagai pihakyang diuntungkan mau-
pun yang merasa dirugikan. Juga supaya hati tetap
bersih, fulus, dan jernilr" serta senantiasaberhubung-
an dengan Allah dalam segala kondisinya.

't'lrt
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Menega}kan Shalat Tbrutama Shalat Wusthaa
Dalam nuansa menghubungkati hati dengan

Allah, dan menjadikan perbuatan ihsan dan makruf
dalam keluarga sebagai ibadah kepada Allah, di-
sisipkanlah pembicaraan tentang shalaf peribadatan
terbesar dalam Islam.

Hukum-hukum perkawinan dan talak ini tidak
berakhir sampai di sini setelah usainyapembicaraan
tentang shalat Di antaranya masih ada pembatrasan
tentang hukumwanitayang kematian suami beserta
halaya; wasiat untuk mentolerirnya tetap tinggal di
rumah suami dan hidup dengan menggunakan
hartanya; dan hukum mntn"pemberian' kepada
wanita yang ditalak secara umum.

Pembicaraan tentang shalat diselipkan di sini
unhrk memberikan isyarat bahwa ketaatan kepada
Allah dalam semua urusan adalah ibadah sebagai-
mana halnya ibadatr shalat Ini sekaligus merupakan
salatr satu isyaratyang halus dari isyarat-isyaratAl
Qur'an. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam
mengenai Lrjuan penciptaan manusia sebagaimana
disebutkan dalam firman Allah Te'ab

'Alw tidnk mmciptnlan jin dan mnnusia mzlninlwn
stpayamerelwmcnyembah-I{u."(a.dz-Dzaaiyaatz
56)

Ibadatr itu tidakterbatas padaibadah-ibadah rihral
saja" melainkan mencakup semua kegiatan yang
berhrjuan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan
unhrk melaksanakan ketaatan kepada Allah,

;tlj:,jS:"51;ii4tU,>.>i4si&iM.

f."irr'9h53 J { (; ;3;>tlt $'#s
<i iSi33 { V :,'4;t361'?"Ji

'?ehhnralah sqaln shalnr(mu) don (pelilmralah) sfuInr
wustlwa. Bndirilah lenrma Allnh (dnkm slwlntmu)
dngan khrtyi.Jila lamu dnlnm keadann takut
(balrya) nwla slwlntlnh sambil berjalnn atnu bn-
kcndnraan. I(cntudian apatriln lwmu tdnh amnn, m.ala
sebutlnh Allah (slnlatlnh), sebagaimnna Alkh tekh
mcngajarlun l"podo lamu apa yang belum lamu
ketahui.' (al-Baqarafr: 238-239)

Di sini diperintahkan untuk memelihara shalat
dan menegalirkannya dengan rukun+ukunnyayang
bernr serta memenuhi syaralsyaratnya. Sedangkan
shalat wustha4 menurut pendapat yang paling kuat

dari sejurnlah riwayal adalatr shalat ashar, mengingat
sabda Rasulullah saw. padawakhr PerangAtzab,

^1 
t

?ur L .r*,tt dG ,_ht'rJt;il2)t * 6"ky

'Mnela tzlnh mmglnmbat kita dmi mzlakulan shalat
wusthna, yaitu shalat ash.ar. Mudnh-mudnltan Allnh
mmtmuhi lntt dnn rumnh mnelm datgan api.'FIR
Imam Mustm)

Dik*rususkannya penyebutan shalat wusthaa di
sini boleh jadi karenawaktunya adalah setelah tidur
siang, dan katlang-kadang luput dari orang yang
hendak shalat

Sedangkan, perintah qunut, menurut pendapat
yang paling kuat, maksudnya adalah khusyu dan
memusatkan ingatannya kepada Allah di dalam
shalat Dahulu, mereka biasa berkata-kata di dalam
shalat tentang kepentingan-kepentingan duniawi
yang sedang mereka hadapi, hingga turun ayat ini.
Mak4 tahulatr mereka bahwa di dalam shalat tidak
boleh ada kesibukan apa pun selain zikir kepada
Allah dengan lifiusnr'dan trlus.

Adapun jika dalam kondisi takut (tidak aman)
sehinsga tidak dapat dihmaikan shalat dengan meng-
hadap kiblat, shalat pun tetap harus ditunaikan dan
tidakboleh ditinggalkan. Padawakhr itu orangyang
sedang naik di kendaraan atau sibuk dengan pepe
rangan dan menolak bahaya dari musuh, boleh
shalat dengan menghadap ke mana saj4 dan ber-
isyarat dengan ringan unhrk rukuk dan sujud.

Ini berbeda dengan shalat kfiauf yang telah di-
jelaskan tata caranya di dalam surah an-Nisaa'. ,{pa
yang diterangkan dalam surah an-Nisaa'itu adalah
kalau keadaan memungkinkan untuk membuat sahr
shaf yang menunaikan shalat sahr rakaat di belakang
imant sementara shafkeduaberdua di belakangnya
untuk menjaga. Kemudian datanglah shaf kedua
lantas menunaikan shalat safu raka'at, sementara
shaf pertama yang sudah shalat tadi berpindatr ke
belakang menjaganya. Adapun jika kondisi takut
semakin bertambah dan kontak senjata terjadi,
shalatyang dilakrkan ialah sepertiyang diisyaratkan
dalam surah al-Baqarah ini.

Persoalan ini behar-benar mengagumkan. Ini
menunjukkanbetapaperhatianAllah terhadap shalat
ini dan betapa Ia memperhatikan hati kaum mus
limin Shalat tidak boleh ditinggalkan meskipun pada

saatkondisi sangat tidak aman, yaihr dalam keadaan
sama-sama siap dan berhadapan. Shalat harus di.

,bfnv
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tunaikan oleh orang yang sedang di medan perang,
pedang di tangan, dan pedang di dtas kepalanya Ia
harus menunaikan shalat. Karena, shalat adalah
senjata bagi orang mukmin bagaikan senjatayang
ada di tangarurya. Shalat adalah perisai baginya
bagaikan baju besi yang melindungi dirinya" Shalat
ditunaikan untuk mengadakan kontak dan hubung-
an denganTuhannya karena saat itrr ia lebih menr
butuhkan kontak denganTuhannya Shalat merupz!
kan saat paling dekat dengan-Nya, sementara ke
takutan sedang mencekam di sekelilingnya-

Dinul Islam ini memang sangat mengagumkan.
Ia adalah manhnj ibadah. Ibadah dalam berbagai
bentuknya dan shalat adalah lambangnya Dengan
ibadatrlah Allah mengangkat manusia ke derajat

Vang paling tingei memantapkannya di dalam meng-
hadapi kesulitan dan mendidlknya padawaktu meng-

hadapi kelapangan. Dengan ibadah, manusia masuk
ke dalam Islam secara total dengan mendapat ke
damaian dan ketenangan. IGrena ihrlah, shalat merr
dapatkan perhatian yang serius, meskipun pedang

sedang berada di tangan dan di leher.
Apabila kondisi sudah aman, shalat harus dihmai-

kan sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada
kaum muslimin dan berzikir kepada Allah, untuk
menunaikan apa yang telah diajarkan Allah, yang
sebelumnya manusia tidak mengetahuiny4

"Kemudian apabila lamu tclnh arnan, mnla sebutlnh

Allah (shnlnrlnh), wbagaimnnn Allah ttlnh mmgaj mlan
l"podo lamu apa yang belam lwmu lcztnhui."

Apakah gerangan yang diketatrui manusia seandai
nyaAllah tidak memberitahukan dan tidak mensajari
mereka setiap hari dan setiap saat sepanjang hidup
mereka?

***

IIak Istri ya"ng Kematia^n Suami
dan yang IXtatak

Sentrhan ini mempunyai peranan penting di dalam

kancah pembahasan tentang hukum-hukum per-

kawinan dan talak ini, dan dalam menetapkan tashnw-

zuzr'petsepsi' Islam terhadap pilar Islam yang paling

besar, yaitu ibadah yang terwujud dalam semua
macam ketaatan- Setelah itr, pembicaraan kembali ke
padabagian akhirhukum-hukum nikatr dan talak ini,

lz ///,1 a r</. n)-
"*.s L.lrl rr3;r+fl
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"Uang-mang y ang akan mmin ggal dunia di antnrmnu

dm mminggallun istri, hndnllnh bmtasiatuffi*, isfti-
ishinya, (yotA dib€ri naf(ah hingga setnhtn lnmanya

dmgan tidnk disuruhpindnh ftlari rumahnya). Almn
tctapi, jilw mnela phdnh (sad.iri), nnkn tidak adn dnsa

bagimu (wali anu wmis dmiyangmmingal) man-
biarlun mnelu berbuat yarry nalcruf brhndnp diri
merela. Allah lulalnpnlcasa ln& l/Iahn4ial$ana- IApada
wanitn-wanita yang dicnailwn (lwndriklnh diberil,nn

" ohh suaminya) mut'ah msnurut yarg nnlcruf sebagai

suatu leutajiban bagi mong-ffaryyary talapa. Dmi-
kianlnh AIIah mtnnanglmn kzpadamu ay at-ay at- Ny a
(hulatm- hukum- Ny a) sup a.y a lumu manahnm'btt a. "
(al-Baqarah z 2aA-2,12)

Ayat pertama menetapkan hak wanita yang ke
matian suami terhadap wasiat darinya yang men-
tolerir dia tinggal di rumalurya dan menggunakan
hartanya untuk biaya hidupnya selama setahun
penuh. Iatidakpindah darirumah itr dan tidakka^'in
lagi jika menurut perasaannya atau menurut kon-
disinya ia lebih baik tingeal di rumah itu. Di samping
itu, ia bebas untuk keluar setelah empat bulan se
puluh hari (yakni setelah habis iddahnya) sebagai-

mana ditetapkan dalam ayatyang lalu karena iddah
ihr merupakan kewajiban baeinya Sedangkan, tetap
tinggal di rumah itu setahun merupakan hakbagi-
nya. Sebagran ulama berpendapat bahwa ayat ini
dihapuslan dengan ayat yang tadi. Akan tetapi, me
nurut pendapat say4 tidak ada urgensinya meng-
hapuskan ini karenaharya berbeda arah saja Maka
ayattentang tetap tinggal selama setatrun di rumatl
suami menetapkan hak wanita itu jika ia mau meng-
gunakannya dan ayat tentang iddah empat bulan
sepuluh hari merupakan kewajibanyang tak dapat
dielalirkannya.

'Alun tetapi, jiln rcrela phdnh 6odiA, mnla tidnk
adn dnsa bagimu (wali anu ahli wmis dmi yang mc-

ninggal) membinrlwn mnela bnbuat yang malcruf tn-
Iadnp dirinwel(a."

I{ata alnilum'atas kamu semua' mengisyaratkan
makna jarnaah yang memiliki tanggung jawab

bersama dalam setiap peristiwa di kalangan mereka

6;';,irJi3
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Maka jamaafr merupakan tempatke. mbalinya uru*
an akidah, urusan syariat, urusan setiap orang, dan
urusan setiap perbuatan di lingkungannm Jamaah
ihrlah yang menjadi pangayom terhadap apa yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh para anggotanya-

Isyarat ini memiliki nilai tersendiri unhrk memahami
hakikat kaum muslimin dan tanggung jawabnya

Keberadaan jarnaah ini sangat diperlukan untuk
menegakkan syariatAllatr dan menjaganya dari se
tiap bentrk penyimpangan anggotanla. Pada akhir-
nya jarnaatr inilahfiang bertanggung jawab terhadap
semua anggotany4 baik dalam urusan yang kecil
maupun yang besar. Firman ini ditujukan kepada
mereka dengan menggunakan redaksi seperti ini
unhrk menetapkan dan memantapkan hakikat ini di
dalam perasaan mereka dan perasaan masing-masing
anggotanya.

IGmudian ayatini diakhiri dengan kalimat,

' Allah Malwp nlus a Ingi Malabij als aru. "
Nah, di sini, hati dipalingkan kepada kekuatan

Allah dan kebiiaksanaan-Nya di dalam mewajibkan
dan mengaratrkan sesuatu. IGlimat ini sekaligus
mengandung ancaman dan peringatan.

Ayat kedua menetapkan hak mut'ahbaglwanita

1ang ditalak secara umum dan dihubungkan semua
umsan ini dengan talnva

"Ikpadn uanita-wonin yry dicerailan (fundnldnll

diberi olth suaminya) mut'ah flIinurut yang nahuf
sebagai nntu l*tojilb* W orang-oratgyang talaoa."

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini
dinasaktr dengan hukurnhukum terdatnlu. Fadahal,

sebenarnya nasakh itu tidak diperlukan karena
mut'ah berbeda dengan nafl<ah. Pengarahan Al-
Qur'an menetapkan mut'ahbagi setiap istri yang
diceraikan, baikfng sudah dicampuri maupm yang

belumpernah dicampuri" yang sudah ditentukan
junrlatr matrarnya maupun )ang belum ditenhrkan.
Ia mempunyai hak untuk diberi mut'ahuntl<mer*
basahikekeringan nuansatalak dan menghiburhati
)ang sedih karenaperceraian itr. Ayatini juga merp
bangkitkan rasa hkwa dan menghubungkan urusan
ini dengannya karena iamerupakan jaminan paling
kuat dan jaminan safirsatunya.

AyatketigamengakhirihukunFhukumterdahulu
itr secara keseluruhan,

'Detnilci,arilnh Allah materangla n. lwpadnnu ayar-ayal-

Nya (lwkum-hukum-Nya) supaya lwma mzmnlwmi-
nya."

Demikianlatr diterangkan hukum-hukum yang

telatr lalu, penjelasan yang muhkam, halus, me
ngesankan, dan menimbulkan pengaruh. Allah men-
jelaskan kepadamu apt-ayat-Nya supaya kamu ter-
bimbing untuk memikirkan dan merenungkanny4
serta memahami hikrnah yang tersembunyl di
belakangnya, rahmat yang tergambar di tengah-
tengahnya dan nilanatyangtampak di dalamnya
Yaitu, nikrnat kemudatran dan kelapangan, di sam-
ping ketegasan dan kepastian, dan nilanat Islam

fang dicurahkan atas kehidupatr.
I(alau manusia mau memikirkan dan merenung-

l,an nonfajnahiini sudatr tentu dia akan memiliki
sikap tersendiri terhadapnl"4 yaitu sftap haf pasrah,

ridha dan menerima Akhirnya kedamaian dan ke
sejahteraanlah yang melimpah ke dalam ruh dan

PikirarurYa' 
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'Apakah kamu tidak memperhatikan orang-
orang yang keluar dari kampung halaman
mereka, sedang mereka beribu-ribu fiumlahnf)
lrarena talcut mati; maka Allah berfirman ke-
pada meneka, Mafitah kamu.' Kemudia"tr Allah
menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah
mempunyai kanrnia terhadap manusiia tetapi
kebanyakan manusia tidak bersyukur. (24{}) Ber
peranglah kamu sekalian di jalan Atlal\ darr
ketatruilah sesungguhnya Allah Maha Men-
denga.r lagi Maha Mengetahul (244) Siapakafi
yang rnau memberi pinjaman kepada Allab
pinjaman yangbaik (menafl<alrkan hartanya di
jalan Allah), maka Allah akan melip
pembayara.n kepadanya dengan lipat ganda

yang banyalc AIhh menyempitkan dan me-
lapa.ngkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu di-
kembalikan (%5) Apakah kamu tidalc memper
hafikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah
Nabi Musa, yaitr ketika mereka berkata kepada
seorang nabi meneka, tfu€katlah unhrk kami
seorang raja supaya kami berpera"ng (di bawah

di jalan Ahft' Nabi mereka men-
jawab,'Mungkin sekali jika kamu nanti diwajib-
kan berperang-kamu ddah akan berperamg.'
Mereka menjawab, Mengapa kami tidah mau
berperang di jalan AIIalt, padahal sesunguhryra
kami telah diusirdari kampunghafaman kami
dan dad ariak-anak kamiP lvlakq talkala perang
ihr diwajibkan atas mereka, mereka pun ber
paling, kecuali beberapa orang tqia di antara

.mereka. Allah Maha Mengetahui orang'orang
yangzalim. (%6) Nabi merekaberkata kepada
merekar'Sesunguhnya Allah telah mengangkat
Thalut menjadi rajamu.' Mereka menjawab,
'Bagaimana Thalut memerinah karxti, padahal
kami lebih berhak mengendalilran pemerhtah-
an daripadanya, sedangkan dia pun 6dak di'
beri kekayaan yang banyakP (Nabi mereka)
berkatao'Sesunguhnya Allah telah memilihnya
menjadi rajamu da.n menganugerahinya ilmu
yang luas dan hrbuh yang perkasa-' Allah mem-
berikan pemerintalran kepada siapa yang di-
kehendaki-Nya. Allah Mahaluas pemberian-
Nya lagi Maha Mengetahui. (%7) Nabi mereka
berkata kepada merekar'Sesungguhnya anda
ia a.kan menjadi raja ialah kembalinya tabut
kepadamu. Oi dalamnya terdapat ketenangan
dari Ttrharrmu da.n sisa dari peninggalan ke-
luarga Musa dan keluarga tlarun Tbbutitr di-
bawa oleh malaikal Sesunguhnya pada yang
demikia.n ihr terdapat tanda bagimra jika kamu
orang yang beriman. (%S) I\daka atkala Thalut
keluar membawa tentaranya, ia bedrata, Sestrng'
gutrnya Allah akan menguji kamu dengan sua,hr

sungal I\daka, siapa di anta:na kamu meminum
airnya, bukanlah ia pengikutku. Barangsiapa
tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk
tangar\ maka ia adalah pengikutku.'Kemudian
mereka meminumnya kecuali beberapa orang
di antara mereka. I\,Iaka, tatkala Thalut dan
orang-orang yang beriman bersama dia telatl
menyeberangi sungai ih4 orang-orang yang
telah minum berkata,'Ihk ada kesanggupa.n
kami pada haxi ini unhrk melawanJalut dan
tentaranya.' Orang-orang yang meyakini bahwa
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meneka a.kan menemui Allah befkat4'Berapa
banyak terjadi golongan yang iedikit dapat
mengalahkan golonga^n yang banyak dengan
idn Allah. Allah beserta orang-orang yang
sabar.' (249) Tlatl<ala mereka tampak olehJalut
dan tentaranyq mereka pun (Thalut da"n tenta.ra-

nya) bendoq'Ya Tbhan kami, trangka"nlah ke-
sabaran atas diri kami, kokohkanlah pendiria"n
karni dan tolonglatr kami terhadap orang-
orang kafir.' (250) Mereka (tentara Thalut)
mengalahkan tentaraJalut denga^n idn Allatl
dan (dalam peperangan ihr) Dawud mem-
bunuh Jalut, kemudian Allah memberikan
kepadanyra (Dawud) pemerintalran dan hihnafu
(serudah meninggalnya ThaluQ dan mengajar-
kan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya-
Seandainya Allafi tidak menolak (keganasan)
cebagian manusi,a dengan sebagian yang lain,
pasd rusa&lah bumi ini. Tbtapi Alah mem-
puryrai karunira (yang dicurahl€n) atas semesta
alam. (Zst) Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami
bacakan kepadamu dengan hah (benar). Se-
sunguhnya kamu benar-benar salah seora^ng
di anta.ra nabi-nabi yang diuhrs. (252)"

Fengantar
Kita dapati nilai pelajaran ini beserta kandungan-

nya terhadap pengalaman kelompok-kelompok dan
barusabangsaterdahulu, ketika kita hadirkan dalam
jiwa kita batma AlQur'an adalah kitab yang hidup
bagiunat Islan AlQtran merupakanpemandunya
yang hrlus dan setia dan tempat sekolahnyayang di
situ mereka menerima pelajaran tenhng kehidupan"
Allatr Yang Mahasuci menggunakan Al-Qur'an
untuk mendidik dan memelihara kaum muslimin
pertama untuk menegaliJ<an nanlaj Rabbani di
muka bumi, dan memberikan kepadanya peranan
yaqg besar setelah dipersiapkan unhrk mengembar
ry"a dengan bekal AlQur'anul-Ifurim. Allah meng-
hendakiAlQur'an menjadipemanduyanghidup dan
abadi setelah wafat Rasulullah saw., untuk mem-
bimbing generasigenerasi umat mendidiknya, dan
mempersiapkannya untuk mengemban peran ke
pemimpinan yang lurus sebagaimana yang telah
dijanjikan kepada mereka Mereka juga mengikuti
petunjuknya berpegang teguh pada janjinya, dan
mengembangkan manlwjbrdupnyasecara total dari
AlQur' an. Mereka merasa bangga dengan AlQuran
yang mengnngguli *mua mnnlwjdunia (ciptaan ma

nusia) yang notabene adalah manhaj -manlnjiahiliah.
AlQur'an bukan sekadar bacaan, tetapi ia adalah

dtntur'undangrndang' yang lengkap, dushr tarb$oh
'pendidikan' dan dustur kehidupan praktis. IGrena
itu, ia juga memaparkan pengalaman-pengalaman
manusia secara mengesankan bagi kaum muslimin
yang memangAlQur'an datang untrk membina dan
mendidik jamaah ini Secara khusus adalah pengalafi!
an dalauah imaniah sejak Nabi Adam a.s. untuk
menjadi bekal bagi umat Islam dalam semua ke
adaanny4 pengalaman dalam jiwa dan realitas ke
hidupan, supaya umat Islam berada di atas jalarurya
yang terang de.ngan bekal yans banyak dan pengalarn
an yang beraneka macam itu.

Oleh karena itu, datanglah kisah-kisah dalam Al-
Qur'an demikian banyak, bervariasi, dan penuh
arahan. Kisah Bani Israel merupakan yang paling
banyak terdapat dalam AlQur'an, karena berbagai
sebab, yang sebagiannya sudah kami sebutkan
dalam juz pertama mfiir Fi Zhilnlil- @ti anlrlr-kehla
menghadapi berbagai peristiwa Bani Israel Sebagia*
nya kami sebutkan dalam juz ini dalam berbagai
macam konteks, k*rususnya pada bagian awal. IGmi
tambahkan di sini apa yang kami pandang kuat, yaitu
bahwa Allah telah mengetahui beberapa generasi
umat Islam ini akan menjalani perputaran seperti
yang ditempuh Bani Israel, akanmenyikapi agama-
nya dan akidahnya dengan sikap yang serupa dengan
sikap Bani Israel. Maka, mereka rentan unhrk ter-
peleset di jalan sebagaimana digambarkan dalam
sejarah Bani Israel. Semua ihr untuk menjadi nasihat
dan pelajaran, dan supaya kelihatan gambarnya
dalam cerminnyayang tinggi dan berada di tangan
Allah sebelumjatuh ke tempat-tempatyang licin atau
penuh hirukpikuk dalam perjalanannya

AlQur'an seharusnya dibaca atau diterima dengan
penuh pengertian oleh generasi umat Islam. Umat
seharusnya merenungkan bahwa ia merupakan
pengarahan yang hidup, yang cocok unfuk z:rmarr
sekarang, unhrk memecahkan problem-problem
sekarang, dan untrkmenerangijalan ke masa depan.
Bukan hanya sekadar sebagai perkataan indah yang
dibaca dengan indah pula atau dianggap sebagai
buku catatan bagi kejadian-kejadian masa lalu yang
tidak akan kembali lagi,

Kita tidak akan dapat memanfaatkan Al-Qur'an
sehingga kita membacanya unfuk menemukan pe
ngarahan-pengarahan tentang kehidupan nyata kita
hari ini dan hari esolq sebagaimana generasi pertama
muslim dahulu menerimanya unhrk menemukan
pengarahan mengenai persoalan dalam kehidupan
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nyatamereka IGlau kita membacaAlQuran dengan
pemahanun demikian niscaya kita akan mendapat-
kan apa yang kita inginkan. Kita akan mendapati di
dalamnya keajaiban-keajaiban yang tidak pernah
tergetar dalam hati yang lalai. Akan kita dapati kat+
katanya ungkapan-ungkapanny4 dan pengarahan-
pengarahannya begitu hidup dan bergerak serta
menunjuk rambu-rambu jalan kehidupan. Seakan ia
berkata kepada kit4'Tni harus kamu lakukan dan ini
jangan kamu lakukan!" Ia juga berkata, "Ini musuh-
mu dan ini kawanmu." Dan, ia juga berkata "Demi-
kianlah seharusnya kalian berhati-hati dan hersiap
siaga" Iaberkatakepadakita dengan perkataanyang
panjang, terperinci, dan lembut dalam setiap per-

soalan yang kita hadapi.
Padawakhr itu akankita dapati dalamAlQu'an

bekal dan kehiduparl dan akan kita mengerti makna
firmanAllatr,

"Hai marg-mangyang berinwa pmuJdlnh smun Allnh
dan smnn Rasal apabiln Rasltl mmlmt lamu kzpadn

seruatu yang manberi kehidup an lepada lamu.... " (aI'
Anfaalz2,L)

Ia adalah seruan kepada kehidupan yang kekal
dan aktual, bukan kehidupan sejarah yang terbatas
dalam lembaran-lembaran sejarah masa lalu saja-

***
Pelajaran ini menampilkan duamacarn pengalanr

an umat-umat terdahulu, yang dikumpulkan dalam
tabungan umat ini untuk dijadikan perbandingan

fngalarnan mereka. Dengan keduapengalaman ini,
kaum muslimin dipersiapkan untuk menghadapi
sikapsikap seperti itu dalam kehidupan merek4
karena mereka memiliki peftrnan yang besar se
basaipewaris akidah imaniah dan pewaris pengalanF

an diladangyang subur.
Yang pertama merupakan pengalaman fang tidak

disebutkan oleh AlQur'an siapa pelakunya dan
ditampilkannya dalam bentuk yang ringkas, tetapi
cukup memadai. Ia adalatr pengalarnan segolongan
manusiayang "lelilnr dmi lamfung lwlaman mrrela,

vdnng mnela bnibu-ri.bu (iumlalaryQ lwrna talart mdi".
Akan tetapi, kepergian mereka dan ketakutnatian

mereka ifir sama sekali tidak berguna: Takdir Allah
yang mereka hindari dan takuti itu pun menimpa
mereka Maka, Allah berfirman kepada merek4
' Matibh kamu! Ibrnudian Alhh nmghiduplnn mtreka. "

Tidak adagunanya usahamereka untuk meng-
hindar dari kematian dan mengharapkan kehidupan
kembali. Begitulah takdirAllah dalam kedua hal ini.

Di bawah bayang:bayang pengalarnan ini dihadap
kan dan dianjurkanlah orang{rang yang beriman
unfirk berperang dan berinfrk di jalan Allah, TatYaW
Memberi kehidupan, TatYang Memberi harta ke
layaan, TatYangKuasa unhrk mengambil kehidup
an dan mengambil harta kekayaan.

Yang kedua adalah pengalaman dalam kehidupan
Bani Israel sesudatr zaman Nabi Musa yai[r setelah
lenyapnyakekuasaan merek4 dirampasnya tempat-
tempat suci merek4 tunduknya mereka kgpada
musuh-musuh mereka dan merasakan kesengsara
an disebabkan penyimpangan mereka dari peumiuk
Tuhan dan pengajaran nabi mereka Kemudian jiwa
merekafi.uhbuh hijau kembali. Bangkitlah semangat
hati mereka terhadap akidah dan timbullah keingin-
arurya untuk berperang di jalan Allah. [alu, mereka

. berkata "I(epadn seurang nnbi mnela, Anglathh untuk
lami seorang mja supaya lami bnpnang (di bauah

Pimf irwtny a) di j allm Allah. "
Dari celatrcelah pengalaman-sebagaimana yang

dipaparkan oleh Al-Qur'an secara mengesankan-
tampaklah sejumlah hakikat, y:mg mengandung
isyarat-isyaratyang kuat untuk kaum muslimin pada

setiap generasi Khususrya, landungan pengarahan-

nya untuk kaum muslimin pada walctu itu.
Pelajaran umum yang tampak dari seluruh kisah

ini ialah pertumbuhan kembali akidah meskipun
masih ada kekurangan dan kelemahannya dalam
menghadapi pengalaman nyat4 dan menjauhnya
manusia darinya sekelompok demi sekelompok
dalam tatrapan-tahapan perjalanan. Meskipun demi
kian, berpegang tesuhnya segolongan kecil kaum
mukninin pada akidah ini telah menelorkan hasil-
hasil yang besar bagi Bani Israel Mereka mendapat-
kan kemenilgil, keperkasaan, dan kekuasaan,
setelah dahulunya mereka mengalami kekalahan
yang amatburuh kehinaan yang memalukan, keter-
usiran yang lam4 dan kehinaan di bawah kaki para
penguasa. Didatangkan untuk mereka kerajaan
Dawud, kemudian kerajaan Sulaiman. lni merupa-
kan puncak ketinggian yang dicapai pemerintahan
Bani Israel di muka bumi, dan inilatr zaman keemas
an yang senantiasa mereka ceritakan, yang belum
pernah dicapai pada masa kenabian yang besar.
Semuakemenangan dan pertolongan ini merupakan
dampak langsun$ kebangkitan akidah dari bawah
timbunan, dan kegigihan segolongan kecil mereka
pada akidah ini ketika berhadapan dengan pasukan

Jalut
Dan, dari celahcelah pengalaman ini tampak

pulalah sejumlah pelajaran lain yang bersifit parsial,
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)'rang semuanya memiliki nilai tersendiri bagi kaum
muslimin pada setiap walitu. Di antaranya ialah
bahwa semangat kolektif kadang-kadang dapat
mengecoh para pemimpin pasukan kalau mereka
hanya melihat sisi latrirnya saja" I(arena ifi, mereka
harus mengujiqra sebelum terjun ke dalam kancah
peperangan. Sekelompok orang dari Bani Israelpernah
menyampaikan permintaan kepada nabi mereka
pada wakhr itu supaya memilihkan unhrk mereka
seorang pemimpin yang akan memimpin mereka
melakukan peperangan menghadapi musuh-musuh
agama merek4 musuhyangtelah merampas kekuasa
an dan harta benda mereka termasuk peninggalan
nabinabi mereka dari keluarga Nabi Musa dan Nabi
Harun.

Mak4 ketika nabi mereka hendak mencari ke
pastian tentang kebenaran tekad mereka unhrk ber-
perang dan berkata kepada merek4 'Mungkin selali
jika lwmu rwnti diwajiblan bnpnang, lamu tidak almn

bapaang"malamereka menganggap aneh perbnla
an ini. Naiklah keberanian mereka ke klimaksnya
seraya berkat4'Mmgapa lwrni tidah mau bnperang di
jalar Alkla padalwl seunguhnya l@mi ttlnh diusir dnri
lwmpung lwlnman kami dnn dnri anak-anak lami?"
Akan tetapi, keberanian ini tidak lama kemudian
padam, dan tewaslah mereka di tengahjalan sebagai-
mana disebutkan dalam ceritany4 atau sebagaimana
dikatakan secaragaris besar dalam ayatini,

'Malm, ntlah pnang itu diwajiblan atas mnela,
mnelm pun bnpaling, kccuali bebnapa warry saja di
antaramerel@."

Meskipun Bani Israel memiliki karakter yang
khusus dalam hal merusak dan mengingkari janji,
serta berceraibemi di tengah jalan, namun fenomena
ini merupakan fenomena umum manusia dalam se
gala keadaan. Juga pada masyarakat yang belum
mendapatkan pendidikan imaniatr yang tingei beserta
pelatihan dan penerapannya Moralitas seperti ini
tentu kontradiktif dengan kepemimpinan kaum
muslimin pada semua generasi Ikrena ifir, adabaik-
nya kita mengambil pelajaran daripengalaman Bani
Israel ini

Di antaranya lagi adalah bahwa pengujian ter-
hadap keberanian yang tarnpak dan dorongan dalam
jiwa jamaah seharusnya tidak hanya berhenti pada
waktumenghadapi cobaanyangpertama saja. IGrena
banyak dari orang Bani Israel yang berpaling hanya
sematamata diwajibkan berperang atas mereka se
suai dengan permintaan mereka Hanya tinggal
segolongan kecil saja yang masih komihnen pada

janjinya terhadap nabinya, yaihr tentara yang keluar
bersamaThalut setelah terjadi adu argumentasi se
putar kelayakannya menjadi penguasa dan panglima
peftmg, adanya tanda dari Allah dengan memilih
Thalut untuk mereka, dan dikembalikarurya tabut
yang berisi peninggalan nabi.nabi mereka dengan
dibawaoleh malaikat

Di sampin! itu, banyaklah tentara yang gugur
padatahap pertam4 dan merekalemah menghadapi
ujian pertama yang diselenggarakan pemimpin
merek4

'Malq tnfknk Tlwlat dm mang-nangyangbnimnn
bnsama din telah mmlebnangt sungai iht, orang-orang
y ang telnh minum bnlatn, 3* adn kzsangupan larni
padn lari ini untuk melnlanJalut dnn tmtaranya."'

,Di depan kelemahan ini tumbuhlah kelompok
kecil pilihan yang berpegang teguh dan percaya
penuh kepadaAllah. Merekaberkata" "Buapa barryde

tnjadi golnngan yarry sedikit dnpat mmgalah)an golnngan

yang banyak dtngan i<in Allnh. Allnh banta orang-orang

yang sabar."
Golongan inilah yang berat timbanganny4 men-

dapatkan pertolongan, dan berhak memperoleh
kemuliaan dan kekuasaan.

Di tengah-tengah pemaparan pengalaman ini
tersimpan pelajaran tentang kepemimpinan yang
bailq teguh, dan beriman, yang semuanya tampak
jelas dalam kepemimpinanThalut Tampak darinya
kecerdasannya mengenai jiwa manusi4 tidak teper-
daya oleh keberanian lahir, dan tidakmerasacukup
dengan pengalaman (percobaan) yang pertama
(pada masa lalu). Sehingga dia menguji kebatan dan
kemauan yang ada di dalam jiwa tentaranya sebelum
terjunke medan perang. Dengan demikian, terpilah-
lah orangorang yang lemah (kemauannya yang
berimplikasi pada kelemahan fisik) dan ditinggal-
kannya mereka di belakang. Kemudian-ini yang
paling penting-tidak menjadi lemah walaupun ten-
taranya banyak yang berkurang setelatr mengalami
ujian-ujian itu hingga pada akhirnya tidak ada yang
firrutbersamanya kecuali golongan pilihan ihr saja-

Mak4 terjunlah merekake medan perang dengan
mengandalkan kekuatan iman yang hrlus dan janji
A[ahyans benarkepadaorang{ftngyang berirnan.

Pelajaran terakhinyang terkandung dalam peris
tiwa peperangan ini adalah batwa hati yang selalu
berhubungan dengan Allah berubah timbangan dan
pandangannya. I(arena dia melihat kejadian kecil
yang terbatas dengan pandangan yang menembus
ke belakang kepada kejadian besar dan luas, dan
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kepada pokok seluruh urusan di balik kenyataan
kecil yang terbatas ini. Inilah golongan mukminin
yang kecil dan nantap, yang terjun ke medan perang

lalu mendapat kemenangan. Mereka dengan iulnlah-
nya yang sedikit ini memandang kepada musuh-
musuhnya yang jurnlatrrya banyak dengan pandang-

an sebagaimana omng{rang lain yang mengatakan,
' Tak adn kzsanggupan lami padn lnri ini untuk mz lnu an

Jalut dan tentararrya." Akan tetapi, mereka tidak
menetapkan hukum dengan pandangan itu. Mereka
menetapkan kepuhrsan dengan hukum lain seraya

mengatakan, "Bnapa banya* trjadi golnngo:n yang sedikit

mengalnhlmn golnngan yang banyak dtngan i<in Allnh.
Allnh beserta zrang-lrang yang sabar."

Kemudian mereka menghadap kepadaTuharurya
seraya berdo4

u&\i5t4\'a,4;r;,+U*wrt;:
t</?4ii:aW

"Ya Tuhnn lw.mi, tuanglmrilnh lssalman atas diri knmi,

lnl@h*nnkth pmdirian lami, dnn tolnnglnh lami ter-

hndnp orang- orang lmfir. "
Mereka merasa bahwa timbangan kekuatan itu

tidak di tangan oftmg{ftIng kafir, melainkan di tangan

Allah sendiri. I(arena iht, mereka meminta kepada-

Nya pertolongan, dan mereka memperoleh pertolong-

an dari tangan yang memiliki dan memberikannya"
Demikianlah terjadi perubahan timbangan dan

pandangan terhadap berbagai urusan ketika hati
benar-benar berhubungan dengan Allah, dan ketika
terwujud iman yang benar di dalam kalbu. Demikian
pula ditetapkan bahwa bermuamalah densan janji

Allah yang realistis dan tampak jelas oleh hati itu
lebih tepat daripada bermuamalah dengan realitas
kecilyang tampak oleh mata-

Kita tidak dapat meliput secara keseluruhan
isyarat-isyarat yang terkandung dalam kisah itu.
Mak4 nash-nash AlQur'an-sebagaimana telah me
nunjukkan pengalaman kepadakita-juga mengungkap
kan isyarat-isyaratnya kepada setiap hati yang
merasakan apayang ada di dalamnya menurutke
buhrhan lahiriahnya. Tinggal pengawasannya ter-
hadap hati dan berbagai sikapnya menurut kadar
ketenhrannya

Maka, setelah membentangkan paparan umum
ini, selanjutnya kita bahas secara terperinci nash-

nash ini.

Ora^ng-Orang yang Hendak Pergi
Menjauhi Kematia.n

31, & tf-: nt;{;Ati Jy f { #
Aaisy";aa'af ,}i j' j,6iAJw;A3L

&1,H7":r3(74",5j;o:r3i&F
'Apakoh lilmu tidak munp nlntilwn mang- orang y ang

fuluar dnri lwmpung lalam.an maeka, sedang mnelm

bnibu-ribu Qumklatya) lurma tnlnrt nnti, mnln Allnh
berfrman l"pon" m.aela, 'Matilah lamu.' Kunudion
Alkh mmghilluplan msrelw. Sennggulatya Allah mzm'
punyai larunia tnhadap mnnusia tctapi kzbanyalwn

mnnusia tidnk b nsy ukur. " (al-Baqarah: 243)

Saya tidak ingin melanglangbuana di lembah
takwil tentang beribu-ribu orang yang pergi me
ninggalkan kampung halaman karena takut'mati.
Siapakah gerangan mereka itu? Di manakah negeri
tempat tinggal mereka? Dan, pada zamankapankah
mereka pergi itu? Seandainya Allah hendak me
nerangkan tentang mereka sudah tentr diterangkan-
Ny4 sebagaimana beberapa kisah dalam AlQur'an.

Ini adalah ungkapan dan pelajaran. Sedangkan,
yang dikehendaki adalah maksudnya, bukan peris
tiwa tempat, dan masanya. Penenhran tempat dan
wakhr itu tidak memberi nilai tambah sedikit pun
terhadap pengungkapan kisah dan htjuannya

Tujuan yang dimaksudkan di sini adalah untuk
meluruskan pandangan terhadap masalah kematian
dan kehidupan, sebabsebabnya yang zahir, dan
hakikahrya yang rahasia Juga untuk mengembali-
kan persoalan ini kepada kekuasann yang mengatur,

merasa mantap dengan takdir Allah, menjalankan
hrgas dan kewajiban tanpa berkeluh kesah, karena
apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Aktrirnya
urusan kematian dan kehidupan berada di tangan
Allah.

Maksudnya dapat dikatakan bahwa bkut mati ihr
tidak ada gunanya Bersedih dan berkeluh kesah itu
tidak akan menambah kehidupan dan memper-
panjang usia serta tidak akan menolak takdir. Allatts

lah yang memberi kehidupan. Dia pula yang meng-
ambil kehidupan ihr. Dialah yang memperlakukan
keduaduanya, ketika memberi dan ketika menarik
kembali. Hikmah nahiah yang sangat besar ter-
sembunyi di belakang pemberian dan di balik pena-

rikan kembali ini. Kemaslahatan manusia terwujud
pada ini dan itu, dan karuniaAllah atas mereka ter-
wujud dalam pengambilan dan pemberian ihr,***
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"Sesunguhnya Allah mempunyai knrunia tnhadap
rnanusi.o, tetnpi kebanyalwn mnnusin tidnk bnEukur."

Berhimpunnya nunusiayang " buibu-ribu (jumlah-

ny a)" dankepergian mereka dari kampung halaman
"knrenn tnlwt mnti" (unt:kmenghindari kematian) ifu
tidak akan terjadi kecuali ketika mereka gelisah dan

berkeluh kesah, baik karena takut kepada musuh
yang menyefturg maupun karenawabah yang meng-
ganas. Sesungguhnya semua ini tidak dapat meng-
hindarkan mereka dari kematian sedikit pun,

"Makq Allnh brfrnan lupada mmkn" Matilnfit kamu! "'

Bagaimana Allah berfirman kepada mereka?
Bagaimana mereka mati? Apakah mereka mati
karena sebab lain yang tidak mereka prediksi? Tidak
ada penjelasan tentang semua ini, karena bukan ini
yang menjadi sasaran pemaparan. Tujuan pemapar-

an adalah bahwaketakutan, keluh kesah, kepergian,
dan keft*rawatiran itu tidak akan dapatmengubah apa

yang bakal mereka temui, tidak dapat menolak ke
matian dari merek4 dan tidak dapat menolak takdir
Allah. Ketabahan, kesabaran, dan sikap yang bagus
itulah yang lebih utama kalau mereka mau kembali
kepadaAllah,

"Kemudian Alkh menghidup lan m.erelm. "

Bagaimana caranya dan apa yang terjadi? Apakah
Allah membangkitkan mereka dari kematian dan
mengembalikan kehidupan kepada mereka? Apakah
mereka meninggalkan keturunan yang mempresen-
tasikan kekokohan hidup yang tidak bersedih hati
dan berkeluh kesah seperti orangorang hra mereka?

Semua ini tidak disebutkan secara terperinci. Oleh
karena itu, tidak perlu kita melanglang buana men-
caricari takrvilnya supaya kita tidak kebingungan
dan terjebak ke dalam dongengdongeng yang tidak
ada sandarannya sebagaimana yang terdapat dalam
beberapakitab tafsir.

Isyarat dan arahanyang ditangkap oleh hati dari
nash ini ialah bahwa Allahlah yang memberi ke
hidupan, bukan dari hasil usaha mereka Padawakhr
yang sama, hasil usaha mereka tidak akan dapat
menolak kematian.

Keluh kesah tidak akan dapat menolak takdir,
gundah Sulana tak kan dapat menjaga kehidupan. Ke
hidupan berada di tanganAllah, sebagai pemberian
dari-Nya bukan hasil usaha manusia Karena kalau

@itu, tidakal<an dapattidurmataorangorangpenakud

& U U'$'S t7:1;:6 ifi )9" ci*-s;
"BerpnangLah lamu sekalian di jal"an Alkh, dnn lce-

tnhuilnh balat asany a Allnh Maln Mmdmgar lagi Maln
Mengetahui. " (al-Baqar ahz 244)

Di sini kita temukan pula poin lain dari maksud
dan tujuan pemaparan peristiwa ini. Kita temukan
satu sisi dari hikrnah Allah di dalam mengemukakan
pengalaman bagi kaum muslimin generasi pertama
dan generasi-generasi berikutnya secara keseluruh-
an, bahwa janganlah kecintaan kepada kehidupan
dan takut kepada kematian itu menghalang-halangr
kamu dari berjihad di jalan Allah. IGrena hidup dan
mati itu berada di tangan Allah, berperanglah kamu
di jalanAllah, bukan di jalan lain dan untuktujuan lain
lagi; di bawah bendera Allah, bukan di bawah
b6ndera lain. Berperanglah di jalan Allah,

"Ketahuilnh bahna All"ah Mahn Mmdmgar lagi Maln
Mengetahui."

Dia selalu mendengar dan mengetahui. Mendengar
perkataan dan mengetahui apa yang ada di baliknya
Atau, Dia mendengar lalu mengabulkan, dan me
ngetahui apayang menjadi maslahat bagi kehidupan
dan hati. Berperanglah kamu di jalan Allah. Tidak ada
satu pun amal yang sia-sia di sisi Allah, Yang Mem-
beri kehidupan dan Yang Mengarnbilnya sekaligus.

Jihad di jalan Allah adalah pengorbanan. Mengor-
bankan dan menginfakkan harta fi sabilillah di dalam
AlQur'an pada umumnya diiringi dengan menyebut-
kan jihad dan perang. Khususny4 padawakhr itu di
mana jihad masih bersifut suka rela dan mujahid pun
membiayai dirinya sendiri. Sehingga, kadang-ka-
dang ada orang yang tidak dapat berjihad karena
tidak punya harta (bekal), sedang keinginan untuk
itu ada. Karena itulah, harus senantiasa dikuman-
dangkan anjuran infak unfuk meretas jalan bagr para

mujahid di jalanAllah. Mak4 datanglah seruanuntuk
berinfak dalam bentuk yang mengesankan dan
membangkitkan semangat,

66 5,ii #+t;6;6t,?j 
" 

5i ( J
& 6H Avs i*;:' h,-x':61:9
"Sinp alilh I ang rou"*n bni pinj aman lup adn Allnh,

pinjamnn yang baik (mmafknhknn hnrtanya di jalnn
Allah), makn Allnh almn melipatgandakan punbayaran

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Alkh
mmy anpitlan dnn mzlnpangkan (reaki). I{epadn- Ny a-

lnh kamu dikembaliknn " (al-Baqar ah: 2a5)

***
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Apabila mati.dan hidup itu ada di tangan Allah dan
kehidupan bagi seseorang itu tidak akan lenyap
karena perang apabila Allah menakdirkannya masih
tetap ada, maka harta pun demikian. Dia tidak akan
ienyap karena diinfakkan. Inlak adalah pinjaman yang

baikkepadaAllah. Harta ihr tersimpan di sisi.Nya Dia
melipatgandakannya dengan lipat ganda yang banyak.
Dia melipatgandakannya di dunia berupa kekayaan,
berkah, kebahagiaan, dan kegembiraan. Diajuga me.

lipatgandakannya di aktrirat berupa nikmal kesenang-

an, keridhaan, dan kedekatan kepadaAllah.
Kembalinya urusan tentang kaya dan rniskin

adalah kepadaAllah, bukan kepada kerakusan dan
kebaktrilan. Bukan pula pada pengorbanan dan infrlg
' Allah mrny empitkan dnn melnpanglan (reryki). "

Pada akhirnya kembalinya segala sesuatu adalah
kepadaAllah. Di mana saja harta dan manusia ifu sen-

diri berad4 semuanya akan kembali kepadaAllah,

' Kepadn- Ny alah lamu dileembaliknn. "

Oleh karena itu, tidak perlu takut kepada mati dan

kemiskinan, karena tidak adayang dapat lolos dari
kembali kepadaAllah. IGrena itu, hendaldah orang-
oftmg muknin berjihad di jalan Allah, mempertaruh-
kan nyawa dan harta. Hendaldah mereka yakin bahwa

napasnya sudah dihihrng dan rezekinya sudah ditenhr-
kan. Di antara hal yang amat baik baginya ialah hidup
dengan tegar, merdeka berani, dan terhormal Sesu-

dah ihr, mereka pasti akan dikembalikan kepadaAllah.

Setelah menetapkan arahan-arahan imaniah dan
pendidikan yang mulia yang dikandung oleh ayat-

ayattersebut aku pun masih terpukau oleh keindah-
an nilai sastra dalampenuturannya

' Apaknh knmu tidnk mernp nltntiknn orang-urarry yang

luluar dnri lwmpung hnlnman mnela, sdang mneka

beribu-ribu (jumlahnya) lwrena takut mnti?"

Pengungkapan dengan menggunakan l<ata'bn-
ibu-ribu" dan "apalah lmmu ti.dak memperhntilun"
dalam kalimat ini merupakan pilihan katayang tepat
dan proporsional. Dari pemandangan beribu-ribu
manusia yang takut mati, yang hendak melepaskan
diri dari ketakutan kepada pemandangan kematian
yang terlaksana dalam sekejap, dan dari celahcelah
kalimat' Matilnh lamu!' I benar-benar tergambar ftN€l

ketakutan. Juga tergambar bagaimana mereka ber-
himpun menjadi sahr dan mencobaberusaha (meng-

hindarinya) . Setiap usaha menjadi sia-sia berhadapan

dengan sebuah kalimat, 'Matilnh knmu!"Ya, hal ini
membangkitkan kesadaran dalam hati betapa sia-

sianya usaha itu, betapa sia-sianya jalan yang di.
tempuh. Selain itu, hal ini juga menunjulikan betapa
kokohnya keputusan Allah dan betapa cepatnya
pelaksanaannya di sisi-Nya.

"Kemudinry .Alkh menghidupkan mtrelm. "

Demikianlah kalimat ini disebutkan dengan tanpa
diselingi perantaraan. Itu adalah kekuasaan yang
menguasai kendali kematian dan kehidupan, yang
memberlakukan segala urusan manusia, yang tidak
dapat ditolak oleh suatu keinginan dan tidak ada
sesuahr yaig terjadi kecuali apa yang dikehendaki-
Nya. Pengungkapan kalimat ini sangat relevan de
ngan pemandangan tentang kematian dan kehidup
an.

Kita sedang menyaksikan pemandangan yang
berupa mematikan dan menghidupkan, menahan
ruh dan melepaskannya.. Di dalam membicarakan
rezel<t, kalimat yang dipergunakan ialah, 'Allah
marymtpitlrnn dmt melapanglan (re<Bki).'Maka,kalimat

ini cocok sekali dengan gerakan menahan dan me
lepaskan ruh yang dikemukakan secara singkat dan
ringkas.

Tampak pula keserasian yang menakjubkan di
dalam menggambarkan berbagai pemandangan, di
samping adanya keserasian yang mengagumkan
dalam menghidupkan makna dan keindahan pelak-

sanaan.

Sebuah Kisafi Bani Israel SezudahZamanNabi
Musa a.s.

Ayat berikubrya memaparkan pengalaman kedua
tentang pahlawan-patrlawan Bani Israel sepeninggal
NabiMusaas.,

,J6tt-t; j,'5.[y'l:;y,4'u$iJt;pi
1u4;t +4 O eiit4 ti :{,1'A "d

t >'

WJfiqi ?.1; : ;'+ bI--itz J7

GLi\ :sJ ;\i JJ c'6<1a 6', 6\3
\i';364iw*Srs?g5V*

<,*,Atwxis:A14lt.Ar
fr1rlr

' Ap aknh knmu tidak munp er hntilan p emuka-p emula
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Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu lcetil@ merekn

bnlan lnpodo seorangrutbi mnelm, Arrylatlnh untuk
lami seorangraja supala lami bupnang (di bawah
p tmpinanny a) di j alan Allnh.' Nabi maela murj aw ab,

Mungkin s elnli j ila lamu nnnti diu aj ib lnn b up erang

lmmu tidnk alan berpnang.'Mnekn muiawab, 'Me-

ngapa lnrni tidnk mnu b np nang di j alnn Allnh, pandnl
sesungguhnya l(nmi telnh diusir dnri lampunghnlam"an
lwmi dnn dnri annk- annk lmmi ?' Mala, ntlaln pnang
itu diwajibkan alas m.erelw, mnela pun bnpoling kz-

cuali beberapa mangsaja di antaramnela. AlhhMaln
Mmgetahui nrang- nrang y ang Znlim.' (al-Baqarah:
246)

'Apakah lamu tida.kmnnpnlatilmn? Apaknh knmu

tidnk melihnt?"Seolaholah peristiwa ihr sedang ter-
jadi dan merupakan suafu pemandangan yang sedang

disaksikan. Pembesar-pembesar Bani Israel dan
pemikir-pemikirnya berkumpul menghadap kepada
nabi mereka Ayatini tidak menyebutkan siapanama
nabi itu karena bukan ihr maksud penceritaan ini.
Penyebutan namanya di sini jugatidak menambah
pengarahan cerita dan Bani Israel itu mempunyai
banyak nabi yang datang secara beruntun dalam
rentang sejarah mereka yang panjang.

Mereka berkumpul menghadap nabi mereka
unfuk meminta sang rnbi agar mengangkat seorang
penguasa supaya mereka dapat berperang di bawah
komandonya "di jalnn Allnh". Pemberian batasan
perang (dengan fi sabiklkh) dari mereka ini karena
memang tabiat perang adalah demikian, yaihr bahwa
perang "fi sabilillalt' ini menimbulkan kesadaran
akidah dalam hati mereka, kesadaran iman dalam
jiwa dan perasaan mereka bahwa mereka adalah
pemeluk agama dan akidah sertakebenaran. Sedang
kan, musuh mereka berada dalam kesesatan, kekafir-
an, dan kebatilan. Di depan mereka terbentang jalan

terang unhrk berjihad, fi nbililkh
Kejelasan dan kepastian ini sudah merupakan

separo perjalanan menuju kemenangan. Karena ifu ,

harus jelas dalam perasaan seorang mukrnin bahwa
dia berada pada kebenaran, sedang musuhnya ber-
ada pada kebatilan. Dia harus memurnikan tujuan-
nya,yartu rt sabilillaltl{aremitu, janganlah ia tertutup
oleh kesamaran yang membuatrya tidak tahu ke
mana arah perjalanannya

Nabi mereka hendak mencari kepastian tentang
kebenaran tekad mereka, kemantapan niabrya,
ketegaran mereka untuk menunaikan tanggung
jawab yangberat dan kesungguhan mereka dalam
menghadapi semua urusan,

"Nabi mereka mmjawab, 'Mungkin selwli jilw lwmu
nanti diwajibknn bnpnang kamu tidak aknn ber-

Pnarg."'

Apakah nanti kamu akan menghindari peperang

an jika sudah diwajibkan atas kamu? Ya, kamu
selarang masih dalam kelapangan. Adapun jika saya

perkenankan. permintaanmu, kemudian ditetapkan
perang atas kamu, hal itu menjadi suatu kewajiban
dan tidak ada jalan bagi kamu untuk menghindar
darinya.

lni merupakan perkataan yang cocok dan pene
gasan yang tepatbagi seorang nabi, karenaperkata-
an dan urusan seorang nabi tidak boleh berada
dalam keraguan, kesia-siaan, dan ketidakpastian.

Di sini naiklah tingkatkeberanian mereka- Para
pemuka itu menyebutkan alasan yang mendorong
dilakukannya peperangan fi sabilillnhsehingga pe
perangan di sini menjadi suatu kepastian yang tidak
diragukanlagi,

'Mneln menjawab, 'Mengapa lnmi tidak m.au ber-

pnang di j alan Allah padahal sesungguhry a knmi tel"ah

diusir dari lampunghalnmnn lami dan dnri annk-annk

lmmi?"'

Kita dapati bahwa urusan ini sudah demikian jelas

dalam hati mereka dan sudah mantap dalam jiwa
mereka bahwa musuh-musuh mereka adalah musuh-

musuhAllah dan agamaAllah, sedangkan mereka
telah diusir darikampung halaman mereka dan anak-

anak mereka ditawan. IGrena ifu , memerangi musuh
ini adalah wajib. Satu-satunya jalan di hadapan
mereka hanyalah perang. Tidak ada alasan untuk
surut ke belakang dari tekad dan semangat itu.

Akan tetapi, semangat dan keberanian ifu hanya
terjadi pada saat longgar. Kalimat berikut segera
menyingkap lembaran selanjuhry4

'Mala, taikak Fnang itu diwajiblan atas mneka,

mnela pun bnpahng kzcuali bebuapa orang saja di
antara merelffi." '

Di sini, kita melihat salah satu sifat khusus Bani
Israel yang suka merusak dan mengingkari janji, lari
dari ketaatan, melepaskan hrgas, centang-perenang
perkataannya. dan berpaling dari kebenaran yang
sudah jelas. Akan tetapi, ini merupakan sifut semua
golongan manusiayang belum matang pendidikan
imannya. Ini merupakan sifut manusia secaraumum
dan tidak adayang mengubatrnya kecuali pendidikan

imaniah yang tinggr, panjang masanya, dan men-
dalam bekasnya. IGrena ifu , ia merupakan sifatyang
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harus dibina secaracermat dan dibimbine jalannya

dengan teliti, supaya tidak mudah terkejut dan me
mandang sesuatu secara berlebihan. Ini merupakan
sifat manusia yang belum bersih dari kotoran dan
belum sembuh dari penyakil

Mak4 datanglah katapamungkas terhadap sikap
berpaling merek4

' Allnh Maha Mengetnhui nrang- nrang I ang z!.|;im. "

Allah mencela pengingkaran mereka dan meng-
aibkan golongan yang banyak yang berpaling,dari
kewajiban ini-sesudah mereka memintanya sendiri-
-dan sebelum mereka menghadapi jihad secara
praktis. Disifatilah tindakan mereka itu sebagai
kezaliman, zalim terhadap dirinya sendiri, nabiny4
dan kebenaran, yaitu kebenaran yang mereka
hinakan padahal mereka tahu bahwa itu adalah
benaq kemudian mereka menjauhinya seakan-akan

menganggapnya batil.
Orang yang mengerti bahwa dia berada di atas

kebenaran dan musuhnyaberada di atas kebatilan-
seperti pemuka-pemuka Bani Israel yang meminta
kepada nabi mereka supaya mengangkat seorang
penguasa (pemimpin) untuk memimpln mereka
dalam peperangan fi sabilillaFkemudian dia ber-
paling dari jihad dan tidak lagi bersemangat untuk
memikul tanggung jawab membela kebenaran yang

sudah diketahuinya dalam menghadapi kebatilan
yang juga sudah diketahuinya maka dia termasuk
golongan oftrng zahmyang kelak akan dibalas ke
zalimanny4

'Alhh Mnhn Mmgetahui orang- nrang y aW zpkm.'

**rt

Thalu! Kapabilitas dan Profesionalitas
Pemimpin, dan Kisalmya

"fu;-tJrtH&.fr 6ri,y;t+i4|:65

9frU;;3 jtw3ifr rik';i13\3
'";85-;fi,y-J67AV;5a"t;i{s+
{;t(,}lrraaia'J:;.i1Yr"e4;
*r +<U6:6'%.5i,!.L34$
"Nabi mnelm bnknn l"pod" mnelw, 'Saungguhnya

Allah tclnh mmgarryknt Thnlut mmj adi mj amu.' Maeka

mmj awa.b,'Bagaimnnn Tlwlut mnrwinlnh lmmi, pad"a-

h.al knmi lebih bnhnk mengendaliknn pemnintahan

dmipadnny a. Sednrg din pun tidak diberi kzknyaan yang

banyak?' (Nabi mnela) bnlmtn, 'Sesunguhnya Allnh
telnh mzmilihny a mmj adi mj amu dnn menganugnahi-

nya ilrnu yang hns dnn tubuh yong pnlusa.' Allnh mmt'
bnilmn panninnltan fupadn siapa yang dikzhmdnki-
Nya. ALIah Maltnluas pembnion-Nya lagi Mahn Mr
ngetahui. " (al-Baqar ah:. 247)

Dalam pembangkangan ini tersingkap pula salah

satu sifat Bani Israel yang sudah banyak diisyaratkan
dalam surah ini.'Mereka meminta agar diangkat
seorang pemimpin bagi mereka supaya mereka
dapat berperang di bawah benderanya. Mereka
mengataka,n bahwa mereka ingin berperang "di jalan

Allah". Mak4 inilah mereka menundukkan kepala
dan melemaskan leher mereka Mereka membantah
apa yang telah dipilihkan Allah untuk mereka se

' bagaimanayang diinformasikan rnbi mereka kepada

mereka. Mereka memungkiri kalauThaluL yang

telah diutusAllah untukmerek4 itu sebagai raja atau
pemimpin mereka. Mengapa? Karena, adanya
perasruln bahwa merekalah yang lebih berhak ter-
hadap kekuasaan ihr berdasarkan kewarisan, sedang-

lianThalutbukan kehrrunan raja dikalangan mereka
I-agipula dia tidak memiliki kekayaan berlimpah se
hingga dia tidak layak mewarisi kekuasaan itu! Yah,

semua itu adalah karena kegelapan pandangan

mereka yang sudah menjadi sifat Bani Israel yang

terkenal pembangkangannya
Nabi mereka mengungkapkan kepada mereka

tentang kelebihberhakanThalut dan tentang hilanah
Allahmemilihny4
'T,{abi mnela berlatn" 'Sesungguhnya Allnh tel'ah me-

mililary a mmj adi mj amu dan mmgonugnahinya ilrnu

yary htas dnn tubuh yang pnknsa. Allnh memberikan

pernerintahan (lukuasaan) kepada siapa yang dilee-

tundn ki-Nya, dnn Allnh Malaluas pun'bninn-Nyo l"S,

MahaMmgetahui."

Thalut adalah orangyang telah dipilih oleh Allah.

Inilah salah satu sisiny4 dan diberi-Nya ilmu yang

luas dan tubuh yang perkasa Pada sisi latn, 'Allnh
rcrnlerilan pemninnJtnn (lftknsann) lspadn sapa yang

dikzhmdnki- Nya. "Mak4 Allahlah Pemilik kekuasaan

itu, Dialah Yang memberlalmkannya, dan Dia me
milih siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-

harnba-Nya,' Alk h Malahns p unlninn- Nya log Mol*
Mengetnhui." IGrunia-Nya tidak ada bendaharany4
pemberian-Nya tidak ada batasnya- Dialah yang me
ngetahui kebaikan, dan bagaimana urusan ihr di-

letakkan pada posisinya secara proporsional.

Ini adalah urusan unhtk meluruskan pandangan



Juz II: Bagian krtengahan al-Baqarah (s18 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I

yzmg semrawut dan unfuk menerangi kegelapan.
Akan tetapi, karakter Bani Israel-dair nabi mereka
sudah mengerti hal ini-tidak layak unhrk menyan-
dang hakikat-hakikatyang tinggi ihr sendirian. Mereka
sedang menghadapi peperangan. Maka harus ada suafir

hal luar biasa yang dapat menggoncang hati mereka
dan mengembalikan kepercayaan dan keyakinanny4

FTS - *?j, <r" ('Li$ ;4 Jcs
,4 "t|ij. "1 tl n4. / . tY*, V;; L; r; :4" )J_Jjr3i
i< {aIX;-tSr}53v'^ , J,;)Jt; jJ<
g, <4*.31 iKoyfi '<g Ats et'y-
"Nabi mrrekn maryanlan kzp adn mnekn,'S esungguh-

ny a tnndn ia alnn mmj adi mj a, ialah kmb aliny a tnbut
kepadamu. Di dalamnya tudnpat lcetenangan dari
Tithnnmu dnn sisa dnri pminggalan lulumga Musa dnn
Harun. Tabut itu dibawa olehMalnilwt. Sesungguhnya

poda yang demikian itu tudnpat tanda bagimu, jiltn
lamu wang yang berimnn " (al-Baqarah: 248)

Musuh-musuh mereka yang telah mengusir
mereka dari tanah suci, yang telah merekataldukkan
di bawah pimpinan nabi mereka Yusya' sesudah
masa mereka terkahrng-katung di PadangTih dan
setelah wafabrya Nabi Musa a.s., telah merampas
benda suci dari tangan mereka yang berupa tabut
(kotak) tempat menyimpan peninggalan nabi.nabi
mereka dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun.
Ada yang mengatakan bahwa tabut itu berisi ke
pingan-kepingan papan naskah yang diberikanAllah
kepada Nabi Musa di gunungThur.

Maka nabi mereka menunjuldran kepadamereka
suahr tanda dariAllah, yaitu terjadinya suatu hal luar
biasa yang dapat mereka saksikan. Hal itu adalah
didatangkannya "tabut " denganisinya yang "dib awa
olzh mnlnilat"sehingga hati mereka menjadi tenang.
Berkatalah nabi mereka kepada merek4 "Sesung-
guhnya tanda ini sudah cukup unhrk menunjukkan
bahwa Allah benar-benar telah memilih Thatut jika
kamu benar-benar beriman."

Di dalam ayat ihr dijelaskan bahwa sesuatu yang
luar biasa ini benar-benar terjadi, maka sampailah
Bani Israel ihr kepada keyakinan.

Kemudian Thalut mempersiapkan tentaranya
yang tidak berpaling dari kewajiban jihad dan tidak
merusak janjinya kepada nabi mereka sejak awal
perjalanannya. Al-Qur'an dengan metodenya di
dalam memaparkan cerita8, meninggalkan sela di
antara kedua pemandangan itu. Maka, ditampilkan-
lah pemandangan berikuhrya secara langsung ketika
Thalut keluar bersama tentaranya

r4"? 6i 5ti:6 zilfiu. 3J 6" J66
fig r " <q i ;S A,;tS iir;x;3_,4i
#Jy.+\i.fi \ijcj65Ltg{y4

9....f+
' Makn, tatlcaln Thnlut luluar mtmb aw a tentarany a, ia
bhlan,'sesungguhnya Allnh alun mnguji lamu dmgan
suatu sungai. Makn, siapa di antara lwmu yang me-

m'inum annla, bulmnlnh ia pmgikutku. Barangsiapa
tindn m.eminumnla, lecuali mmnduk seaduk tungary
mnl(n in onnkk pengilattlil.' IGmudinn msrel(n mflninum-
nya lucuali beberapa orang di antara mneka." (aI-
Baqarah:249)

Di sini tampaklah kebenaran hikmah Allah di
dalam memilih Thalul Dia menghadapi peperangan
bersama tentara dari umat yang dulu pernah di.
kalahkan musuh, yang sudah mengenal kekalahan
dan kehinaan di dalam sejarahnya dari waktu ke
waktu. Dia akan menghadapi tentaraumatyang dulu
sudah menang. IGrena ihr, harus ada kekuatan yang
tersedia di dalam jiwa tentaranya untuk menghadapi
kekuatan yang besar dan pemenang dalam tempo
dulu. Kekuatanyang tersimpan (tersedia) di dalam
jiwa ihr tidak lain adalah iradah (kemauan, tekad,
kehendak), yaitu iradah yang dapat mengendalikart
syahwat dan keinsinan, yang tegar menghadapi
kesulitan dan penderitaan, yang mampu meng-
ungguli semua kebuhrhan dan keperluan, yang lebih
mengutamakan ketaatan dan mengemban fugas-
hrgas dan tanggung jawabnya sehingga mampu me
lewati ujian demi ujian. Pemimpin yang telah dipilih
unhrk nierekaitu harus menguji iradah tentaranya,
ketabahan, dan kesabarannya- Pertama-tama, ketabatr
an menghadapi go$aan keinginan dan syahwat.
Kedua sabar menghadapi kesulitan dan beban beral
Sang pemimpin (lhalut) memilih percobaan initl tt rt

8 Lihat pasal "al-Qishshah fil-Qur'an" dalam kitab at-Tashuirul Fanni fl-@i anterbitut Darusy-S1uruq.
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sedangkan mereka sebagaimana dikatakan dalam
beberapa riwayat sedang kehausari, dengan maksud
untuk mengetahui siapa orang yang sabar bersama-

nya dan siapa oftmg yang akan surutke belakang dan

lebih mengutamakan keselamatan dirinya. Benarlah
firasabrya,

"Kanudi.an mnelu meminumnya lczcuoli bebaapa orang

di antara mereltu."

Mereka minum hingga puas dan hilang dahaga
nya- Thalut memperbolehkan mereka minum, tetapi
hanya seceduk tangan saja unfuk membasahi
tenggorokan. Akan tetapi, jangan sampai memfitrrah
mereka untuk ingin tertinggal (tidak ikut perang).

Namun, ternyata mereka harus berpisah dariThalut
karena mereka mengikuti keinginan hawa nafsunya
Mereka berpisah darinya karena mereka tidak layak

mengemban hrgas penting yang dibebankan ke
pundak Thalut dan pundak mereka. Merupakan
langkah yang bagus dan keharusan bahwamereka
terpisah dari tentara yang akan berperang, karena
mereka baru disemaikan dari kelemahan, kehinaan,
dan kekalahan. Sedangkan, tentara yang diperlukan
itu bukan sekadar jumlahnya yang besar, tetapi
haruslah dengan hati yang kokoh, kemauan yang

mantap, imanyang teguh, dan konsisten di atas jalan

yanglurus.
Percobaan ini jugamenunjukil<an bahwa niatyang

tersembunyi ifu saja belum cukup. Karena ifu , harus
dilakukan percobaan yang bersifat praktek (dalam

benhrk tindakan nyata) dan menghadapi peristiwa-
peristiwa di jalan menuju peperarlgarl sebelum terjun
ke kancah. Pengalaman ini juga menunjukkan ke
tegaran hati sang pemimpin terpilih itu yang tidak
bergoncang hatinya meskipun sebagian besar ten-

taranya surut ke belakang pada percobaan yang
pertama. Bahkan, ia terus melanjutkan perjalanan-

nya
Percobaan ini telah menyaring pasukan Thalut,

dalam batas tertentu, namun percobaan ini belum
juga selesai sampai di sini,

66,i4 rj.;t; 4JlS i i;,3v\55...

S ; "-i-#'tJ6" {Atrl^3ts
'Mala, tatlilln Th"alut dan orang-orang yang bniman
bersamnnya telnh mmleberangi sungai itu, orang-orang

yang telnh minum berkan, mk odn kzsanggupan knmi
pada hnri ini untukmelnwanJalut dnn tmtnranya."'

Mereka tinggal sedikit, dan mereka mengetahui

kekuatan dan banyaknya tentara musuh di bawatr
pimpinan Jalut Mereka adalah orang{ftlrlg muknin
yang tidak mungkin mengingkari janjinya kepada

nabi mereka. Akan tetapi, ketika menghadapi ke
nyataan yang mereka lihat dengan mata kepala

mereka sendiri, mereka merasa lemah unfuk meng-

hadapinya-
Ini adalah ujian yang menentukan, yang meng-

haruskannya mengandalkan kekuatan lain yang

lebih besar daripada kekuatan yang tampak dan
kelihatan. Hal ini tidak akan diperoleh kecuali oleh
orang yang telah sempurna imannya, kemudian
hatinya menjalin hubungan dengan Allah. Maka,
mereka mdndapatkan timbangan baru yang terbit
dari realitas imannya, bukan timbangan sebagai-

manayang dipergunakan manusiayang cumameng-
ukur dengan keadaan lahiriah saja"

Di sini tampillah golongan yang beriman itu,
golongan sedikityang pilihan dan memilikitimbang-
an Rabbaniyah,

{+ * ; 14 ;i'ti},it #:}a9ii'r! -, .

&r-#i't{i'\SVitttj'*@tl|
"Orang-orang yang mqakini bahtta mnela almn m.e-

nemui Allah bnkntn, 'Bnapa banyak teriadi golongan

y ang sedikit dapat mmgalahlcan golnngan y arry b ryy ak

fungan iain Allnh. Allah beserta orang-orangyang sahm. "'

Demikianlah , 'bnapa banyak golnngan yang sedikit

dnpatmzngalahl,nngobnganyangbanyak'Mak'4'mlah
kaidah di dalam peraszum orang{rang yang yakin

akan bertemu Allah. IGidah bahwa' golongan yang

beriman ihr sedikitjurnlahnya'', karena mereka akan
mendaki tanggayang sulit hingga mencapai tingkal
an terpilih. Akan tetapi, mereka menang karena se
lalu berhubungan dengan sumber semua kekuatan

dan karena mereka mengejawantahkan kekuatan
pemenang, yaifir kekuatan Allah Yang Mahamenang
atas urusan-Nya danYang Mahakuasa atas hamba-

hamba-Nya, yang menghancurkan para diktator,
menghinakan orang{t?ng yang alirn, dan menekan

orang{rumg yang sombong.
Mereka menyandarkan kemenangan ini kepada

Allah, "dmgan i4n Allnh." Mereka lalu mengemuka-

kan alasarurya yahg hakiki, yarfu 'Alkh beserta orang-

orangyang mlar."Mak4 dengan semua ini, mereka
hendak menunjukkan bahwa mereka dipilih oleh
Allah untuk melakukan peperangan yang memisah-

kan antara kebenaran dan kebatilan.
Kita lanjutkan kisah ini.
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lnilah golongan kecil yang percaya penuh akan
bertemu Allah, yang mengembangkan semua kesabar-

annya dari keyakinanya terhadap pertemuan ini,
yang menyandarkan semua kekuatannya darl'tzin
Allah, dan mengembangkan seluruh keyakinannya
dari kepercayaannya terhadap Allah bahwa Allah
senantiasa beserta orang-orang yang sabar. lnilah
golongan kecil yang memiliki kepercayaan yang
utuh, yang sabar; dan yang mantap. Serta yang tidak
dapat digoncangkan oleh banyaknya jumlah musuh
dan kekuatannya, sementara mereka sendiri lemah
dan junrlatrnya sedikil Mereka inilah golongan yang
menentukan akhir peperangan, setelah terusme'
nerus memperbaharui dan mengakhralkan janjinya
kepada Allah, menghadapkan hatinya kepada-Ny4
dan memohon pertolongan kepada-Nya saja ketika
mereka sedang menghadapi kekuatan besar yang
menakutkan,

Wrr<:\J6-rtp.533\;).V:iC15
/61&6/.ri iL4\'r5, t 4,; $6u :#

5lL+tS 4.itxr.;li Mt; 5 I 3V ! iri
& X4r{.;3;

'Ihtkaln merekn tampak olehJalut dan tentaranya,

mneln pun !\nlut dan tmtmanya) bndna,'Ya Iithnn
lami, tuanglrnnlah kesabman atas diri lami, knleoh-

lranlah pmdirian lami, dnn tolonglah lami tuhadnp
uang- orang kafir.' Mnela (tennra nakt) mengakh-
lan tentaraJalut dtngan i<in Allah dan (dnlnm pepe-

rangan itu) Dawud mernbunuhJalut, lemudinn Allnh
membuilwn kepadanya (Dawud) pemerintalnn dnn

likmnh (saudah mmingal.ny a Tlak| dnn mmgaj ar kan
lrzpadnnya apa yang dilcehmdaki-Nya.... " (al-Baqa-
rahz250-251)

Demikianlah, mereka mengucapkan,'Ya Tuhan
kami, hrangkanlah kesabaran atas diri kami." Ini
adalah suatu ungkapan yang menggambarkan pe-

mandangan di mana kesabaran dihrangkan dariAlah
kepada mereka hingga memenuhi hatinya dan di-
curatrkan-Nya ketenangan, ketenteraman, dan ke
tabahan dalam menghadapi bahaya dan kesulitan.
"Kokohkanlah kaki (pendirian) kami," karena pen-

dirian ini berada di tangan Allah Yang Mahasuci,
supaya Dia mengokohkannya hingga tidak goyah,

Boymg, dan bergeming. "Dan, tolonglah kami ter-

hadap orang-oftmg kafir." Maka, jelaslah posisiny4
yaitu iman berhadapan dengan kekafiran, kebenaftm
berhadapan dengan kebatilan. Dan,, mereka berdoa
kepada Allatr supaya Dia menolong kekasih-kekasih-
Nya yang beriman itu unhrk menghadapi musuh-
musuhnyayang kafir.

Maka, tidak ada kegamangan dalam hati, tidak
ada kesamariur' dalam pandilgffi , dan tidak ada ke
raguan tentang lurusnya fujuan dan terangnya jalan
yangditempuh.

Hasilnya ialah apa yang mereka nanti-nantikan
dan mereka yakini, yaihr, "Mereka (tentaraThalu$
mengalahkan tentaraJalut dengan izin Allah."

Nash ini mdnegaskan hakikat "dengan izinAllatl".
Tujuannya agar oftmg{rang mukrnin mengetahui
atau bertarnbah pengetahuannya dan menjadi jelas
gambaran yang utuh terhadap hakikat segala se
suatu yang berlaku di alam semesta ini, serta jelas

pula tabiat Kekuatan yang memberlakukannya
Orangorang mukrnin ifu kekuatannya tersem-

bunyi. Allah memberlakukan mereka sesuai dengan
apa yang dikehendaki-Nya, dan melaksanakan se
suatu yang dipilih-Nya lewat mereka dengan izin-
Nya

Mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap se
suafu pun, tidak mempunyai daya dan kekuatan.
Akan tetapi, Allah memilih mereka unhrk melaksana
kan kehendak-Nm Maka terjadilah dari mereka apa
yang dikehendaki Allah dengan izin-Nya.

Inilah hakikat tabiatyang memenuhi hati orang
yang beriman dengan keselamatan, ketenangan, dan
keyakinan. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah,
yang dipilih-Nya unhrk menjalankan peranannya.
Inilah nikmat dan karunia dariAllah. Dia menunai-
kan perananyang dipilihkan ini, dan merealisasikan
pelaksanaan qadar Allah. Kemudian, setelah me
muliakannya dengan pemilihan ini, Allah memulia-
kannya dengan memberinya karunia dan pahala.

I(alau bukan karena karuniaAllah, semua itu tidak
akan terjadi dan niscaya mereka tidak akan diberi
pahala.

Kemudian, dia mantap dengan fujuannya yang
baih tujuanyangbersih, danjalanyang bersih. Mak4
pada semua itu, dia tidak memiliki hrjuan pribadi. Dia
hanya semata-mata melaksanakan kehendak pilihan
Allah, melaksanakarl apa yang dikehendaki-Nya"

Semua ini sudah tentu harus dilakukan dengan
niat yang baik dan tekad untuk melaksanakan
ketaatan kepada Allah dan menghadap kepada-Nya

dengan tulus.
Kemudian, dalam ayat inijuga ditonjolkan peftnan

I
I
I

I
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Dawud, "Dan, (dalam peperangan itu) Dawud mem-

bunuhJaluL"
Dawud adalah seorang pemuda yang kecil dari

kalangan Bani Israel, sedangkanJalut adalah se
orang rajayang perkasa dan panglima tentarayang
menakutkan. Akan tetapi, Allah hendak memper-
lihatkan kepada kaum itu waktu itu bahwa segala
urusan tidak berjalan menurut lahiri alnya melain-
kan menurut hakikatnya- Hakikat-hakikat ihr hanya
Dia yang mengetahuinya, dan kadar ukurannya hanya
ada di tangan-Nya. Mak4 tugas mereka hanya me
laksanakan kewajibarurya dan Allah bakal memenuhi
janji-Nya kepada mereka- Selanjutoiya terjadilah apa
yang dikehendaki Allah dalam bentuk (realitas) yang
dikehendaki-Nya

Allah menghendaki kematian raja yang diktator
dan sangat zalim itu di tangan pemuda yang kecil,
supaya manusia mengetahui bahwa diktatordik:tator
yang sangat ditakuti itu adalah sangat lemah dan
dapat dikalahkan oleh anak-anak kecil kalau Allah
menghendaki unhrk membunuhnya

Di sana juga ada hikmah tersembunyi lainnya
yang dikehendaki olehAllah. Dia telah menakdirkan
(menentukan) bahwa Dawud akan memegang ken-
dali kekuasaan sepeninggal Thalut nanti dan kelak
dia juga akan diwarisi oleh anakny4 Sulaiman. Oleh
karena ifu, z,arnanrryaadalah zaman keemasan bagi
Bani Israel dalam sejarah mereka yang panjang,
sebagai balasan terhadap kesadaran akidahnya di
dalam jiwa mereka sesudah mereka tersesat mem-
bangkang, dan lari (dari kebenaran),

"Kemudian Allnh memberilmn kepadanya (Dawud)
pemnintah.an dan hikmah (suudah meningalnya
Thalut) dnn mmgajarlnn kzltadn-N1a apayang dile'
furdaki-Nya."

Dawud adalah seorang raja sekaligus nabi. Allah
mengajarkan kepadanya untuk membuat baju besi
dan alat-alat perang sebagaimana diterangkan oleh
Al-Qufan pada tempatnya dalam surah-surah lain.
Adapun di tempatini" ayat itu menuju kepada sasaftm
lain di balik semua cerita-

Ketika pembicaraan sampai kepada bagian al*iir
ini dan ketika sudah dinyatakan bahwa kemenangan
akhir adalah bagi akidah yang mantap dan bukan
bagi kekuatan materiil, bagi iradah yang luhur dan
bukan unftrk bilangan yang banyak, pada wakhr ihr
dinyatakan bahwa tujuan tertinggi peperangan itu
bukan unfuk mendapatkan harta rampasan, keduduk

an, dan popularitas, tetapi hendak mewujudkan
kesalehan di muka bumi dan unfuk memantapkan
kebaikan dalam berjuang menghadapi kejahatan,

,73<-i q;;, "4-ti 66i 
^i 

A,$ 5') ...

.-aJGi'JL"t5ti61(e"15=?;i1

"...Seandainya Allnh tidak menolnk (lugarnsan) se-

boginn mnnusia daryan sebagion yang l^ain, pasti rusak-
lnh bumi ini. ntnpi, Alkh nwnpunyai knrunin (yarg
dicurahlwn) atas semesta alnm."

Di sini tersembunyilah pribadi-pribadi dan peris
tiwaperistiwany4 unhrkmenonjolkan dari nashyang
pendek ini triknntr Allahyang sangattinggi di muka

"bumi dari peperangan antarkekuatan, perlombaan
antarkemampuan, dan meluncurkan usaha-usaha di
dalam gelombang kehidupan yang deras dan ber-
gemuruh. Di sini tampaklah sejauh mata meman-
dang hamparan kehidupan yang bersusun-susun
dan melanda manusiayang berdesakdesak salins
mendorong dan saling mendahului unhrk mencapai
tujuan. Di balik semua ihr terdapat tangan yang bijak-
san4 mengafur, dan memegang semua benangnya.
Serta, menunfun gelombang manusia yang ber-
desakdesakan, berbaku hantam, dan saling men-
dahului itu kepada kebaikan, kedamaian, perkem-

bangan, dan perhrmbuhan, pada aft*rirnya
Semua kehidupan senantiasa berubah dan men-

cari kepuasan sendiri saja seandainya Allah tidak
menolak kejahatan sebagian manusia dengan se
bagian yang lain. Seandainya manusia tidak memiliki
tabiat-yang diciptakan Allah-dengan kepentingan-
kepentingan yang berbeda dan hrjuan-tujuan lahiriah-
nya yang dekat dan bertentangan, yakni seandainya

hrjuan dan keinginan mereka semuanla sama (sama

sama jahat atau sama-sama baik saja); niscaya se
luruh kekuatan akan lepas, berdesakdesakan, salfug

mengalahkan, dan saling menolak Kemudian hilang
lah kemalasan dan kelemahan, terhimpunlah segala

simpanan yang terpendam. Selamanya menjadi ke
sadaran yang aktif unhrk terus menggali simpanan
bumi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dan

rahasia-rahasianp yang tersembunyi.
Akan tetapi, hrjuan akhirnya adalah kesalehan,

kebaikan, dan perkembangan. Semuanya di bawah
kendali jarnaah pilihan yang baik-baih mendapatkan
petunjulq hrlus, mengetahui kebenaran yang telah
dijelaskan Allah kepada mereka, dan mengetahui

46
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jalan kepada-Nya secara jelas. Juga yang menyadari
bahwa mereka dibebani tugas unfiik menolak ke
batilan dan menegalJ<an kebenaran di muka bumi,
dan menyadari bahwa mereka tidak akan dapat
selamat dari azab Allah kecuali dengan menjalankan
peranannya yang penting ini dan mengembannya di
muka bumi unhrk mentaati Allah dan mencari ridha-
Nya.

Di sinilah Allah memberlakukan urusan-Nya,
melaksanakan takdir-Nya menjadikan lalimatul-lnq
'kebenaran', kebaikan, dan kesalehan terjunjung
tinggi, dan menjadikan keberhasilan dan kemenang-
an dalam peperangan dan perlombaan ihr di tangan
kekuatan yang baik dan konstrukti[ Kekuatan yang
melewati peperangan dengan mendapatkan sesuatu
yang paling baik, paling muli4 dan derajat tertingsl
yang ditenhrkan unhrknya dalam kehidupan.

Dari sini, golongan kecil yang beriman dan per-
caya penuh kepada Allah inilah pada aldrirnya yang
menang dan mendapat pertolongan. Hal ihr untuk
mengejawantahkan iradah Allah yang luhur unhrk
menolak kerusakan di muka bumi dan memantap
kan kesalehan dalam kehidupan. Mereka mendapat
pertolongan dan kemenangan, karena mereka
mengekspresikan tujuan tertinggi yang layak men-
dapatkan pertolongan.

*tF*

Pada akhirnya datanglah komentar akhir ter-
hadapkisahitu,

&$ d\ 6{;\7 #, A\ -!t-t; aE

g.aqis;J
"Itu adalnh ay at- ay ar Allah. Kami bamknn lupadnmu
dtngan hnk (benar). Sawngguhnya nglau Mlwnmad)
bennr-benar sahh seorang di antara nablnnbi yang
diutus. " (al-Baqarahz 252)

Ihrlah ayat-ayat Allah yang tinggi kedudukannya
dan jauh hrjuanny4 "I{nmi bamlwn lepadnmu."

Allahlah yang membacakannya. lni merupakan
suatu urusan yang sangat agung, kalau manusia me
mikirkan hakikatnya yang dalam dan menakutkan,
"Knmi bacalan k4adnmu fungan luk (lebernran)."

Ya ia membawa kebenaran. Allah membacakan-
nya kepada orang yang layak unhrk dibacakan ke
padanya dan diturunkan kepadany4 dan dijadikan-
nya sebagai dusfur (hukum, undang-undang, dan
perahran) bagi hamba-hamba-Nya. Kebenaran ini
hanya rnilik Allah Yang Mahasuci.

Setiap orang yang membuat pedoman hidup
untuk manusia selain pedoman dari Allah, sesung-
guhnya orang itu telah merampas hakAllah,zafim
terhadap dirinya sendiri dan terhadap manusi4 men-
dakwakan sesuatu yang bukan miliknya dan mem-
batalkan sesuatu yang berhak ditaati.

" 
Sesungeuhnya yang boleh ditaati hanya perintah

Allah dan perintah orangyang menggunakan per-
unjuk Allah, bukan lainnya

"Sesunggularya urylwu (Mulwnmad) bmm-bmnr salah

seorang di antnra n"abi-nabi yang diutus."

IGrena itulah, I(ami bacakan ayat ini kepadamu;
Kami bekali engkau dengan pengalaman sernua
manusia pada semua masanya dan pengalaman
parade imani dalam semua perjalanannya; dan Kami
wariskan kepadamu warisan semua rasul.

Khatimatr
Dengan demikian, selesailah pelajaran berharga

yang penuh dengan ujian dan pengalaman. Selesai
pulalah juz dua ini yang telah membawa kaum
muslimin berkeliling ke berbagai medan dan arah.
I(arena memang mereka sedang disiapkan untuk
mengemban peranan yang sangat besar dan penting,
yang telah ditentukanAllah unhrknya di muka bumi.
Dijadikan-Nya mereka sebagai pengembannya dan
dijadikan-Nya sebagai ummatnn w asathnn' umat per-
tengahan, umatterbailCyang tampil di tengah-tengah
manusia deng an mnnhaj Rnbbani'sistemkehrhanan'
inihingga affirzannn.g
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Pendahuluan
Juz tiga ini terdiri dari dua b aeron. Ba'gian Pertama

merupakan kelengkapan surah al-Baqarah yang

sudah disebutkan dalam jtz pettarna dan kedua.

Bagian kedua merupakan bagian-bagian awal surah

Ali Imran. Di sini, kami akan membicarakan secara

global bagran yang pertama, sedang bagran kedua

akan dibicarakan pada waktu membahas surah Ali
Imran, insyaAllah (yang dalam edisi Indonesia ini
akan ditempatkan pada buku jilid kedta, Ed).

Sisa dari surah al-Baqarah ini melanjutkan tema
pokok yang telah kami jelaskan pada petmulaanjuz
pertama dan kami telusuri hingga al$k juz kedua,
yaihr menyiapkan kaum muslimin di Madinah unhrk
memikul tugastugasnya sebagai umat Islam. Untuk
memikul dan mengemban amanatyang besar ini,
mereka dipersiapkan dengan tnsh.awwur imnniyarrg

benar. Mereka dibekali dengan pengalamanpeng-
alaman mukminin bagaimana mereka mengemban
risalah-risalah terdatrulu. Mereka mengetahui bekal
untuk perjalanan, mengetahui jalan-jalan yang licin
dan menggelincirkan, dan mengetahui bagaimana

bergugurannya tipu daya musuh-musuh mereka,

musuh-musuh Allah, musuh-musuh kebenaran, dan

musuh-musuh iman. Tujuannya adalah agar mereka
memiliki pengetahuan yang jelas pada setiap tahap
perjalanan.

Persiapan ini dilakukan dengan segala wasilah,
perbekalan, pengalaman, dan semua sasaran serta
tujuannya. Semua inilah yang dipergunakan Al-

Qur' anul-Karim untuk mengobati generasi.generasi

kaum muslimin dalam memasuki perputaran zaman

sesudah generasi pertama. Inilah mnnlnjyangmffitap,
jelas, dan mendasar unhrk membangun kaum mus
limin dan untuk memandu harakah Islamiah pada

setiap generasi. Oleh karena itu, Al-Qur'anul-IGrim
merupakan perangkatyang hidup, bergerak, dan

selalu aktif, dan juga merupakan dushr (undang-

undang dasar) yanglengkap danterus bekerja setiap

wakhr. Bahkan, ia merupakan panduan yang lurus
bagi orang yang hendak mencari bimbingan, pe

" tunjuk, dan nasihat pada setiap kali berhenti dan

melangkah pada setiap generasi.

Bagian yang tersisa ini disebutkan setelah firman
Allah kepada Nab saw. pada akhir juz kedua surah

ini,

'Ttu adalnh ayat-ayat Allnh. Kami bamJrnn lcepadamu

drngan hnk (benm) dnn sesungguhnya lamu bmar-bmm

talnh ttorang di antara nabi-nabi yang diutus'" (aI-
Baqarah:252)

Dan, ini merupakan komentar atas kisah tentang

"Pemula-pemukn Bani Israel sesudnh Nali Musa, yaitu

lrztikn mnelm brrlwtn lupadn semang natri mnela, Anglat-

lah untuk lami seorang raja supaya knmi berperang (di

bawah pimpinnnnya) di jalnn Allnh"yNrg pada akhir-

nya 'Dan (dalnmpeperangan itu) Dawud membunuh

Jalut, lemudinn Allnh memb nilun fu padnny a (D auud)

p emnintaltnn dnn hiknah (saudnh mmingalrtya Thnlut),

dnn rungaj arlean lupadnny a ap a y arry dik funlnki- Ny a' "
Maka, bagran akhir juz kedua membicarakan

kaum Nabi Musa dan Nabi Dawud as., dan meng-

isyaratkan kepada risalah Nabi Muhammad saw. dan

memberinya bekal dengan pengalaman nabi.nabi

dan rasul-rasul terdahulu.
Oleh karena itu, dimulailah juz ketiga sesudah ihr

dengan pembahasan yang masih berkait erat dengan

pembicaraan sebelumnya tentang rasul-rasul, dan

pemberian keutamaan kepada sebagian mereka atas

sebagian yang lain, pemberian keistimewaan kepada

sebagian mereka, dan pengangkatan derajat sebagian

mereka- Juga dibicarakan perselisihan yang terjadi

di antara pengikut-pengikut mereka yang datang
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sesudah merek4 dan juga tentang peperangan antara

sebagian mereka dengan sebagian yang lain,

"Rnsul-rasul itu l{nmi lzbihl,an s eb ogian rnsrelil atas se-

bagian yang lnin. Di untara mnela adn y ang AIInh bn-
kan- kan (kngsung dmgan dia) dan s eb agianny a AIInh

meninggilannya beberapa dnajaL Dan Kami bnilan
lrzpadn Isa putra Maryam bebnapa mukjizt t snta Komi
p nkunt din dngan Ruhul @tnttl D an lwlnu Allah mmg-

hm"dnki, nismya tidnk alan bnbunuh-bunuhnn rrartg-

orang (yang d"nrS) sesudah rasul-rasul itu, sesudnh

datang lupadn mneka bebnapa m.acam lutnangan,
tztapi mnela bmelisih. MaIa adn di antma mnekn yang

brimnn dan a"dn (puln) di antara mnela yang lwfir.
Seandninya Allah runghmdnki, tidnlclah rnerekn bn-
bunuh-bunuhnn. Alan tetapi, Allnh bnbuat apayry
di lu hmdaki - Nya. " (al-Baqarah : 253)

Relevansinya sangat jelas, yaifu pembicaraan
tentang rasul-rasulAllah antara bagian-bagian allhir
juz kedua dengan bagian-bagian permulaan juzke
tigaini. Jelas pularelevansinya dengan konteks surah
ini secarakeseluruhan. Maka, kebanyakan perdebat-

anyang terjadi dalam bagran ini adalah perdebatan

kaum muslimin yang baru tumbuh di Madinah de
ngan Bani Israel--sebagaimana tampak jelas dalam
keduajuz di muka lGrena itu, datanglah pembicara
an di sini tentang perselisihan pengikut-pengikut
para rasul sesudah mereka dan pertikaian sebagian
mereka dengan sebagian yang lain-- setelah ada yang

kafr di antara mereka dan ada yang beriman. Pem-

bicaraan tentang perselisihan dan pertikaian ini di.
sebutkan pada saat dan tempat yang tepal lGrena
umat Islam sedang menempuh jalannya, meng-
hadapi Bani Israel dan lain-lainnya, sesuai dengan

tuntutan realitas yang terjadi antara para pengikut
rasul-rasul itu. Yaitu, orzmg{rarlg yang istiqamah
pada petunjuk dan oftmg{lang yang menyimpang
dari jalan yang benar. Dan, supaya umat Islam ini
dapat bangkit dengan memikul beban tugasnya,
karena merekalah jamaah yang mendapat pehrnjuk
yang seharusnya menghadapi orangorang yang

menyeleweng.
Oleh karena ihr, disudahilah keterangan tentang

para rasul dengan para pengikutnya serta perselisih-

an dan pertikaian itu dengan seruan yang hangat
unhrk melakukan infak,

"... s ebelum datnng hari y ang padn hnri itu finnk ann lngi
jual beli dan tld"k odo kS, persaltabatan yang alcrab dnn
tidak adn kg tyofoot*.. "(al-Baqarah: 254)

Maka infak merupakan kewajiban kehartaben-

daan yang menjadi kelaziman bersamaan dengan
kewajiban jihad dalam semua keadaan. Khususnya
pada saat kaum muslimin berjuang dan berperang
di jalan Allah yang memerlukan dana dari harta
mereka dan harta orang-orang yang berinfak fi
sabilillah.

Kemudian dijelaskanlah kaidah-kaidah tnshnutwur

islami yang henjadi pijakan tegaknya kaum mus
limin. Yaitu, penjelasaan tentang keesaanAllah dan

hidupNya pengurusan-Nya terhadap segala sesuahr

dan tegaknya segala sesuaht karena diurusi-Nya ke
kuasaan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuaht,
pengetahuan;Nya yang meliputi segala sesuatu,
pemeliharaan-Nya yang sempurna terhadap segala

sesuahr, dan kodraLNyayang sempurna serta pen-
jagaan-Nya terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang

dapat memberi syafaat di sisi.Nya kecuali dengan
izin-Nya, dan tidak ada pengetahuan kecuali yang
diberikan oleh-Nya. Hal itu supaya setiap muslim
berjalan di jalannya dan jelas garnbarannyaterhadap

akidalurya, akidah yang menjadi dasar pijakan se
lwrill manlnjhidupny4

' AAah fidnk adn Tithnn (y ong b nhnk disunbah) mzlnin-

lan Dia y ang Hidup lcelwl lngi tnus -mmmts mengurus

(makltluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyann-Nya apayangdi kngit dnn dibumi. Tindn

yangdapatmnnberisyafantdisNAUthtnnpai<in-Nya.
Allnh mmgetahui apa-apa yang di hadapan mnekn dnn

di b elnlcang merela, dnn mcrelm tidnk mmgetnhui apa-

apa d"ari ilrnu Allnh mzlninknn apa yang dileehmdnki'

Nya. Kursi All"ah meliputi kngit dnn bumi. Dan Allnh
tidnk merasa berat memelihnra keduanya, dan Allnh
Mahntin&gi lngi Mahnb esm." (al-Baqarah: 255)

IGmudian dia berperang di jalan Allah. Bukannya
untuk memaksa manusia kepada akidahnya dan
pandangan hidupnya, tetapi untuk menunjukkan
jalan yang benar dari jalan yang sesaf dan untuk
menghilangkan faktor-fuktor fitrratr dan kesesatan.

Setelah ifu, biarlatr manusia menenhrkan urusannya
sendiri,

' Tidnk adn p akaan untuk (rnmtnsuki) agama (Islam).

Sesunggulatya tclahj eln jahn ymg bnar dnri jakn yang

saat. I{nrma itu, bmangsinp a y ang irglar lepadn tlngut
dnn bnimnn lepann'Allah malw sesungguhny a ia telnh

berpegang pada buhul tali y ong amnt luat dnn tidnk almn

putus. Dan Alkh Maln Mendmgar lagi Moln Mmgr
tahui. " (al-Baqarah: 256)

lalu ia berjalan dengan tenang di jalan kehidupan-
ny4 di bawah naungan dan lindungan Allah, dengan
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penuh kepercayzurn akan petunjuk dan pemelihara-

an-Nya,

'Allah Pelindung zrang-zrang yang beriman. Dia
mmgeluarknn merekn dnri legelnpan (lcelwfuan) Iup o.do

caln] a (iman) D an orang- orang y ang lafzr, p elindung-
pelindungny a adalah setnn, y ang mengeluarlmn mnela
d"ari ca"h.aya l"pod" lugelnpan (ktLfro")Merekn itu
adakh prnghuni nerakn. Merela l{xknl di dnLamnya."
(al-Baqarah: 257)

Demikianlah paragraf-paragraf tersebut disebut-
kan secara berturut-hrut pada permulaan jr rz,ini. Ia
berjalan di jalan yang telah diambil oleh surah ini
sejak awalnya, untuk merealisasikan fujuan dan
sasarannya dalam kehidupan kaum muslimin.

Kemudian dilanjutkanlah penjelasan tentang
tas hnwwur' pandangan' imnni terhadap hakikat ke
matian dan kehidupan dalam rentetan pengalaman

Nabi Ibrahim a.s. dalam dua pengalaman yang di.
alaminya, dan seorang lain yang tidak dijelaskan
namanya dalam pengalaman ketiga- Kemudian se
muanya berakhir pada penjelasan tentang hakikat
kematian dan kehidupan beserta hubungannya
secara langsung dengan iradah dan pengetahuan

Allah. Selain ihr, berakhir pula pada penjelasan ten-

tang ketidakrnungkinan manusia unfirk mengetahui
substansinya karena berada di atas jangkauan pe
ngetahuan manusia, dan tempat kembalinya hanya
kepadaAllah saja bukan kepadayang lain-Nya-

Hubungan masalah ini dengan perintah jihad
sangat jelas, sebagaimana hubungannya dengan
pembetulan yang dilakukan tashnwwur imnni ssara
umum.

Dari sini dimulailah pembicaraan panjang tentang
hubungan-hubungan yang menjadi piiakan tegaknya
masyarakat muslim. Maka, ditetapkanlah bahwa
nlmful'sohdaritas sosial' merupakan pilar masya-

rakat ini, dan ribayang terkutuk itu harus dijauhkan
dari sistem bermasyarakat. Oleh karena itu, di-
ungkapkan kembali pembahasan tentang infak dan
sedekah yang memakan banyak halaman dalam
bagran terakfrir surah ini. Yaitu, pembahasan yang
penuh dengan lukisan dan bayangan, kenyataan dan

isyarat-isyarat yang bagus kiranya kalau ditunda
penjelasannya ketika membahas nash-nashnyayang
indah. Adapun relevansinya dengan perang dan jihad

sangatkuat karena infak fi sabilillah dan sedekah itt
merupakan sisi penting kehidupan Islam secara

umum, yang dirangkum oleh surah ini bersama per-

afuran-perafuran dan pengarahan-pengarahan lain.
Pada sisi lain yang merupakan kebalikan dari

infak dan sedekah ini adalah perbuatan riba. Riba
merupakan sistem muamalahyang amatburukyang
dengan tegas Al-Qur'an memeranglnya di dalam
halaman-halaman tertentu dzri mushaf ini, bagaikan
petir yang menyambar unfuk merusakkan asas ba-

ngunan kehidupan ekonomi dan sosial yang me
mayahkan, dan untuk menegakkan kaidah lain yang

sehat dan kuit agar menjadi dasar bangunan masya-

rakat Islam yang ditumbuhkan oleh Allah SWT
denganAlQur'an.

Berikutnya adalah pensyariatan agama yang
dengannya Al-Qur'an mendahului segala macam
peraturan dalam temayang sama, yang disebutkan
dalam dua dyat, yang salah satunya merupaknayat
terpanjang dalam AlQur'anul-Karim. Dalam kedua
ayat ini tampaklah keistimewaan Al-Qur'an di dalam
menelorkan nsyi'-nya dengan kalimat yang hidup,
sangat mengesankan, unih sempurn4 dan luar biasa

Akhirnya, surah ini ditutup dengan bagian pe
nutup yang serasi benar dengan pembukaannya dan

dengan menampakJ<an kandungannya yang sejelas
jelasnya- Bagian penuhrpyang memuat akidah tashaw-

wurislatitentang iman kepadaAllah, malaikat-Nya
kitab-kitabNya, dan rasul-rasul-Nya, "Knmi tidak
nmtt e dn- b ednLn n antara s es e orang pun (dmgan y ang lain)
dnri rasul-rasul-Nya." Ini merupakan kaidah yang
telah dinyatakan berulang-ulang sebelumnya dalam
surah ini. Bagian ini juga berisi doayang lembut dari
orang-orang muslim kepada Allah, menetapkan
watak hubungan antara seorang mukmin danTuhan-
nya dan keadaannya bersamaTuhannyaYang Maha
suci. Di dalamnya juga terdapat isyarat mengenai
sesuatu tentang Bani Israel sebagaimana telah di.
sebutkan dalam surah ini,

"... Ya Tilhnn lmmi, j anganlnh Englmu hulatm lami j iln
Immilupaarnulmmittrsalah.YaTuhnnlarni, janganl"ah

Englau bebanknn kepadn larni beban yang bnat sebagai-

mann Englau bebanJmn l"pono orang-orangyang se-

b elum lami. Ya Tuhnn knmi, j angankh Englnu pikul-
Itnn fupadn lmmi apa yang nk sanggup knmi memikul-

ny a. Bni manflah knmi, ampunilnh knmi, dnn rahmnti-
lnh lmmi. Engknulnh Pmolong lami, maka tolonglnh

lnmi tnhndap lwum y ang lufr." (al-Baqarah: 286)

Inilah bagianpenuhrpyang selaras dengan bagian
permulaan, dan scrasi pula dengan seluruh uraian-
nyayang panjang dan lembul
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'Rasul-rasul itu Kardlebihl@r sebagian mereka
atas sebagian yang lain. Di a.nta^r:a mereka ada
ya^ng Allah berkata-kata (langsung dengan dia)
da"n sebagiannya Allah meninggikannya bebe-
rapa derqial Dan Kami berikan kepada ha puba
I\daryam beberapa mu\iizat serta Kami perkuat
dia dengan Ruhul Qudus Dan l€Iau Allah meng-
hendaki niscaya fida"klah berbunuh-bunuhan
orang-orang (yang datang) sezudah rasul-rasul
ihr, sesudah datang kepada mereka beberapa
macarl keteranga"n" tetapi mereka berselisih,
maka, ada di antara mereka yang beriman dan
ada (pula) di a"ntara mereka yang kafir. Seandai-
nya Allah menghendaki, tidaklah mereka
berbunuh-bunuharu Akan tetapi, Allah berbuat

apa yang dikehendaki-Nya- (253) IIai orang-
orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan
Allah) sebagia.n dari rezeki ya^ng telah Kami
berikan kepadamu sebelum datartg hari yang
pada hari itu fidak ada jual beli dan tidak ada
lagi persahabata.n ya"ng akrab dan tidak ada
lagi syafaat Da.n orang.-orangkafir ihrlah orang-
orang yang zalim. (254) Ahh, tidak ada Tbhan

$"nS berhak disembah) melainka.n Dia Yang
Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus
(makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit da^tr

di bumi Tfdak ada yang dapat memberi syafaat
di sisi Allah'tanpa izin-Nya- Allah mengetahui
apa-apa yang di hadapan mereka dan di bela-
kang mereka, dan mereka tidak mengetahui
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya- Kursi Allah meliputi langt
dan bumi Dan Allah tidak merasa berat me-
melihara keduanyq dan Allah Ivlahatinggi lagi
IVlahabesar.(255) Ttdak ada paksaan unark (me-
masuld) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar dari jalan yalrg sesat Ka^rena
iha barangsiapa yang ingkar kepada thagut da"n

beriman kepada AhfL maka sesungguhnya ia
telah berpegang pada buhut tali yang amat kuat
yang tidak a"kan puhrs. Dan Atlah Maha Men-
dengar lagi Maha Mengetahui. (256) Allah Pe-
lindung orang-orang yang beriman. Dia menge-
luarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada ca,haya (iman). Dan orang-orang yang
kafir, pelindung-pelindungnya adalatr setan,
yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada
kegelapan (kekafiran). Mereka ihr adalah peng-
huni neraka- Mereka kekal di dalamnya- (257)"

Pengantar
Pertama kali yang kita hadapi dalam pelajaran ini

adalah ungkapan lftusus tentang rasul-rasul,'Tilkm-
rusulu'rantl-rasul itu'. " AlTahtdakmenggunakan per-

l<atAAn "Hanulnair -rusulu. "
Pembahasan tentang rasul-rasul itu dimulai de

ngan menggunakan ungkapan kf,rusus ini yang
mengandung arahan dan kesan yang kuat serta jelas.

IGrena itu, baik kirlnya kita bicarakan sedikit ten-
tang perkataan ini sebelum membicarakan seluruh
nash dalam kajian ini.

'Tilknr-rusulu'rasul-rasul itu'. "

Mereka adalah suahr jamaah khusus yang me.

k{7:ir,:;,i
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miliki tabiatldrusus, meskipun mereka juga manusia
biasa. Maka, siapakah gerangan mereka itu? Apakah
risalah itu? Bagaimana tabiatrya? Bagaimana ia bisa
sempurna? Mengapa mereka saja yang menjadi
rasul? Dan, dengan apa?

Pertanyaan-pertanyaan ini sudah lama ingin ku-
cari jawabannya. Hatiku penuh dengan bermacam-
macam perasaan dan makna-makna yang tidak
cukup kutemukan dalam ungkapan-ungkapan. Namun,
aku harus berusaha mendekati perasaan-perasaan

dan makna-makna ini dengan ungkapan-ungkapan
kalimal

Alam wujud tempat kita hidup yang kita merupa-
kan sepotong bagran darinya ini, memiliki sunnah
atau afirran-ahran pokok yang menjadi acuan tempat
tegaknya. Sunnah-sunnah itu adalah hukum alam
yang telah dibuatAllah agar alam ini berjalan pada

ketenhranny4 bergerak dengan pendorongnya dan
bekerja dengan konsekuensinya.

Manusia dapat menyingkap pucuk-pucuk per-
aturan ini setiap kali dia menaiki tangga pengeta-
huan. Dia dapat menyingkapnya sesuai dengan kadar
kemampuan terbatasyang dimilikinya Kemampuan
itu diberikan kepadanya dalam kadar tertentu yang
sekiranya cukup unh:k menjalankan hrgas ketfialihh-
annya di muka bumi, dalam rentang waktu yang ter-
batas pula.

Manusia dapat mengetahui sisisisi hukum alam
ini dengan menggunakan dua sarana asasi, yaitu
dengan melalmkan penelitian dan percobaan. Kedua-
nya merupakan wasilah (sarana) ju<'ryah 'parsial'
dengan karakterny4 bukan puncak segalanya dan
tidak mutlak hasilnya Namun demikian, kedua hal
ini adakalanya dapat memandu manusia ke sisi.sisi
hukum alarn yang global dalam wakhr yang panjang.

Kemudian, pengetahuan yang dihasilkannya juga
bersifut parsial,bvlli rn finisladan tidak mutlak. IGrena
rahasia tatanan dan keteraturan antarsemua perahr-
an itn adalah rahasia turmr$ 'undang-undand yang
menata semua perafuran ini. Rahasia itu tersem-
bunyi, tidak dapat diketahui melalui kajian yang ber-
srtat juz'iyah parsial' dan nisbiyah'relatif, meskipun
wakhrnya amat panjang.

Masa bukanlah unsur terakhir dalam hal ini. Ia
hanya batas yang ditenhrkan saja bagi manusi4 se
suai dengan hukum kejadiannya dan hukum peran-

annya di alam wujud ini, yaitu peranan parsial dan
relatif. Setelah itu, datanglah relativitas masa yang

diberikan kepada jenis maKrluk manusia semuanya
di mukabumi dengan peranannyayang parsial dan
terbatas. Dan, yang tetap adalah wasilah-wasilah

pengetahuan serta semua hasil yang dicapai manusia
melalui wasilah-wasilah (sarana prasarana dan cara-
cara) ini, yang terbatas dalam peranan juz'iyahdan
nisbiyabnya.

Nah, di sini datanglah peranan risalah dengan
tabiat khusus yang diberikan Allah dengan perbekal-

Nr la^dunni untuk merespons secara mendalariL-
dengan cdrarrya tersendiri yang kita senantiasa tidak
mengetahui tabiatnya meskipun kita lihat bekas
bekasnya--terhadap undang-undang umum yang
menjadi acuan alamwujud ini.

'Tabiat khusus" inilah yang menerima wahyu. Ia
mampu menerimawahyu ihr, karena memang sudah
disiapkan unhrk menerimanya Ia menerima isyarat
Ilahiah terhadap alam semesta ini, karena ia ber-
hubungan langsung dengan rurmus knuni'ralyasia

" alam'yangmengahralamsemestaini. \

" 
B"g"danakah tabiat itu menerima isyarat ini?

Dengan alat apa dia menerimanya? Kita sangatme
merlukan agar dapat menjawab, tabiatyang diberi-
kan Allah kepada hambahamba pilihan-Nya Dan,
' Allnh lzbih mmgetalrui di mana Dia menzmpatl(nn tugas

kerasuhn." Ini merupakan urusan besar yang lebih
besar daripada segala yang terasa di dalam hati
mengenai rahasia-rahasia besar di alam semesta ini.

Semua rasul telah mengerti 'hakikat tauhid", d;n
mereka diutus untuk itu. Hal itu disebabkan ber-
lakunya satu namus' undangffi dang' mengenai ke
beradaan mereka semuany4 dituntun kepada sumber-
nyayang satu-satunya dan tidak berbilang-meskipun
seandainya perahran-perahrannya banyak jurnlah-

nya dan realitas yang diterimanya juga banyak.
Pengetahuan ini sudah ada sejak terbitnya frjar ke
manusiaan, sebelum hrmbuhnya pengetahuan luar
yang didasarkan padapenelitian dan percobaan, dan
sebelum tersingkapnya sebagian rahasia alam yang

mengisyaratkan kepada keesaan itu.
Masing-masing rasul menyeru manusia unfuk

beribadah kepada Allah Yang Maha Esa. Mereka
menyeru manusia kepada hakikat yang telah di.
terimanya dan mereka diperintahkan untrkmenyam-
paikannya kepada manusia. Pengetahuan met ei<a

terhadap hal ini merupakan logika fitrah yang
hrmbuh dari irama nnmusyang satu di dalam fitah
yang berhubungan denganTuhannya- Hal ini seperti
bangkitnya semhngat mereka untuk menyampai-
kannya kepada manusia merupakan hasil alami dari
iman mereka yang mutlak terhadap keberadaannya
yang hakiki, dan keberadzunnyayang datang kepada
mereka dariAllahYang Maha Esa yangtidak mungkin
berbilang-menurut kesan yang kuat dan benar se
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bagai konsekuensi yang diterima fitrah mereka
Konsekuensi logis yang diterima fitrah para rasul

itu kadang-kadang tampak dalam kalimat-kalimat
yang diucapkan mereka sebagaimana yang dicerita-
kan oleh Al-Qur'an, atau yang disifatinya mereka
dengannya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya,
kita dapati hal itu dalam mengisahkan perkataan

Nabi Nuh as. kepadakaumny4

'T,{uh bsrletn, 'Hai lwumlat, bagaimnnn pikiran:rnu jila
aku ada mnnpuny ai huldi yang ny ala dnri frihnnku, dmt'

dibninya aku rahm.at dnri sisi-Nya tetapi rahmnt itu
disammlrnn baghnu. Apa almn lami palcsaInnknh larnu
mnvrimnnya, padnltal lwmu tidnk mtnlulainya ?' Dan
(din bnlan), 'Hai laumku, aku tidakmeminta hnrta
b endn kzp adnmu (sebagai upah) bagi s eruanlw. Upahlat

hanyalnh dnri Allah, dnn aku selmli-lali tidnk alan
mmgusir mang-mang yang telnh berimnn. Saungguhnya

merelmalanbutemudmganTfu hnnnya,alnntttnpiakat
memandnngmu suatu kaum yang tidak mengetnhui.'

Dan (dia bnlwn), 'Hai knumku, siapalmhyangalmn
mennlnngla dnri (azsb) Allnhjilfl alat mengusir merekn.

Mala,tidak*nhlamummgambilpelajaran?"'Sluudz
28-30)

Kita dapati hal serupa dalam mengisahkan per-

kataan Nabi Shaleh a.s.,

"Slnleh bnlata, 'Hai lmumku, bagaimnna pikiranmu
j ila aku mempuny ai buldi y ang ny ara dnri Tulnnlat dnn

dibni-Nya aku rahmnt (lunabian) dari-Nya, maln,
siapalah y ang alnn m.en olnng aku dari (azsil Ailnhj iln
alett mmdurlul'ni- Nya ? Sebal itu, Ia.mu tidak mmnmtr ah

apa pun lepadnku selnin lerugian. "' (fluud: 63)

Kita jumpai pula dalam kisah Nabi Ibrahim as.,

'Dary din dibantah olzh laumnya. Din berlato 'Apokrlh

kamu fundak membantahku tentang Allah, padahnl
sesungguhnya Allah telah mmrbni petunjuk lepannfu.
D an, alu tidnk tnkut (makp etnlu dni) sm.b alnn+m-
bahnn yang lmmu pusekutulwn dmgan Allnh, ktcuali
dilwln Tithnnku menghntnnki sesuatu (dmi makpetnlil)
itu. Pagetalunn Tithanla mcliputi segala sesuatu. MaLn,

apalah lmmu tid"ak dnpat m.engambil pelnjaran (dari-

nya) ? Bagaimann aku nlan lupada sembahutn-san bah-

an yang lrnmu pnselnttulmn (dmgan Allnh), pannhnl
lnmu tidnk talatt m.empnwkutulwn Allah daryan sem-

bahnn-sembahnn yang Allnh smdiri tidnk mmurunlun
hulj ah lepadnmu untuk mmtpuselattulmn- Ny a? Makn,

ninaknh di antnra dua golnngan itu yang lebih bsrhnk

mendapat leamanan (dari malapetakn), jika knmu

mmgetnhui ?"' (al-Antaam : 80-81)

Kita dapati dalam kisah Nabi Syr'aib a.s.,

"Syu'aib bnlatn, 'Hai lwumku, bogaimnna pikiranmu
j ika alat mmtpuny ai buldi y ang ry nra dmi nhnnlat dnn

dianuguahi-Nya aku dnripada-Nya re<pki yang baik
(patutlrnh aku menyalnhi puintah-Nya)? Dan, aku
tidak bnkehmdnk mmy alahi knmu (dmgan mmgery a-

lwn) apa y ang alw lmang. Aku tidnk b erm.al<sud lcecuak

(nmdatangliln) pabailunselnmn aku masih baknang-
gupan. Tidak (jna tuufik bagiku mel.ainkan dmgan
(pnnlnngan) Alhh. Hanya kepada Allnhlnh alw bn-
tnwalmldnnh^onyalczpadn-It{yaalalwnbali."'ftluudz
88)

Kemudian kita jumpai pula di dalam perkataan

Nabi Ya'qub 4s. kepada putra-puhany4

"sesunguhny a hany a kcpada Allnh alat mengadulun kz -

susalwn dnn lresedihanla, ilan aLu mmgaahui dari Allnh
apa yang lamu tidak mmgetahuinya. "(Yusuf: 86)

" 
Demikianlah kitajumpaiperkataan rasul-rasul dan

sifat-sifut mereka yang keluar dari kesan yang men-
dalam dan indah dari fit:ah merek4 dengan kalirnal
kalirrat yang keluar dari lubuk hati yang dalam.

Hari demi hari, pengetahuan lahiriah manusia
dapat mengungkap fenomena-fenomenayang meng-
isyaratkan dari jauh kepada'hukum kesatuan" di
alam semesta ini, dan para ilmuwan dapat menyaksi-
kan fenomena kesatuan penciptaan dan kesahran
gerak di alam semesta ini. Selain itu, tersingkap pula
-- dalam batasbatas pengetahuan manusia-bahwa
dzpnah' atom, partikel' merupakan unsur dasar se
luruh materi, dan dzsnahitu sendiri merupakan ke
kuatan. Maka bertemulah materi dengan kekuatan
di alam yang terwujud dalam dzpnahlni. Dan, tiada
lah dualisme yang terlihat panjang. Materi--yang me
rupakan kumpul an dzpnah-ittadalah suatu kekuat-
an ketika dzanah-dzpnahini pecah,lalu ia menjadi
satu kekuatan di antara kekuatan-kekuatan.

Tersingkap pula- dalam batasbatas pengetahuan

manusia-bahwa d<pnahifu wnantiasa bergerak dari
dalam, dan ia tersusun dari elektronelekfon-atau
listik-yang berputar di sekitar inti atom. Gerak ini
berlangsung terus pada setrap 'lzgnahDan, setiap
dzpn ah - menurut Fariduddin al-Aththar- - merupa-
kan matahari yang dikelilingi bintang-bintang seperti
matahari kita ini dengan bintang-bintangnya yang
selalu berputar mengetlinginya

Kesatuan bentul0n dan kesatuan gerak di alam
semesta ini merupakan dua buah fenomena yang
manusia tertunjuki ke sana- Keduanya merupakan
isyarat dari jauh kepada hukum kesatuan yang

lengkap dan besar. Kedua fenomena ini telah dicapai
oleh pengetahuan manusia sesuai dengan penelitian
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dan percobaan yang mereka lakukan. Adapun tabiat-

tabiatlf,rususyang dikaruniakanAllah, nnka ia dapat

mengetahui hukum yang lengkap dan besar ini se
cara total dalam sekejap saj4 karena ia merasakan
iramanya secara langsung dan mampu menerima-
nya.

Mereka tidak mendapatkan pengetahuan tentang
bukti-bukti dan fenomena-fenomena kesatuan ini
melalui percobaan ilmiah. Akan tetapi, mereka telah
diberi persiapan untuk menerimanya secara sem-
purna dan langsung. Mereka menerima getaran
hukum yang satu ini dari dalam secara langsung.
Maka mereka mengetahui secara langsung bahwa
irama kesatuan ini pasti bersumber dari hukumyang
satu dan sumber yang satu. Persiapan (peralatan)

lndunni 'langsung dari Tuhan' dalam tabiat-tabiat
khusus yang dikaruniakan itu lebih halus, lebih
cermat, lebih lengkap, dan lebih sempurna Karen4
dengan sekali sentuhan saja, iatelah dapatmengeta-
hui apayang ada di balik kesatuan irama dan ke
satuan sumber, serta kesahran iradah dan aktivitas
di alam semesta ini. Mak4 ditetapkanlah, dalam ke
imanan, akan keesaan Zatllahiahyang mengatur
alam semesta ini.

Betapa rapinya perkataan ini karena ilmu pengeta

huan modern mengatakan bahwa ia dapat mengeta-
hui satu atau dua fenomena dari sekian fenomena
kesafuan alam. Maka ilmu akan menetapkan atau

menegasikan di lapangannya sendiri,'dan hakikat-
hakikat yang dicapainya bersifat nisbi (relatif) dan
terbatas. Selamanya ia tidak akan dapat sampai ke
pada sebuah hakikat final yang mutlak. Apalagi teori-
teori ilmu pengetahuan ihr sendiri sering berubah,
safu ketika yang sebagian mendustakan sebagian
yang lain, dan yang sebagian meluruskan sebagian
yang lain.

Dalam menyebutkan kesatuan bentukan dan ke
sahran gerak ini bukan saya maksudkan unfuk menr
bandingkan kebenaran penerimaan hati para rasul
tentang kesatuan hukum alam ini. Bukan, bukan
begitu. Saya mempunyai maksud lain. Saya ber-
maksud untuk membatasi sumber datangnya ide
pembentukan pandangan yang benar, sempurna,
dan lengkap terhadap hakikat alam semesta

Penemuan ilmiah kadang-kadang mencari pe
tunjuk kepada sebagian fenomena alam yang ber-
hubungan dengan hakikat kesatuan yang terbesar.

Kesatuan ini sudah menyenfuh perasaan pararasul
sebelum sampai ke lapangannya yang luas, lengkap,
dan langsung. Kesahran ini pulayang dipahami oleh
fiblah lndunniyah dengan pengetahuan yang sem-

purn4 lengkap, dan langsung, Fitah ini addah jujur
dan benar, baik teori-teori ilmu pengetahuan modern
itu mendapat petunjuk dari fenomena-fenomena ini
maupun tidak. Mak4 teori-teori ilmu pengetahuan
hanya menjadi tempat kajian ilmu itu sendiri. Per-

tama-tam4 ia.tidak stabil, yakni masih ada kemung-
kinan unhrk berubah-ubah. Kemudian pada alfiir-
nya ia btikan suatu finish dan tidak pula mutlak.
I(arena itu, ilmu pengetahuan tidak dapat dijadikan
standar unfuk mengukur kebenaran risalah. Standar
itu harus stabil dan muflak. Karena itulah, risalah
justru menjadi sahr-sahrnya standaryang mantap dan

muflak.
Dari hakikatinitimbullah hakikatlainyang sangat

penting.
Tabiat-tabiat lhusus yang berhubungan dengan

hukum alam secara langsung adalah yang dapat
menggambarkan kepada manusia arahnya yang
utuh, arahyang sejalan dengan fifah alam danundang-

undangnya yang mantap serta hukumnyayang ber-
laku. Tlrbiat inilah yang menerima wahyu Allah se
cara langsung. Ia tidak akan keliru, sesat, berdusta
dan curang. Iatidakterhalaqg oleh frktor-faktorwalft
dan tempat untuk mengetahui hakikat, karena ia
menerima hakikat ini dari Allah, yang tidak terikat
oleh masa dan tempal

Al- Iradntul-'Uly a kehendak tertinggl berkehen-
dak menguhrs para rasul dari waktu ke wakhr, agar
manusia selalu berhubungan dengan hakikat yang
mutlak. Yaitu, hakikat yang sebagiannya saja tidak
dapat dicapai oleh penelitian dan percobaan manusia
melainkan setelah beratusratus generasi. Mereka
tidak akan dapatmencapainya secara totalitas sepan-
jang masa Nilai hubungan dan kesinarnbungan ini
ialah lurusnya langkah mereka bersama perjalanan

alam semesta, lurusnya gerakan mereka bersama
geraknya alam semest4 dan lurusnyafitrah mereka
bersama fifah alam semesta.

Oleh karena ifu, di sana hanya ada satu sumber
tempat manusia menerima tashnwwur'pandangan'
yang benar, lengkap, dan menyeluruh terhadap
hakikat alam dan hakikatwujud manusia; dan pan-

dangan terhadap hrjuan diciptakannya alam dan
wujud manusia Dari tnslnwwurtnilahbersumbernya
mnnhnj'tatakeltrdupan' safu-satunyayang benar dan

lurus, yang sesuii dengan hakikat kemantapan alam,
gerak, dan aralrrya- Dengan tnshnuwur demikianlah
manusia masuk Islam secara lmffah' totahtas'. Islam
bersama alam semesta, Islam bersama fitrahnya
yang termasukfitratr alam semesta, dan Islam antara

sebagian terhadap sebagian lainnya dalam usaha dan
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kegiatarurya dalarn pertrmbuhan dan perkembang-
anny4 yang sudah disiapkan unhrk rnereka dalam
kehidupan dunia ini. IGrena itu, Islam adalah satu-
sahrnya sumbeq yaitu sumber semua risalah. Selain
darinya adalah sesat dan batil karena tidak datang
dari sumber satu-satunya yang menyambung dan
disambung.

Sarana-sarana pengetahuan manusia sangat ter-
batas. Ia berfungsi untuk menyingkap sebagian
fenomena alam yang meliputi hukum dan potensi.
ny4 dengan ukuran tertenhr yang sekiranya dapat
mereka gunakan untuk memikr:l tugas kekfialihhan
di muka bumi, serta melestarikan dan mengembang-
kan kehidupan. Dalam lapangan ini, kadang-kadang
mereka dapat mencapai jangkauan yang jauh sekali.
Akan tetapi, jangkauan ini saja tidak akan sampai
kepada samudra hakikat yang muflak dan yang di-
perlukannya unhrk mengahr dan menatakehidup
annya- Bukan sekadar menyesuaikan dengan sihrasi
dan kondisi yang berkembang dan senantiasa ber-
ubah itu saja. Tetapi, sejalan dengan hukum alam
yang stabil dan berlaku, yang menjadi landasan
tegaknya alam semest4 dan sesuai dengan hrjuan
terbesar diwujudkannya manusia Tujuan terbesar
ini senantiasa dilihat dan dipantau olehTuhan Pen-
cipta manusia Yang Mahatinggi sepanjang perjalan-
an z,aman dan di semua persada- Hal ini tidak dapat
diketahui oleh manusia yang terbatas pengetahuan-
nya tentang masa dan tempat yang masih samar
olehnya

Sesungguhnya yang membuat garis pedalanan
semua jalan hidup itulah yang mengetahui semua
jalan itu. Sedangkan, manusiaterhrhrp unhrk melihat
jalan ini, bahkan tertutup dari masa yang akan
datang. Antara dia dengannya terdapat berlapislapis
tirai yang dilabuhkan. Tidak ada seorang pun yang
dapat melihat apayang ada di baliknya- Nah, bagai-
mana mungkin manusia akan dapat membuat lang-
kah unhrk memotong jalan yang tak diketahuinya?

Mungkin dia akan gagal, tersesaf dan bingung.
Mungkin juga akan kembali kepada jalan yang di-
rentangkan dari Pencipta alam, manhnj risalah,
manlnj pararasti, dan mmhnjfitrah yang berhubung-
an dengan alam dan Penciptaalam.

Risalah-risalah telah berlalu sahr demi satr, meng-
gandeng tangan manusia untuk menempuh jalan di
atas pehrnjuk dan cahaya. Sedangkan, manusia ke
bingungan di sini dan linglung di san4 menyimpang
dari jalan yang lurus,lupa di mana sang pemandu
melintasi jalan, dan menyimpang saat ada pemandu
yang baru lagi.

Setiap kali tersingkap sebuah hakikat dalam
benhrk suafu kemajuan, sesuailah dengan pengalam-

an barunya- Sehinggq apabila masa risaiah terakhir
ini adalah masa ketika akal pikiran manusia sudah
berkembang cemerlang, maka datanelah risalah
teralifiir ini berbicara kepada akal manusia mengenai
semua hakikat, ?gar manusia mengikuti langkah-
langkahnya di bawah bayangan program-program
teraktrir yang banyak. Program-program hakikat
terbesar ihr begihr jelas, sehingga tidak memerlulian
risalah yang baru lagi, dan dipandang cukup oleh
para mufassir baru sepanjang perputaran masa

Waba'du. Boleh jadi manusia akan berjalan di
dalam bingkaibesaryang meliputinya unhrk selama
ny4 dengan aktivitasnyayang baru dan terus ber-
kembang, dan menghubungkannya kepada hakikat
mutlakyang tidak dapat dicapai lewat jalan lain yang
manapun. Boleh jadi juga manusia akan bingung,
tersesat, dan terombang-ambing di padang yang
membingungkan, iauh dari rambu-rambu dan pe
tunjukjalan.

Itasul-Rasul Iar

?,(g ; A,ti e 6rtS'tllt"rlr S
/'/il ./../,( / ,t..r..e zzz a.l/./-<.-

9'+4 | #st t.e*|!l.;$t ct,c,+, J>+.A. e))
'u,iiJt3iy{i,V\3,tr ;UJAq:is:i;
i};$;_s.,114i;i3:vq;''"'"+'+,t'4
iyslcxt'w7;i,;t:i#

&*isrs-61'cf-ri
"Rnsul-rasul itu Kami lzbihlan sebagian merekn atos

sebagian yang lain. Di antnra mnela adn yang Allnh
bnlean-lmn (ongtung d.engan dia) dan sebagiannya

Allnh mminggilannya beberapa dnQ at. Dan l{ami bni-
kan fupada Isa puha Maryam bebnapa mukjizl.t snta
Kami pnkuat dia dmgan kthul @d^.Dan kalau
Allah mmghmdaki, niscaya tidnkilnh bnbunuh-hunahnn

urang-uraxg (yang datnng) semdah ramhasul itu, setelnJt

danng l@pann mnelabeberapa m^arnm kdnongan" tztnpi

mneka berselisih. Malu, ada di antara mrreka yang
bnimnn dnn ada (pula) di antnra mnelw yang lafir.
Seardainya AIIah mcnghmdnki, tidnklnh mnelm bn-
bunuh-bunuh.a.n. Alan tetapi, All"ah bnbuat aPayng
dikz fundnki - Nya. " (al-Baqarah : 253)
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Ayat ini meringkas kisah para rasul dan risalah-
risalah, sebagaimana ia mengisfrmewakan jamaah

rasul itu dan membedakannya dari manusia lain.

Maka ayat ini menetapkan bahwaAllah melebihkan
sebagaian rasul atas sebagian yang lain, dan menye
butkan beberapa tanda dan simbol pelebihan itu.
Kemudian, mengisyaratkan perselisihan yang terj adi

di antara orang-orang yang datang sesudah rasul-
rasul itu, yaitu generasigenerasi berikutny4 sesudah

datang kepada mereka berr[ocafiFlrlocam keterang-
an; dan mengisyaratkan terjadinya peristiwa bunuh-
membunuh di antara mereka disebabkan perselisih-

an ini. Ayatini juga menegaskan bahwa sebagian dari

mereka adayangberiman dan adayangkafir. Allah
telah menetapkan terjadinya peperangan di antara
mereka unhrk menolak kekafiran dengan keimanan,
dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Hakikat-
hakikatyang banyak diisyaratkan oleh ayatini meng-
gambarkan kisah risalah dan sejarahnyayang panjang.

"Rasul-rasul itu kami lebihknn sebagian merel<n atas

sebagi.an yang lnin."

Kelebihan di sini kadang-kadang berhubungan
dengan luas lingkungan yang ditenhrkan unhrkrasul
bersangkutan, yang dijangkau dalnrah dan kegiatan-

ny4 seperti rasul bagi suatu kabilah, rasul bagi suahr

umat, rasul bagi suahr generasi, atau rasul bagi semua

umat secara menyeluruh pada semua generasi.

Demikian pula yang berhubungan dengan kelebih-
an-kelebihan yang diberikan kepada pribadi rasul
bersangkutan atau umatnya, seperti halnya yang

berhubungan dengan tabiat risalah itu sendiri dan
jangkauan kandungannya terhadap aspek-aspek ke
hidupan manusia dan alam semesta-

Di sini, nash ini menyebutkan duabuah contoh,
yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa a.s., sedang selain
mereka dihmjuki dengan isyarat umum,

' Di antnra mnekn adn y ang Alkh b nlnta- liltn (LanSsnrlS

dengan dia), d^an sebagiannya Allah mminggilann'ya
beberapa dnajat. Kami beril(nn lupadn ha putra Maryam

beb uapa mulglznt dnn Kami perlant din dmgan Ruhul

@d^.'
Ketika nash ini menyebutkan bahwaAllah ber-

bicara secara langsung kepada salah seorang rasul,

maka terhrjulah perhatian kepada Nabi Musa a.s.,

yang karena itu tidak disebutkan namanya Sedang-

kan, penyebutan Isa putra Maryam a.s. dilakukan
dengan menyebutkan namanya yang dinisbatkan
kepada ibunya dalam banyak tempat. Hikmahnya
dalam hal ini sangat jelas. Karena, pada saat A1-

Qur'an diturunkan, banyak dongeng yang ber-
kembang tentang Nabi Isa a.s. yang dianggap se
bagai anakAllah Yang Mahasuci, atau tentang ter-
campurnya unsur ketuhanan dan unsur kemanusia-
an pada dirinya. Atau, kepercaymnbahwa Isa ifir
sendiri memiliki tabiat kehrhanan yang tabiat ke
manusiaannya lebur ke dalamnya, sebagaimana
tetesan aii ke dalam gelas; dan dongeng-dongeng
serta mitosmitos lain tentang dia yang menjadikan
gereja dan lembaga-lembaga tenggelam dalam per-

debatan seputar masalah tersebut l(aren4 persoalan

ini pula terjadi pertumpahan darah hingga meng-

anak sungai dalam Kerajaan Romawi.
Oleh karena ifu , ditekanlah secara terusmenerus

akan keberadaan Nabi Isa a-s. sebagai manusia dan
disebutkarurya dalam banyak tempat dengan dinisbat-

kan kepada ibuny4 Maryam. Adapun Ruhul Qudus
yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an adalah Malaikat

Jibril a.s., yang bertugas membawa wahyu kepada
para rasul. lni merupakan bentuk penguatan yang
paling agung dan besar. Ini pulalah yang mengalih-
kan isyarat nahiah kepada rasul-rasul dengan tan-

tangan yang mereka hadapi dalam menjalankan
peranan yang besar. Maka, MalaikatJibrillah yang

memantapkan hati merekauntuk menempuh jalan

yang sutt dan panjang. Dialah yang hrun kepada
mereka untuk menenangk4n dan memantapkan
serta menolong mereka dalam menghadapi peris
tiwa-peristiwayang menakutkan dan berat di tengah
perjalanan. Ini semua adalah urtuk menguatkan para

rasul.
Adapw b ayyrnn t bukti-bukti atau mukjizaLmukjizaf

yang diberikan Allah kepada Nabi Isa a.s. ihr men-

cakup Kitab Injil yang dihrunkan kepada beliau dan

kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi melalui
tangan beliau. Semua itu disebutkan secara ter-
perinci pada tempat-tempabrya yang sesuai di dalam

Al-Qur'an, unfuk membenarkan kerasulannya di
dalam menghadapi Bani Israel yang keras kepala.

Nash ini tidak menyebut nama Nabi Muhammad
saw., karena khitlab' perkataan' ini ditujukan kepada

beliau unhrk menginformasikan kepadanya tentang

rasul-rasul lain, sebagaimana yang disebutkan pada

ayat sebelumnya yakni surah al-Baqarah ayat 252,

"Itu adalnh ayarayat Allnh. Ifumi bacaknn kepadnmu

dmgan hnk (benaf) dnn sesurrygulnrya mgkau bennr-bennr

sahh seorang di antara nnbi yang diuttts."
Ketika kita memperhatikan posisi para rasul as.

itu dari setiap seginya, maka kita dapati Nabi
Muhammad saw. berada di puncak paling tinggt.
Baik kita lihat dari segi keluasan cakupan risalahnya
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maupun dari segi cakupan wilayah dan lingkungan-
nya, maka hasilnya tidak berubah (bahwa beliau
adalah Rasul yang paling utama).

Islam merupakan tash.awwur paling sempurna
terhadap hakikat kesahtan, yang merupakan hakikat
terbesar secara mutlak, keesaan Sang Maha Pen-

cipta yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan
Dia. Kesatuan iradah yang menjadi sumber semua
yang maujud dengan kalimat "latnjadlah"'. Kesa-

tuan wujud yang bersumber dari iradah tersebul
Kesafuan perahran yang mengahr alam semesta
ini. Kesatuan kehidupan dari sel yang sederhana
hingga manusiayang berpikir. Kesahran kemanusia-
an sejak Adam a.s. hingga anak cucunya yang ter-
akhir di muka bumi. Kesatuan agama yang ber-
sumber dariAllah yang Maha Esauntuk kemanusia-
an yang safu. Kesafuan jamaah rasul-rasul yang me
nyampaikan dakl/ah ini. Kesatuan umatyang mene
rima dakrvah ini. Kesahran altivitas manusia menuju
kepada Allah yang disebut dengan nama'fibadah".
Kesatuan dunia dan aktrirat sebagai negeri tempat
beramal dan negeri tempat pembalasan. Kesatuan
mnnlnj'sisterrl yang diErariatkanAllah unt rk manusia

sehingga tidak diterimaNya mnnltnjlan dari mereka
selain ihr. Dan, kesafuan sumberyang darinya mereka
menerima semua pandangan hidup dan manhajke
hidupan.

Nabi Muhammad saw. adalah orang yang rohnya
mampu memberikan respons secara mutlak terhadap

hakikat kesatuan yang terbesar ini. Akalnya mampu
menggambarkan dan melukiskan kesatuan ini. Beliau
mampu menampilkan keberadaan diri beliau untuk
menggambarkan kesatuan ini di dalam kehidupan
nyata di hadapan manusia

Beliau juga sebagai rasul yang diutus kepada
semua manusia sejak hari diuhrsnya beliau hingga
Allah mewarisi bumi dengan semua makhluk yang
ada padarry-a Risalah beliau juga dapat dipahami oleh
semua oftmgyang memiliki pikiranyang sehat dan
sadar; tanpa tekanan, tanpa memerlukan mukjint
materi turhrk memaksa Sehingga dengan demikian,
manusia dapat menggunakan kecerdasannya

Oleh karena ihr, tepatlah beliau sebagai penutup
para rasul, dan risalatrrya sebagai penufup semua
risalah. Dengan demikian, terputuslah wahyu se
peninggal beliau, dan sudah terlukis kesatuan ter-
besar itu untuk manusia di dalam risalah beliau.
Diumumkannya manfinj yansluas dan lengkap yang
meliputi semua aktivitas manusia dalam bingkainya.
Tidak adayang melampaui bingkai itu kecuali pen-
jelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang

dilakukan akal manusia, dalam batas-batas nnnhai
RnbbanL Dengannya, manusia tidak memerlukan
risalah Ilahiah yang baru.

Allah Yang Mahasuci mengetahui, sedang Dia
adalah yang menciptakan manusia Dia mengetahui
apa dan siapa mereka ifu. Dia mengetahui apa yang

telah terjadi pada urusanrnereka dan apayang akan
terjadi. Sungguh, Allah Yang Mahasuci mengetahui
bahwa risalah ini merupakan risalah terakhir, yang

merupakan sumber mnnhnjyang,lengkap bagi ke
hidupan. Ia adalah sebaik-baik sesuatu yang men-
jamin pertumbuhan, pembaruan, dan perkembang-

an bagi kehidr.pan. Mak4 siapa pun yang mengang-
gap dirinya lebih mengerti daripadaAllah mengenai
kemaslahatan hamba-hamba-Nya, atau menganggap
bahwa manhnj Rabbani in ndak dapat dipergunakan
untuk memperbaiki kehidupan yang terus berkem-
bang di muka bumi, atau menganggap bahwa dirinya
mampu menciptakan mnnhnjketldlpan yang lebih
ideal daripada nnnlmj yanedikehendaki Allah, maka
dia telah kafir secara terang-terangan, tanpa perlu di-
perdebatkan lagr. Itu juga berarti bahwa dia meng-
hendaki keburukan bagi kemanusiaan melebihi afa
yang dikehendaki oleh manusia ihr sendiri bagi diri
dan kemanusiaannya. Juga berarti bahwa dia telah
memilihkan bagi dirinya posisi bermusuhan secara
terang-terangan kepada Allah, serta manusia dan
kemanusiaan yang telah diberi rahmat oleh Allah
dengan risalah ini. Allah menghendaki kebaikan
untuk mereka dengan manhnj Rnbbani yang ber-
sumber dari risalah ini, unhrk mengahr kehidupan
manusia hingga akhir zaman.

Waba'&t Pengikut pam rasul ihr berperang sahr

sama lain. IGsahran jarnaah rasul-rasul dengan tabial
nya ini belum mencukupi untuk merek4 demikian
juga risalah yang mereka bawa. Kesafuan ini belum
cukup untuk menghalangi perselisihan di antara
pengikut para rasul itu, sehingga mereka saling
berperang karena perselisihan tersebut

"Knlnu ALInh mengfurdnki, nismya tidnklah bnbunuh-
bunuhnn wang- mang (y ang dntang) s esudnh rasul-rasul

itu, sesudah datang ftzpadn mnelu bebnapa nwcam

lutnangary tztnpi mnelw bnsel:isih. Malm, ada di annra
mnelm yang bnim.an dnn a.da (puk) di antara mnela

lang kartr. Seandninya Allah mengfundaki, tidaklnh
mnelm bnbunuh-bunuhnn. Alwn tetapi, Allnh berbuat

ap a y ang dihehtndnki- Ny o. "
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Saling membunuh ini tidak bertentangan dengan
kehendak Allah. Di alam ini tidalt ada sesuehr pun
yang terjadi tanpa kehendakAllah Yang Mahasuci.
Maka di antara kehendak-Nya ialah keberadaan
manusia dengan modelnya ini, dengan kejadiannya
dan potensinya untuk menerima petunjuk dan
melakukan kesesatan. Kemudian diseratrkan kepada
dirinya sendiri untuk memilih jalan hidupnya kepada
petunjuk atau kepada kesesatan. Oleh karena itu,
semua kejadian dan potensi ini termasuk di dalam
bingkai kehendak-Nya, dan terjadi sesuai dengan
kehendak-Nya pula-

Demikian jugaperbedaan potensi dan persiapan
antara seseorang dan orang lain dalam hal ini ter-
masuk salah satu sunnah Al-Khnliq, untuk mem-
variasikan maKrluk-di samping kesahran asal-usul
dan kejadiannya-agar menerima potensi dan per-
siapan-persiapan yang berbeda-beda dan menjalan-
kan lrgashrgas kekfialihhan yang bermac:rm-nurc:rm.
Allah tidak ingin menjadikan manusia sebagai se
buah "naskah yang diulang-ulang" seakan-akan di-
cetakulang dengan kertas karbon. Sementar4 trgas
tugas dan aktivitas kekfialifahan di muka bumi dan
kehidupan terus mengalami perkembangan dengan
beraneka ragarn.

Kehendak Allah berjalan dalam memvariasikan
hrgas-hrgas manusia dan berlaku pula dalam mem-
variasikan persiapan-persiapannya agar perbedaan-
perbedaan ihr justru menjadi wasilah (perantaraan)

menuju kesempurnaan. Setiap manusia difugasi
untuk memilih petunjuk, kebenaran, dan keimanan
bagi dirinya. Untuk itu, telah disiapkan persiapan
tersembunyi. Di depannya terdapat juga dalildalil
petunjuk di alam semesta, dan di sisinya terdapat
petunjuk berupa risalah-risalah dan rasul-rasul se
panjang zaman. Di bawah bingkai pehmjuk dan iman
ini dapatlah divariasikan berbagai macam kebaikan
yang tidak dapat dikemukakan semua contoh nmilu-
sia dalam suatu cetakan yang berupa benda padat

'Iitnpi, mnelm berselisih. Malfl, adn di antaramnela
yang bniman dan adn (pu@ al antara muelw yang
l*fo."

Ketikaperselisihan itu sudah ke tingkatini maka
wujudnya adalah kekafiran dan keimanan, yang me
mastikan adanya pepeftngan. Dan, peperangan itu
sendiri untuk menolak kejahatan sebagian manusia
dengan sebagian yang lain, menolak kekafiran de
ngan keimanan, kesesatan dengan pefunjuk, dan
keburukan dengan kebaikan. Maka, bumi ini tidak
pantas bagi kekafiran, kesesatan, dan kejahatan.

Tidak cukuplah bagi suatu kaum dengan mengata-
kan bahwa mereka adalah pengikut para nabi ketika
perselisihan di antara mereka sudah sampai ke batas
kekafiran dan keimanan

Demikianlah keadaan yang dihadapi kaum mus
limin di Madinah pada masa-masa hrunnya nash ini.
Orangorang musyrik di Mekah beranggapan bahwa
mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim. Orang-
orang Yahudi di Madinah beranggapan bahwa mereka
mengikuti agama Nabi Musa. Dan, orang-orang
Nasrani beranggapan bahwa mereka mengikuti agama

Nabi Isa. Akan tetapi, setiap golongan dari mereka
ihr sudah sangat jauh dari pokok agama dan risalah
nabinya. Mereka telah menyimpang ke suatu arah
yang sudah layak disebutkafir.

Padawakhr turunnya nash ini, kaum muslimin

" sedang berperang dengan kaum musyrikin Arab,
dan sudah di arnbang pintu menghadapi peperangan

dengan orangorang kafirAhli Iftab. Oleh karena itu,
datanglah nash ini menetapkan bahwa peperangan
artara kelompok-kelompok yang berselisih atas
dasar akidah hingga ke batas ini, sudah merupakan
kehendak Allah dan dengan Zin-Nya

"Seandninya AIkh mmghmnnki, niscaya tidnklnlt mmlm
bnbunuh-bunuhnn."

Akan tetapi, Allah sudah menghendaki untuk me
nolak kekafran dengan keimanan, dan menetapkan
di bumi ini hakikat akidah yang benar dan cuma satu-

sahrnya. Yaitu, hakikat akidah yang dibawa oleh semua
rasul, yang kemudian orang{rang yang menyim-
pang berpaling darinya. Allah mengetahui bahwa
kesesatan itu tidakberhenti membeku. Kesesatan itu
memiliki tabiat yang keji, terus mengembang, ber-
usaha menyesatkan orang{rang yang mendapat
petunjuk, dan hendak membengkoliJ<an serta me
merangi jalan hidup yang lurus. Oleh karena iht, ia
harus diperangi supaya semua urusan menjadi lurus.

'Alan tetnpi, AlLah babuat apa yang dikzhendaki-Nyo.'

Kehendakyang muflak, di samping kekuasaan
yang aktif. Allah sudah menetapkan manusia itu
berbeda-beda kejadiannya. Dia juga menetapkan
bahwa manusia itu diserahi dirinya sendiri untuk
memilih jalan hidupnya. Dia menetapkan bahwa
orang yang tidak ftrau menerima pehrnjuk berarti dia
tersesal Dia menetapkan bahwa kejelekan ihr pasti

berkembang dan mencari mangsa untuk dibengkok-
kan jalan hidupnya. Dia menetapkan bahwa pasti

terjadi peperangan arfiara petunjuk dan kesesatan.

Dia juga menetapkan bahwa orang{rang beriman
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harus berjuang meneguhkan hakikat kesatuim yang
jelas dan lurus, dan bahwasanya tidak ada artinya
pernyataan para pengikut rasul-rasul (tetapi menye
leweng) ituyang menisbatkan diri kepadarasul-rasul
tersebul Sesungguhnya yang dinilai ialah hakikat
kepercayaan dan arnalan mereka. Pengakuan mereka
sebagai pewaris akidah para rasul, tetapi menyele
weng itu, tidak dapatmelindungi mereka dari jihad

kaummukminin.
Hakikat yang ditetapkan Allah bagi kaum muv

limin di Madinah ini merupakan hakikatmutlakyang
tidak terikat oleh waktu. Ia adalah jalan AlQur'arl di
dalam menjadikan suatu peristiwa unik dan terikat
itu sesuai dengan ketetapan hakikat yang berlaku
secara muflak

Oleh karena ihr, setelah menyebutkan perselisih-

an dan peperangan itu, diikutilah ayat itu dengan
panggilan, "Hai orang-orang yang beriman!" dart di-
serulah mereka untuk menginfrkkan sebagian dari
rezeli yang diberikan Allah. Maka, infak itu ter-
masuk rumpun dan fumili jihad,

& J,y ; {"azs 
q't}i\ rfi E iiri 6"1d-

'rr i'i;:rtr' 
or1(iSf\tti5 

*"eS ?";-

&s;rfitt
"Hai mang-mang yang berimnn, belmtjaknnlah (di jalnn
Allah) sebagian dari reryki yang telah Kami beriknn
lepadnmu sebelum dnnng h.ari yang padn hari itu tidnk
adn lngi jual beli dnn tidak adn lagi pnsahabatnn yang
alcrab dan tidak ada kSt tyofut. Orung-orang knfir
itulnhmang-oranglatgz!.lim."(al-Baqanhz254)

Ifulah seruan yang penuh dengan rasa cinta ke
dalam jiwa kaum mukrninin, yang menghubungkan
mereka dengan Allah yang menyeruny4 dan yang
mereka imnni, "Hai orang-orangyang berimnn."

Ib.rlah seruan untuk menginfrkkan sebagian rezeki
yans telah diberikanAllah kepada mereka Allah-lah
yang memberi, dan Dia jugayang menyeru oftng-
orang yang telah diberi itu unhrk menginfakJ<an

sebagiandari apayang telah diberikan-Nya "Belnnja-

l(@lnh (di j alnn Allah) sebaginn dnri reaski y ong kkh lhni
beriknn lgpadnmu!"

Seruan ini terus berlaku hingga suafu kesem-
patan yang apabila telah lepas dari mereka maka
kesempatan itu tidak akan kembali lagl, "Sebelum

danng hni yang pada hni itu tidak ada Wi jual beli dnn

tidnk adn lngi pnsahntratanyang alerab dnn tidnk ada lngi
syafant."

Itulah kesempatan, yang sesudah ihr--kalau me
reka sia-siakan--tidak ada lagi jual-beli yang dapat
mendatangkan keuntungan dan menambah harta. Se
sudahnya tidak ada lagi persahabatan yang akrab,
syafaat, dan pembelaan untuk membela mereka
akibatmereka berpaling dan mengabaikan kewajiban.

Sasaran infak yang diisyaratkan di sini adalah
infak untuk jihad, untuk menolak kekafiran dan
kezaliman yang terkandung di dalam kekafiran itu,

"Orang- orang $Afr itulnh zrang- orang y ang zolim. "

Mereka merzalimi kebenaran dengan menging-
karinya- Mereka menzalimi dirinya sendiri dengan
mencampalilcnnya ke dalam kebinasaan. Mereka
jula merzalimi orang lain dengan menghalangrnya
dari pehrnjuk, menjauhkannya dari iman, meng-
hadang jalannya" dan menghalangi mereka dari ke
baikanyang tidak adalagi kebaikanyang sepertiny4
yaifu kebaikan kedamaian, rahmat, ketenangan,
kesalehan, dan keyakinan.

Sesungguhnya, orang-orang yang memerangi
hakikat iman agar tidak menetap di dalam hati, me
merangi mnnlujlman agar tidak berlaku dalam ke
hidupan, dan memerangi syariat iman agar tidak
menetap dalam masyarakat adalah musuh kemanu-
siaan yang paling sengit dan zalim. Di antara ke
wajiban kemanusiaan-kalau berada di jalan yang
lurus--adalah menghadapi musuh kemanusiaan ihr
hingga tidak mampu lagr melakukan kezaliman
seperti yang terusmenerus mereka lakukan, dan
menyediakan segala yang dimiliki baik berupa jiwa

maupun harta unfuk memerangi orangorang yang

zalim ihr. Inilah kewajiban kaum muslimin yang
dianjurkan dan diserukan Tuhan mereka Karena
itulah, mereka disifati sebagai orang{rang yang
beriman dan dipanggil dengan panggilan yang
memiliki kesanyang dalam itu.

Ayat Kursi dan Ka"ndungan Maknanya
Sehubungan dengan perselisihan dan peperang-

an sesudah rasul-rasr-il, dankekafiran sesudatr datang-

nya bermacam-rnacam keterangan dan keimanan,
maka dalam kesempatan ini datanglah ayatyang
mengandung kaidah-kai dah nshnwwur imam. Ayat
yang menyebutkan sebagian sifatAllah SMIf, yang

menetapkan makna keesaan dalam wilayah-wilayah-

I
I
I

I
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nya yang sangat halus, dan sifat-sifatnya yang jelas.

Ayat ihr adalah ayatyaqg tiqggi kedudukannyadalam
petunjuknya, dan luas lapanganny4

'ii;s;k ;3te*"1i;n',;,s i$ ;^tf{^i
J L" I *r'&- a ji S,;V;'li 4116 + Stii cr|,

,ti^jQs;7fi:i;Y;4;lle6&:*ih,
TXer.iA\UA;""ceSyu*U

&ryww"r.:'#+xas;
'Allnh tidnk ada fuhnn (yangbnlak disunbah) melain-
knn Din Yang Hidup fuleal lagi tnus-mennus m.engurus

(makhluk-Nya), tidak mmgantuk dan tidak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di kngit dnn di bumi. Tiadn

yangdnpatmnnbnisyafantdisiiAllahtanpaidn-Nya.
Allnh mmgenhui ap a- apa y ang di hndnpan merela dnn
di b elnlmrry mnela, dan mnekn tidnk mmgenhni apa-
apa dari ilmu Allnh mel.ainlan apa yang dilehnnnki'
Ny a. Kursi All.ah mdiputi lnngit dnn bumi. Allnh tidak
nwrasa bnat mem.elihma fufuonyo danAllnhMaln-
tinggi lngi Mahab esm. " (al-Baqarah: 255)

Tiaptiap sifat dari sifat-sifut ini mengandung suatu
kaidah dari kaidah-kaidah tashnwwzr islami yang
global, di samping AlQur'an periode Mekah sendiri
pada umumnya berperan membangun tashnwuur'tnt.

Mak4 di dalam Al-Qur'an periode Madinatr juga kita
temukan beberapa kesesuaian dengan tema pokok
yang penting, yang menjadi dasar tumpuan manlnj
islami secara keseluruhan. Manhaj ini tidak akan
dapatistiqamah di dalamhati kecualikalau asas itu
istiqamah, jelas, dan meyakinkan di dalam jiwa.

Dahulu sudah saya bicarakan ketika menafsirkan
surah al-Fatihah, juzpertama, cetakan ini dari tafsir
Fi Zhilnlil-@r'an" mengenai betapa pentingnya ke
jelasan sifatAllah SWTdi dalamhati manusia IGrena
tumpukan debu yang mengotori hati berupa pan-

dangan-pandangan hidup jahiliah, sebagian besar
timbut karena kesamarannya terhadap hakikat ini,
karena didominasi oleh lhurafrt, mitos, dan kegelap
an yang menutupinya hingga dalam filsafat filsuf
terbesar. Sehingga datanslah Islarnyang mencerah-
kannya sedemikian rupa Islam menyelamatkan dan
membersihkan hati manusia dari timbunan kotoran
yang demikian berat, serta dari kesesatan dan ke
bingungan dalam kegelapan.

Tiaptiap sifrt dari siiat-sifat yang dikandung ayat
ini melukiskan suatu kaidah yang menjadi tempat

berhrmpunya tnshnwwur islami yang jelas, sebagai-
mana ia menjadi hrmpuan tegaknya manhnjislani
yang terang.

' Allnh tidnk adn Tilhnn (y ang bnlnk dis nntr alt) s ekin
Dia."

Inilah keesdan yang jelas dan pasti. Keesaan ini
tidak dapat.diselewengkan atau disarnarkan sebagai-

mana yang terjadi pada agama-agama terdahulu
sepeninggal para rasulnya, seperti akidah hinitas
yang diada-adakah oleh institusi.institusi gereja se
sudah Nabi Isa as. meninggalkan umatnya. IGesaan
ini juga tidak dapat disamarkan dengan hal-hal yang
mengotori akidah keberhalaan yang masih punya
kecenderungan kepada tauhid. Akan tetapi, ia jusf u
dikaburlan dengan mitosmitos, seperti kepercaya-
an omng{ftxlg Mesirkuno tentang keesaanAllah,

"kemudian dikaburkan laei dengan melukiskanTuhan
padatatasurya, dan adanya fuhan-trhan kecil yang
tundukkepadanya

Keesaan yang pasti dan jelas ini adalah kaidah
tempat bertumpunya tnslawwur islami, tempat
bersumbernya marfinjislar;ribagi semua kehidupan.
Dart maninj m, timbullah arahan menuju Allah Yang
Mahaesa saja dalam berubudiah dan beribadah.
Mak4 seseorang tidak menjadi'a.bd ltarrrbd kecuali
bagi Allah, tidak mengarahkan ibadahnya kecuali
kepada Allah, tidak melaksanakan suatu ketaatan
kecuali ketaatan kepadaAllah, dan ketaahn-ketaatan
yang diperintahkan oleh Allah. Dari tash.auwur tn
lahirlah kaidah, yaihr kedaulatan itu adalah milik
Allatr saja Allah sajatah yang membuat syariat bagi
manusia, dan perundang-undangan yang dibuat
manusia haruslah mengacu pada syariatAllah. Dari
tashnwururirilahir pula kaidah bahwa semua tata nilai
haruslah dari Allah. Mak4 tidak ada sahr pun nilai
kehidupan yang tidak diterima dalam timbangan
Allah; dan tidak boleh ada perafirran, tradisi, atau
tatanan yang bertentangan deWan manlajAllah dan
seterusnya- Semuanya, baik yang berupa perasium

dalamhati maupur tata kehidupan manusia di bumi,
haruslah bersumber dari maknakeesaan ini.

' Tang Hidttp lelill lagi tenu-mmmn mmgunu (naklfuk-
Nt,o)''

"Kehidupan" yang menjadi sifitAllah Yang Maha
Esaini adalah kehidupan zs.tiyahyang tidak datang
dari sumber lain seperti hidupnya mak:trluk yang
merupakan pemberian dan karunia dan Al-Khakq.

Oleh karena itu, Allah Esa Oersendirian) dengan
kehidupan dalam pengertian ini. Kehidupan-Nya itu
adalah kehidupan yang azah dan abadi, yang tidak
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berawal dari suatu pennulaan dan tidak berakhir
pada suatu kesudahan. Kehidupan Allah adalah ke
hidupan yang lepas dari ikatan wakhr yzmg senan-
tiasa menyertai kehidupan maktrluk yang terbatas,
berpermulaan, dan berkesudahan.

IGrena ihr, Allah bersendirian dengan kehidupan
dalam pengertian ini. Selanjutnya, kehidupannya
adalah mutlak, lepas dari ciriciri kehidupan yang
biasa dialami dan dikenal manusia Mak4 AllahYang
Mahasuci itu tidak ada sesuatu pun yzulg serupa
dengan Dia. Karena itu, bersihlah Dia dari semua
benfuk keserupaan dan kesamaan dengan ciriciri
dan sifat-sifat kehidupan segala sesuatu. Dengan
demikian, tetaplah bahwa sifut kehidupan bagi Allah
adalah mutlak, bersih dari semua sifatyang mern-
batasi makna hidup sebagaimana yang ada dalam
pemahaman manusia- Dan dengan demikian, tidak
ada paham mitos yang beredar dalam lhayalan
manusia

Adapun makna stfat " al- Qryyum' adalah bahwa
Allah SWT selalu mengurusi segala yang maujud.
Maka, tidak ada urusan sesuatu melainkan ber-
sandar kepada keberadaan dan pengaturan-Nya.
Tidak sebagaimana yang digambarkan oleh filsuf
besar Yunani, Aristoteles, bahwa Allah itu tidak me
mikirkan maktrluk-Nya sama sekali, karena terlalu
tinggibagi Diaunhrk memikirkan selain zat-Nya Dia
mengira bahwa pandangan demikian ini berarti me
nyucikan dan mengagungkan Allah, yaifu pandang-
an yang memufuskan hubungan antara Allah dan
alam wujud yang diciptakan-Nya. Mak4 tashnwwur
'pandangan' Islam adalah pandangan yang posffi
bukan pandangan yang negatif dan pa srt Tasltnwwur
Islam berpijak pada prinsip bahwaAllah Yang Maha-
suci mengurus segala sesuahr, dan segala sesuahr itr
tegakwujudnya karena adanya iradah dan pengatr-
anAllah. IGrena ifir, hati seorang muslim, kehidupan-
nya, keberadaannya, dan keberadaaan segala se
suatu di sekitarnya selalu berhubungan dengan
Allah Yang Maha Esa yang mengahr urusannya dan
urusan segala sesuatu di sekitarny4 sesuai dengan
hilffnah dan tatanan-Nya Oleh karena ihr, manusia
harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan
mnnlnjvanS telah ditetapkan dan ditegalikan atas
kebijakan dan penataan, dengan segala tata nilai dan
timbangannm Merekaharus selalu berhati-hati dan
merasa diawasi oleh Allah di dalam menjalankan
nilai-nilai dan timbangan-timbangan ini.

"Tidnk mtngantuk dan tidnk tidur."

lni memperkuat kepengurusan Allah SWT ter-

hadap segala sesuafu, dan terurusinya segala se
suahr dengan-Nya. Akan tetapi, tnukful' penguatan' ini
dibuat dalam bentuk ungkapan yang mendekatkan
kepadapemahaman manusia akan lukisan kepeng-
urusan yang abadi, yang dalam waktu yang sama
mengungkapkan gambaran hakikat nyata tentang
berbedanyaAllah dengan segala sesuahr , "Tidak odn
senntu pun y ttng smQa dtngan Dia. "lni mengandung
penegasian terhadap mengantuk ringan atau tidur
lelap, dan menyucikan-Nya dari kedua hal ini secara
muflak.

HakikatkepengurusanAllah terhadap alamwujud
ini secara global maupun parsial pada setiap waktu
dan keadaan,'adalah hakikat yang sangat besar dan
menakutkan ketika manusia berusaha memikir-
kannya dan ketika diaberenang dengan khayalan-
nyayang terbatas terhadap segala sesuahr yang tak
dapat dihihrng seperti atom, sel, semua maKrluk,
segala sesuahr, dan semua peristiwa di alam yang
besar ini. Ia mengganrbarkan-sesuai dengan kadar
kemampuannya--bagairnana A[ah SWT mengurusi-
ny4 dan bagaimana berganfungnya urusan semua
ini kepada Allah dan pengaturan-Nya. Ini adalah
suatu hal yang tidak dapat dibayangkan secara
sempurna oleh pengetahuan manusia. Dan, apayang
dibayangkanrU'a-ya1g cuma sedikit itg-sudah sangat
besar, menakutkan, memusingkan kepal4 dan menr
bingungkan akal, tetapi menenangkan hati.

"I{epunyaan-Nya apa yang di lnngit dnn di bumi."

Ini adalah pemilikan yang lengkap, muflak, tidak
terikatpada suahr ikatan dan syarat, tak akan pernah
hilang, dan tanpa kongsi. krilah salah sahr pemahanr
an terhadap keesaanTuhan. Mak4 Allah Yang Maha
Esa adalah esa hidupNy4 esa kepengurusan-Ny4
esa kepemilikan-Nya Mahahidup Yang Esa, Maha
Mengurus Yang Esa, Maha Pemilik Yang Esa.

Pematranian ini menafikan semua bentuk persekufu-
an yang digambarkan di dalam akal dan pikiran
manusia. Pemahaman ini memiliki pengaruh di
dalam memalani pemilikan dan hakikahya di dunia
manusia. Yaitu, apabila kepemilikan yang hakiki itu
murni kepunyaan Allah, maka manusia tidak mem-
punyai kepemilikan pada dasarnya sama sekali.
Merekahanya memiliki tugas pengelolaan dari Sang
Pemilik asli yang Maha Esa yang memiliki segala
sesuatu. Oleh karena itu, di dalam menjalankan
kepengelolaarurya ini, mereka wajib tunduk kepada
syarat-syaratyang ditetapkan oleh Sang Pemilik yang
menjadikan mereka lfialifah atau pengelola dalam
kepemilikan ini. Dan, syaralsyarabrya sudah dijelas
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kan kepada mereka di dalam syariat-Nya IGrena ihl
mereka tidak boleh keluar dari syarat-syarat itu.
Kalau tidak begitu maka batallah kepemilikan mereka
yang terjadi karena ikatan kepengelolaan (kel'ta-
lifahan), tindakan-tindakan yang mereka lakukan
batal, dan wajiblah pengelolaan itu diserahkan ke
pada orang-orang yang beriman kepada Allah di
mukabumi.

Demikianlah kita jumpai pengaruh tnshnwwur
islami di dalam perundang-undangan Islam dan di
dalam kehidupan pralitis yang berpijak atasnya.
KetikaAllah berfirman di dalamAlQur' an, "KQunya-
an- Ny a ap a yang di tnngit dnn di bumi, " maL<aDia tidak
menetapkanhalalie;tttshnwwuril<bl<adsematamata.
Tbtapi, Dia juga meletakftan salah satu kaidah bagi
tatanan kehidupan manusia dan suafu bentr:kperhu-
bungan yang bertumpu atasnya

Menetapkan hakikat ini di dalam hati yang se
mata-mata perasaan manusia terhadap hakikat Sang
Pemilik Yang Mahasuci terhadap apa yang ada di
langit dan di bumi, adalah semata-mata pandangan
manusia terhadap terlepasnya tangan mereka dari
kepemilikan sesuahr yang ia dikatakan sebagai
pemiliknya. Dikembalikannya kepemilikan ini ke
pada yang berhak, yang kepunyaan-Nyalah segala
apa yang ada di langit dan di bumi. Ihr adalah semata
mata perasaannya bahwa apayang ada di tangannya
itu hanya pinjaman untuk suatu masa tertentu.
Kemudian, akan ditarik kembali oleh Pemiliknya
yang telah meminjamkannva kepadanya unhrk suahr
waktu tertenfu.

Semata-mata menghadirkan hakikat dan perasa-

an seperti ini sudah cukup menjamin seseorang
unhrk meredakan tajamnya keserakahan, kebakhil-
an, dan kerakusan. Selain itu, juga menjamin untuk
mengucurkan di dalam jiwanya rasa qana'ah dan
ridha dengan rezekiyang diperolehnya lapang dada
dan pemurah dengan harta yang diperolehny4 dan
mencurahkan dalam hati keternngan dan kemantap
an, baik ketika mendapatkan maupun ketika ter-
halang. Maka, jiwanya tidak kecewa dan menyesali
apayang luput atau hilang, dan hatinya tidakterbakar
unhrk mendapatkan kepentingan yang dicarinya

"Siapalahyang dalar nnnlni syafanr di sisi-Nya selnin

dmgan i/n-Nya?"

Nah, ini adalah sifatlain dari sifat-sifatAllah, yang

menjelaskan kedudukan uluhiah dan ubudiah. Semua
hamba berada di hadapan uluhiah dengan sikap
ubudiah, tidak melampaui dan melewatinya- Mereka
berhenti dalam kedudukan sebagai hamba yang

tunduk dan merendahkan diri, tidak berani men-
dahului Tuhannya, dan tidak berani,memberikan
syafaat (pembelaan, pertolongan) di sisi-Nya kecuali
setelah diizinkan oleh-Nya Dia tunduk kepadaizn-
Nya, dan memberi syafaat dalam batas-batasnya.
Mereka ihr berbeda-beda tingkatannya di antara
mereka, dan berbeda-beda pula dalam timbangan
Allah. Akan tetapi, mereka berada di dalam batas
yang tidak boleh dilampauinya dalam kapasitasnya
sebagaihamba. '

kri adalah isyaratyang mengesankan pengagung-

an dan ketakutan di bawah naungan ketrhananyang
luhur dan finggr. Pengarahan ini semakin dalam
kesannya dengan menggunakan istifnm inkari'per-
tanyaan yang bersifat penyangkalan', yang memberi-
kan pengertian bahwa hal ihr tidak mungkin terjadi.

. Maka siapakah gerangan dia yang dapat memberi-
kan syafuat di sisi-Nya tanpa izin-Nya?

Di bawah bayang-bayang hakikatini, tampaklah
semua tnshnwwur'pandangan, gambaran, pikiran'
menyimpang yang ada pada orang{rang yang
datang sesudah rasul-rasul ifu. Mereka mencampur-
adulikan mtarahakikat uluhiah dan hakikat ubu-
diah. Ialu mereka mengira bahwa Allah S\MT itu
merupakan campuran sebagaimana yang mereka
campurkan atau mereka persekuhrkan dengan ke
nabian atau lainnya sebagaimana yang mereka
gambarkan dalam benfuk atau gambaran apa pun.

Atau, mereka mengira bahwa Allah SWT memiliki
sekutr-sekutu yang dapatmemberikan syafrat di sisi-

Nya yang sudah pasti Dia akan menerima syafaat

mereka ihr. Atau, merekamengirabahwaAllah S!V'f
memiliki wakil-wakil dari kalangan manusia urtuk
mengembangkan kekuasaan karena mereka se
bagai kerabat bagi-Nya. Di bawah bayang-bayang
hakikatini tampaldah semuapandangan dan anggap
an sernacam ihr sebagai pandangan yang mungkar,
jauh dari kebenaran, dan tidak pahrt tergetar dalam
hati dan merambah dalam khayalan.

Inilah keindahan yang menjadi keistimewaan
tashnwwur islami. Karena itu, ia tidak meninggalkan
suatu celah unhrk dikaburkan, disalahpahami, atau

digoyang. llluhiah (ketuhanan) adalah uluhiah dan
ubudiah (pengharnbaan) adalah ubudiatr. Tidak ada

celah untuk menyamakan tabiatrrya sedikit pn Rnbb

Tuhan' adalah Rnbb, dan' ab d ltalllba' adalah'a.bd.

Tidak ada tempat unhrk menyamakan dan memper-
temukan tabiat keduanya-

Adapun mengenai hubungan 'a.bddengat Rnbb,

rahmat Rnb b kepada' atr d, kedel<atan, cint4 dan per-

tolongan, maka Islam menetapkan dan mengucur-
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kannya ke dalam jiw4 memenuhi hati orang mukrnin
denganryr4 mencuralrkan kepadanm dan membiar-
karurya hidup di bawah naungannya yang sejuk dan
manis, tanpa mencampuradukkan dan meleburkan
tabiat uluhiah dengan tabiat ubudiah. Tanpa me
merlukan kepada kegelapan, timbunan, kesilauan,
dan kelabilan paham dan pandangan yang tidak
menampalJ€n padanya benfirk keesaan yang jelas,

tidak menampakkan keindahanny4 dan tidak me
nampakJ<an kekf,rususannya yang terbatas (hanya

padanya saja).

'Allah mmganhui apa-a\a WE di hndapan mneln dnn

di belnlrnng mnelm, dnn mnela tidnk m"engetahui apa-

apa dnri ilmu Allnh mehink'nn apa yang dikzhm'dnki-
Nro."

Hakikat ini dengan kedua ujungnyajuga memberi
andil dalam mengenalkan seorang muslim kepada
Tuharurya dan dalam menenhrkan batas kedudukan-
nya terhadapTuharurya Allah mengetatrui apayang
di hadapan dan di belakang manusia Ini
suahr ungkapan tentang ilmu atau pengetahuan
Allah yang lengkap, sempurn4 dan meliputi segala

sesuatu. Pengetahuan-Nya meliputi apa yang ada di
depan merek4 meliputi apayang gaib dari mereka"
baik mengenai sesuafir yang telah lampau maupun
yang akan datang, yang masih terhrtup bagi mereka
Pengetahuan-Nya juga meliputi segala sesuahr yang

mereka ketahui dan yang tidak mereka ketahui
setiap wakhr. Secara umum, kalimat ini merupakan
ungkapan bahasa yang memrnjukkan peliputan dan
jangkauan pengetatruan Ailah (yang tak terbatas).
Adapun mereka tidak mengetahui sesuatu kecuali
apa yang diizinkan Allah untuk mereka ketahui.

Bagian pertama hakikat ini ialah bahwa pengeta-

huan Allah meliputi segala sesuatu yang ada di
hadapan dan di belakang manusia- Kesadaran akan
hal ini akan menimbulkan kegoneangan dan goyang.

an (kegemetaran) di dalam jiwa" Jiwayang berdiri
dengan telanjang setiap saat di depan Penciptanya
yang mengetatrui apa yang ada di hadapan dan di
belakangnya Mengetatrui apa yang disembunyikan
dan yang dinyatakan oleh ilmuny4 sertayang tidak
diketahuinya. Mengetahui apa yang diketahuinya
pada masa lalu dan apa yang akan terjadi pada masa

datang yang tidak ia ketahui. Perasaan jiwa seperti
ini pantas menimbulkan rasa gemetar ketika dia
berdiri telanjang menghadap Sang Maha Pengafir.
Hal inijugapantas unhrkmengalirkanrasapenyerah-
an dan kepasrahan kepada 7-atyang mengetahui
segala sesuatu yang nyata danyang tersembunyi.

Bagian kedua hakikat ini ialah bahwa manusia
tidak mengetahui sesuahr kecuali apayang dikehen-
daki Allah untuk mereka ketahui. Hal ini patut di.
renungkan panjang-panjang oleh manusi4 lebih-
lebih pada hari-hari ini ketika manusia banyak yang

teperdaya oleh ilmu pengetahuan dalam suatu bi.
dang kealaman dan kehidupan.

' D ary mnela tidnk mmgetahui apa- ap a dmi ilrnu Allah
mehinkan apa yang. dilczhmdnki- Ny o. "

Sesungguhnya" Allah Mahasuci. Hanya Dia sen-

dirilah yang mengetahui segala sesuahr secara mutlak,
menyeluruh"dan sempurna Dia memberi izin bagi
hambaNyauntukmenyingkap sedikit dari ilrnu-Nya
dalam kadar tertentu, unhrk membuktikan janji-Nya

yang benar,

'Kami alean memperlihatlun kepada mereka tan"da-

nndn (fulansaan) Kami di segmap ufuk dnnpadn diri
merela sendiri sehingga jekn bagi mnelm bahwa Al-

@ri an itu adnloh bmnr...." Fwshshilat 53)

Akan tetapi, mereka melupakan hakikat ini.
Mereka teperdaya oleh ilmu yang diizinkanAllah
unhrk diungkap itu, baik ilmu yang berkenaan de
ngan hukum dan undang-undang alam, maupun
ilmu yang berkenaan dengan penyingkapan suaflt
perkara gaib pada suatu waktu. Pengetahuan-penge
tahuan ini telah memperdayakan dan memfitnah
mereka- Kemudian, merekamelupakan izinpertama
yang memberi perkenan bagi mereka untuk menge
tatrui sedikit pengetahuan ini. Mak4 mereka tidak
ingatdan tidakbersyukur. Bahkan, merekamenyom-
bongkan diri dan adakalanya malah kafir.

Allah SWT memberikan pengetahuan kepada
manusia sejak Dia berkehendak menugaskan ke
lfialifahan untuk mengelola bumi ini, dan men-
janjikan kepadanya untuk memberitatrukan kepada-

nyatandatandakekuasaan-Nya di segenap ufuk dan
pada diri mereka sendiri, sedang janjiNya adalah
benar. Iantas, Dia membuktikan janji-Nya dan di.
singkapkan-Nya bagi mereka hari de.ni hari gene
rasi demi generasi, dalam kadar tertentu yang se
makin meningkal tentang sebagiar pctensi, kekual
an, dan hukum alam yang menjadi kelazinan bagi

mereka dalam mengatur dan mengelola bumi ini.
Semuanya bertujuin agar men'ka dapat mencapai
kesempurnaan maksimal dalam ukuran yang tehtt
ditenhrkan batasnyaunhrk mereka dalam perjalanan

hidup yang telah dirancang.
Dengan kadar pengetahuan yang diizinkan Allah

bagi manusia dalam segi ini dan disingkapkan-Nya
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baginya, dan dengan kadar tertentu dijauhkan-Nya
dari mereka rahasia-rahasia lain yang tidak mereka
butuhkan untuk menjalankan ket*ralifahan, maka
dijauhkanlah darinya rahasiakehidupan. Hal ini akan
senantiasa menjadi misteri dan rahasi4 yang upaya
penyingkapannya akan senantiasa mengalami ke
gagalan dan kebingungan tanpa petunjuk. Juga
dijauhkan darinyarahasia sesuaht yang akan datang.

Ini semua merupakan perkara gaib yang tidak ada
jalan baginya untuk mengetahuiny4 dan tirai yang

dilabuhkan unhrk menuhpnya sangat tebal sehingga
usaha manusia unhrk menyingkapnya akan sia-sia
Namun, kadang-kadang ada suahr kilatan cahaya
dari balik tirai itu terhadap hati tertentu dengan izin
Allah. Kemudian tirai dilabuhkan kembali dan sua-

sana menjadi hening. Manusia berhenti pada batas
nya dengan tidak dapat melampauinya

Banyak sekali rahasia yang dijauhkan dari manu-

sia Dijauhkan dari mereka segala sesuatuyang tidak
ada kaitannya dengan tugas kekhalifahannya di
muka bumi. Sedangkan, bumi ittl sendiri hanya se
jumput kecil saja yang berenang di ruangan yang
amatluas hingga ia hanya bagaikan sebutir debu.

Namun demikian, manusia teperdayajuga dengan

sejumput ilmunya ihr, yang diperolehnya setelah
adanya tz:ri' dafiAllah. Ia teperdaya, lalu mengira
bahwa dirinya di bumi ini sebagai tuhan, mengkufuri
dan mengingkaribahwa alam semesta ini adaTutnrr
nya I(alau pada abad kedua puluh ini para ilmuwan
mulai bersikap merendahkan diri dan menyadari,
berarti mereka mulai mengerti bahwa mereka tidak
diberi ilmu kecuali hanya sedikil Tinggal orang-
orang jahil yang sok pandai saialah yang beranggap
an bahwa dirinya telah mengetatrui ha-hal yang amat
banyak

'Kursi Allah mzliputi lnngit dnn bumi. Allnh tidnk me-

rasa bnat mem.ekhma leduarrya."

Ungkapan ini dinyatakan dalam kalirnat deslaipsi
indrawi di tempat pemurnian yang mutla! yang
diungkapkan oleh Al-Qur'an dengan metode des
laiptif. IGren4 deskripsi (lukisan) di sini akan mem-
berikan kesan kuat dan mendalam serta mantap di
dalamhati mengernihakikatyang dimaksud.'K,nsi'
biasanya digunakan unfuk menunjulilkan makna
"kekuasaan". Apabila kursiAllah meliputi langit dan

bumi, maka sudah tentu kekuasaan-Nya meliputi

keduanya Inilah hakikat dari segi penalaran. Akan
tetapi, garnbaran yang diluhskan pada indra dalam
ungkapan ini lebih mantap dan kual Demikian pula
pengungkapan dengan firman-Nya, 'Allah tidnk
tnerosa bnat mzmelihnra lceduanya."lni juga sebagai

ungkapan tentang kekuasaan yang sempurna.
Tetapi, diungkapkan dalam deslaipsi indrawi, suatu
lukisan yang menggambarkan tidak adanya ke
payahan dan keletihan. Karena pengungkapan Al-

Qur'an itu arahnya untuk melukiskan gambaran-
garnbaran tentang malaramaknayang bersifrtfisikal
indrawi, maka ia lebih mengena, mendalam, dan
mengesankan.

Kita tidak memerlukan perdebatan yang terjadi
seputar ungkapan-ungkapan Al-Qur'an ini, larena
kita telah memahami metode pengungkapan Al-

. Qu/an. Kitajugatidakperlu meminjam filsafit-flsafit
Barat yang telah banyak merusak kelapangan dan
kejelasanAlQu/ah.l

Perlu pula saya sampaikan di sini bahwa saya tidak
mengetahui haditshadits sahih tentang kursi dan
lrsy unfuk menafsirkan dan menentukan batasan
maksud yang dikandung oleh laial yang disebutkan
dalam Al-Qur'an. I(arena itu, saya kira lebih utama
tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dari
keterangan ini saja

'D a4 Allah Mahntingi lngi trfu)ab esm. "

Inilatr sifit-sifrt Allah yang digunalan untuk me
nutup ayat ini, yang menetaplan suatu hakikat dan
mengesankan di dalam jiwa dengan hakikat ini, yang

menunggalkan kemahatinggian unfirk Allah Yang
Mahasuci saja dan menunggalkan kematlabesaran
unhrk-Nya juga Maka pengungkapan dengan kalirnat
seperti ini mengandung maknapembatasan" I(arena
itu, Dia tidak mengatakan,'Wa Huwa Aliyyun'A<hiim

'Dan Dia itu Mahatinggi lagi Mahabesar'," yang
hanya semata-matamenetapkan adanya sifit ihr saja
Akan tetapi, Dia berfirman, "Wa Huwal Aliyyul-
'A<hiim'D arr, Allah Mahatinggi lagi Mahabesad,"
untuk membatasi sifat itu hanya unhrk Allah Yang
Mahasuci saja tanpa adayang bersekutu dengan-
Nm

Dia Esa dengan ketinggian dan kebesaran-Nya-

Tidak seorang hamba pun yang berusaha untuk
mencapai posisi ini melainkan Allah akan menger'rt
baliliannya kepada kerendahan dan kehinaan, serta

1 Unhrk mengetahui pembahasan lebih luas mengenai masalah ini, silakan baca pasal "at-Tbshwirul-Fanni" dan pasal Thariqatul Qur'an" dalam

l<ttab atTashwirul-Fanni fl- @i ara terbitan Penerbit Darusy Syuruq.
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kepada azab dan kehinaan di akhirat Dia berfirman,

"Negri aAhirat itu lfumi j ad.ilan untuk brang- arang y ang

tidnk ingin mmy ombonglmn diri dnn bnbuat lccrusaknn

di (muln) bumi.-." (al-Qashash: 83)

Dia berfirman tentang Fir'aun yang menghadapi
kebinasaan itu,

"...Sesunguhnya dia adnlnh nrang yang sombong,...."

(ad-Dukhaan:31)

Manusia berusaha meraih ketinggian dan ke
besaran, serta menyombongkan diri. Akan tetapi,
bagaimanapun juga ia tidak akan dapat melampaui
kedudukarurya sebagai'hamba'' Allah Yang Maha-
tingsr lagi Mahabesar. Apabila hakikat ini sudah
mantap di dalam jiwa manusia maka ia akan kembali
dan menyadari posisinya sebagai hambaAllah dan
akan surut dari sikap dan tindakannya yang'som-
bong dan melampaui batas. Ia akan takut dan hormat
kepada Allah, akan merasakan keagungan dan ke
besaran-Ny4 akan bersikap sopan kepada-Nya dan
merasa berat berlaku sombong kepada hamba-
hamba Allah. Begihrlah iktikad dan pandangan

hidup, begitulah amal dan perilakunya

Trdak Ada Paksaan; Memeluk Islam
Setelah ayatini menjelaskan kaidah-kaidah talaw-

wur imari dalam segi-seginya yang amat halus dan
menjelaskan sifat Allah serta hubungan maKrluk
dengan-Nya dengan penjelasan yang terang ben-
derang seperti ini, maka ayat berikutnya beralih
unhrk menjelaskan jalan yang harus ditempuh orang-

orang mukmin yang mengemban tnshnwwur darr
melaksanakan dakwah ini, dan yang menjalankan
fugas kepemimpinan terhadap kemanusiaan yang
tersesat dan tersia-sia

:x{4 # A O 3lti i* -t }li e16L}

*pfi;+u,ir:-z:r;-flfii9Uii*iuliy
tFc oJn'r';i't g,'e $; ;;'CkV\:"ri s
3:\a6Yjt{O-5g|,}i:i jr*,3,iti;
'*thi JL tj,i G 16 _A.A LlJ,i p
&6'\9d.&rgiA64fi

' Tidnk adn p alcsann untuk (memasuki) agarna (skm).
Senngguhnya telnhj elns jakn yang bmnr d.ari jakn yang

sesal. Karmn itu, bmangiapa y ang arykar kep ada tlngut
dnn brimnn fuponn Allnh m.alm sesungguhnya in telah

bnpegang pada buhul tnli yang amat kuat dnn tidnk aknn
putus. Allnh Mahn Mmdmgm lngi Moln Mmgetnhui.

Allah Pelindung orang-mang yang berim.an. Dia me-

ngeluarlmn mcrela dmi legelnpan ("elnfvan) lnpono
mlny a (iman). D an orang- orang y ang lmfir, p elindung-
pelindungnya' inlah setan, yang mmgeluarlan muekn
dnri caltaya l"po.do kzgelnpan (l"knfiran)Mnekn itu
annkhpmghuni rwalw. Mnekn lelill di dnl.amnya."
(al-Baqarahz 256-257)

Masalah akidatr, sebagaimanayang dibawa oleh
Islarn, adalalrmasalah kerelaan hati setelah men-
dapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemak-
saan dan tekanan. {gama Islam datang dan berbicara
kepada daya pemahaman manusia dengan segala

kekuatan dan kemampuannya Ia berbicara kepada
akalyang berpikir, inhrisi yang dapat berbicar4 dan
perasuan yang sensitif, sebagaimana ia berbicara
kepada fifahyang tenang. Ia berbicara kepadawujud
manusia secara keseluruhan serta kepada pikiran
dan daya pemahaman manusia dengan segala segi-

nya Ia tidak memaksanya dengan hal-hal luar biasa
yang bersifat kebendaan yarrg kadang-kadang dengan

menyaksikannya seseorang menjadi tunduk. Akan
tetapi, akalnya tak dapat merenungkannya dan
pikirannya tak dapat memikirkannya, karena me
mang hal itu di luar jangkauan akal pikiran.

Apabila agama Islam tidak menghadapi perasaan

manusia dengan kejadian luar biasa yang bersifat
kebendaan dan memaksa maka lebih dari itu tidak
mungkin dia menghadapi manusia dengan meng-
gunakan kekuatan dan daya paksa agar yang ber-
sangkutan memeluk agama Islam di bawah ancaman
dan tekanan, tanpa adanya keterangan dan penjelas
an serta kerelaan hati.

Agama Masehi yang merupakan agarna teraktrir
sebelurn Islam, mewajibkan hukuman dengan besi
dan api, dan bermacam-macam penyiksaan dan
pemaksaanyang dilaksanakan oleh Kerajaan Romawi

hanya semata-mata karena Kaisar Konstantin telah
memeuk agama Masehi. Kekaisaran Romawi me
lalmkan kekejaman dan kekerasan (terhadap orang
lain agar masuk Kristen) sebagaimana yang dulu
mereka lakukan terhadap golongan minoritas Iftisten,
ralryatnya sendiri, yang memeluk Kristen dengan
suka rela. Tbkanan dan paksaan ini tidak hanya
mereka lakukan terhadap orang{rang yang tidak
masuk Ikisten. Bahkan, juga terhadap orang{ftmg
I{risten yang tidak mengikuti mazhab pemerintah,
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dan yang berbeda dengan pemerintah dalam keper-
cayaannya mengenai Almasih.

Maka, ketika Islam datang sesudah itu, yang
pertama kali dipublikasikannya ialah prinsip yang
agung dan besar ini,

' Tidnk od"a p als ann untuk (memnsuki) agama (skm)
Sesungguhnya klnhj elas jalnn yang bmm dnrijalm yang
sesat."

Dalam prinsip ini tampaldah dengan jelas betapa
Allah memuliakan manusi4 menghormatikehenda!
pikiran, dan perasaannya- Juga menyerahkan wusan
mereka kepada dirinya sendiri mengenai masalah
yang kf,rusus berkaitan dengan petunjuk dan ke
sesatan dalam ifttikad, dan memikulkan tanggung
jawab atas dirinya sebagai konsekuensi amal per-
buatannya lni merupakan kebebasan manusiayang
amat l*rusus. Kebebasan yang ditentang untuk di-
berlakukan pada manusia dalam abad keduapuluh
ini oleh ideologi-ideologi penindas dan peraturan-
peraturan atau sistem yang merendahkan manusia,
yang tidak menolerir makhluk yang dimuliakan
Allah--untuk memilih akidahnya--ini agar meng-
konsentrasikan pikirannya untuk memikirkan ke-
hidupan dan tata aturannya yang tidak dikehendaki
oleh pemerintah dengan segenap perangkat dan
pemndang-undanganr5ra- Mak4 kemungkinan yang
dialami oleh yang bersangkutan adalah mengikuti
mazhab pemerintah--yang melarangnya beriman
kepadaTuhan yang mengahr alam semesta ini-dan
kemungkinan lain adalah menghadapi hukuman
mati (kalau tidak mengikutinya) dengan berbagai
macam cara dan alasan.

Kebebasan beriktikad (beragama) adalah hak
asasi manusiayang karern iktikadnyaihrlah dialayak
disebut manusia Maka orang yang melucuti manu-
sia dari kebebasan kemerdekaan berakidah berarti
dia telah melucuti kemanusiarnya- Di samping ke
bebasan beriktikad, dijamin pula kebebasan men-
dakwahkan akidah ini, dan dijamin keamanannya
dari gangguan dan fihah. Kalau tidak demikian,
kebebasan atau kemerdekaan itu hanyalah slogan
kosong yang tidak ada realisasinya dalam kehidupan-

Islam adalah yang paling tinggl pandangannya
terhadap alam dan kehidupan, dan paling lurus
manhnj darr tatanannya bagi masyarakat manusia,
tanpa dapat diperdebatkan lagi. Islamlah yang me
ngumandangkan bahwa tidak ada paksaan unhrk me
meluk agama- Islam jugalah yang menjelaskan ke
pada para pemeluk-pemeluknya- sebelum yang lain-
nya-bahwa mereka tidak boleh memaksa orang lain

untuk memelukagamaini. Maka bagaimana dengan
ideologi-ideologr dan aturan-aturan dunia yang ter-
batas dan memaksa dengan menggunakan kekuasa
an negar4 dan tidak menolerir orang lain untuk ber-
beda pandangan hidup dengannya?

Kalimat ini diungkapkan dalam bentuk negatif
secaramutlak, " Lan ilcranlnfd-diin'tidakada paksaan

untuk (meinasuki) agama (slarn)'." Ungkapan ini
unhrk nnfi ul.jinsi' meniadakan segala jenis' sebagai-
mana dikatakan oleh para atrli ilrnu nahwu. Yakni,
menegasikan semua benfuk pemaksaan, meniada-
kan pemaksaan secara mendasar. Islam menjauhkan
pemaksaan dalam dunia dan realita. Bukan cuma
sekadar melarang melakukannya saja. Dan, me
larang dalam bentuk menegasikan--dan meniadakan
semua jenisnya--itu lebih dalam kesannya dan lebih

"kuat petunjuknya
I&limatinitidakmenarnbah sentuhankepadahati

manusia dengan senfuhan yang menyadarkarury4
menjadikannya rindu kepada petunjuh dan me
nunjuk&annya ke jalan yang benar, dan menjelaskan
hakikat iman yang dinyatakannya bahwa ia begitu
jelas dan terang. Dia berfirman,

'Sesungguhnya telnh jeln jalnn yang bmnr dmi jal.an

yang sesat."

Iman itu adalah jalan yang benar, yang sudah
seharusnya manusia mennrkai dan mengingin-
kannya. Sedangkan, kekafran adalah jalan yang
sesaf yang sudah seharusnya manusia berlari men-
jauhinya dan memelihara diri darinya

Persoalannya begihr praktis. Maka, tidaklah
manusia merenungkan nikrnat iman dengan pikiran
yang jernih dan terang, dengan hati yang tenang dan
damai, dengan jiwa yang penuh perhatian dan pe
rasaan yang bersih, dan dengan tata kemasya-
rakatannyayang bagus dan lurus, yang mendorong
pengembangan dan peningkatan kualitas kehidup
an. TidaHah manusiamerenungkan keimanan de
ngan cara demikian ini melainkan akan mendapat-
kan jalan hidup yang benar dan lurus, yang tidak
akan menolaknya kecuali orang yang bodoh. Yakni,
oftmg yang meninggalkan jalan yang benar menuju
jalan yang sesat, meninggalkan petunjuk menuju
kepada kesesatan| dan mengutamakan kegelapan,
kegoncangan, kehinaan, dan kesesatan daripada
ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, ketinggian,
dan keluhuran.

Kemudian, diperjelas dan dipertegas lagi hakikat
iman dengan batasan yang amat jelas,
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"Knrnm itu, bmmgsiapa y ang ;nglcnr keladn tltngut dnt
beriman kzpada Allah, maka sesun{guhnya ia telnh
bnpegang padn fuhul tali ymg antnr km dnn tidnk aknn
putus."

Sesungsuhny4 pengingkaran itu harus ditujulian
kepada apa yang memang harus diingkari, yaihr
"tlagut". Sedangkan, iman harus dihrjukrn kepada
siapa yang memang pahrt diimani, yaifu "Allah".

'Ilwgut" adalahvariasi benfuk kata dari "thugh-

yaan", yangberarti segala sesuahr yang melampaui
kesadaran, melanggar kebenaran, dan melampaui
batas yang telah ditetapkanAllah bagi harnbahamba
Nya tidak berpedoman kepada akidah Allah, fidak
berpedoman pada syariat yang ditetapkan A[ah.
Dan, yang termasuk dalam kategori thagut adalatr
juga setiap mmlnj'tatanan, sistem'yang tidak ber-
pijak pada perahran Allah. Begitu juga setiap pan-

dangan, perundang-undangan, perahlran, kesopan-
an, atau tradisi yang tidak berpijak pada peraturan 

.

dan syariatAllah. Oleh karena ihr, barangsiapayang
mengsingkari semua ini dalam segala bentuk dan
modelny4 dan beriman kepadaAllah dan berp[iak
pada perafuranAllah saja niscaya dia akan selamal
Keselamatarurya itu terlukis di dalam'bapegang padn

tali yang amat kmt dnn tidnk almn puhn".
Dalam pernyataan ini, kita jumpai di hadapan kita

suatu lukisan indrawi (yang seakan-akan terlihat
dengan indra kita) tentang hakikat sesuahr yang
bersifatbatiniah dan maknawiah. Iman kepadaAllah
dilukiskan sebagai taliyang amatkuat dan tidak akan
pufus selama-lamanya. Iabegitu kuat dan kokoh, tak
akan patah. Orang yang berpegang padanya tidak
akan tersesat dari jalan keselarnatan. Iaberkaitan erat
dengan kebinasaan dan keselamatan Anda.

Iman pada hakikatnya adalah petunjuk yang
membimbing kepada hakikatpertamayanag dengan
hakikat ini terwujudlah semua hakikat di alam se
mesta ini. Hakikatpertama ihr adalah hakikatAllah.
Iman juga menunjukkan kepada hakikat tata aturan
yang ditetapkan Allah bagi alam semesta ini, dan
dengannya alam semesta berdiri tegak Dan, orang
yangberpegang pada tali iman ini niscaya dia akan
dapatberjalan di atas petrnjukmenuju kepadaTuhan-

ryza- IGrenaitr, iafidak akan terdampar, ketinggalan,
dicerai-beraikan jalan-jalan kehidupan yang lain,
serta menyimpang dan tersesat

'Allnh Mo]tn Mmdmgar lngi Mala Mmgetahui. "

Mendengar apa yang diucapkan oleh lidah,
mengetahui apayang tersimpan di dalam hati. Maka
orang mukmin yang senantiasa berhubungan de
ngan Allah tidak akan menipu, menganiaya, dan
mengecewakan orang lain.

Ayat berikufuiya menggambarkan pemandangan
indrawi yang hidup dan bergeralE menempuh jalan
petunjuk dari jalan kesesatan, bagaimana pehrnjuk
itu dan bagaimana kesesatan ihr. Ia menggarnbarkan
bagaimana tangan.Allah--Pelindung orang-orang
yang beriman--membimbing tangan mereka, lalu
mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke
pada catnya Sementar4 thagut-thagut yang menjadi
pelindung oringorang kafir, menggandeng tangan
mereka dan mengeluarkan mereka dari cahaya
menuju kepada kegelapan.

" Ini adalah pemandangan yang mengagumkan,
hidup, dan mengesankan. Imajinasi kita mengikuti
yang ini dan yang itu, yang datang ke sini dan ber-
angkat ke sana Suahr lukisan yang memproyeksikan
ungkapan pikiran semat4 yang tiadamenggerakkan
imajinasi, tidak menyentrh perasaan, tidak mengesarr
kan hati, dan tidakberbicara kepadapikiran kecuali
dengan makna-makna dan lafrl-lafil.

Apabila kita ingin mengetahui kelebihan metode
pelukisan AlQur'an, maka hendaldah kita berusaha
menempatkan semua yang terpikirkan ke dalam
benhrk pemandangan yang hidup ini. Misalnya kita
mengatakan, "Allah adalah pelindung oftrlg-orang
yang beriman, Dia membimbing mereka kepada
keimanan. Dan orangorang kafir, pelindung-pelin-
dungnya adalah thasut, dan thaghut itu membim-
bing mereka kepada kekafiran." Maka, ungkapan
semacam ini adalah ungkapan yang mati, tiada ke
hangatan, gerak, dan irama-2

Kitabandingkanucapankita ini dengan ungkapan
AlQur'an yang hidup dan mengesankan, yang kita
jumpai ungkapannya yang lembut tentang suahr
hakikat,

'Alhh Pekndung orang-nranglang brimmt. Din me-
ngeluarlrnn mnela dnri lugelnpan (L,zlnfiran) l"pon"
calmy a (irnan). D an orang- orang y ang knfr, p elindung-
pelindungnya adnlnh setnn, yang mmgekarlmn mnelm
dari mluya l"pod" leegelnpan (fukartran)."

Iman adalah cah4r4 sebuah cahaya dengan tabiat
dan hakikatnya- Sedangtan, kekafran adalah kegelap
an-kegelapan, kegelapan-kegelapan yang banyak

2 Untuk mengetahui pembahasan lebih luas, silakan periksa pasal "ThariqatulQur'an d a\arr-l<ttab at-Tashuirut-Fannifl-Qtiazterbitan Darusy.
Slrrruq.



Tafsir Fi ZhilalilQur'on I (34s) Jnz lll: Bagian Akhiral-Boqarah

dan bermacam-macam, namun semuanya adalah
kegelapan.

Tidak ada hakikat yang lebih tepat dan lebih jeli
daripada pengungkapan imnn dengan cahaya (rur),
dan pengungkap an lulafiran dengan fu ge lnpan

Iman adalah cahayayang pertama kali menyinari
dan menerangi eksistensi seorang mukmin, yang
memancar di dalam hatinya dan yang menyinari
ruhnya sehinggamenjadi terang, cerah, dan memar
carkan cahaya sekelilingnya dengan terang ben-
derang. Cahaya yang menyingkap hakikat-hakikat
segala sesuatu, hakikat-hakikat nilai, dan hakikat-
hakikat semua tashnwwur dan pandangan hidup.
Sehingga hati yang beriman dapat melihat semua-
nya dengan terang-benderang tanpa kesamaran,
jelas tanpa kekaburan, mantap di tempatnya tanpa
tergoyahkan. Kemudian ia ambil apayang seharus
nya ia ambil, dan ia tinggalkan apa yang seharusnya
ia tinggalkan. Semuanya dilakukan dengan penuh
ketenangan, ketenteraman, kepercayaan, dan ke
mantapan dengan tidak ada kegoncangan dan ke
goyangan padanya. Cahaya yang menyibak jalan
menuju nnmus knuni' undang-wrdang alam ciptaan
Allah', sehingga seorang mul<rnin senantiasa menye
suaikan geraklangkahnya dengan hukum alam di
sekitarnya dan di celahcelahnya Ia berjalan di jalan

hidupnya menuju Allah dengan tenang dan lemah-
lembut, tidak kasar dan tidak berbenhran sana-sini,
serta tidak terombang-ambing ke sana ke mari.
Maka" jalan fitatrrya tersingkap dan terketahui.

Ihrlah cahayayang satu-sahrny4 yang membim-
bing kepadajalan yang satu. Sedangkan, kesesatan
kekafiran adalah kegelapan-kegelapan yang ber-
macam-macam dan beraneka ragam. Kegelapan
hawa nafsu dan syahwat. Kegelapan kebingungan
dan keterombang-ambingan. Kegelapan kesom-
bongan dan melampaui batas. Kegelapankelematran
dan kehinaan. Kegelapan riya dan nifak Kegelapan
kerakusan dan kegilagilaan. Juga kegelapan keragrr-
raguan dan ketidakstabilan. Kegelapan-kegelapan
yang beraneka ragam dan tidak dapat dibatasi, yang
semuanya terjadi ketika manusia sudah menyim-
pang dari jalanAllah, dan menerima jalan hidup dari
selain Allah, serta berpedoman kepada selain manhnj
Allah. Tidaldah manusia meninggalkan catrayaAllah
satu-satunya yang tidak berbilang dan cahaya ke
benaran sahr-safunya yang tidak ada kesamaran
padany4 melainkan ia masuk ke dalam kegelapan-

kegelapan yang beraneka corak dan macamny4
yang semuanya adalah kegelapan.

Akibat yang layak bagi oftrlg{ftmg yang meng-
ikuti jalan kegelapan ini adalah,

'Mnelw itu adnlnltpmghuni nsralm. Mnela lel@l di
dnlnmnya."

Apabila mereka tidak terbimbing dengan cahaya
(iman), maka mereka akan kekal di dalam neraka

Sesungguhnya kebenaran ihr hanya sahr, tidak
berbilang. Sedangkan, kesesatan itu bermacam-
macam dan beraneka ragam. Mak4 apa lagi yang
ada sesudah kebenaran kalau bukan kesesatan?

Kebebasan Beragama dan Kewajiban Jihad
" dalam Islam

Sebelwtr kita berpindatr dari pelajaran ini, baiHah
kami bicarakan kaidah "lnn ilcraaln fd- diin ndak ada
paksaan unhrk (memasuki) agama (slam)' " dalam
kaitannya dengan kewajiban jihad dalam Islam, serta
kondisi.kondisi lifiusus yang ditentukan Islam, dan
firman Allah dalam ayat terdahulu,

"Pnangilah mcrela itu, sehingga finak anarttuah lngi
dnn (sehinga) lutannn itu lwnya sarnta-mnta untuk
Allah.' (al-Baqarah: 193)

Sebagian musuh-musuh Islam yang jengkel ke
pada Islam menuduh hal ini kontradiktif. Mereka
menuduh Islam memerintahkan penyebaraan agarna
nya dengan pedang tetapi pada waktu yang sama
mengatakan, "Tidnk ada paksaan untuk (rnemasuki)

agama Qslmn)' Sebagian musuh-musuh Islam yang
lain berpura-pura membela Islam dari tuduhan ini.
Tetapi, mereka berusaha melalmkan tindakan busuk
yaitu hendak memadamkan ruh jihad dalam jiwa
kaum muslimin dan mengecilkan peranannya dalam
sejarah Islam. Dia mencoba memberikan pengarah-
an kepada kaum muslimin-dengan cara yang lici!
menyenangkan, tapi penuh tipu daya-bahwa mulai
sekarang dan seterusnya sudah tidak perlu lasi
menggunakan sarana yang berupa jihad. Semua ini
dikemas dalam bentuk seakan-akan membela Islam
dari tuduhanyang menyakitkan ihr.3

Kedua golongan manusia ini adalah dari kalangan
orientalis yang f,ekerja dalam suatu ladang untuk
memerangi Islam, mengubah manlnjaya dan me
matikan pehrnjuk-petrnjuknyayang amatmengesan-

3 Yang getol dalam hal ini adalah SirW. Arnold pengarang bukrt Dakwah tepada Islamyang dtterjemahkan oleh Dr. Ibrahim Hasan dan saudaranya.
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kan di dalam perasaan kaum muslimin, supaya
semangat jihadnya tidak bangkif Mereka melaku-
kan itu karern mereka tidak dapatmenghentikannya
dalam medan perjuangan. Mereka memsa arnan dan
tenang sejak berhasil mengendurkan dan mem-
belenggunya dengan berbagai cara, lalu mereka
keroyok dengan pukulan-pukulan yang berhrbi.tubi
di semua lini. Mereka meninabobokan kaum mus
limin dengan pernyataan bahwa peperangan antara
penjajah dan negara mereka bukanlahperang akidah
yang memerlukan jihad. Perang itu hanya semata-
mata perang karena rebutan pasar, bahan-bahan
mentah, hasil tambang, dan kekuasaan. I(arena ihr,
tidak perlu jihad.

Islam menghunus pedang, membela, dan ber-
jihad dalam sejarahnyayang panjang, bukan unhrk
memaksa seseorang agar memeluk Islam. Tetapi,
unhrk menjamin tercapainya beberapa sasaran dan
hrjuan yang semuurrya memerlukan jihad.

Pntama,Islam mensyariatkan jihad untuk mem-
bela orangorang mukrnin dari gangguan dan fitnah
yang ditimpakan musuh-musuh Islam. Juga untuk
memberikan jaminan keamanan atas jiw4 harta dan
akidah kaum muslimin. Prinsip yang besar itu sudah
ditetapkan dalam surah ini, padajuzkedua'Waffinnnt
asyaddtil minal-qatk' danfitutah itu lebih besar bahaya
nya daripada pembunuhan'." Maka, permusuhan
dan penggangguan ihr adalah disebabkan oleh
akidah tersebut, dan memfitrah pemeluknya agar
keluar dari akidah Islamiah ini adalah lebih besar
bahayanya daripada permusuhan terhadap urusan
kehidupan. Maka akidah itu lebih tinggr nilainya
daripada kehidupa.n menurut prinsip yang agung ini.
Apabila seorang mulnnin diizinkan berperang untuk
membela kehidupan dan hartany4 maka sudah
tenhr dia lebih diizinkan untuk berperang demi
membela akidah dan aganunya.

I(aum muslimin dahulu ditimpa fibrah dan disakiti
berkenaan dengan akidah mereka. Mereka harus
menolak fitnah ini untuk membela milik mereka
yang paling berharga (akidah dan agama). Mereka
ditimpa fihah karenaakidaturya dan mereka disakiti
gara-gara akidah di berbagai negeri di belahan bumi
ini. Negeri Andalus telah menyaksikan betapa ke
jamnyapenyiksaan dan pembunuhan massal dalam
rangka memfitnah (mengeluarkan) kaum muslimin
dari akidah mereka, dan memftnah aliran-aliran
I(risten lain supaya mengikuti aliran Katolik. Di

Spanyol pada hari ihr tidak ada naungan unhrk Islam
dan untuk aliran-aliran Ikisten non-IGtolih Baitul
Maqdis dan sekitarnya juga menyaksikan betapa
kejamnya serangan pasukan Salib yang sasaran
utamanya tak lain adalah akidah. Kaum muslimin
bergelimang perang di wilayah ini hanya di bawah
bendera aHdah sehingga mereka mendapat keme
nangan dan'berhasil menjaganya hingga tidak
sampai menjadi seperti Andalus yang pedih itu.

IGummuslimin senantiasa ditimpafitnah di semua
negara komunis, paganis (penyembah banyak dewa) ,

zionis, dan Kristena di berbagai penjuru dunia Mak4
jihad senantiasa diwajibkan atas mereka unhrk me
nolak fihrah jikh mereka benar-benar orang muslim.

I{e diln" Islarflmensyariatkan jihad untuk menegak-
kan kebebasan berdakwah, setelah menetapkan
kebebasan akidah.Islam datang dengan membawa
toihawwur'pandangan' yang paling sempurna me
ngenai alam dan kehidupan, dan dengan tatanan
yang paling tinggr bagi perkembangan hidup. Ia
datang dengan membawa kebaikan ini unfuk mem-
bimbing manusia kepada kemanusiaan yang utuh,
dan unhrk disampaikannya ke telinga dan hati mereka
Maka, setelah sampainya keterangan dan dakwah
itu, barangsiapa yang hendak beriman silakan ber-
iman, dan barangsiapa yang hendak kafir silakan
kafir. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama.

Akan tetapi, sebelum itu harus dihilangkan dulu
semua rintangan yang menghambatjalan penyampai-
an kebaikan ini kepada seluruh manusia, sebagai-
mana Islam sendiri datang dari Allah untuk manusia
secara keseluruhan. Dan, harus dihilangkan pula
semua rintangan yang menghalangi manusia unfuk
mendengarkan, berpikir objektif, dan bergabung ke
dalam barisan oftxtg{ftrng yang mendapat ftunjuh
kalaumerekamau.

Di antarabentukharnbatan dan rintangan ini ialah
adanya peraturan-peraturan dan perurdang-undang-
an yang zahm dan melampaui batas di muka bumi
yang menghalang-halangi manusia unhrk mendengar-
kan pehmjuk dan juga memfitnah orangoftmg yang
telah mendapat petunjuk. Maka, Islam berjihad
unhrk merobohkan tatanan-tatanan yang zaltn int,
dan untuk menggantinya dengan undang-undang
yang adil dan menjamin kebebasan berdakwah
kepada jalan kebenftran di semua tempat, serta
menjamin kekebasan dan kemerdekaan para juru
dakwah.

4ljhaLUitAb Dirasat Islnmilahkaryapengarang padapasallimabelas dibawah judul"al-Mulimuuna Muta'ashshibuun", terbitan Darusy-syuruq
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Sasaran ini terus berlaku dan notaGne jihad men-
jadi wajib atas kaum muslimin unhrk dapat menyampai
kan Islam, jika memang mereka benar-benar mus
limin.

Ifu tgo, Isl^nmensyariatkan jihad untuk menegak-

kan peraturannya lang kfiusus, memantapkanny4
dan melindunginya di mukabumi. Hanya Islam saja

peraturan yang memberikan kebebasan kepada
manusia terhadap saudaranya sesama manusia,
dengan menetapkan bahwa hanya ada satu ubudiah
(peribadatan dan penghambaan diri), yaitu kepada
Allah Yang Mahabesar lagi Mahatinggi. Dihilane-
kannya dari muka bumi semua bentuk ubudiah
manusia terhadap manusia lain dalam segala benhrk
dan modelnya- Tidak ada seorang manusia pun, tidak
ada satu kelas pun, dan tidak ada safu umat pun yang

berhak membuat syariat unhrk mengafur dan me
nata kehidupan manusia Hanya ada satu Rnbbbagt
semuamanusi4 yang berwenang membuat syariat
bagi mereka seluruhnya, dan hanya kepada-Nya
sajalah manusia menujukan ketaatan dan kepafuh-
anny4 sebagaimana hanya kepada-Nya saja mereka
menujukan iman dan ibadahnya-

Tidak ada ketaatan terhadap tatanan bagi manusia
ini kecuali dalam rangka melaksanakan syariatAllah,
yang diserahkan kepada sekelompok oftmg unhrk
melaksanakan hrgas ini, tapi tidak membuat syariat
sendiri. Karena, membuat syariatihr adalah urusan
Allah saja yang merupakan lambang kehrhanan-Nya
dalam kehidupan manusia Mak4 tidak diperkenan-
kan seseorang cobacoba menempatkan dirinya
dalam posisi kehrhanan sementara dia sendiri hanya
seorang hamba!

Inilah kaidah nizlwm Rnbbani'perundang-undang-
anTuhan'yang dibawa oleh Islam. Di atas kaidah ini
tegaklah akhakyang bersih dan menjamin kemer-
dekaan bagi setiap manusia, walaupun terhadap
orang yang tidak memeluk akidah lslam. Dilindungi-
lah kehormatan setiap orang meskipun merekayang
tidak memeluk Islam, dan dipeliharalah semua hak
warga negara di dalam negara Islam, apa pun akidah
orang itu. Tidak seoftng pun boleh dipaksa untuk
memeluk Islam. Tugas seoftmg muslim hanya me
nyampaikan dahah Islam.

Islam mensyariatkan jihad unhrk menegakkan
peraturannya yang luhur di muka bumi, memantap
kannya dan melindunginya Di antara haknya ialah

berusaha membasmi semua sistem yang aniaya dan
diteeahkan pada prinsip perbudakan manusia ter-
hadap manusia lain. Sistem di mana seorang hamba
menempatkan dirinya dalam posisi uluhiah dan
berusaha melakukan peran uluhiah, tanpa hak.
Sistem seperti ini harus diperangi dan dilakukan
perlawanan terhadapnya- Islam harus menyingkir-
kannya agar ia dapat memproklamirkan perafur-
annyayang luhur di mukabumi. Kemudian di bawah
naungannya dibiarkannya manusia hidup dengan
akidah masing-masing secara bebas. Mereka hanya
diwajibkan memahrhi tatanan sosial kemasyarakabn,
moral, ekonomi, dan pemerintahan. Adapun me
ngenai unisan kepercayaan di dalam hati, maka
mereka bebas menenhrkannya sendiri. Mengenai
urusan pribadi, mereka juga bebas mengurusnya
sendiri, sesuai dengan akidah masing-masing. Islam

'melindungi merek4 menjamin kebebasan mereka
dalam berakidah dan menjamin hak-hak mereka,
serta memelihara kehormatan mereka dalam batas
batas perahrrannya-

Nah, jihad dan perjuangan unhrk menegakkan
peraturan yang luhur ini merupakan kewajiban kaum
muslimin, "Sehingga tidnk adnftnah lngi dnn (sehinga)

lrzmnnn (agor*) itu hanya semnta-matn untuk Allah."
Sehingsa tidak adalagi kehrhanan dan ketaatan di
muka bumi untuk selain Allahs.

IGlau begihr, Islam tidak mengangkat unfirk me
maksa manusia supaya memeluk akidahnya dan
Islam tidak disebarkan dengan pedang dalam pe
ngertian sebagaimana yang dimaksudkan oleh
musuh-musuh Islam yang melontarkan fuduhan
demikian. Islam hanya mensyariatkan jihad unhrk
menegaftJ<an perahrran yang memberi rasa alnan,
yang di bawah naungannya pemeluk akidah-akidah
lain merasa arnan, dan hidup di dalam bingkainya
dengan tunduk dan pahrh meskipun tidak memeluk
akidah Islam.

Kekuatan Islam merupakan sesuafir yang amat
vital bagi eksisnya Islanl berkembangny4 ketenang-
an pemeluk akidahnya, ketenangan orang yang
hendak memeluk akidah ini buat diriny4 dan mene
gakl<an perahranyang saleh ini serta memelihara-
nya Jihad itu bukan samna yang tidak penting dan
tidak vital bagi masa kininya dan masa depannya,
sebagaimanayants ingin diembuskan musuh-musuh
Islam terhadap kaum muslimin.

5 Penielasan lebih lengkap mengenai masalah jihad ini silakan bac al<ttab al-Jihtdkarya seorang tokoh muslim Salyid AbulAla al-Maududi dan

l<ttab as-Salamul-'Aalamifl-klamkarya penl'r-rsun (Sayyid Quthb) sendiri, terbitan Darusy-Sluruq.
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IGrena ifu , Islam harus memiliki nifam'peratw-
an' dan kekuatan, dan Islam menierlukan jihad.
Inilah tabiatyang tanpanya Islam tidak akan dapat
hidup dan berjalan.

' Tidak ada paksaan untuk (nwm.asuki) agamn (Islnm). "

Memang benar demikian, tetapi,

"siaplanlnh untuk rnengh.adnpi maekn leclaatnn apa
saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kudn yang
dinm.bat untuk bapnarry (yang dzrryan pnsiapan itu)
Ieamu mmgentnrlmn musuh Allah, musuhmu, dan
nrang-orang sehin mnela yang lamu tidnk mmgeta-
huinyasednngAllahnwngetahuinya."(al-Anf aalz60)

Inilah standar urusan dalam Islam. Demikianlatr
seharusnya kaum muslimin mengetahui hakikat
agama dan sejarah mereka, Maka, sikap mereka
terhadap agama tidak seperti sikap tertuduh yang
berusaha mengadakan pembelaan. Tetapi, senan-
tiasa sebagai orang yang mantap, percaya, dan
merasa unggul melebihi semua pandangan hidup di
duni4 semuaperahran, dan semua ideologl Mereka
tidak teperdaya oleh orangorang yang berpurapura
membela agamamereka dengan melucuti dari hati
mereka rasa kewajiban jihad untuk mengamankan
pemelukny4 jihad unhrk menyingkirkan duriduri
kebatilan yang melampaui batas, jihad untuk me
nyenangkan semua manusia dengan kebaikan yang
dibawanya Tidak ada seorang pun yang bertindak
jahat terhadapnya seperti kejahatan orang yang
menghalangi manusia darinya

Maka, itulah musuh kemanusiaan yang paling
sengif yang harus disingkirkan dan dijauhkan dari
kemanusiaan kalau toh manusia itu mau bertindak
yang lurus dan berpikir objektif, Agar manusia dapat
bertindak yang benar dan berpikir yang objektif,
maka kaum muslimin wajib menyingkirkan musuh-
musuh itu, karena mereka telah dipilih oleh Allah
dan telah diberi nikrnatiman.

Yang demikian itu menjadi kewajiban mereka
terhadap diri mereka sendiri dan kepada semua
manusia. Mereka kelak akan dituntut di hadapan
Allah berkenaan dengan kewajiban ini.

<)t5l;iir:\fi,rS*,:a:r*y.W"5iJ#{
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'Apakah kamu tidak memperhatikan orang
yang mendebat Ibrahim tentang Thhannya
(AIIah) karena Allah telah memberikan kepada
orang itu pemerintatran (kekuasaan). Ketika
Ibrahim mengatakanr'Thhanku ialah Yang
menghidupkan dan mematikano' orang ihr ber-
katar'Saya dapat menghidupkan dan memati-
ka^n.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah
menerbitkan matahari dari timur, mal<a terbit-
kanlah dia dari barat'Lalu heran terdiamlah
orang kalir iur. Allah tidak memberi petrrnjuk
kepada orang-orang yang zalim. (258) Ata4 apa-
katr (kamu tidaft memperhatikan) orang yang
melalui suahr negeri yang (temboknya) telah
roboh menuhrpi atapnya? Dia berkata"'Bagai-
nrana Atlah menghidupkan kembali negeri ini
setelah hancurP l\dalq Allah mematikan orang
ihr serahrs tatun, kemudian menghidupkannya
kembali. Allah bertanyq Terapa lama kamu
tinggal di siniP Ia menjawab,'Saya telah tinsal
di sini sehari atau setengah hari.' Allah ber-
finnaru'Sebenainya kamu telah tinggal di sini
sera[rs tahun lamanya. Lihatlah kepada makan-
an da"n minumanmu yang belum lagi berubab,
dan Uhatfah kepada keledai kamu (yang telah
menjadi tulang-belulang). Karni akan menjadi-
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kan kamu tanda kehasaan Kami bagi manusia-
Lihatlah kepada hrlang-betularig keledai iur' ke-
mudian Kami menyusunnya kembali da.n mem-
balubrya denga"n daging.' I\,Iaka, tatkala telah
nyata kepadanya (bag?dmana AIIah menghidup-
kan ya.ng telah mati) dira pun berka,ta' "Saya 1'atdn
bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuaul.'
(259) Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata"Ya
fUhantcq perlihatka"nlah kepadaku bagaimana
Engkau menghidupkan ora.ng mati.' Allah ber
firmarL'Belum yakinkah kamuP Ibrahim men-
jawabr'Aku telah meyakininya' akan tetapi agar
hatiku tetap mantaP @engan imanlru).'Alhfi
berfirma^n,'(I(alau demikian) a^rnbillah empat
ekor bunrng lalu cincanglah semuarrya olehmu-'
(AIhh berfinnan), T,alu letaldcan di atas tiap-
tiap satr bukit saUr bagra.n dari bagian-bagiart
ihr Kemudian pangiltah mereka' niscaya mereka
datang kepadamu dengan segera.' Keahuilah
bahwa Allah lVlahaperkasa tagi il{ahabiiaksana-
(260)'

Menghidupkan Kembali Ora"ng-Orang
yang Telah Mati

Ketiga ayat ini secara keseluruhan mencakup
sebuah tem4 yaitu rahasia kehidupan dan kematian,

serta hakikat kehidupan dan kematian. Ini mem-

benhrk sebuah opini tentang tnshnwwurislami, di-

hubungkan dengan kaidah-kaidahyang telah ditetap
kan oleh ayat-ayat terdatrulu sejak permulaan iuz'tri,
dan bersambung secara langsung dengan ayatkursi
dan ketetapannya mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala
Semuanya menggambarkan salah satu segi dari
usaha panjang yang tampak jelas dalam AlQur' anul-

Karim unfuk menumbuhkan tnslnwwuryangbenar
mengenai hakikat-hakikat alam wujud ini di dalam

hati dan pikiran orang muslim. Suatr urusan yang

pasti dihadapi dalam kehidupan ini dengan penuh

kesadaran, yang bersumber dari pandangan yang

benar dan jelas, yang berpijak pada keyakinan yang

mantap dan menenteramkan.
Mak4 aturan kehid upan, mnnlnjperilaku, kaidah-

kaidah ahlah dan sopan sanhrn tidaklah lepas dari
pandangannya mengenai akidah. Batrkan, semua ifu
berpijak pada akidah dan bersurnber darinya Semua

itu tidak akan mantap, tidak akan konsis, dan tidak
memiliki timbangan yang mantap kecuali jika ber-

hubungan dan berjalin dengan akidah, dan dengan

tnshnuw ur' pandangan' yang menyeluruh mengenai

alam wujud ini dan hubungannya dengan Sang Matra

Pencipta yang telatr mewujudkannya- Oleh karena

ihrlah, difokuskan penjelasan kaidah-kai dah ttuhnw-

zozrtentang iktikad yang dikandung oleh Al-Qur'an
periode Mekah secra total. Hal ini pun akan terus
ditemui manusia dalam AlQur'an periode Madinah
sesuai dengan setiap pensyariatan dan pengarahan-

nya terhadap semua urusan kehidupan.
Ayat pertama mengisatrkan dialog antara Nabi

Ibrahim a.s. dan-seorang raja yang berkuasa pada

masanya, yang mendebatnya mengenai Allah. Ayat
itu tidak menyebutkan siapa nama raja itu, karena
penyebutan nama tidak menanrbah pelajaran sedikit
pun dalani ayat itu. Dialog itu diceritakan kepada

Nabi Muhammad saw. dan segenap kaum muslimin
dengan metode yang sangat mengagumkan tentang

seseorang yang membantah Ibrahim mengenai

Tuhannya, seakan-akan dialog itu tampak sedang

berlangsung dari celahcelah penceritaan ALQUr' an

yang mengagumkan itu,

4$\fit\rivilvr jOet$:"if,J#ifr
-63w J6 L}it -& u 5i i; ;+tLJ'6iy

9AA-A\&6i5yiu9rt6"6s
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Si *6aq;6
'u:tYf;:i

'Apaknh lamu tidak mempulrutilan aratg yang men-

dzbat Ihrahim tmtarry Tuhnnnya (AIkh) lurma Allnh
telnh m.emberiknn lupadn uarry itu pemerintalnn (lee-

luasaan). Kefila lhrahim mengatalwn, Tuhmku inlnh

Yang mmghidltplmn dnn m.unatilan', uang itu b erlul4
'Saya dnpat mmghinupl(nn dnn memntilan.' Ibtahim

berlerq'Saungulatya Allnh mmnhitlan matahmi dmi
timur, m.ala tnbitlanlnh din dnri barat.'Inla hnan
tudinmlnh matg kafir iht. Allnh tidnk mnnberi penryiuk

t"podo mong- iang y ang alim. " (al-Baqarah: 258)

Rajayang mendebat Nabi Ibrahim ihr tidak meng-

ingkari adanya Allah sama sekali. Ia hanya meng-

ingkari kemahaesaan-Nya dalam uluhiy oh dan rubu-

b iy ah, ser takeklasaarNya menjalankan dan meng-

ahr alam semesta ini sendirian. Hal ini sepertiyang
dilakukan sebagian dari orang{rang yang menyim-
pang akidahnya pada zaffian jahiliah yang juga

mengakui adanya Allah, tetapi mereka membuat
sekutu-sekuhr bagi-Nya lantas mereka menisbatkan

kepadanya semua aktivitas dan kegiatan hidup

Ar
f0Av
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mereka Dia (raja tersebut) juga meqgingkari kalau
kedaulatan itu hanya menjadi hak Allah sendiri,
sehinggatidak adakedaulatan unhrk mengahr dunia
dan membuat syariat bagi masyarakat melainkan
kedaulatan-Nya

Raja yang mungkar dan keras kepala ini hanya
mengingkari dan bersikeras menolak "sebab" yang
karenanya seharusnya dia beriman dan bersyulmr.
Sebab ihr ial ah' bahua Allnh telah mmtb rriknn lupann-
nya parmintalwn (L,zktasaan)"di tangarmya. Seharus
nya ia bersnrlmr dan mengakui nikmat ihr. Tetapi,
sang raja ihr justru bersikap aniaya dan sombong
terhadap orang{rang yang tidak mendapatkan
nikrnat Allah itu dan tidak mengetahui sumber
nikrnat iti. Oleh karena ihr, mereka menempatkan
kekufuran pada tempat kesyukuran, dan mereka
menjadi tersesat karena "sebab" yang semestinya
merekajustru mendapat petunffi itu. Maka mereka
berkuasa karena Allah telah memberi kekuasaan
kepadamerek4 danAlah tidak menugaskan mereka
agar memaksakan manusia dengan kekerasan unhrk
mengikuti syariat-syariat dan perafuran-peraturan
buatan mereka sendiri. Karena mereka sama saja
dengan manusia lain, sama-sama harnbaAllah, yang
menerima syariat dari Allah.

IGrena ihr, Allah merasaheran terhadap rajayang
bersikap demikian, dan diceritakan-Nya kisah ini
kepada Nabi-Nya saw.,

"Ap alah lwmu tidak mtmp nhntilan nrang I ang men-

dzbat lbrohim tentang Tuhnnnya (AIkh) lmrmn Allnh
telnh membni kepada orang itu pemnintahnn (ke-

lruasann)?"

'Apal(nh lmmu tidnk mempnlntikan?"Ini adalah
ungkapan kalimat unhrk menunjukkan betapa jelek
dan buruknya kelakuan orang ihr. Pengingkaran ini
dapat dipahami dari susunan kalimat maupun dari
kandungannya Tindakan ihr sungguh mungkar, di
mana seseorang mendebat dan membantah justru
"disebabkan" dia mendapat nikmat dan anugerah!
Sebagai seonmg hamba dia mendakwakan dirinya
berhak terhadap sesuahr yang merupakan hak lihusus
Tuharmya, dan merasa sebagai penguasa yang ber-
hak mengahrr manusia dengan hawa nafsuny4 tanpa
mengaorkan undang-undang dan perahrrannya pada

syariatAllah.

"Ihrahim mmganlrnn, Thhnnlw inlnh Yong menghinup -
knn d"an munatikan."'

Menghidupkan dan mematikan merupakan dua
buah fenomena yang selalu terjadi berulang-ulang

setiap saat yang menggelitik perasaan dan pikiran
manusia Keduaperistiwa ini-padawakhr yang sama

-merupakan suafu misteri memusingkan yang pe
ngetahuan manusia ternyata membufuhkan sumber
lain selain manusia, dan memerlukan urusan lain
yang bukan urusan makhluk. Sudah tenhr ia perlu
berlindung kenada uluhiah yang berkuasa untuk
mengadakan dan meniadakan sesuatu, unhrk meme
cahkan teka-teki yang tidak dapat dipecatrkan oleh
semua maktrluk hidup.

Kita tidak mengerti sedikit pun tentang hakikat
kehidupan dan kematian hingga saat sekarang. Akan
tetapi, kita dap3t menyaksikan gejala-gejalanya pada
makhluk-mahluk hidup dan bendabenda mati. Kita
terpaksa harus menyerahkan urusan kehidupan dan
kematian kepada suafu "kekuatan (kekuasaan)"
yang tidak termasuk jenis kekuatan yang kita kenal
secara muflak, yaitu kekuatan Allah.

Karena itulah, Ibrahim a.s. memperkenalkan
Tuhannya dengan suatu sifat yang tidak mungkin
dimiliki oleh seorang pun, dan tidak mungkin ada
manusiayang menganggap dirinya memiliki sifrt ihr.
Ibrahim memberikan jawaban kepada sang rajayang
mempertanyakan siapa yang berhak menyandang
atibutkehrhanan dan sebagai sumberhukum dan
ta-ryri'itu, 'Tuhnnku ial"ah Yang menghidupknn dan
memntiknn."Karena ifulah, Dia berhak membuat
perafuran dan syariat

Ibrahim a.s., Rasul'Allah yang diberi karunia
lnduniyah sebagaimana telah kami isyaratkan pada

bagian permulaan juz ini, tidak memaksudkan meng-
hidupkan dan mematikan melainkan sebagai tindak-
an menciptakan kedua hakikat ini secara benar-
benar. Itulah perbuatanTuhan Yang Esa, tidak se
orang pun makhluk yang bersekutu dengan-Nya
dalam hal ini. Akan tetapi, orang yang mendebat
Ibrahim mengenaiTuhannya itu melihat keberadaan
dirinya sebagai penguasa terhadap kaumnya nulmpu
melaksanakan kehendaknya untuk menghidupkan
dan mematikan sebagai simbol rububiyah ket.thar'l
an'. Maka berkatalah dia kepada Ibrahim, "Aku ada
lah tuan bagi kaum itu dan akulah yang mengahr
dan menyelenggarakan urusan mereka Maka aku-
lah tuhan yang wajib engkau hrnduk kepadaku dan
menyerah kepada kekuasaanku."

"Aang itu baknta,'Say a dnpat mnryhiduplan dnn mt-
m.atikan."'

Ketika itu Ibrahim a.s. tidak ingin berlarutJarut
dalam perdebatan seputar makna menghidupkan
dan mematikan dengan orang yang terus mem-
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bantah dan berputar-putar pada hakikat yang sangat
besar ini, hakikat tentang pemberian kehidupan dan
pelepasaffrya. lni misteri yang tidak dapat diketahui
oleh manusia hingga sekarang. Ibrahim lantas
membelolikan persoalan dari sunnah launiyahyang
misterius inikepada sunnah lainyangterlihat dengan
jelas, dan mengalihkan metode pemaparan murni
terhadap sunnah lmuniyahdansifat Ilahiah di dalam
perkataanny4' Ifuhnnht ialnh Yang menghidup lmn dan

memntilmn" kepada benhrk tantangan. Ia meminta
supaya orang yang mengingkari kebangkitan kem-
bali setelah mati dan mendebahrya tentang Allah itu,
mengubah sunnah Allah, agar dia mengerti bahwa
Tuhan ifu bukan penguasa lokal suatu negeri, tetapi
Pengatur alam semesta secara keseluruhan. Dari
kekuasaan-Nya terhadap alam ini maka nyatalah
bahwa Dia adalah Rnbb'luhan'seluruh manusia,
yang membuat syariat dan peraturan untuk merek4

'Ibrahim berknta,'Sesungguhnya Allah menerbitknn
mntnltnri dmi timur, mnka tnbitkankth dia dnri bmat, "'

Inilah hakikat kealaman yang selalu terjadi ber-
ulang-ulang, yang dapat dilihat dan dipandang mata
setiap hari, yang tidak pernah berbeda dan tak per-
nah terlambal Ini merupakan saksiyang berbicara
kepada fitah, meskipun manusia tidak mengerti
sama sekali tentang susunan alam ini, dan tidak dapat
mempelajari hakikat tata surya dan teori-teorinya-
Risalah juga berbicara kepada fitrah keberadaan
manusia dalam setiap tahapan perkembangan pikir-
an, kebudayaan, dan kehidupan sosialnya, unfuk
membimbing tangannya dan membawanya ke posisi
yang proporsional. Oleh karena itu, tantangan yang
berbicara kepada fitrah ini seperti berbicara dengan
bahasa kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi,

"Lalu hnan terdinmlnh orang knfu itu."

Tantangan disampaikan, urusannya begifu jelas,

dan tidak ada jalan unhrk memahami dengan buruh
mendebat, atau membantahnya. Maka, bersikap
pasrah dan menyerah adalah lebih utam4 dan meng.
imani adalah lebih layak Akan tetapi, kesombongan
untuk pantang kembali kepada kebenaran tetap
dipegans teguh oleh sikafr ihr. Karenaihr, diaheran
terdiam, pikirannya kacau dan bingung. Allah tidak
menunjukkannya kepada kebenaran karena dia
tidak mencari hidayah, tidak menyukai kebenaran,
dan tidak mau pula berlaku lurus dan adil,

' Dan AII"ah tidnk manberi peturiuk kzpadn mang-orang

yangulim."

Perdebatan yang dipaparkan Allah kepada Nabi.

Nya saw. dan kepada kaum muslimin ini menjadi
perumpamzffi bagi kesesatan dan kekeraskepalaan.

Juga menjadi suatu pengalaman yang dapat dijadikan
bekal oleh para juru dakwah yang baru di dalam
menghadapi orang-orang yang ingkar, dan unfuk
melatih jiwa di dalam menghadapi kekeraskepalaan
orang{mng yang ingkar itu.

Kisah ini juga menetapkan hakikat-hakikat yang
dibentuk oleh kaidah tnshauwurimani yang jelas,

'Iithnnku ial"ah Y'ang menghiduplan dan memntilan,"
"Sesungguhnya Allnh mznnbitknn mnnlari dnri tirnur,
ru"/.,n tsrbitlilnl^ah dia dari barat! " Hakikat mengenai
diri manusia dan hakikat mengenai alam semesta. Ini

-erupakai dua buah hakikat alam yang besar. Dua
hakikatyang berulang-ulang terlihat oleh mata hati
dan mata kepala manusia pada waktu malam dan

. siang. Dua hakikat yang tidak memerlukan ilmu
yang banyak, dan tidak membuhrhkan pemikiran
dan penalaran yang panjang.

Allah sangat menyayangi hamba-hamba-Nya
sehingga Dia tidak menekankan mereka dalam
masalah iman dan pehrnjuk ini kepada ilrnu pengete
huan yang kadang-kadang datangnya terlambat dan
sering berubah-ubah. Dia tidak menekan mereka
untuk berpikir keras yang kadang-kadang tidak
mudah dilakukan oleh para pemula Dia hanya me
nugasi mereka dalam urusan kehidupan yang sangat
dibuhrhkan oleh fitzh mereka, yang tanpanya ke
hidupan mereka tidak akan dapat lurus dan masya-
rakat mereka tidak bisa teratur. Tanpanya pula
manusia tidak mengetahui dari mana mereka mene
rima syariat tata nilai, dan adab mereka Dalam hal
ini merekahanya ditugasi agarfitah merekadapat
menerima hakikat-hakikat alam yang dibentangkan
kepada semua manusia, yang hakikat itu sendiri
menetapkan sesuahr atas fitah. Sehingga manusia
tidak dapat menyimpang darinya kecuali dengan
sangat sulit, berat, usaha keras, tipu daya, berlelah-
lelah, dan keras kepala

Persoalan dalam masalah akidah adalah persoalan

semua urusan kehidupan, yang padanya berganfing
kehidupan manusia- Mak4 makhluk hidup mencari
makan, minum, dan udara untuk bernapas-sebagai-
mana mereka juga memerlukan kehrunan dan
perkembangbiakan-sesuai dengan hrntutan fitratr.
Tidaklah dibiark?ih urusan pada makhluk-makhluk
hidup ini sehingga sempurna dan matang pikiran-
ny4 atau sampai ilmunya berkembang dan menjadi
banyak. Kalau tidak demikian, niscaya kehidupan
makhluk hidup ini terancam rusak dan binasa Maka
iman adalah daya hidup bagi manusia, daya hidup
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makanan, minururn, dan udara IGrena ihrlah, Allah
menekankan penerimaan fitrah terhadap tanda-
tanda kekuasaan-Nya yang tersebar di hamparan
alam semesta, di dalam diri manusi4 dan di cakra-
wala nan luas membentang.

Pada ketanj"* ,";; tentang misteri
kehidupan dan kematian ini, datanglah kisah lain,

li SW;i iF Lr€ c, Fi' & I e$K 5
J:6k"ji;"nvjtiiiftV;'^:,jri:$-4-
4sJn"ra;a56-ujJ'6qe
'",J < :,4 { 4634e; 6r fi ,ct;v
36tL:; <-{ZA.j 3:G 6t,yrS
1763"J\7b3,1?)UiJfi 3;t;
,",6,pi{"'f,f "J#J65(j:.st%isX

+:r.t'
'Anu, (apaknh lwmu tidnk nnnpuhatilwn) orang y ang
melalui suatu negni yang (temboknya) telah roboh

mmutupi atapnya.Dia bnlan, 'Bagaimana Allah
mmghfuluplan lcnnbali negeri ini setelnh hnnntr ?' il[ak4
Allah memntilan orang itu snatus tahun, kemudian
mmghidupkanny a kembali. Alkh bertany a,'Bnapa
lnma lamu tingal di sini?'Ia mmjawab, 'Saya telah
tinggal di sini selana sehnri atau setmgah hori.'Allnh
berfznrura'S ebmanry a la,mu tdnh tinggal di sini s srah$
tahun lamanla. Lihatlah lupada malanan dnn minum-
anmu.yang belum lagi bnubah, dnn lilnthh l"poda
luledni lamu (yang telah menjadi tulang-belulmg).
Ifumi aI"an. menjadikan lwmu tanda kekuasann Knmi
bagi manusin. L;lntlnh lupadn tularry-bekkrg l@lzdni

itu, lcmudimt l{ami mnrywrnrya kernbali mnnbalatrry a
dntgan dryry.'MaJq ntlak tzl.ahnyata lupadanya
(bagaimnna Alkh mmghiduplan yang telnh nwti) din
pun bnlara"'Say a ykin b ahwa Allnh Malwkuasa alas
segola sesuatu. "' (al-Baqarah: 259)

Siapakah gerangan 'brang yang melzwati suatu
rugni"i[t? Negeri manakah yang dilewatinya yang
temboknya telah roboh menuhrpi atapnya itu? Al-
Qur'an tidak menyebutkannya dengan jelas. I(alau
Allah menghendaki, niscaya disebutkannya dengan
jelas. Seandainya hikmah nash ini tidak terwujud

kecuali dengan menyebutkannya secara transparan,
niscayaAlQuran tidak akan mengabaikarurya. Oleh
karena itu, hendaklah kita-menurut metode kita
dalam mfiir Fi Zhilnlil-Qtf an ini-mengikun <hilanl
bayang-bayangrnya itu.

Sesungguhnya pemandangan ini justru melukis
kan kesan yartg kuat dan jelas dalam perasaan.

Pemandangah tentang kematian, kehancuran, dan
tembok yang roboh, dilukiskannya dengan kalimat,
'Yang (tembolotya) tzlah roboh menuh$i atapny e "VanE
tiang-tiangnya telah runhrh. Dilukiskan pula grratan
perasaan orang yang melewati negeri ifu. Perasaan
yang menelorkan kalimat pertanyaan, "Bagaiman"a

Alkh nmghidiipfun leembali nzgui ini setelnh hnruur?"
Orangyang berkata demikian ini mengerti bahwa

Allah itu ada Akan tetapi, pemandanganyang berupa
kehancuran, rerunhrhan, dankenyataan yang dirasa
kannya keras ihr menjadikan dia binsung dan ber-
hnya-tanya, "Bagaimana Allah menghidupkan kem-
bali negeri ini setelah hancur?" lni merupakan kesan
yang amat mendalam setelah menyaksikan penum-
dangan itu. Demikianlah ungkapan AlQur'an mem-
berikan bayangan dan kesannya. Dilukiskannya
pemandangan ifu seakan-akan sedang membuka
mata danperasaan.

"'Bagaim.ana Allnh mmghiduplan kemtrali negui ini
setzlnh hnnrur ?' Makn Allnh mmnrilnn nang itu seratus

tnhun, bmudian rnmghiduplanny a kem.bali. "

Allah tidak menjawab pertanyaan "kaifahagu-
mana' " ihr dengan kalimat pula- Tetapi, dihrnjukkan-
Nya kepadanya dunia kenyataan sebagai jawaban

atas pertanyaan'bagaimana'' itu. Karena, kesan-
kesan danpengaruh itu kadang-kadang timbul dari
menyaksikan sesuafu yang keras dan mendalam,
yang tidak diperoleh dari penalaran pikiran dan
logika dan tidak pula didapat dari peristiwa umum
yang dilihat mata- Tetapi, kesan-kesan itu didapat
lewat pengalaman langsung yang bersangkutan,

per:asaannya dan dapat memuaskan
hatinya tanpa menggunakan kalimat dan kata-kata-

' Allnh b ntany a,'Bnapa lnn a lwmu tinggal di sini ?' Ia
mmj al ab,'kya tclnh tingal di sini selwi atnu setengah

h.ari.'"

Apakah gerangan" yang dapat memberitahukan
kepadanyaberapa lama ia tinggal (mati), sedangkan
perasaan (kesadaran) terhadap wakhr itu hanya ter-
jadi kalau ada kehidupan dan kesadaran? Sementara
peftNiurl numusia sendiri tidak dapat dijadikan ulmr-
an yang akurat terhadap suatu hakikat, karena ia

I
F
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dapat saja teperdaya dan tersesal I-alti ia merasakan
masa yang demikian lama terasi singkat karena
kondisi yang dialaminya, dan sebaliknya masa yimg
pendek terasa panjang karena kondisi yang dialami-
nyajuga

' Allnh berfrm"an,'S eb mmny a lcamu tzlah tinggal di sini
s natus tahun lnm.any a. "'

Sebagai konsekuensi logis dari peristiwa ini maka
kita menggambarkan bahwa dalam masa seratus
tahun itu sudah terjadi berbagai macam peristiwa
dan kejadian yang bekasbekasnya dapat dirasakan.
Akan tetapi, bekasbekas ini tidakterjadipadaniakan-
an dan minuman orang ifir, makanan dan minuman-
nya masih tetap utuh dan tidak berubah,

"Lihatlah kepada mnkanan dan minumnnmu Jang
bekm lagi bsrubah."

IGlau begihr, pengaruh (akibaD ihr tenfi.r terjadi
pada diri orang tersebut atau pada keledainya,

' D an lilntlnh lepada fulcdni lumu (y ang tnkh nwi adi
tulnng bekkng). Kami almn mmjaniknn lwmu tandn
lcelansann lfumi bagi mnnusin. Lihatlnh la|adn tulnng
belulang lceledai itu, bagaimaut Kami menlusunnja
kmbali dnn munbalatuya dnryan daging. "

Tulang apakah itu?Tulangnyakah itu? IGlau itu
tulangnya-- sebagaimana dikatakan oleh sebagian
atrli tafsirbatrwatulang-belulangyang telah lepas dari
dagingnya itu tulang-belulangnya--niscaya tidak
demikian pandangannya ketika bangun. Ia akan me
rasa sakit, dan tidak akan dia menjawab, "Saya telnh

tingal di sini sehnri atau setengah hni."
Oleh karena ihr, menurut kami, pendapat yang

kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa keledai
itulah yang tulang-belulangnya terpotong-potong.
Kemudian terdapat indikasi lain, yaitu dihimpunnya
kembali tulang-belulang ini antara sebagian dan
sebagian yang lain kemudian dibalut daging dan
dihidupkan kembali. Semua ini dilihat oleh orang ihr
yang dia sendiri sama sekali tidak mengalami ke
rusakan, demikian juga makanan dan minumannya
Tujuannya agar perbedaan mengenai pengembalian
dan penghimpunan kembali ini berada di satu
tempaf memberikan bekasbekas dalam sahr udara
dan lingkungan, sebagai bukti lain atas kekuasaan
yangtidak dapat dihalangi oleh sesuatu pun karena
berlaku secara mutlak tanpa terikat oleh apa pun.

Juga agar orang itu mengetahui bagaimana Allah

menghidupkan kembali semua ini setelah ke
hancurannya

Adapun mengenai bagaimana terjadinya peristiwa
luar biasa itu maka ia terjadi sebagaimana halnya
peristiwa-peristiwa luar biasa lainnya, seperti terjadi-
nya kehidupan yang pertama, suatu peristiwa luar
biasa yang sering kita lupakan, dan kita tidak tahu
bagaimand terjadinya. Kita juga tidak tahu bagai-
mana ia datang, melainkan kita mengerti ia datang
dariAllah dengancara yang dikehendaki olehAllah.

Darwin, pembesar ilmuwan biologi, mengemuka
kan teori evolusi bagi kehidupan, dengan mengemu-
kakan perkembangan setahap demi setahap, dan
memasukiguaguanya seruzmg demi seruang, hingga
ia mengembalikannya kepada sel yang pertama.
Setelah itu diaberhenti- Iatidak mengetahui sumber

.kehidupan pada sel pertamainiTetapi, diatidakmau
menyerah sebagaimana seharusnya pengetahuan
manusia menyerah, dan terus saja dia mendesak
logikanya dengan sangat keras. Padahal, sudah tennr
harus ada Maha Pemberi yang memberikan kehidup
an kepada sel pertama ini. Ia tidak mau menyeratr
kepada sebab-sebab yang tidak ilmiah (rasional).
Sikapnyainilahyang menyebabkanperistiwa sejaratr

bermusuhan dengan gereja! Dan, tiba-tiba saja ia
mengatakan mengenai hal ini, "Sesungguhnya me
nafsirkan urusan kehidupan dengan adanya Yang
Maha Pencipta itu kedudukannya sama dengan me
masulikan frktoryang luarbiasaterhadap alam dalam
kedudukan seperti ahli ilrnu mekanika belaka-"

Kedudukan atrli mekanika yang mana? Sesung-
guhnya mekanika (keotomatisan) sangat jauh dari
urusan ini yang menunfut pikiran untuk mencari
sumber rahasia sesuafu yang ada di depan mata ini!

Sesungguhnya Darwin sendiri lari dari tekanan
logikafihiyang mengharuslian akalpikiran manusia
mengakui adanya sesuatu di balik sel pertama ini,
sehingga segala sesuatu kembali kepada "Sebab
Yang Pertama". Sedangkan, dia sendiri tidak mern-
pertanyakan, "Apakah sebab yang pertama ifu?" Apa
kah sebab yang dapatmemberikan dan mewujudkan
kehidupan pertama kali itu? Kemudian dapat meng-
arahkan sel pertama itu di jalannya yang telah di-
tenhrkan-Nya untrkmenapaki perkembangan, hnpa
menyimpang ke jalan lain. Sungguh, pandangan
Darwin yang demlkian itu adalah tindakan yang lari
dari fitah, membantah, dan menentang.6

Kita kembali kepada kejadian luar biasa yang

6 Pembahasan lebih luastentang masalah ini, silakanbacapasal "Freud" dalam kitab al lrcanBahwlMaad.iyahwal-Islam,terbitan DarusySyuruq.



luz lll: Bagian Akhir al-Baqarah (3s4) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I

sedang kita bicarakan unhrk melont4rkan pertanya-
an, "Apayang dapat ditafsirkan mengerni kerusakan
dan kehancuran pada sesuatu dan tidak terjadi pada

sesuatu yang lain pada satu tempat dan satu ke
adaan?" Keluarbiasaan penciptaan kehidupan per-
tama kali atau keluarbiasaan mengembalikan ke
hidupan ihr lagi, tidak menjelaskan perbedaan me
ngenai tempat-tempat kembalinya sesuatu dalam
keadaan dan waktu yang sama

Yang dapat menafsirkan fenomena ini adalah
kehendak yang mutlak. Kehendak yang lepas dari
ikatan dengan apa yang kita kira sebagai undang-
undang atau peraturan umum yang pasti dan meng-
ikatyang tidak ada jalan unfirk menyetsihinya atau
mengecullikannya Anggapan kita ini adalah keliru
kalau dibandingkan dengan kehendakyang mutlak
Kekeliruan yang bersumber pada tindakan kita me
netapkan ukuran-ukuran dan ketetapan-ketetapan
rasional kita yang kita sebut "ilmiah" terhadap Allah
yang Mahasuci. lni adalah suatu kekeliruan ymg
tampak dalam beberapa kekeliruan.

Pntnra mengap.kita mengukur kekuasaanyang
mutlak dengan peraturan yang kita buat sendiri?
Suatu peraturan dan patokan yang kita buat ber-
dasarkan pengalaman dan percobaan yang sangat
terbatas saranany4 dan berdasarkan penafsiran kita
terhadap percobaan-percobaan padatral kemampuan
kita sendiri terbatas?

I{efuq andaikartahkita mengerti tentang undang-
undang ifu , maka siapakah gerangan yang mengata-
kan kepada kita bahwa undang-undang atau aturan
atau patokan ihr sudah /zrsft, menyeluruh, muflak, dan
di belakangnya sudah tidak adaperahran lain lagi?

I{etiga, andaikanlah undang-undang atau teori ihr
wdah fi.ni^slt dan mufl ak, maka kehendak yang mutlak-
lahyang menciptakan undang-undang ini sementara
dia sendiri tidak terikat olehnya. Ia bebas memilih
dalam kondisi apapun.

Demikianlah percobaan dan pengalaman itr. Perlu
ditambahkan bahwa sebagai persiapan para juru
dalsvah yang baru dan tashnwwur imani yang benar,
ditetapkan pula hakikat lain--di samping hakikat
kematian dan kehidupan serta pengembalian kedua
urusan ini kepada Allah--yaitu hakikat yang baru
kami isyaratkan, yakni hakikat tentang kemuflakan
kehendakAllah. Allah memberikan perhatikan serius
mengenai masalah ini unhrk dimantapkan di dalam
hati kaum mukminin, agar berhubungan kepada
Allah secara langsung, di balik sebab-sebab yang
tampak dan mukadimah-mukadimah (pendatruluarD
yang terlihal

Allah berbuatterhadap apa saja yang dikehendaki-
Nya- Demikian pula yang dikatakan oleh orang yang
telah melakukan pengalaman itu tadi,

' Mak4 tntknla tnlah ny an kzpodnny a (bagaimnnn Allnlt
rcnghidupliln y ang telnh mati) din pun bnknta,'Saya
yakin balwa Alkh Mahaleuasa atns segala sesuatu."'

Kemudian d"t""glrh ;;"r"- ketiga, peng-

alaman Nabi Ibrahim, nabi yang paling dekathubung-
annya dengan Nabiyang dihtruniAlQur'an tru

"{J i6tt|3 €3 ,i"'^ 4i;; i+g.t-iu;ls

GtS 35 Ju e'W.6-$ i[ J'ir"i
*{,}:;;,ft $e;=+rS$yii,i:t;J:i
t"S+xtr{v!K;S'J6J

'Dan (irgatlnh) leetil@ Ibrohirn bnknn, 'Ya Tilhnnku,
p ulihntkanlah leepadaku bagaimarn Englwu meng-

hiduplmn wang mati.' Allnh b efirmaa Belum y aleinknh

lrnmu?' Ibrahim menjawab, Aku telnh mqakininya,
alwn tetnpi agar h.atila tztap mnntap (derryan imanlat).'
Alhh bsrfnnnn,' (Kalnu dnnikinn) ambillalt empat elcor

burung lalu cincanglah semuanya olehrnu. (Alkh
bnfrman), 'Inlu lztnkltnn olzhmu di atns tinp-tiap satu

bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian
panggillnh mneka niscay a dia dnnng kzpadnmu dmgan
segera.' Ketahuilnh bahwa Allnh Malutperkna l"agi

Mahnb ij als ana. " (al-Baqarah : 260)

Ini adalah keinginan unhrk mengetahui dari dekat
rahasiaciptaan Ilahi. Dan, ketikakeinginan ini datang
dari Ibrahim yang pengasih, penyanhrn, penuh iman,
rela hrnduk, rajin ibadah, dekat, dankekasihAllah,
maka hal ini menyingkapkan sesuatu yang kadang-
kadang bergejolak dalam hati Yaihr, keingirnn urhrk
mengetahui rahasia ciptaan Ilahi dalam hati orang-
oftmg yang amat dekat kepada Allah.

Ihr adalah keinginan yang tidak berkaitan dengan
adanya iman, kemantapannya, kesempurnaanny4
dan kekukuhannya. Ini juga bukan permintaan
untukpembuktian atau unhrk menguatkan iman. Ini
adalah persoalan ldn, dengan perasaan yang lain
pula. Ini adalah masalah kerinduan rohani, unhrk
bersenhrhan dengan rahasia llahi, di tengah-tengah
terjadinya peristiwa Dan, merasakan pengalaman ini
pada diri manusia merupakan suatu perasaan ter-
sendiri selain perasaan iman kepada yang gaib,
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meskipun Ibrahim al-Iftalil sudah mengimani yang
gaib ini, yang berkata kepadaTuheinnya danTuhan-
nya pun berfirman kepadanya. Di balik ini tidak ada

keimanan dan tidak ada keterangan untuk menjadi-
karurya beriman Q<arena dia sudah beriman). Akan
tetapi, dia hanya ingin tahu tangan kekuasaan bekerja,

agar dengan merasakan peristiwa langsung ini dia
merasa senang, bernapas dalam udarany4 dan hidup
bersamanya. Ini merupakan masalah lain, bukan
urusan iman yang dia memang sudah memiliki ke
imananyang optimal.

Pengalaman dan dialog ini telah menyiugkap
berbagai macam perasaan imani dalam hati yang
ingin mendapatkan perasaan ini dan ingin mengeta-
hui rahasia itu,

'D an (ingatlnh) lutila lhrahim bnlata,'Ya Tulmnku,

pnlihntkanlah.lrcpadaku bagaimana Englmu meng-

hihtplrnn nang mnti.' Allnh b erfnnnra B elum y akinlnh
lwmu ?' Ihrahim menjawab, Aku telnh mqakininya,
alan trtapi agm hntilw tznp mnnnp (fungm irnnnlil)''

Ibrahim mencari ketenangan dengan melihat
tanganAllah bekerja dan ingin menenangkan pera-

saan kalau toh rahasiayang tertutup ihr terungkap
dan tersingkap. Allah pun mengetahui keimanan
hamba dan kekasih-Nya ini. Tetapi, Dia bertanya
kepadanya unhrk menyingkap, memberi penjelasan,

dan memberitahukan, serta menyatakan kerinduan
dan kasih sayang dari Majikan Yang Mahamulia,
Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kepada
hamba-Nya yang pengiba, penyanfun, dan selalu
kembali kepada-Nya

Allah mengabulkan kerinduan dan keinginan
dalam hati Ibrahim ini, dan diberinya pengalaman

secara langsung,

'Allnh berfrrnan, '(Kal"au demikian) ambill"ah nnpat
elar bururryo lnlu ciruanglah scrnuanya ohhmu. (Alkh
berfirmnn), 'Lalu l,etnkknn di atas tiaplinp satu bukit
satu bagion dnri bagian-bagian itu. Kernudinn panggillnh

mnela, nismya mnela dntnng leponnmu dngan segna.

I{etahuilnh bahwa Allah Mahnperknsa l"agi Mahn-
bijal<sann."'

Allah menyuruh Ibrahim memilih empat ekor
burung, lalu dia memeliharanya dan menjinalJ<an-

nya. Sehingg4 karena sudah sangat alc'abny4 maka
Ibrahim tidak pernah keliru membedakannya.
Kemudian dia diperintahkan unhrk menyembelih
dan memotong-motong dagingnva serta mengacak-
nya lalu membaginya menjadi empat bagian dan

menaruh tiaptiap bagran ke sebuah bukit yang

terpisah dari yang lain. Setelah itu dia memanggil
mereka. Maka menyatu kembalilah bagian-bagian
itu pada masing-masingnya dan hidup kembali,
kemudian terbang kembali kepadanya memenuhi
panggilannya-

Ibrahim melihat rahasia Ilahi terjadi di hadapan-

nya. Rahasia yang terjadi setiap saat dan manusia
tidak mengetahui kecuali bekas-bekasnya setelah
sempurra Itu adalah rahasia kehidupan. Kehidupan
yang datang pertama kali setelah sebelumnya ia
belum ada dan terjadi beberapalaliyangtiada batas

dan hihrngannya pada setiap maKrluk hidup yang

baru.
Ibrahim inelihat rahasia ini terjadi di hadapannya

Burung-burung yang terpisah dari kehidupan
(sudah dibunuh dengan disembelih), lalu dipotong-

" 
potong dan dipisah-pisahkan di tempat-tempatyang
berjauhan. Tetapi, kehidupan merayap padanya pada

kali lain, kembali lagi kepadanya seperti semula-
Bagaimana? Ini adalah rahasiayang terlalu tinggi

pengetahuan manusia unhrk mengetahuinya- Namun,

kadang-kadang dapat diketahui sebagaimana Ibrahim
mengetatruinya- Dan, dapat dipercaya sebagaimana

dipercaya oleh setiap mukmin. Akan tetapi, manusia
tidak mengetahui tabiat dan jalannya karena itu
adalah urusan Ailah. Sedanekan, manusia tidak me
ngetahui sedikit pun dari ilmu-Nya melainkan apa

yang dikehendaki-Nya Dia tidak ingin mereka me
ngetahui ilmu-Nya dalam urusan ini, karena terlalu
tinggi bagi mereka yang tabiatrya berbeda dengan
tabiat mereka. lagipula tidak ada relevansinya
dengan tugas kek*ralifahan mereka

Ini adalah urusan khusus Sang Maha Pencipt4
yangtidak dapat dijenguk oleh leher maklrluk l{alau
toh mereka dapat menjenguknya, niscaya mereka
akan mendapati tabir yang terpasang menutupi
ratnsiayang terhrtup ihr. Dengan demikian, akan sia-

sialah semua usaha dan tenaga mereka, tenaga
orang yang tidak mau menyerahkan urusan gaib
yang tertutup intkepadaZ-atYang Matra Mengetahui
semua perkara gaib!

***
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"ilerumpa-aat (nafl<ah yang dikeluarkan oleh)
orang-orang yang menaflrahkan hartanya di
jalan Allah adalah serupa dengan sebutirbenih
yang menumbuhkan h{uh bulir, pada tiap-tiap
bulir, seratus biji. Allah melipatgandakan
ear{aran) bagi siapa yang Dia kehendaki" Allah
IVlahalua." (kurnia-Nya) lagi lvlaha Mengetahui.
(261) Orang-orang yang menafl<ahkan ha^rtanya

di jalan Nlah, kemudian mereka tidak meng-
iringi apa yang dinafl<ahkannya ihr dengan
menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan
tidak menyakiti (perasaa"n si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Ttrhan mereka. Ttdak
ada kekhawatira^n terhadap mereka dan ddak
(pul") mereka bersedih hatl (262) Perkataan
yang baik dan pemberian maaf tebih baik
daripada sedekah yangdiiringi dengan sesuahr
yang menya.kitka.n (perasaan si penerima). Allah
Ivlahal@ya lagi Ntalra Penlanhrn (263) [Iai orang'
orang ya^ng beriman, janganlah kamu meng-
hilangkan (pahala) sedekahmu dengan menye-
butsnyebubrya dan menya"kiti (perasaan si pene-
rima), seperti orang ya^ng mena.fkahkan harta-
nya karena riya kepada ma.nusia dan dia tidak
beriman kepada Allah dan hari kemudian I\daka,

pemmpilnaan orangihr sepertibahr licin yang
di ara^srya ada tanah. Kemudian batr itrr ditimpa
hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (ddak
bertana$. Merekatidak menguasai sesuatu pun
da.ri apa yang mereka usahakan Allah ddak
memberi pehrnjuk kepada omng-orang yang
kalir. (264) Perumpamaan orang-orang yang
membelanja}an hartanya karena mencari ke-
ridhaan AIIah dan unurk keteguhan jiwa mereka.,

L',F:l$utg,tu,F7}aic#5851ruqp"lt.g+*-ixfrlreq
qliJ;i,gr+;i6,i#65fuArj\
a6U6\A6,;t,*,#6;
'K,5" \Yt h6#- p ry -4&+ QiU
,Ii5K6?fr'"'J&U'b{Jq
iii$'ii6n"rvCJr1F;&
i&:'t;" fr,titrf i\AJ epi AL c.e
xl 6_ 6\t K kj:$6 *j. la;w\i6
rla;6.-1fiQ,F,&5i3r$fi g- s,',H
G F g. l-U' ;i, :'^Y +t;{ e13:;1r

*4;v,,Fr'bjtlfrqi i #{ i U*t
& W U'^lit 

-"J \-;r'\i b r* 6 i t

^tT6\rLtrrp,{UMi
i_r $ '4'e,e{i'rr3s;tz"lz $a
r;;:aJiitzzzs6r:-glt6fti:431
;;f6$rq*ii[it$t',o:X,/'r&
Y3,t55.fi4,9 )x3 d J:ri fr ;
*s ^Si 

i'& ot, { ;ait b<A+,hL
'E';$- \a;i,i\ij;3 bb"e(+
Q'S1S"AVsrLe$5"H
'if ieStA''16#.J,6#$Ur'bJ13,
";Z;wAbi#vif,a-ie4-



Tdfsir Fi Zhilalil-Qur'an I (ss7) Juz lll: Bagian Akhit al-Baqarah

\
0

seperti sebuah kebun yang terletak di dataran
tinggi yang disiram oleh hujan leba.t' maka kebun
ihr menghasilkan buahnya dua kali lipatJika
hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujart
gerimis ftrun memadai). Allah I\daIE Melihat
apa yang kamu perbuaL (265) Apalah ada satah

seorang di arrtaramu yang ingln mempunyai
kebun kurma dan anggur yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai
dalam kebun ihr segala macarn buah-buahaJq
kemudian datanglah masa hra pada orang ihr
sedang.lia mempunyai kehrrunan ya.ng masih
kecil-kecil.Ivlaka, kebun ihr ditiup a^ngin keras
yangmengandung api lalu terbafta^rlah. Demi-
kianlah Allah menerangka"n ayat-ayat-Nya ke-
pada kamu supaya kamu memikirkannya- (266)

Hai orang-orang yang berimarq naArahkanlah
(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Karrti
keluarkan daxi bumi unnrk kamu.Janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
nalkafrkan darinya' padahal kamu sendiri tidah
mau mengambilnya melainkan dengan me-
micingtffi mara terhadapnya- Ketahuilah bahwa
Allah Matrakaya lagi Maha Tbrpuji. (267) Setan
menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan ke-
miskinan dan menyunrh kamu berbuat kejahat-
an (kikir). Sedangkan, Allah menjanjikan unnrk-
mu iunpunan dari-Nya dan kanuria- Allah I\daha-

luas (karunia-Nya) lagi Matra Mengetahui. (268)

Allah menga^nugerafil<an al-hitsnah (kepahaman
yang dalam tentang Al-Q*'att dan As-sunnah)
kepada siapa yang Dia kehendakl Ba.rangsiapa
yang dianugerahai al-hilsnah it4 ia benarbena.r
telah dia^nugerahi karunia yang banyalc llanya
orang-oriurg yang berakallah yang dapat meng-
ambil petajaran (daxi finnan Allah). (269) Apa
saja yang kamu na,fkahkan atau apa saja yang
kamu nazarka:q maka sesungguhnya Allah me-
ngetahuinya. Orangorang yang berbuat zaltm
tidak ada seor:urg penolong pun baginya. (270)

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), ma.ka

ihr adalatr baik sekali.Jika kamu menyembunyi-
kannya dan kamu berikan kepada orang-orimg
fakir, maka menyembunyikan itrr lebih baik
bagimu. Allah akan menghapuskan daxi kamu
sebagian kesalaha.n-kesalahanmu. Allah menge-
tahui apa yang kamu kerjakan.(271) Bukanlah
kewajibanmu menjadikan meneka mendapat pe-

tunjuL, akan tetapi Alahlah yangmemberi pe-
tunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-

Nya. Apa saja harta yang baik ya"trg kamu
na.fl<ahka^n (di jalan All"t ), maka pahalanya ihr
untuk kamu sendiri. Janganlah kamu mem-
belanjakan sesuafir meliainkan karena mencari
keridhaan Allah. Da.n, apa sajahartayangbaik
yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan
diberi pahala^trya dengan crrkup sedang kamu
sedikit pun tidak a"kan dianiaya (dirugikan).
(272) (Berinfaklah) kepada orang-ora^ng fakir
yang terikat (oleh jihad) di jalan Alhh.IV[,ereka
tidak dapat (berusaha) di muka bumi. Orang
ya.ngtidak tahu menya^ngka mereka orangkaya
karenamemelihara diri daxi minta-minta. Kamu
kenal me"etca dengan melihat sifat-sifatnya-
Mereka tidak meminta kepada orang secaxa
mendesalc Dano apa saja harta yang baik yang

. kamu nalkahkan (di jalan Allatt)' maka s$ung-
guhnya Allah IVIaha Mengetahui. (273) Orang-
orang yang menafl<ahkan hartanya pada mdam
hari dan pada siang hari secara tersembunyi
da"n terang-terangan, ma^ka mereka mendapat
pahala di sisi Ttrhannya- Ttdak ada kekhawa-
tiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hatt (274)"

Pengantar
Tigapelajaran terdahulu dalamiuz ini secara garis

besar berkisar seputar pembentukan sebagian
kaidah tnshnwwur imnn r, menjelaskan tashnwwur'tri,

dan menanamkarurya secaramendalam dalam ber-

bagai sudul Ini merupakan stasiun bagi perjalanan

surah yang panjang ini, yang mengobati beberapa
kaum muslimin unhrk bangkit memikul dan me
laksanakanhrgas dan peranannya memimpin umat
manusia-

Mulai sekarang hingga hampir akfiir surah, kon-

teksnya membicarakan penegakan kaidah-kaidah
perekonomian dan kemasyarakatan yang dikehen-
daki Islam untuk menjadi acuan berpijaknya masya-

rakat muslim dan untuk membangun kehidupan
kaum muslimin. Ia adalah sistem tnknful'solidrrtas
sosial, saling menanggung' dan saling menolong
yang terproyeksikan dalam bentuk zakatwajib dan
sedekah-sedekah sunnah, bukan sistem riba yang
dominan di kalangan masyarakat jahiliah. IGrena
itulah, ayat-ayat tersebut membicarakan adab sopan

sanhrn bersedekah dan mengufuk riba serta meng-

atur soal utang-piutang dan perniagaan dalam pelajar-

an-pelajaran mendatang dalam surah ini. Secara
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keseluruhan ia rnerupakan aspek.pokok dalam
sistem perekonomian Islam dan kehidupan sosial
mereka Di antara ketiga pelajaran berikut memiliki
hubungan yang erat dengan sebuah tema yang
bercabangcabang cakuparurya Yaifu , tema tentang
niqlwm'sistem' perekonomian islami.

Dalam pelajaran ini, kita menjumpai pembicaraan
tentang penugasan untuk memberikan banhran dan
infalg serta dustur'peratwart' tentang sedekah dan
takaful 'solidaritas sosial'. Irdakfi sabilillah itu ter-
masuk rumpun jihad yane diwajibkan Allah atas
umat Islam. IGrena itu, Allah menugasi umat Islam
untuk menunaikan amanat dakwah kepada Islam
dan melindungi kaum muslimin dengan jihad, serta
menolak kejahatan, kerusakan, dan kezalirnan. Juga
membebaskannya dari segala kekuatan yang mene
kan kaum muslimin, membuatkerusakan di muka
bumi, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah,
dan menghalang-halangi manusia dari kebaikan
besar yang dibawa oleh ni<llnlmlslam. Mereka yang
menghalang-halanginya dianggap sebagai kejatratan
di atas setiap kejatntan, dan pelanggaranyang sangat
beratterhadap jiwa dan harta-

Sudah berulang-ulang dikumandangkan seruan
unhrkberinfak di dalam surah ini. Maka, sekarang
ayat-ayat ini melukiskan dustur'hukum' sedekah
secara terperinci dan panjang lebar. Digambar-
kannya hukum ini dengan bayang-bayang cinta dan
kasih sayang, serta dijelaskannya adabadab rohaniah
dan sosialnya Yaitu, adabadab yang menjadikan
sedekatr sebaeai tindakan untuk membersihkan jiwa
pemberinya, dan sebagai tindakan yang bermanfaat
dan mengunhrngkan bagi penerimarrya Juga meng
ubah jalan hidup masyarakat menjadi seperti sebuah
keluargayang dijalin dengan rasa saling menolong,
saling menanggung, saling mencintai, dan saling
menyayangi. Selain itu, juga mengangkat derajat
manusia ke tingkatyang terhormat yaitu menyama-
kan kedudukan pemberi dan penerima

Di samping ihr, pengarahan-pengarahan dalam
pelajaran ini menganggap dustur'undang-undang,
hukrm, peratrran' inrebagar dusntrabadi yang tidak
terikat dengan waktu dan kondisi tertentu. Hanya
saja tidak kita lupakan bahwa memang &ntur itri.
datang unhrk merespons berbagai kondisi yang ada
saat nash-nash ini diarahkan kepada kaum muslimin
padawaktu ihr-sebagaimana ia juga diaratrkan ke
pada masyarakat muslim mana pun sesudahnya. Di
sana terdapat jiwajiwayang kikir dan bakhil unhrk
memberikan sebagian hartanya Jiwajiwa semactm
ini perlu diberikan pelajaran dan pengarahan yang

mendalam dan mengesankan, sebagaimanaia juga
memerlukan contohcontoh dan perumpamaan. Juga
perlu gambaran tentang hakikat-hakikat mengenai
berbagai pemandangan yang dapat berbicara sehingga
dapat masuk ke dalam jiwa secara mendalam.

Di sana ada or.ang yzurg amat kikir dengan harta
sehingga dia tidak mau memberikan kepada orang
lain melainkan dengan sistem riba. Ada juga oftmg
yang mau menginfaftJ<annya dengan terpaksa dan
riya (supaya dilihat dan dipuji orang lain). Ada pula
onng yang memberikan hartanya diiringr dengan
menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti
peraszran si penerima. Dan, ada pula orang yang
memilihkan harta yang jelekjelek unhrk disedekah-
kan, sementara yang baik mereka simpan. Mereka
semua ifir berbeda dengan orangorang yang menaf-
kahkan hartanya di jalan Allah dengan hati yang
ikhlas. Yaitu, mereka yang memberikan hartanya
yangbaik-bailq menginfrkkannya dengan sembunyi
sembunyi kalau kondisi menghendakinya dengan
sembunyisembunyi, dan menginfrlirkannya dengan
terang-terangan ketika kondisi menghendakinya
dengan terang-terangan. Semuanya itu dilakukan
dengan hati yang bersih, iKrlas, dan suci.

Model-model manusia seperti ihr terdapat dalam
masyarakat Islam padawakhr itu. Dan, mempelajari
hakikat ini memiliki fredah yang banyak sekali bagi
kita.

Pertanq dengan memahami karakter dan fungsi
Al-Qur'an, kita mengetahui bahwa Al-Qur' an me.
rupakan sesuatuyanghidup danterus bergerak I(ta
melihat di bawatr bayang-bayang peristiwaperistiwa
ini, ia bekerja dan bergerak di tengah-tengah jamaah
Islarn Ia menghadapi semua keadaan yang terjadi,
lalu menolak yang ini dan menetapkan yang itu,
mendorong kaum muslimin dan mengarahkarurya
Mak4 ia selalu berbuat dan bergerak Ia berada di
medan perang dan dalam medan kehidupan. Ia me
rupakan unsur pendorong, penggeralq dan pemberi
arahan dalam semua medan dan lapangan.

Kita sangat perlu merasakan Al-Qur'an dengan
kesan seperti ini. Kita perlu melihatnya sebagai
sesuafu yang hidup, bergerak, dan memberikan
dorongan. Telah jauh jarakkita dari gerakan Islam,
kehidupan dan realitas islami. AlQur'an telah lepas
dari perasaan kita niengenai perstiwa sejarahnya
yang hidup. Ia tidak terasa menggarnbarkan di dalam
perasaan kita kehidupan yang terjadi pada suatu hari
di mukabumi tentang kaum muslimin. Kita tidak lagi
mengingat bahwa ia berada di tengah-tengah pepe
rangan yang terus berlangsung dan sudah menjadi
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"urusan harian" pasukan muslim. Ia merupakan
pengarahan untuk diamalkan dan dilaksanakan. Al-
Qur'an telah mati atau tidur di dalamperasaan kita.
Tidak tampak lagi oleh kita gambaran hakikat yang

ada di dalam perasaan kaum muslimin saat ia di.
turunkan.

Kemudian, secara bertahap kita menerimanya.
Adakalanya kita membacanya dengan tartil dan
senandung irama yang menggetarkan, atau tertebar
perasaan yang merayap dalam hati. Adakalanya juga

kita membacanya sebagai wirid tertinggi yang men-
jadikan di dalam perasaan oftmg-oftmg yang benar-
benar beriman, suatu keadaan dalam hati yang
penuh kesenangan dan ketenangan yang menye
luruh. AlQur' anlah yang mampu berbuat demikian.
Akan tetapi, ymg dituntut, di samping semua itu,
adalah timbulnya kesadaran dan daya hidup yang
menggerakkan kehidupan bersama AlQur'an. Se
orang muslim harus melihatAlQuran dalam medan
perjuangan yang digelutinya, yang umat Islam
memang harus siap sedia melakukannya dalam
kehidupannya- Setiap muslim ditunhrt agar meng-
hadapkan diri kepadanya untuk mendengar darinya
apa yang seharusnya ia lakukan, sebagaimana yang
dilakukan oleh orangorang muslim angkatan per-

tama Mereka juga dituntut agar mengerti hakikat
pengarahan AlQur'an yang meliputi berbagai peris
tiwa dan problemayang timbul dalam kehidupan
sekarang.

Selain itu, mereka ditunhrt pula agar mengetahui
sejaratr kaum muslimin yang menjadi teladan dalam
Al-Qur'an. Yaitu, sejarah yang bergerak mengikuti
kalimat-kalimat dan pengarahan-pengarahannya,
sehingga dia merasakan sejarah ini tidak asing lagi.
Maka, ia adalah sejarahnya sendiri, dan peristiwa
yang dihadapinya sendiri padahari ini, sebagaimana

kelanjutan dari sejarah ihr. Kejadian-kejadian yang
dihadapinya hari ini merupakan buah dari apa yang
dihadapi oleh parapendatmlunya di manaAlQur'an
telah mengaratrkan mereka agar melakukan tin-
dakan tertenhr. I(arena itu, diamerasakan bahwaAl-

Qur'an ini adalah Qur'arurya juga AlQur'anyang
memaparkan kepadanya apa yang akan dihadapinya
Al-Qur'an juga yang menjadi undang-undang ber-
pandangan dan berpikirnya, hidup dan gerakanny4
hari ini dan hari-hari berikutrya dengan tiada putus
pufusnya

I{zdttqmanfaatyang kita peroleh ialah kita dapat
melihat tabiat manusia yang tetap berlaku di dalam
menghadapi dak\Mah atau seruan iman dan kon-
sekuensi-konsekuensi logrsnya. Melihatnya sebagai

suahr realitas dari celah<elah peristiwa yang di.
isyaratkan oleh Al-Qur'an dalam kehidupan kaum
muslimin pertama. Yaitll, jamaah yang dituruni Al-

Qur'an dan dipandu oleh Rasulullah saw. yang pada

mereka masih terdapat beberapa titik kelemahan
dan kekurangan sehingga memerlukan pemeli.
haraan dan pengarahan serta bimbingan yang terus
menerus. Namun demikian, hal ini tidak meng-
halangi mereka untuk menjadi generasi terbaik

Mengetahui hal ini sangat berguna bagi kita.
Berguna karena ia memberikan pengetahuan ke
pada kita tentang hakikat jamaah-jamaah manusia
dengan tid4k berlebih-lebihan dan tidak mengada-

ada. Ia bermanfaat basi kita karena dapat meng-
halangi jiwakita dari rasa puhts asaketika kitame
lihat diri kita belum mencapai ufukyang digariskan

" Islam dan diserukan agar manusia mencapainya.
Mak4 cukuplah lialau kita masih menempuh jalan-

nya dan berusaha terus unhrk mencapainya.

Ia juga berguna bagi kita untuk mengetahui
hakikat lain, yaihr bahwa menyeru kepada kesem-
purnaan itu harus dilakukan secara berkesinam-
bungan, tidakboleh loyo, tidakboleh mandelq dan
tidak boleh putus asa bila tampak sebagian ke
kurangan dan cela" IGren4 jiwa manusia itu sihttya
demikian. Jiwa manusia akan meningkat sedikit
demi sedikit seiring dengan seruan dan ajakan yang

disampaikan kepadanya Mak4 waiiblah menyeru
dan mengajaknya kepada kesempurnaar," rreqgingac
kannya secara terusmenerus kepada kebaikan,
memperindatr kebaikan untuknya dan menjelehkan
keburukan, memicunya untuk menjauhi kekurang-
an dan kelemahan, membimbing tangannya ketjka
jatrh di jalan, dan menggandengnya ketika jalan itu
begitu panjang.

Ifutiga, wfirkmemantapkan kita terhadap hakikat
yang luas dan sering kita lupakan. Yaitu, bahwa
manusia adalah manusi4 dakwah adalah dakwah,
dan perang adalah perang. Yang pertama-tama dan

sebelum segala sesuatuny4 ia adalah perang ter-
hadap kelemahan, kekurangan, kebakhilan, dan
kerakusan di dalam hati. Kemudian perangterhadap

kejahatan, kebatilan, kesesatan, dan kezaliman di
dalam realitas hidup. Nah, perang dengan kedua
ujungnya ini mesti dilakukan. Orangorang yang
menegakkan kaum muslimin di muka bumi ini mesti
menghadapi peperangan dengan keduaujungnyaitu
sebagaimana yang AlQur'an menghadapinya sejak

kali pertama demikian pula Rasulullah saw..

Kekeliruan dan kesalahan pasti ada. Demikian
pula kelemahan dan kekurangan tentu ada pada
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tahaptahap perjalanan. Namun demikian, harus
terus dilakukan pengobatan terhadap kelemahan
dan kekurangan itu setiap kali muncul. Dan, harus
terus dilakukan pengarahan terhadap hati kepada
Allah dengan cara+ara sebagaimana digariskan Al-
Qur'an.

Di sini kita kembali kepada pembicaraan semula
Kita kembali bermusyawarah dengan Al-Qur'an
mengenai semua gerakan dan kerja kita dalam ke
hidupan. Kita melihatkembali bagaimanaAlQur'an
bekerja dan bergerak di dalam perasaan kita dan di
dalam kehidupan kit4 sebagaimana ia dulu bekerja
dan bergerak di dalam kehidupan jamaah Islam
angkatanpemula

Infah Patralanya" Etikanya" dan Gangguan-
Gangguannya

Sekarang kita berhadapan dengan nash-nash Al-
Qur'an dalam pelajaran ini secara terperinci,

)J, # ii +*i c;i3tA''h;-e$tr3
-1d$\Vl3AVifu$ei,yt&#

&ryA6ri'57q,A
"Pnumpam.ann (nnJL,ah yang dilceluarlan olzh) orarg-
arang y ang mmnfallan lwnny a di j alnn Allnh annhh
snupa dengan sebutir benih yang mmumbuhlwn tujuh
bulir, padn tiap4"tp bulir, snatus biji. Allnh mzlipar
gandalmn (ganjaran) bagr siapa yang Din lahndnki.
Allnh Maluluas (humin- Ny a) lAi Maltn Mmgetahui. "
(al-Baqarah: 261)

Drctur'undang-undang, peraturan, hukum' ini
tidak dimulai dengan mewajibkan atau menugaskan.
Tetapi, hanl'a dimulai dengan anjuran dan mem-
berikan rangsangan. Ternyata metode ini sangat
efektif untuk membangkitkan perasaan dan menim-
bulkan kesan-kesan yang hidup di dalam jiwa uxmu-
sia Ia membentangkan sebuah lukisan tentang suaflr
kehidupan yang berdenyut, tumbuh, berkembang,
dan memberikan hasil, yaihr kehidupan tanaman.
Anugerah alam atau karunia Allah. Tanaman yang
memberikan hasil berlipat ganda bagi si penanam,

memberikan keunhrngan yang berkali-kali lipat
dibandingkan dengan bibit yang ditaburkannya.
Dibentangkannya gambaran yang mengesankan ini
sebagai perumpamaan bagi orangorang yang meng-
infalftan hartanya di jalan Allah,

"Pnump amnnn (naftah y ang dilcduarlmn olch) orang-
orang yang mennflrnhlnn hmtnnya di jakn Allah adalnh
snupa dmgan sebutir bmih yang mmumbuhknn tujuh
bulir, pad"a twp-tutp bulir, suatus biji."

Makna yang terbayang dalam hati mengenai per-
nyataan kalimat ini ialah adanya penghihrngan de
ngan melipatgandakan sebutir benih menjadi hrjuh
ratus butir. Sedangkan, pemandangan hidup yang
dipaparkan dalam kalimat ini lebih luas dan lebih
indah daripada alitivitas penghitungan ini,lebih me
resap dalam perasaan, dan lebih mengesankan dalam
jiwa. Pemandangan tentang kehidupan yang ber-
kembang, peinandangan alamyang hidup, penvn-
dangan tentang tanaman yang membuahkan hasil,
dan pemandangan yang mengagumlian dalam dunia
tqmbuh-tumbuhan, yaitu sebatang ranting (padi)
yang memuat hrjuh bulir, dan tiaptiap bulir memuat
serahrs butir.

Parade kehidupanyanghrnbuh berkembang dan
memberikan hasil yang demikian ini akan me
ngarahkan hati manusiaunfuk gemarberkorban dan
memberikan infak. Infak itu bukannya memberi
melainkan mengambil, tidak mengurangi melainkan
menambah. Gelombang pemberian dan perkem-
bangan itu terus berjalan di jalanny4 lalu melipatkan
perasaan yang terpesona oleh pemandangan tentang
tanaman dan hasilnya itu. Allah melipatgandakan
pahala bagi siapa yang dikehendaki-Nya, melipat-
gandakannya tanpa perhihrngan dan hisab. Melipat-
gandakan rezeki-Nya yang tidak ada seorang pun
mengetahui batasbatasny4 melipatgandakan rahmat
Nya yang tidak seorang pun mengetahui jangkauan

ukuranny4

' Alhh Malnhrns (lwrnin- Nya) lngi Mala Mmgetahui. "

Mahaluas, tidak mempersempit pemberian-Ny4
tidak menahan-nahanny4 dan tidak menarik-narik-
nya. Maha Mengetahui, mengetahui benih-benih
dan menetapkannya, tiada sesuatu pun yang samar
atas.Nya.

Akan tetapi, infak bagaimanakah yang tumbuh
dan berkembang seperti ihr? Dan, pemberian mana-
kah yang dilipatgandakan oleh Allah di dunia dan di
akhirat kepada orans yang dikehendaki-Nya?

Ia adalah infak yang mengangkat derajat manusia
dan tidak mengotorinya Infak yang tidak menodai
kehormatan dan tidak mengotori perasaan. Infak
yang terjadi dan bersumber dari hati yang rela dan
suci. Infakyang hanya berhrjuan mencari keridhaan
Allah semata-mata,
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'G;rui,,:,/{JjrraraO#:;\5fu :.tti
4{G3;rStG1'*€A'A"":'J-'{J\%

&6j,?&sj
"Orang-orang yang mennfknhknn hnrtanya di jalan
Allnh kemu dinn muela tidnk matgiringi apa y ang di-
nnJknhlmnny a itu dnryan mmy ebut -ny eb ut p ernbninn-

ny a dnn dmgan tidnk mmy akiti (p erasa"an si pmnimn)
mnela m"empuolzh palula di sisi Tilhnn mnekn. Tidnk
ada lcekhnuatiran terhadap merela dnn.tidnk puln
mnela bn s edih hnti. " (al-Baqarahz 262)

"Menyebut-nyebut pemberian " merupakan unsur
yang tidak disukai dan sangat tercela, serta me
nunjukkan peraseum yang hina dan rendah. Mak4
jiwa manusia tidak akan menyebut-nyebut apa yang

telah diberikannya kecuali karena adanya keingnan
untuk mendapatkan kehormatan palsu, atau unhrk
menghinakan si penerima pemberian itu, atau unfuk
menarik perhatian manusia IGrena itu, tujuan pem-

berian yang dilakukannya adalah bukan karena
Allah. Semua perasaan itu tidak mungkin masuk ke
dalam jiwa yang bagus, dan tidak mungkin terbetik
dalam jiwa yang beriman.

Menyebut-nyebut pemberian atau sedekah ihr
akan menyakit perasaan si pemberi sendiri dan si
penerima- Menyakitkan si pemberi, karena ia mene
barkan di dalam jiwanya rasa kesombongan dan
kecongkakan, ingin melihat saudaranya terhina dan
merendah-rendahkan diri di hadapannya- Tindakan
ini akan memenuhi hatinya dengan kemunafikan,
riya, dan jauh dariAllah. Juga menyakitkan perasznn

si penerima, karena dia akan merasa terhina dan
direndahkan, hingga dapat menimbulkan dendam
dan keinginan unhrk balas menyakitinya-

Dalam mensyariatkan infak itu, Islam tidak hanya
semata-mata menuhrp keperluan, mengisi perut, dan

memenuhi kebutuhan. Tidak! Tidak demikian.
Tbtapi, Islam hendak mendidik, membersihkan, dan

menyucikan jiwa si pemberi. Dengan tujuan untuk
membangkitkan rasa kemanusiaannya dan untuk
menjalin hubungan dengan saudaranya yang fakir
karena Allah dan karena sama-sama sebagai ma-

nusia. Juga untuk mengingatkannya akan nikmat
Allah atas dirinya yang disertai dengan ikatan janji

unhrk memakan nikmat itu dengan tidak berlebihan
dan tidak congkak. Dan, dianjurkannya agar berinfak
"di jalan Allah" dengan tidak ada rasa enggan dan
menyebut-nyebut pemberian.

Di samping itu, Islam juga bermaksud menye

nangkan dan memberi-kemurahan kepada si pene
rim4 sertaturtukmenguatkan hubungannya dengan
saudaranya sesama hamba Allah dan sesama manu-

sia- Juga untuk menjalin persaudaraan antarjamaah
agar mereka hidup di atas prinslp nknful'salng me
nanggung' dan saling membanb.r. Diingatkannya dia
akan kesafuan unsurnya, kesafuan kehidupanny4
kesatuan aiahnya dan kesatuan tugasnya" Akan tetapi,

menyebut-nyebut pemberian akan menghilangkan
semua itu dan mengubah infak menjadi racun serta
api.

Menyebut-nyebut pemberian itu sendiri sudah
menyakitkan, meskipun tidak disertai dengan pukul-
an tangantan caci-maki lisan. Menyebut-nyebut
pemberian itu sendiri sudah menyakitkan dan meng-
hapuskan nilai infrk, mencabikcabik masyarakal
serta menebarkan dendam dan kebencian.

Sebagian ahli ilmu jiwa sekarang menetapkan
bahwa jasayang diberikan orang lain kepada dirinya
itu suatu ketika dapat memicu rasa permusuhan.
Mereka beralasan bahwa si penerima itu merasakan
kekurangan dan kelemahan dirinya di hadapan si
pemberi. Perasaan ini membekas di dalam jiwanya

Mak4 dia berusaha unhrk dapat mengungsulinya
dengan menyerang si pemberi itu. Namun, dia h3ru5
memendam rasa permusuhanny4-karena dia selalu
merasakan kelemahan dan kelnrrangannya di hadap
annya- Sedangkan, si pemberi selalu menghendaki
agar si penerima merasa bahwa dia adalah lebih
utama daripadanya Perasaan inilahyang mernrnbah
sakitrya si penerima sehingga berubah menjadi rasa
permusuhan.

Adakalanya semua ini benar di dalam masyarakat
jahiliatr, masyarakatyang tidak dibimbing dan diahr
oleh Islam. Adapun agama Islam mempunyai pe
mecahan problem ini dengan cara lain. Ia meme
cahkannya dengan menetapkan di dalam jiwa bahwa
harta ihr adalah hartaAllah dan rezeki yang ada di
tangan manusia ihr adalah rezeki Allah. Hakikat ini
tidak dibantah oleh seorang pun kecuali orang jatril
yang tidak mengetatrui sebabsebab rezeki yang jauh

dan yang dekar Semuanya ihr adalah karunia Allah
yang tidak seorang pun berkuasa terhadapnya.
Sebutir gandum saja telah melibatlian sekian banyak
kekuatan alam untuk mewujudkannya sejak mata-

hari, bumi, air, hirtgga udara Semua itu tidakberada
di dalam kekuasaan manusia. Bandingkan pulalah

dengan sebiji gandum ini tentang setetes atr, sehelai
pakaian, dan lain-lainnya. IGrena itu, apabila sese
orang memberikan sedikit hartany4 maka sebenar-

nya ihr adalah hartaAllahyang diberikan. Dan, kalau
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diamelakulan suafir kebaikan, makaihr adalah suatu
pinjaman kepada Allah yang kelak akan dilipat-
gandakan pahalanya dengan amat banyak Orang
miskin yang menerinunya tidak lain hanyalah se
bagai alat dan sebab agar si pemberi mendapatkan
berkali-kali lipatdarihartaAllahyangtelah diberika*
nya

Kemudian, Allah mensyariatkan adab dan etika-
nya yang sedang kita bicarakan ini, untrk mengukutr
kan makna ini di dalam jiwa Sehingga si pemberi
tidak merasa dirirya lebih tinggi dan agar si pene
rima tidak merasa hina IGduanya adalah samasama
memakan rezeki dari Allah. Orangorang yrang merrr
beri ihr akan mendapatkan pahala dariAllah apabila
mereka memberikan sebagian dari harta Allah iht
untuk sabilillnllTenhrnya dengan memenuhi adab
dan etika yang telah ditetapkan Allah untuk mereka"
dan terikat dengan janji yang telah ditetapkan Allah
atas merek4

' Tidnk adn kzlchawatiran tnhannp mneka, " darike
fakiran, dendam, dan penipuan. 'Dan tidnk (puk)
mcrekn bnydih hnti,'Terbadapapayang telah mereka
infakkan di dunia dan tidak bersedih hati pula ter-
hadap tempat kembali mereka di akhirat nanti.

Untuk menguatkan makna terdahulu mengenai
hilanah infrk dan kedermawanan, serta unhrk mene
gaskan bahwa tujuannya adalatr untuk membersih-
kan jrw4 menyenangkan hati, dan menjalin hubung-
an anhra pemberi dan penerima denganjalinan cinta
kepada Allah, maka pada ayat berikufrrya Allah ber-
firman,

V{,rgp#g6i75J#,T,t#
i1t;&.K$

"Pnlataan yang baik dan panberian maaf hbih baik
dmi sdzkah yang diiringi dmgan sanntu yang mmyakit-
lan (p uasann si p enerima). Allah Maltnkaya l@ Mola
Panl antun. " (al-Baqarah : 263)

Allah menetapkan bahwa sedekahyang disertai
dengan menyakiti perasaan ihr sama sekali tidak
diperlukan. Perkataan yang baik dan rasa toleran
lebih utama daripada sedekah seperti ihr. Perkataan
baikyang dapat membalutluka di hati dan meng-
isinp dengan kerelaan dan kesenangan. Pemberian
maaf yang dapat mencuci dendam dan kebencian
dalam jiwa dan menggantinya dengan persaudaraan
dan persahabatan. Maka perkataan yang baik dan
pemberian maaf dalam kondisi seperti ihr akan dapat
menunaikan fungsi utama sedekah, yaifu mem-

bersihkan hati dan menjinakkan jiwa.
IGrena sedekah ihr bukan sebagai suahr kelebih-

an si pemberi atas si penerim4 melainkan sebagai
pinjaman kepunyaanAllah, maka diaKririlah ayat ini
dengan firman-Nya,

'Allah Mahnlny a lagi Malta Peny antun. "

' Allah Mahnl@ya," trdak membufuhkan sedekah
yang diiringi dengan menyakiti perasium si pene
ima"" Mala Pnryanht4"yang memberi rezeki kepada
harnbahamba-Ny4 namun mereka tidak bersyukur.
Namun demikian, Dia tidak segera menghukum
mereka dan tidak segera menyakiti mereka- Padahal,
Dialah yang memberi mereka segala sesuahr, yang
memberikan kepada mereka eksistensi mereka sen-
diri sebelum segala sesuatunya. Oleh karena itu,
hendaklah hamba-hamba ini belajar dari kepe
njrantunan Allah S\ryT Yaitu, jangan tergesa-gesa
menyakiti dan memarahi orang yang mereka beri
sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada
mereka, ketika mereka tidak mendapatkan kese
nangan dari si penerima atau ketika tidak mendapat-
kan ucapan terima kasih.

AlQur'an tak henti-hentinya menglngatkan ma
nusia dengan sifut-sifatAllah yang Mahasuci agar
mereka belajar kesopanan dari sifat-sifat itu sedapat
mungkin. Juga tak henti-hentinya mendidik kaum
muslimin supaya memperhatikan sifrt-sifat Tuhan-
nya dan meningkatkan usatra dan kualitasnya, agar
mereka mendapatkan apayang layak untuknya se
suai dengan kemampuannya.

IGtika kesan kejiwaan telah mencapai hrjuannya

-sesudah dibenhngkarurya pemandangan kehidup
an yang tumbuh berkembang dan menghasilkan
buahnya sebagai perumpamrun bagi orangorang
yang menafl<ahkan hartanya di jalanAllah dengan
tidak mengirinya dengan menyebut-nyebut pem-
berian ifu dan tidakmenyakiti perasaan si penerim4
dan setelah dihmjul*an isyarat bahwa Allah Yang
Mahakaya itu tidak membutuhkan sedekah yang
disertai dengan menyakiti peraszurn semacam ifu,
serta ditunffi pulabahwa Dia adalah Maha Pemberi
rezel<i dan tidak tergesa-gesa menyakiti (meng-
hukum) dan memaratrl-maka diaratrkanlah firman
berikutrya kepada orang{rang yang beriman agar
jangan membatalkah atau menghapuskan pahala
sedekahnya dengan menyebutnyebutpemberian ihr
dan menyakiti perasaan sipenerima

Untuk itu, dilukiskan pula bagi mereka sebuah
atau dua buah pemandangan mengagumkanyang
sangat serasi dengan pemandangan yang pertama.
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Yaihr, suatu pemandangan tentang tanaman dengan
perkembangannya Kedua pemandangan ifu meng-
gambarkan tabiat infak yang iKrlas karenaAllah dan

infak yang dikotori dengan menyebut-nyebut pem-

berian dan menyakiti perasuum si penerima- Hal itu
dilukiskan dengan gambaran yang artistik dalamAl-

Qur'an, yang melukiskan maknanya dalam konsep,
melukiskan bekasnya dalam gerab dan melukiskan
keadaannya sebagai pemandangan yang menjiwai
dalamimajinasi,

menampai<kan sudut pelukisan dan pemaparannya
yang indah. Di samping itu, melukiskan kesan dan
makna-makna kejiwaan yang dilukiskannya dengan
segala perumpamznn, karakteristik, dan isyarat-
isyaratnya.

Kita sedang berada pada pemandangan pertam4
di depan hatiyang keras mengkilap,

"Sepnti wang yang mntafahkan lwnnya lwrena ria
lepadn manusia dnn dia tidak bnimm lepada Allnh dan

hnri lernudi.an." '

Ia tidak merasakan embun dan tetestetes iman.
Akan tetapi, ia membungkus kekerasan dan kelicin-
an hatinya henganbungkus riya.

krilah hatiyangkeras dan dibungkus denganriya
yang digambarkan seperfi.'batu licin yang di atanya

. adn nnah (fubu)."Batukerasyang tidak adakesubur-
an dan kelembutannya, yang dihrtup dengantanah
atau debu tipistipis untuk menuhrp kekerasan dan
mengkilapnya dari pandangan mata, sebagaimana

halnya riya menuhrp kekerasan hati yang kosong
dariiman,

'T{tmudianbanihtditimpalwjanlzbat,lalumoladilah
dia b crsih (tidnk b €rtnnah). "

Hujan yang lebat menghilangkan tanah yang
sedikit ifir sehingga tampaldah bahr itu dengan ke
gersangan dan kekerasanny4 tidakmenumbuhkan
suatu tumbuhan, dan tidak menghasilkan buah-
buahan. Demikian pulalah hati orang yang mem-
berikan infak dengan riya kepada manusia, tidak
membuahkan kebaikan dan tidak menghasilkan
pahala.

Adapun pemandangan kedua adalah kebalikan
pemandangan yang pertama Yaitu, hati yang penuh

dengan iman, yang lembab dengan keceriaan, yang

menafl<ahkan hartanya "untuk menrari lwidlnnn
Allnh", dmyangmengeluarkan infrk dengan keper-

ciryiun yang mantap untuk mendapatkan kebaikan.
Yaitu, kepercayaan yang bersumber dari iman,
kepercayaan yang menghunjam amat dalam di lubuk
hati.

Apabila hati yang keras dan dibungkus dengan
riya diumpamakan dengan bafu yang keras dan

mengkilap yang ditutupi sejumput tanah, maka hati
yang beriman ditimpamakan dengan kebun yang

subur dengan tanatrryayang dalam, yang merup,l-

kan kebalikan dari tanatr sedikityang terletak di atas

batu yang keras dan licin. Kebun yang terletak di
dataran tinggi yang subur, berhadapan dengan bahr
yang di atasnya ada sejumput tanah agar peman-

i4+39:ir714$&,),*+KfgJ
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"Hai orang-nrang yang bnimnn, jarryanlnh knmu
motghilnngltnn (p ahala) sedzlahmu dmgan menl ebut-

ny ebutrry a dnn rfleny akiti (pnasann si p mnimn) s epnti
mangyangmmnfcahknn hmnnya larena riya lepada
mnnus'in dnn diatidak berimnn lepadnAllnh dnn hnri'

lemudinn. Mala, p mmpamann mang itu wpnti batu

licin yang di atasnya ada tannh. Kemudinn batu itu
ditimpa hujan lebat, lnlu mmjadilah dia bnsih (tidnk

bntannh). Mereka tidnk mmguasai sewatu pun dmi apa

yang mnelm usahnlan. Allnh tidnk manbni petuniuk

lnpd" orarg-orangyag kartr. Pmtmpamnnn nrang-

nrang y arg memb ehnj aknn h"artany a lwrmn mm'cari

kridhnnn Allah dan untuk ketegulnn iiwa mnekn,

s ePnti s ebuah lubun y ang terletnk di darnran tinggi y ong

diiram olch hujan bbat, mala lubun itu mmglnsillrun
buahnya dua kali lipat. Jilw hujan lzbat tidak me-

ny iraminy a, mnlw huj an gnimis (pun manadai), Allnh
Mahn Melihnt apa yang lmmu pnbuat. " (al-Baqarah:
264-265)

Inilah pemandangan yang pertama.

Sebuah pemandangan utuhyang terdiri dari buah
pemandangan yang berhadaphadapan atau ber-

lawanan benhrh letah dan buahnya-Masing-masing
pemandangan mempunyai bagian-bagaim, Ymg
sebagiannya tersusun dengan sebagian yang lain dan
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dangan itu serasi modelnya Apabila hujan lebat
turun maka tanah di kebun yang subur itu tidak
hilang, seperti ia menghilangkan tanah sedikit yang
menuhrp bahr yang keras ihr. Bahkan, hujan ihr
justru menghidupkan, menyuburkan, dan menum-
buhlmn kebuntersebu[
Ttsharn olzh l*j* t"tot, maln lubun itu mmghnsillan
bualnya fua lali lipat.'

Hujan tersebut menghidupan kebun iut, basailran
sedekah menghidupkan hati orangyang beriman.
Sehingga ia menjadi bersih dan semakin akrab
hubungannya deruan Allatu dan hartanya pun nien-
jadi bersih dan dilipatgandakan olehAllah menurut
yang dikehendakiNya IGhidupan kaum muslimin
pun menjadi bersih, baib dan berkembang karena
infrh
Jilu lwjan bbat t;dak mmyiraminya, ma.l".a hujan
gfunit Qunmnrudni)."

Hujan gerimis atau hujan yang sedikitpun sudah
memadai bagi tanah yang subur. Ini merupakan
pemandaruBn yang lengkap, yang saling berhadap
an dan berkebalilan keadaannya png tersusun rapi
Uagiarrbagiannya prrg ditampilkan dengan metode
yang amat bagus susunan kalimat dan peryrampai-

ann1"4 yilng mempersonifikasikan segala sesuatu
prrg masuk ke dalam hati dan getaran pikiran, yang
menggambarkan kesarrkesan dan perasaan dalam
hati, dengan metode penyampaianyang mudah di
terima dan menawan.

Apabilapemandaqganyang pertama itu merupa
kan lryangan basi pandangan mata dan pandangan
hati dari satu segi dan mrrg menjadi titik tolak unfirk
melihat kekuasaan Allah dan mengenal-Nya dari
balik fenomen+fenomena lahiriatt, maka datanglah
kalimat penutrp yang menyenhrh ha6
'Allah Mala Melilwl apa yang lwmu perbuat."

Adarrun pemandangan keduamerupakan perum
pamaan bagi akibat perbuatan rnenyebut-nyebut
pemberian dan meryrakiti perisixrn si penerima
bagaimana ia menghapuskan bel€s.bekas sedekah
pada saat yang bersangkutan tidak memiliki kekuat-
an dan pertolongaru dan tidak dapat menolak peng-
h4usan itrr sama sekali hi adalah perumpamaan
bagi suanr kezudatran (aldbat) yang merrgecervakarl

3ang dilukiskan dahm suatu hrkisan png menges:uF
kan dengan kecaman yang keras. Segala sesuatu
yang ada padanya bersifitkeras dan kejanr, setelah
sebelumryra (pernandarUan pertama) penuh dengan
keamanan dan kelapangan,

ytJ; ;44i-2,'; 5K 6 efr': 6
efri :tL cQ,'i f*!,tt 6 n "r
*t'3ta";tQ:eti,61i";j,:i?;gl'i6'
#*spa:#.atgki:$(

.& -z 1y'...
di<:-$iu

", paknhadanlahsmrangdiantaramuyanginginman-
punyai kzbun kurmn dnn angur yang nengalir di
bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai di dnlnm
lubun itu segpla mnmm buah-buahan. Kemudian
datnnglnh masa tua pada arang itu sdnry dia mzrn-
punyai lrztururwn Jang masih lecil-kzcil. MaLa" lubun
itu dit;up angin knas yang mntgandung api, kk ter-
bakarlah. Dmikianlah AIIah mnnanglwn ay at- ay at-
Irlya lepadn lamu wpaya lamu mnnikirknnnya."(al-
Baqaratr:266)

Sedekah ini, pokoknya dan bekasbekasnya di-
lukiskan dalam dunia indrawi,

'T{ebun lwrma dnn anggur yang di baata}arya mmgalir
sungai-sungai? Dia mempunyai dnlnm fubun itu segala

nuuam bunh-baalnn."

Kebun yang rimbun dedaunarurya, subur, dan
banyakbuahnya Demikian pulalah tabiat dan bekas
bekas sertaperrgaruh sedekahyang terjadi di dalam
kehidupan si pemberi sedekatr, di dalam kehidupan
si penerima sedekatg dan kehidupan umat manusia
Ia memiliki ruh dan bayang-bayang, memiliki kebaik-
an dan berkah, mengandung makanan untuk meng-
hilangkan lapar dan mengandung air penghapus
dahaga, ia tumbuh dan berkembang.

Maka, siapakah gerangan yang ingtn memiliki
kebun seperti ini--atau kebaikan seperti ini-kemu-
dian dia mengumbar mulutrya untuk menyebut-
nyebut pemberiannya dan menyakiti perasaan si
penerima yang akan berakibat menghapuskan ke
baikannya sebagaimana angin keras yang mengan-
dung api membakarhabis kebun itu?

Dan, kapankah peristiwa ihr terjadi? Pada saat
yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan se
dekah lagi, sementara dia sangat membutul*an
naungan dan kenikr"natannyal

"Kanudian dot^Sloh masa tua padn wang iht sedang

dia menpunyai lrdurunan y ang masih lczcil-lczcil. A,Iak4
Irzbun itu ditiup angin lcrras yangmengandungapi,lalu
tabaknrlnh."

Siapakah geftmgan yang menginginkan kondisi
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yang seperti ini? Dan, siapakatr ggrangan yang me
mikirkan akibat yang demikian itu lantas dia tidak
menjaga dirinya?

' D emikianlnh All"ah mmnangknn ay at- ay ar- Ny a kz -

padnmu supqa lwmu mzmikirlmnnya."

Demikianlah pemandangan yang hidup seperti
sosok manusia, yang mula-mula hidup dalam ke
senangan, kemewahan, dan kemakrnurffi, Ymg
penuh dengan kenilanatan, gaimtt, dan keindahan
Tetapi, kemudian semuanya habis ludes diterpa
angin kencang yang mengandung api. Ppman-

dangan yang mengagumkan dengan nuansa sen-

timentil yang menakutkan dan menggetarkan pe
rasaan, yang tidak memberi peluang bagi manusia

untuk ragu-ragu menenhtkan pilihan sebelum habis

wakhrny4 serta sebelum kebun yang rindang dan

banyak bualurya itu diterpa angin panas yang amat

kencang.
Susunanyang rapi,lembut dan indah serta me

narikperhatian dikemas dalam sebuah pemandang-

an dengan transparan, dengan metode pemaparan

dan pelukisan yang indah terah.r rapi. Keindahan
dan kerapian ini bukan cuma berhenti pada penum-

dangan-pemandangan itu satu per sahr, tetapikain
kerainya dibentangkan sedemikian rupa hingga
meliputi semua pemandangan dalam pelajaran ini
dari awal hingga akhirnya- Semuanya ditampilkan
dalam hamparan yang sejenis. Hamparan tumbuh-
tumbuhan, sebutir bijiyang menumbuhkan tujuh
bulir. Bahryang keras dan mengkilap (icin) yang di
atasnyaterdapat debu tanah, Ialu ditimpahujan lebat

Kebun di dataran tinggi, yang menghasilkan buatr-

buahan dua kali lipal Kebun kurma dan anggur
hingga hujan leba! hujan gerimis, dan angin keras
yang melengkapi hamparan perkebuumyang semua

nya dilukiskan dengan indah dan mengesankan.
Di balik pemaparan dan pelukisan yang indah ini

terdapathakikatyang besar, yaitu hakikathubungan
antara jiwa manusia dan perawatan tanah. Hakikat
tentang asal yang safir, tabiatyang sahr, kehidupan
yang hrmbuh di dalam jiwa manusia dan di dalam

tanatr, danhakikatpenghapusan baikyang menimpa

kehidupan ini di dalam jiwa maupun yang terjadi
padatanah.

Inrlah AlQur'an, kalimat kebenaran yang sangat

indah dari Tuhan yang Mahabiiaksana lasi Maha
Mengetahui.

Jenis Barang ya.trg Disedekahkan dan Cam
Bersedekah

langkah berikutrya adalah mengenai tata ahran
sedekah, untuk menerangkan ienis dan carany4
setelah diterangkan etika dan akibahy4

-\g'reYe;S$ j;Jrfir;3.$ffi
'i,j+3'^rL4J:,t':#{1}Jh',;€Jq;s
t&rt"o11.Afi'bt'*J$V*.uFi

8W
"Hai mang mang y ang baima nffiahkmlah (di j fu
AIIah) sebagian dmi hasil tnalwmu yang baik'fu.ik dan

wbaginn dmi qa yang Kand lulilsrlut, dori buni tna*
lamu.Jarganlnhlamamcnilihyangbmtk-buruklnk
fumu n$tnltlan furinyo padalwl lflnu wdin fidak,

nau mengambilnya nulahlan dcngan nwdcinglun
ntan uhadapny a. Iktalwilah balwa AIIah lAahalaya
I4 Mal- Terpiji."(al-kqarahz 267)

Prinsipprinsip yang ditemngkan ayatayat ter-

datnrlu bahwa sedekatr lrrus nsrgrcu padaqra dan

bersumber darinya itr menghendaki agar kepemrr
rahan itu dilalrukan dengan memberikan se$rahl
yang lebih utama bukan denganyangkualitasnya
rendatr dan jeleh sehing$pemililn]'a sendiri me
nolaknya" Jika barang seperti itr ditarar*m k€pada
nya dalam suatu jual beli niscaya tidak akan mau

menerimanya kecuali dengan merryurangi harga
nya Maka Allah sama sekalitidah mau menerima

sesuatu yang jelek dan buruk
Ini adalah seruan umum kqada ofilng{rang

yang beriman--pada setiapwalidu dan generasi-dan
meliputi semua harayang sampai ke bngan mereka

Juga meliputi hasil usatra mereka yang halal dan

baih dan meliputi apa ]ang dikeluarkan Allah dari
bumi unfilk mereka" baik berupa firmbuhdrnbuhan
maupunbulan urmbuhfirmbuhanrrang dikehrarkan
dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang
tambang dan minyak Oleh karena ifir, nash ini men-

caktrp semuaFnis harta Vang diiumpai pda zaman

Nabi saw. dan yang akan ditemukan nanti. Nash ini
bersifat meliputi dan menyeluruh (syamil iami').
Tidak ada satu punienis hartayarrs lepas dariq"a
kapan pun wakUinya. Semuanya terkena ken"aiiban

zakat sebaeairnana diurdibkan oleh nash itu. Sedang-

kan, ukurannya diterangkan di dalam AsSunnah
sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang

sudatrterkenalwaliil.r itr. IGmudiaru jenisjenis harta
yang baru dikiaskan kepadaqra-
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Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab
firrunnya ayatiniyarrgbaikjuga dikemukakan untlk
membalangkan haldkat kehidupan yang dihadapi
oleh AlQur'an pada waktu itu. Juga hakikat usaha
dan perjuangan yang dicarahkan untuk membersih-
kan dan mendidikjiwa serta mengangkat derajatuiya
ke posisi yang tinggr.

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan isnadnya dari al-
Barra' bin Azib r.a., dia berkat4 'Ayat ini turun ber-
kenaan dengan kaum Anstrar. Ifuum Anshar itr apa
bila datang musim memanen kurma maka diambil-
lah kurmaJcurmayang sudatr berwarnatetapi belum
masak dari kebun. Kemudian mereka gantungkan
padatali antara duatiang di masjid Rasulullah saw.,
lalu dimakan oleh orangorang hkir Muhajirin.
Maka ada seorang dari merekapng seneaja meng-
ambil kurmapng paling buruk kemudian dicampur
dengan kurmayaqg sudah berwarna ifu, karena ia
mengira bahwa yang demikian ihr diperbolehkan.
IGmudian Allah menurunkan ayat mengenai ofttng
yang berbuat demikian ifir,

langanlah kanu mmilih yang btnak-huak hlu lmmu
naftahltan darinya."'

Al-Hakim juga meriwayatkannya dari al-Barra'
seraya berkata" "Sahih menurut qrarat Bulilhari dan
Muslim, haryra s4ja beliau berdua tidak meriwayat-
kannya."

Dan, IbnuAbi Hatim meriwayatkannya dengan
isnadnya dari al-Barra'r.a, dia berkata 'Ayat ini
turun berkenaan dengan kami. I(ami adalatr para
pemilik kebun hmna Mak4 orangorang biasa
membauakurmary"a banyak atau sedrkit Ia datang
dengan mernbawa bndanrgra lalu digannrngkanryra
di masiid" Daru alili Wahitutidak memiliki makarF
an Apabila salah seorang dari mereka merasa lapar,
mal€ datanglah ia dan memuhrl kurma itu dengan
tongkatryra. IGmudian berjatuhanlah kurma rang
sudah berwarna dan yarrg sudah masak lalu di
makanrya Adabeberapaoraqgfaqgtidakmenyukai
kebaikanyang datarrg dengan membawa setandan
kurma yang buruk-buruk dan jelekjelek Ia merrr
bawatandan kurmayang sudatr rusah lalu diikat
IGmudianhrunlah apt
Janganlah lamu nwdlih yang buruk-bmtk hlu lcanu
rwfltahlun daripadorya" padalul lwmu smdiri tida,k
rnau magam.bilnya nulainlun dmgan rundchglun
mata tcrhndzpnya.'

ALBarra'berkata 'Seandainya salah seorang di
antaraAnda diberi hadiah kurma seperti yang di-
berikannya itu, niscaya dia tidak akan mau me

nerimanya kecuali dengan memicingkan mata dan
merasa malu. Mak4 sesudah ihr orang{rang mern-
bawa kurma yang baik-baik"'

Kedua riwayat ini hampir sama isinya. Keduanya
mengiqraratkan kondisi yang terjadi di Madinatr, dan
menunjukkan kepadakita suatu keadaan yang ber-
hadapan dengan keadaan lain yang ditempuh oftlng-
orang Anshar di Madinah dalam sejarah pengorban-
an yang toleran dan kedermawanan yang melimpah.
Riwayat ihr juga menunjukkan kepada kita suatu
jarnaah yang menjadi contoh teladan yang ms
ngagumkan. Juga menunjull<an contoh lain yang
memerlukan qerawatan, pendidikan, dan pengarah-
an unfuk menuju kepada kesempurnaan, sebagai-
mana sebagian kaum Anstrar perlu dicegah dari ber-
maksud mengeluarkan harta yang jelek Biasaqra
kalau harta seperti itu dihadialrkan kepada merek4
niscaya mereka tidak mau menerimanya kecuali
hanya karena merasa malu menolalnrya saja- Dan,
kalau diperjualbelikan, niscaya mereka akan me
nguangiharganlaa denganrendah),
meskipun harta itu mereka berikan karena Allatr.

Oleh karena itu, datanglah ujung ayat,

'I{etahuilnh bahan AIIah Mahaknya Ingi Ma}n Tn-
Puji."

Dia Mahakaya lagi MahaTerpuji. DiaYang Malra
kaya tidak membufi.rhkan pemberian manusia sama
sekali. Kalau mereka hendak memberi-Ny4 maka
sesungguhnya mereka ihr memberi kepada dirinya
sendiri. IGrena ifu, hendaklah mereka memberilan
yang baik dengan hati yang rela pulia- Dan, Dia Yang
MahaTerpuji, menerima yang baik-baik dan memuji
ny4 lalu membalasnya dengan sebaik-baiknya

Masing-masing dari kedua sifrt di tempat ini
memberikan isyaratyang menggetarkan hati, se
bagairnarxa iatelah menggetarkan hati kaumAnshar
secara nyata-

"!!gt 9rW-nWtW berinwu ntftahkanlnh (dijfu
AIIah) wbagian, dni heril usalnnu yang baik-baik.'

Sebab kalau tidalgAllah itu Matrakaya dan sarna
sekali tidak membutrhkan harbhrb fun*ru,
kamu keluarkan unhrk sedekatr" Padahal, Iia ms
muji kebaikanmu ketika kamu mengeluarkannya
dan membalasnya dbngan balasan sebagai orang
png rela dan berterima lssih. Allatrlatr yang Matra
Pemberi rvnlt dan Pemberi anugerah. Dia menr
balasmu atas kebaikanmu sebagai balasan pujian,
padahal Diahh yang telah menrberikanrya kepada
mu sebelumryra-
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Manakah pengarahan, ra1ruan, dan pendidikan
hati dengan uslub yangmengagumkan seperti ini?

Nah, karena keengganan seseorang unfuk me
ngeluarkan infak dengan memilihkan harta yang
buruk ihr semata-mata hanya timbul dari motif-motif
yang jelek, karena tidak mantapnya keyakinannya
terhadap apa yang di sisi Allah, dan karena takut
miskin yang tidak akan menghinggapi jiwa yang
senantiasa berhubungan dengan Allah--yakni jiwa
yang selalu menghadap dan menuju kepadany4 dan
mengerti bahwa tempat kembalinya segala sesuahr
yang ada padanya adalah kepada-Nya--, maka,Allah
mengungkapkan dengan transparan kepada orang-
orang yang beriman tentang unsur-unsur yang men-
dorong manusia berbuat demikian itu. Tujuan trans
paransi itr agar tampak dengan jelas kepada merek4
dan supaya mereka mengetahui di marn jiwa seperti
ifu hlmbuh, dan siapa gerangan yang menebarkan-
nyadidalamhati.

Ia, yang menebarkannya di dalam hati, adalah setan,

{ifi ;{ffi\r>Kr'};f,,Fa}*ii
ii $ T 

A('5'VY6t"'^g{}fr 3U
Wajffi tzzft33!_brhli1r,Zzr

$#.j1! jj'Jf,Lir/,r'--a
"Setan menjanjiknn (mmakut-nnkuti) lwmu dmgan
kemiskinan dan menyuruh lmmu berbuat kejahann
(kihir). SdarWlna Allnh mnrj anjilnn untuhnu anpun-
an dari-Nya dan lwrunia. Alkh Malnluas (larunia-
NyQ lagi Maln Mmgetalui. All"oh mntganugnahknn
al- hikmnlt (L,zpahaman yarq dnlnm tmtang Al- @ti on
dan,4s-Sunnah) lupod" siapa yang Dia lefundaki.
Bmangsiapa yang dianugnahi al-hiknah itu, in bmm-
bmnr tzhh dianugnahi hikrnnh yarg banyak.I:lanya
lrang-orang yang bualallah yang dapat mengambil
p elnj aran (dnri frman Allah).' (al-Baqarah: 268-
26e)

Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan,
lalu ia menebarkan ke dalam jiwa kamu sifat rakus,
bakhil, dan sikap permusuhan. Setan menyuruh
kamu berbuat fahtsyah (bentuk jamaknya adalah

f"lr"f d . Fahisyah adalah semua kemaksiatan yang
amat burukyakni melampaui batas. Meskipun biasa
nya kata ini digunakan unhrk maksiat tertentu, tetapi
ia bersifat menyeluruh. Tiakut akan kemiskinan telah
mendorong kaum jahiliah membunuh anak-anak
perempuannya, dan ini juga suahrphtsyah Rakus

untuk mengumpullan harta dan kekayaan sehingga
mendorong sebagian mereka mencari harta dengan
jalan riba adalah suatufahisyahjuga. Takut miskin
karena menginfakkan harta di jalan Allah itu sendiri
merupakan suatu fahisyah

Ketika setan menjanjikan kemiskinan kepadamu
dan menytrruhmu berbuat fohisy ah'kejahatan, ke
maksiatan', Allah menjanjikan kepadamu ampunan
dan karunia

"Sedangknn, Alkh mmjanjilnn untukmu ampunnn
dnri-Nya dnn larunin."

Didahulukannya ampunan dan diakhirkannya
karunia kaiena karunia itu merupakan tambahan
setelah mendapat ampunan. IGrunia ini juga me
liputipemberian rezeki di duniaini sebagai balasan

.pengorbanannya di jalanAllah dan infrknya-

'Allnh Mahnluas (knrunia-1,{ya) l4 Mol* Mrytto-
lrui.'

Dia memberi karenakeluasan karunia-Nya dan
Dia mengetahui apa yang terbetik dalam hati dan
yang tergetar dalam rurani Allah tidak hanya merr
beri harta saja, dan tidak memberi ampunan saja.
T"tupr, Dia memberikan'hilonnh'iyattukelapangan
dan kelurusan tujuan, mengerti sebab dan tujuan,
dan menempatkan segala sesuatu pada proporsinya
dengan penuh kesadaran dan pengertian,

'Allnh mnnlerilwt al-likmnh ft,zpaltnnan yang dalmn
tertang Al-qri an dnn ,As-Sunnah) lupda si.apa yarg
Dia lufundnki. Barangsiapa yng dianugnahi al-
hikmah itu, ia bannr-benfrr ttlnh dimryerahi kmunia
yang banyak."

Ia telatr dianugeratri kesederhanaan dan kelurus
an. I(arena itu, ia fidak berbuat jahat dan tidak me
lampaui batas Ia telah diberi pengetahuan tentang
sebabsebab dan hrjuan, karenanya ia tidak tersesat
di dalam mengukur dan menenhrkan urusan. Ia juga
telah diberi pandangan batin yang cemerlang dan
membimbingnya kepada kemaslahatan yang tepat
baik berupagerakan maupun perbuatan. Itu adalatr
kebaikan yang banyak, yang beraneka ragam dan
warnurnya

"Hanya orong-orang I ang bnaknllah yng dapat mmg-
ambilpelajaran." "

(Ilul- albatr' orangyang beral<at sehaf adalah orang
yang selalu ingat dan tidak lupa, orangyang selalu
sadar dan tidak lengah, dan orang yang dapat meng-
ambil pelajaran sehingga tidak masuk ke dalam ke
sesatan. Inilah hrgas akal. Fungsinya adalah meng-
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ingat arahan-arahan hidayah dan pelmjuk-pehmjuk-
ny4 dan mengarnbil manfrat darinya sehingga tidak
hidup dengan lengah dan lalai.

Inilah hikrnah yang dianugerahkan Allah kepada
siapa yang dikehendaki.Nya dari harnbaharnbaNya
Karena itu, hikmah ini senantiasa terikat dengan
kehendakAllah SYV"I Inilah kaidah pokok dalam
taslnwwur islami, mengembalikan segala sesuatu
kepada kehendak mutlak yang bebas. Tetapi, pada

wakhr yang samaAlQuran menetapkan hakikatlain
bahwa barangsiapa yang menghendaki hidayah dan
berusaha unhrk mendapatkannya serta bersungguh-
sungguh untuk menggapainya, maka Allah tidak
menghalanginya. Bahkan, Dia memberinya per-

tolongan unfu k mencapainy4

"Uang- orang y ang b erj ihnd untuk (nvncari lwridlwan)
I(nmi, b mar-b aw alan lwmi tunjulelcan lupadn merela
j alan -j alnn Kami. S esunggu hny a Allah b ennr -b m"ar

besertnmang-mangymgberbuatbaik."(aI'Anl<tbuaF
6e)

Untuk menenangkan hati setiap orang yang me
nuju kepada petrnjukAllah, adalah bahwa kehendak-
Nya akan membagikan unhrknya hidayah dan mem-
berinya hiknah, serta menganugerahkan kepada-

nya kebaikan yang banyak ihr.
Di sana terdapat hakikat lain yang perlu kami

kumpulkan dengarmya sebelum rneninggalkan poin
ini pada firman Allah,

"Setan mmjanjilun (mmalwt-nnkuti) knmu dengan

fumirkinan dan menyuruh lamu bnbuat kejah"atan.

Senmdnn, Allah mmj anj ilan untuhnu amp unnn dnri-
Nya dnn lwrunin. AllnhMalaluas (knrunia-Ny") l"gt
Maha Mmgetahui. Allnh mntganugnahknn al-hikmnh
(punalaman yang dnlnm tentnngAl-@tian dan '4s-
Sunnah) l"podo siapa lang Din lehmdnki."

Di depan manusia hanya ada dua jalan kehidupan,
yaitu jalan Allah dan jalan setan. Seseorang men-
denearkan janjiAllah atau mendengarkan janji setan.

Barangsiapa yang tidak menempuh jalan Allah dan
mendengarkan janji-Nya berarti dia menempuh jalan

setan dan mengikuti janjinya
Tidak ada jalan hidup kecuali hanya satu, yaitu

kebenaran manhnj Jalan hidup' yang disyariatkan
Allah. Selainnya adalah unhrk setan dan dari setan.

Inilah hakikat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an,
diulang-ulangnya, dan dikukuhkan serta ditegas-
kannya, supaya tidak ada alasan bagi seseorang
untul< menyimpang dari nanlnj ttllah. Kemudian dia
menganggap bahwa dirinya berada dalam ftunjuk

dan kebenaran dalam bab apa pun. Mengenai hal ini
tidak ada kesamaran dan kekaburan. HanyaAllah
atausetan,manhnjltllahatarmanlajsetan, jalanAllah
atau jalan setan.Tinggal manusia sajamau memilih
yangman4 silakan!

",4gar umg y ang hhnsa itu bhnsony a dnryan luttrangan
yangnyata dnn agar orangyanghidup itu hidupnya dz-

rryan ketnangan yng nyara (puk)" (al-Anfaal: 42)

Tidak ada kesamaran dan tidak ada kekaburan.
Yang ada hanya "petunjuk atau kesesatan". Kebenar-
an itu hanya satu, tidak lebih. Mak4 apa lagr di luar
kebenaran kalau bukan kesesatan?!

Sesudah itir kita kembali lagi bersama ayat-ayat ini
kepada masalah sedekah. Sesungguhnya Allah me
ngetahui apayang dinaflrahkan oleh seseorang baik
berupa sedekah maupun nazaryang dilakukan dengan
sembunyi-sembunyr maupun terang-terangan. Se
bagai konsekuensi pengetahuan-Nya itu, Dia akan
memberikan balasan sesuai dengan niatyang me
motivasinya,

'Kt 5p -,:3 A r3:1J3'r\'t i ; ;;X6
1,& ol, *; 2t4 r<4;h-(j,i(G,.
ilfff \a j,t i6-i;J r\:'c( ;; *s ^Si
fu.ug;;rh;"6{,H';;'6

8Vsrce'i'ti
'Apa saja yang lmmu natlnhknn atau apa suja yang
lamu nazgrlaa m.ala saurrygulnry a Allnh mmgetahui-
nya. Orang-orangyangbnbuat al;im tidnk ada seorang

penohng pun baginya.Jila knmu menampakkan se-

delmh(mu), mnkn itu adalnh baik seknli.Jikn knmu
mmymlunyiknnnya dnn lamu bnilan l"pono zrang-
orarryfakir, makn mmyunlunyilmn itu bbih baik bagi-
mu. Allah aknn mmghnpusknn dari knmu sebagian

lus aLahnn- lusahhnnmu. Allnh mengetahui apa yang
lamu lrerj alwn. " (al-Baqarah z 27 0-27L)

Naftah (infrk) ini meliputi segala sesuahr yang di-
keluarkan oleh si pemilik harta dari hartanya baik
yang berupa zalr;at, sedekah, maupun perbuatan-
perbuatan sunnah dengan harta dalam rangka
perjuangan. Nazar jiiga termasuk jenis nafl<ah yang
diwajibkan oleh seseorang atas dirinya dengan ukur-
an dan ketenhran tertenhr. Nazar itu tidak boleh di-
lakukan unhrk selainAllah, melainkan harus karena
Allah dan dijalanAllah. Nazarkepada salah seorang
hamba Allah adalah syirik, seperti menyembelih
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binatang yang dilakrftan oleh orangorang musyrik
untuk berhala-berhala sembahan mereka dalam
masa-masa jahiliah.

"Apa saja yang lmmu naflwhlun atau apa saja yang
lamu nazprluq mak'n sesungguhny a Allnh mmgetahui.

nya."

Perasaan seorang mukmin bahwa Allah Yang
Mahasuci selalu mengawasi niat hati, gerah dan per-

buatanny4 menimbulkan pensaruh di dalamhatinya
perasarum yang hidup dan bermacam-macam. Yaifu ,

perasaan talnra dan merasa takut kalau di hatinya
terlintas perasaan riya atau kepurapuraan, kikir atau

baKril, takut miskin, dan Krawatir dibohongi Oatnr"a
amalnya tidak akan mendapat balasan di akhiraQ.
Timbul pulaperasaan tenang dan mantap akan balas
an Allah, merasa rela dan lega terhadap apa yang
bakal dibalaskan oleh Allah, dan mensyukuri nikrnat-
Nya dengan menginfakkarl sebagian dari apayang
telah diberikan Allah kepadanya.

Adapun orang yang tidak memenuhi hak nilanat
itu, tidak menunaik:rn hak-hakAllah dan hak-hak
hamba-Nya, dan enggan melakukan kebaikan se
telah diberi nilmat oleh Allah, maka dia adalah orang
yang zahrn terhadap janjinya kepada Allah, zalim
kepada orang lain, dan zalim kepada dirinya sendiri.
Sedangkan,

"Uang-orang yang bnbuat zalim tidnk ada seffang
pmnlnrrypun baginya."

Dan, menyembunyikan (meratrasiakan) "sedekah
yang sunnah" itu lebih utama dan lebih disukai oleh
Allah, serta lebih pahrt dapat melepaskan yang ber-
sangkutan dari noda kepurapuraan dan riya Sedang-

kan, di dalam "menunaikan sesuatryangwAiib" maka
menampakkannya itu pun sudah termasuk dalam
makna ketaatan, menyebarkan makna ini dan me
nampalftannya adalatr sangat bagus. IGrena itrlah,
ayat tersebut mengatakan,

lila lwmu menarnpallun sefulcah(rnu), mnla itu adn-

lnh baik selalLJilm lamu mmyembunyilwnnya dan

lumubailanlepadnnang-mangfakir,mal,amenym-
bunyilan itu lebih baik bagimu,"

Mak4 ayatini meliputi keduakeadaan tersebuf
dan memberikan posisi yang cocok bagi masing-
masing perbuatan yaitu memuji yang ini di tempat-
nya dan memuji yans iur pada proporsinya pula Ayat
ini juga menjanjikan kepada orang{rang mukmin
yang melakukan yang ini ataupun yang itu bahwa
kesalahan-kesalahan mereka akan dihapuskan,

' Allnh alun menglapuskm dmi larnu sebagian lesalnh-

an-lcesalnh.anrnu."

Hal ini akan menimbulkan di dalam hati perasaan

tak'wa dan kehati-hatian pada saht sisi, serta ke
tenangan dan kepuasan pada sisi lain, juga meng-
hubungkannya denganAllah di dalam niat dan amal
dalam sernuakeadaan,

' Allnh mengetahui apa y ang lwmu knj alan. "

Kita perlu memperhatikan panjangnya pengarah
an dan bermacanrmacamnya metode tnrghib'perarry-

sangan' dan tarhib'pefingatarr' dalam masalah infrk
ini, supaya kita mengehhui dua hal penting . Pertana,

Islam melihat tabiatjiwa manusia dan kebaktrilannya
mengeluarkan haru, dan kebutrhannya unhrkterus
digerakkan dan dibina secara kontinu untuk meng-

" alahkan kerakusan ini dan melepaskankebakhilan-
ny4 serta mengangkatuiya kepada posisi terhormat
yang dikehendaki Allah untuk manusia

Ifuduq karakter yang dihadapi AlQur an di line-
kungan bangsaArab yang terkenal pemurah dan
dermawan. Akan tetapi, kepemuzhan dan kederma
wanan ini dimaksudkan untuk mendapatkan popu-

laritas dan pujian orang lain, serta menjadi pem-

bicaraan di tendatenda dan kemalr-kemah. Bul€n-
lah urusan yang mudah kalau Islam mengajarkan
kepada mereka agar melakukan sedekah dengan
tidak menunggu mendapatkan semua ini, dengan
membersihkan diri dari semua ini dan menghadap
kan tujuannya hanya karena Allah saja Masalah ini
memerlukan pendidikan yang panjang, upaya yang
banyak, dan seruan yang terusmenerus unhtk merr
capai ketinggian, kemurnian niat, dan keiktrlasan.
Begihrlah yang dilakukan oleh Al-Qur'an.

Oleh karenaitr, perlukiranyapembicaraan dialih
kan dari orang{rang mukmin kepada Rasulullatr
saw. untrkmenetaplan selunlah hakikatyangbesar
dan memiliki pengaruh yang dalam di dalam me
negalftan tashauwurislanidi atas kaidah-kaidahnya
dan di dalam meluruskan perilaku islami dijalannm

j,s#-ifJe|SAi^6tGA*
5j+3'61eg*Fn$'6'rc"
HvS"FuWvviF.'i'6Jy
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'Bulanhh butajibanmu nm! adilan mnela madnpat
petunjuk. Akan tctapi, Allnhlnh yng ntembd petunjuk
(mtmleri tnurtU siapa yang dilehmdnki-Nya. Apa saja

harta y arg baik y ang lwmu nafkahltnn (di j akn AIkh),
makn pah"alanya itu untuk kamu sendiri.Janganl"ah
lwmu mnnbelnr{ aknn s esuafu mzlninJan lurmn mencari

knidhnnn Allnh. Dan, apa soja hnrta yang baik yang
lmmu naflahlrn4 niscay a lamu alrnn dibni pahalnny a
dmgan cukup sedang lwmu sedikit pun tidak aknn
dianiny a (dirugilan). " (al-Baqarahz 272)

Tidak luput kita perhatikan juga dalam kontgks
ayatini tentang keadaan orangorang mulnnin ketika
menafl<ahkan hartany4

langanlah lmmu memb elanj almn s esuatu melainlnn
larma mencari lwridlnnn Allah. "

Inilah keadaan oftmg mukrnin, bukan yang lain-
nya. Dia tidak menginfukkan hartanya melainkan
karena mencari keridhaan Allah, bukan karena
mengikutihawa naftu dan bukan pulakarerntujuan-
hrjuan lain. Ia menginfakJ<an hartanyabukan untuk
mencari perhatian manusia dan mencari popularitas.

Ia menginfrkkan hartanya bukan bermaksud unlrk
mengrurgguli orang lain dan menyombongi mereka
Ia berinfak bukan untuk menyenangkan hati pe
nguasa atau unhrk mendapatkan hnda penghargaan-

Ia tidak melakukan infak melainkan semata-mata
mencari keridhaan Allah, hrlus iklrlas karenaAllah.
IGrenaihr, hatinyamerasa mantap batrwaAllah akan
menerima sedekatrnya; hatinya percaya bahwaAllah
akan memberi berkah pada hartanyq ia percaya
kepada pahala dan karuniaAllah; ia percaya kepada
kebaikan dan kebajikan dari Allatl sebagai balasan
kebaikan dan kebajikannya kepada hamba-hamba
Allah. IGrena anugerah Allah di bumi, maka ia me
ningkat kedudukannya, menjadi suci dan bersih.
Sedangkan, karunia akhirat sesudah ihr semua ada-

lah sangatutama
Kemudian, dil<hususkannya penyebutan salah

safu sasaran di antara sasarzansasaran sedekah, dan
ditampilkanlah sebuah lukisan yang lembut halus,
terpelihara mulia dan cerdas, bagai segolongan dari
kaum mulnninin. Sebuah lukisan yang mengesan-
kan perasaan dan menggerakkan hati unhrk me
ngetahui pribadi-pribadi yang enggan meminta-
minta sehingga tidak menjadi hina enggan meminta
minta sumbangan sehingga tidak berkurang mar-
tabatnya, memandang rendah terhadap tindakan
meminta-minta dan tidak mau menyebut-nyebut-
trYn'

{ A1} rr;"jtr645i;631
:iT,4,r!.lr4fiab6j#_
&L-;#;;LAi c;*fJtrA
Fb#uj'6uAL-3txi5kei5

t4-*6i<,y
" (B erinfaklnh) lup o.d" mang- orang fokir y ang tnilut
(olzhj ilwd) di j akn Allnlt. Mnekn tidak dap at bmnala
di mukn humi. Aong y ang tidnk nha mary ongka mneka
orang kay a largn m.arclilwa diri dmi memintn-mintn.
Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya.
Mnekn tidnk m.anintn l"po.do lrang secara mmdesak.

Dan,apasajahartnyongbaikyanglwmunnJknltknn(di
jakn Allnh), mnlw sesunggulnrya Alkh Maln Merrgr-
nhui. " (al-Baqarah: nJ)

Sifut-sifrtyang mengesankan ini terterapkan pada

sejurnlah kaum Muhajirin. Mereka telah mening-
galkan harta dan keluarganya. Mereka bertempat
tinggal di Madinah dan mewakafl<an dirinya untuk
bedihad di jalanAllah dan menjaga Rasulullah saw.,

seperti Atrlush-Shuffah yang bertempat tinsgal di
masjid untuk menjaga rumah Rasulullah saw. agar
musuh tidak dapat menyatoninya. Mereka terikat
oleh jihad di jalanA[ah sehinsga merekatidak dapat
bepergian di muka bumi untuk melakukan per-
dagangan dan usaha-usaha lainnya. Namun demi-
kian, mereka tidak meminta sesuatu pun kepada
orang lain. Mereka selalu berpenampilan bagus se
hingga orangorang yang tidak hhu mengira mereka
itu orang kaya karena selalu menjaga diri dari
menampald{an kebuhrhannya. Tidak ada yang me
ngerti keadaan mereka yang sebenarnya kecuali
orzrng yang memiliki firasat

Akan tetapi, nash itu bersifrt umum, berlaku bagi
selain mereka juga pada semua nuna Berlaku bagi
orang{rang terhormatyang miskin, yang karena
kondisinya maka terpaksa mereka tidak dapatbekerja
Namun, karena kemuliaanny4 mereka tidak mau
meminta sumbangan. Mereka berpenampilan bagus
supaya tidak tampak kemiskinannya- Sehingga
orang yang tidak mengerti bagaimana keadaan
mereka yang seberhrnya mengira mereka orang
kaya, karena selalu menjaga harga dirinya Akan
tetapi, orang yang memiliki perasuum yang sensitif
dan mata hati yang terbuka dapat mengetahui apa
yang ada di balik penampilan merekayang indatt itu.
Mak4 rasa kejiwaannya tampak pada sifat-sifrtnya,
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yang merekakemas dengan nsamalu.
Ini adalah sebuah lukisan yang memiliki kesan

amat dalam, yang digambarkan oleh nash yang
pendek ini, untuk menggambarkan sebuah per-

contohanyang mulia Ini adalah sebuah lukisan yang

lengkap, yang dilukis dengan rasa kemalu-maluan.

Hampir setiap kalimatnya memiliki sentuhan yang

lembut, melukiskan sifat-sifat dan tanda-tandanya
yang membangkitkan perasaan dan kesan men-

dalam. Sehirgga hampir-hampir belum sempurna

seseoftng yang membaca ayat ini sebelum tampak
olehnya wajah-wajah dan pribadi-pribadi ihr seakan-

akan dia melihatuiya Begitulah metode Al{tu-an di
dalam melukiskan percontohan tentang manusia,
hinsgahampirterlintaslatr setiap denyutkehidupan.

Itulah oftmg-orang fakiryang mulia, yang me
nyembunyikan kebufuhannya seakan-akan mereka
sedang menutup aural Karena ihr, memberikan
sesuatu kepada mereka mesti dilakukan dengan

sembunyi-sembunyi dan dengan sangat halus se
hingga tidak menodai keengganannya dan tidak
melukai kehormatannya- Maka ujung ayat ini meng-

isyaratkan agar sedekah kepada merekaihr dilaku-

kan dengan sembunyi-sembunyi dan ratrasia karena
pelakunya sudah merasa tenang dan percaya akan
pengetahuan Allah terhadapnya dan balasan-Nya
kepadanya

'Dan apa saja hmtn yang baik yang lamu naJknflwn
(di jalan AIkh), mala sesungguhnya Allnh tuIahn Mr
ngetahui."

HanyaAllah sendirilah yanag mengetatrui segala

rahasra dan kebaikan di sisiNya tidak akan tersiasia
Alirhirny4 &rtur shndaqahini ditutup dengan nash

umum yang meliputi semua tingkatan infak dan
semuawaktuny4 yang secaraumum juga meliputi
semua orang yang berinfrk karena mencari keridha
anAllah,

tfu t6ii,rtt $A <,j,ri-4$i
3ir{3#; i'"?#;{S'A.*l

33{fr1{i4

ngenai keumuman nash dan cakupannyayang me
nyeluruh, baik pada permulaaan ayat maupun pada

akhir ayat, seakan-akan sebagai suafu perpaduan
yang simpel dan fleksibel,

"Aang-orang yang mmafkahlun hnrtanya. "

Demikianlah pengarahan umum yang meliputi
semua jenishau.tz

"Padn mnlnm hari dan padn sinrry hmi, secara tnsem-

buny i dan t nang- ter angan. "

Yang meliputi semuawakhr dan keadaan,

'Malm mcrela mendnp at palnln di sisi Tuhnnny a. "

Oemikiarlah disebutkan s@ara mutlak, berupa
pelipatgandaan harta berkah umul balasan di akhirat,

dan keridhaanAllah.

"Ttdnk adn lcekihnwariran turhadnp mnela ilan tidnk
(puln) maela bnsedih hati. "

Mereka tidak merasa khawatir terhadap apa pun
yang mengkhawatirkan, tidak takut terhadap apa

pun y:mg menakutkan, dan tidak bersedih terhadap

apa pun yang menyedihkan, baik di dunia maupun

diakhiral
Alangkah indah dan rapinya penufup dusturymg

lurus ini, dengan pernyataan umum dan meliputi.

***

Khafimafi
Waba'du Sesungguhnya, Islam tidak menegak-

kan kehidupan para pemeluknya atas pemberian.

I(aren4 seluruh tata afurarurya pertama-tama di.
tegakkan pada prinsip memudatrkan bekerja dan

mencarirezeki bagi setiap oftmgyang mampu me
lakukannya Juga mendistibusikan kekayaan de
ngan baik di antara pemeluknya secara benar dan

adil antara usaha dan hasilnya Akan tetapi, terdapat

kondisi-kondisi lilhusus karena hal-hal tertenhr yang

merupakan persoalan yang dipecatrkan dengan

sedekah. Sekali waktu sedekah itu dalam bentuk
kewajiban, yang dihimpun oleh pemerintahan Islam

sebagai pelaksana syariatAllah, karena pemerintalt
yang mempunyai hak unhrk melalarkan penarikan

atau penghimpunan ini. Sedekah ini merupakan
pemasukan hartl umum yang sangat penting bagi
pemerintatran Islam.

Sekali wakhr sedekatr itu dalam benhrk sedekah

tatlnwwu' yangtidak tertenhr batasny4 yang dapat

diberikan oleh orangorang yang mampu kepada

oftmg{ftlJlg yang rnembuhrhkan secara langsung,

 
fvtr7

"Orang- marg y ang mmfirnltfun hmtany a p adn malam

hari danpadn sianghai secara tosanbunyi dan bary-
tnangary mnJm merela nndnpat pahala di sii Tifian-
nya. Tulak adn leklwtatiran tohndnp merela dan tidnle

(puh) merela bersedih lnti." (al-Baqarah: tl4)

TampaHah keserasian bagian penutup ini me
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dengan menjaga adabadab yang telah dijelaskan di
muka, dan dengan menjaga harga diri para pene'
rimanya- Suatu penjagaan harga diri yang diterang-
kan oleh ayatini dengan garnbaran yang begihr jelas.

Islam telah memelihaftnya di dalam jiwapemeluk-
ny4 apabila salah seorang dari merekamerasake
beratan meminta sedekah walaupun hidupnya sangat
kekurangan.

Imam Bulfiari meriwayatkan dengan isnadnya
dariAtln' binYasar danAMur Rahman binAbi Umrah,
keduanya mengatakan bahwa mereka mendengar
Abu Hurairah berkata, 'Telah bersabda Rasululatt
sw.,

r'1,ot-3.i1 i 
-tr 

il'j Oru, i$$r;; F
'&",sijt ;g4il:il, or;;ii (, :Ar

( frr;1 urtrr L'fU r,,,'i'; q'& itr.'i;r.

'OrangmishinihtbukmtffJanang(yangrmninln-mintn
Iantas) diberi sebuth dun butir lwrmn, atau sesuap dua
nnp nnsi. fetupi, mang miskin itu ialnh nang y ang selnln

menjrya hnrga dirinya.'Bacalal4 lahu lwmu mnu,

firnan Allah (yang artiny a), Mnela tidnk mminta lu -
pada mang secara mendtsak. "' FIR Imam Bukhad)

Imam Ahmad meriwayatkan,'Telah diberitahu-
kan kepada kami oleh Abu Bakar al-Hanafi, telah
diberitahukan kepadakami olehAbdul Hamid bin
Ja'far, dari ayahnya dari seorang laki-laki dari
Muzainah, bahwa ibunya berkata kepadany4 'Me
ngapa engkau tidak pergi kepada Rasuhrllah saw. dan
meminta kepada beliau sebagaimana oftmg{nmg
meminta kepada beliau?' Maka sayapergi untuk me
minta kepada beliau, kemudian saya dapati beliau
sedang berdiri berli*rotbatr seraya bersabda

j'j, \tt',u;i ;ie-,t,7's r?rt'i;i'",-z;g-t ij b
rJr .:Ji arll ""; S;*',i, o8r S1*;

(
'Barangsiapa yang memekhnra h.arga dirtnya
Allah almn mtmeliharanla. Barangsiapa yang men-
cukup- cukuplwn diri., nnlw AIInh alan mawlarpinya.
Dan, barangsinpa yang mnninta-mintn lczpadn orang
lain p adnlnl din manpunyai lwta smilai lima ugiy ah
malw sesungguhnya din telah meminta-minta lapqda
manusin dengan mrndesak.'

Maka saya berkata dalam hati, 'Seekor unta yang

saya miliki lebih baik 0ebih tinegi harganya) dari-
pada lima uqiyah, dan seekor unta yang lain milik
pembanhrku lebih baik daripada lima uqiyah.' Kenru-
dian saya pulang dan tidak jadi merninta-minta-"

Al-Hafizh ath:Thabrani meriwayatkan dengan
isnadnya dari Muhammad bin Sirin, dia berkata,
'Telah sampai informasi kepada al-Harits-seorang
laki-laki Quniisy yang berdomisili di Syam--bahwa
Abu Dzar ditimpa kemiskinan, lalu dia mengirimkan
kepadanyafuaratusdinar. Maka diaberkata Tlarnba
Allah ini tidak menjumpai seseoftng yang lebih hina
daripada saya (kalau saya meminta-minta). Saya
mendengar \-asulullah saw. bersabda,

{'.tif '^tii'iri 
^ir,Sr-, ;b

'Bmangsiapa yang mnninta-rninta lupodn mang lnin
padnlwl dia manpuny ai unp at puluh dirham" malm se -
sunguhnya din talnh meninta dmgan mstdzsak.'

Padahal, keluargaAbu Dzarmemiliki empatpuluh
dirhanr, seekor kambing dan dua orang pelayan."

Islam adalah ni<lam 'perahlran'yang lengkap.
Nash-nash, pengarahan-pengarahan, dan syariat-
syariatny4 merupakan satu kesahran yang tidak ter-
pisahpisah dan terpilatr-pilatr. Ia menempatkan per-
ahrarrperafiranryramfukbekerja secara serempak,
sehingga saling melengkapi dan memenuhi. Demi-
kian pulalah ia membentuk masyarakatnya yang
unik Masyarakat yang tiada bandingannya dalam
masyarakat-masyarakat lain di muka bumi ini.

**ll

s$iifi i3Jyi,jfi_1w6jL',vo.li
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%F\;, r3 J-,;;.$ $f,:Vr itr ;,
JtxSj;.i6ffir'*Oj{i;-iKo\
g,s$ti{ irqtug ek :;'"Jit,.

"Orang-oramg yang makan (mengarnbil) riba
tidak dapat bendiri melainkan seperti berdirinya
orang yang kemasuka.n setan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
ihr, adalah disebabkan mereka berkaa (ber-
pendapat), sesungguhnya jual beli ihr sama
dengan riba, padalnl Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-onang
ya"ng telah sampai kepada^trya larangan dari
n*rannya, lalu terus berhenti (dari mengarrrbil
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datanglarangan), dan unrsan-
nya (terserah) kepada Allalu Orang yang meng-
ulangi (menga^nrbil riba), maka orang ihr adalah
penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di
dalamnya- (275) Allah memusnahkam riba dan
menytrburkan sedekah. Allah tidak menyukai
setiap orang ya^ng tetap dalam kekafira.n' dart
selalu berbuat dosa. (276) Sesungguhnya orang-
or:urg yang beriman, mengerjalran amal saletr'
mendirikan shalag dan menunaikan zal<at,me-
reka mendapat pahala di sisi Tbhannya. Tidak
ada kekhawatiran terhadap mereka dan fidak
(p"la) mereka bersedih hrati (277) IIai oramg-
orang yang berimaru bertalffalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa riba (yangbetum dipottg.tt)
jika kamu orang-orang yang berirnan. (278)

Maka, jika kamu tidak mengerjakan (me-
ninggalkan sisa riba), naka ketahuilah bahwa
Altah da.n Rasul-Nya akan memerangimu-Jika
kamu bertaubat (dari pengarnbilan riba)' mala
bagimu pokok hartamu. I(amu tidak meng-
anirayadantidak (pula) dianiaya. (zn)Jikc- (orat g
berutang itu) dalarn kesukaran ma"ka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Menye-
dekahkan (sebagia.n atau semua utang) itq lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui. (280)

peliharatah dirimu daxi (az?b yang terjadi pada)
ha"ri yang pada waku itr kamu semua dikem-
balikan kepada Allah. Kemudian masing-
masing diri diberi balasan yang sempurna

terhadap apa yang telah dikerjakannya sedang
mereka sedikit pun ti{ak dia^niaya (dirugll<an).
(281)"

Pengantar
Bentuk'lain dari tindakan yang merupakan ke

balikan dari sedekah yang sudah dipaparkan tata
aturannya dalam.pelajaran yang lalu ialah benfuk
yang menyeramkan dan keji, yaitu riba. Sedekah
adalah pemberian dan kelapangan dada kebersihan
dan kesucian, tolong-menolong dan solidaritas.
Sedangkan, riba adalah kebakhilan, kekotoran, ke
rakusan, dan mementingkan diri sendiri. Dan, se
dekah adalah memberikan harta tanpa mengharap
kan imbalan dan balasan. Sedanekan, riba adalatr
pelunasan utang dengan disertai tambahan yang
haram dan diambil dari tenaga si berutang atau
daeing1rya Dari tenaganya jika yang bersangkutan
memutar harta yang dipinjamnya lantas mendapat-
kan keunhrngan sebagai hasilusaha dan tenaganya
Dari dagingnya, jika yang berutang ihr tidak men-
dapat keunhrngan atau malah rugi karena dia me
minjam uang itu untukmenafl<ahi diri dan keluarga
nyayang notabene tidak mendapatkan keuntungan
apaapa. I&rena it r, riba adalah kebalikan dari bentrk
sedekah. Riba adalah wajah Oentuk muamalah)
yang menyeramkan dan kejam.

Oleh karenaihr, susunan ayat-ayatini membeber-
kannya secara langsung sesudatr memaparkan jenis
yang baik, mudah, suci, bagus, dan penuh kasih
sayang. Dipaparkannya dengan paparan yang men-
jadikan orang berlari darinya dengan mengungkap
kan keburukan dan kekejian yang terdapat dalam
perbuatan riba Diungkapkan pula kekeringan yang
timbul di dalam hati, kejahatan dalam masyarakaf
kerusakan di muka bumi, dan kehancuran bagi
manusia-

Tidak ada penjelekan suatu perkara dari ke
biasaan jahiliah yanghendak dibatalkan oleh Islam
seperti penjelekan terhadap riba ini. Dan, tidak ada

ancaman baik dalam lafrl 0{ata-kab) maupun malna
yanglebih keras daripada ancaman terhadap nras:!
lah riba seperti dalam ayalayat ini dan ayat-ayat lain.
Allah memiliki kebijaksanaan yang tinggi dalam hal
ini.

Riba pada zamanjahiliah telah menimbulkan
banyak kerusakan dan kejahafan. Akan tetapi, dampak
yang amatburuk denganwajahyang menyerarnkan
ini tidak semuanya tampak pada masyarakat jahiliah
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sebagaimana yang tampak pada hari ini dan pada
dunia sekarang ini. Jugatidak semuabisul dan borok-
nya tampak seperti pada masyarakat modern se
karang ini.

Ancaman menakutkan yang tampak dalam ayat-
ayat ini terhadap sistem yang keji itu, pada masa
sekarang terungkap hikmahnya pada kenyataan
yang menyedihkan dalam kehidupan kemanusiaan.
l€bih keras terungkapnya daripada pada zaman
jahiliah pertama Barangsiapa yang merenungkan
hikmah Allah dan kebesaran agama ini, serta ke.
sempurnaan sistem dan kehalusan tata ahrranny4
niscaya ia sekarang dapdt memahami apa saja yang
belum dipahami oleh orangorang yang menghadapi
nash-nash ini pada pertama kalinya- Kenyataan yang
ada di hadapannya sekarang membenarkan setiap
kata dengan pembenaran yang hidup, langsung, dan
nyata.

Manusia sesatyang memakannya atau memberi
makan riba kepada orang lain, berarti ia menimbul-
kan berbagai bencarn atas dirinyayang menghilang-
kan berkah dan membinasakannya lantaran mem-
berlahrkan sistem yang mengandung riba ini, baik
terhadap aKrlak, agam4 kesehatan, maupun ekono
minya- Sudah pasti mereka akan diperangi oleh Allah
serta ditimpa kemurkaan d an az,ab,baikperoftlngan,
kelompok, umal maupun bangsa, kalau mereka
tidak mau menerima nasihat ini dan tidak mau sadar.

Dalam pelajaran yang lalu susunan ayatnya me
maparkandrctur'tataaturart'sedekah.Didalamnya
disebutkan salah satu kaidah sistem sosial dan
ekonomi yang diinginkan Allah bagi masyarakat
muslim agar ia berdiri di atasnya. Dia menginginkan
bagi manusia agar mereka menikmati rahmatyang
ada di dalam sistem ini yang merupakan kebalikan
sistem lain yang berdiri di atas dasarribayang jahal
kejam, danhina.

Keduanya adalah dua sistem yang bertolak
belakang, sistem Islam dan sistem riba Keduanya
tidak akan bertemu dalam satu gambararu tidakakan
bertemu dalam satr asas, dan tidak akan bersesuaian
dalam akibatnya Masing-masing berdiri pada pan-

dangan hidup, sasaran, dan fujuan yang saling ber-
tentangan sahr sama lain. Maka, hasilnya pun ber-
tentangan secara diametral dalam kehidupan numu-
sia Karena itr, ia merupakan bencanayang meruL'

kutkan dan ancaman yang mengerikan.
Sesungguhnya, Islam mendirikan sistem ekono

rninya dan sistem kehidupan seluruhnya di atas
pandangan tertenhr yang mencerminkan kebenaran
yang nyata di dunia ini. Didirikannya di atas dasar

bahwaAllahYang Mahasuci adalah Pencipta alam
semesta- Mak4 Dia adalah pencipta bumi dan ma-
nusia Dialahyang memberikan kehidupan kepada
setiap maktrluk

Allah SW"l Pemilik semua yang ada karena Dia
yang menciptakannya, telah mengangkat jenis
maktrlukyangbernama manusia di mukabumi ini
sebagai Lhalihh (wakil) dan memberikan kepadanya
r eznlt, makanan, tenag4 dan kekuatan. talu diikat-
Nya mereka dengan janli dan syarat tertentu. Dia
tidak membiarkan milik yang besar ini dirusak
merekadengan berbuat sekehendak hatinya dan
semaunya sendiri. Akan tetapi, Allah menjadikannya
kfialifah dalafi koridor dan batasbatas yang jelas.

Dia menjadikannya l*ralihh dan pengelola milik-
Nya ini dengan syarat agar mereka menegakkan
kglriralifahan sesuai dengan manhaj Nlah, sesuai
dengan syariat-Nya Mak4 segala bentuk transaksi,
pekerjaan, muamalah, aKilak, dan ibadah yang
sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan-
Nya adalah sah dan berlaku. Sedangkan, segala se
suahr yang berlawanan dengan syaratsyarat yang
telah ditetapkan-Nya adalah batil dan harus dihenti-
kan. Apabila tetap dipaksakan untuk dilaksanakan,
maka yang bersangkutan telah berbuat zalim dan
aniaya Itu tidak dibenarkan oleh Allah dan orang-
orang yang beriman kepadaNya

Kedaulatan di bumi, sebagaimana di alam se
mesta, hanyalah milik Allah saja. Manusia, baik
penguasa maupun ralryat, di dalam menjalankan
kekuasaannya haruslah dalam rangka menjalankart
syariatAllah dan nmlnjNyatidak boleh keluar dari-
nya. Karena, mereka hanya wakil-wakil yang di.
angkat di bumi dengan grarat dan perjanjian tertenhr.
Mereka tidak memiliki dan menciptakan apa yang
ada di tangan mereka berupareznlt-rezelt.

Di antara pasal-pasal perjanjian itr adalah talrnful
'solidaritas' antarorang yang beriman kepada Allah.
Sehingga sebagian dari mereka menjadi penolong
terhadap sebagian lairurya Juga agar mereka meng-
ambil manfaat dari rezeki Allah yang diberikan-Nya
kepada mereka atas dasar tnlffifulitrr, bukan atas
dasarkaidah kebebasan mutlak sebagaimana dikata
kan oleh Marxisme. Tbtapi, atas dasar pemilikan
pribadi yang terikal Mak4 barangsiapa di antara
mereka yang diberlAllah kemudahan dalam men-
cartr eznkJ,,iaharus memberikan sebagizur hartanya
kepada orang yang disempitkan rezekinya (dalam

kekurangan).
Di samping ifir, semua juga ditugasi unt rk bekerja

dan berusaha dengan menggunakan segenap ke
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mampuan yang telah diberikan Allah kepadanya,
agar tidak seorang pun dari merelia menjadi beban
bagi saudaranya atau bagijamaah. Sedangkan, dia
masih marnpu berusaha sebagaimana kami jelaslan

dimuka
Allah menjadl<an zakat sebagai kewajiban ter-

tentu dalam harta dan sedekah sebagai tatlnuwu'
'sunnah' yang tidak tertentu. Dia juga mensyaratkan
kepada mereka agar bersikap wajar dan toleran serta
menjauhi sifat boros dan berlebih-lebihan dalam
membelanjakan rezeki Allah yang diberikan kepada
mereka dan di dalam menikmati reznls.yangbaik-
baik dan dihalalkan bagi mereka Karena ifir, peng-

gunaan harta ihr dibatasi dengan batasbatas kewajar-

an, dan kelebihan rezeki dikenakan kewajiban zalat
dan disunnahkan bersedekah. Apalasl orang muk-
min memang dituntut untuk mengembangkan dan
memperbanyak hartanya

Allah juga mensyaratkan kepada merekabahwa
di dalam mengembangkan hartaitr jangan sampai
mereka mempergunakan caracarayang dapatmeng-
ganggu orang lain. Juga jangan sampai caracaranya
dapat menghalangi dan mengharnbatjalannya rez.nln

di antara manusia Perputaran harta di tangan oftmg
banyak harus dibuka jalannya dengan seluasluag
ny4
"...Supaya hnrta itu jangan h.anya bnednr di antara
mang-orang kaya saja di antma lamu...." (al-tlasyr:
7)

Allah juga mengharuskan mereka agar suci

dalam niat dan pekerjaan, bersih dalam cara dan
fujuan, dan menetapkan beberapa ketentuan di
dalam mengembangkan harta yang tidak meng-
ganggu hati individu dan kelompolq atau meng-
ganggu kehidupan jamaah dan keberadaatrtya-7

Semua ini ditegakkan di atas dasar pandangan
yang ideal mengenai hakikat realitas dalam alam
wujud ini, dan janjiyang menentrkan segalatindakan
manusia yang diangkat sebagai khalifah di muka
bumiini

IGrena ihr, perbuatan riba merupakan perbuatan
yang berbenturan dengan kaidah-kaidah tnslawwur
imani secara mutlak. Semua nizlnm 'sistem'yang
ditegakkan pada pandangan lain adalah pandangan
yang tidak memperhatikan A[ah lagi. Mak4 sistem
seperti ini tidak menjaga prinsip, akhlak, dan hrjuan
yang dikehendaki Allah supaya kehidupan manusia

ditegakkan di atasnya
Pandangan n on- imnniiLt ditegakkan atas prinsip

bahwa tidak ada kaitan antarakehendak Allah de
ngan kehidupan manusia Maka rnenurut merek4
manusia adalah tuan bagi bumi ini, dia tidak terikat
dengan janji Allah, dan tidakdiharuskan mengikuti
perintah-perintah-Nya

Selanjutnya, menurut merek4 manusia bebas
menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan
harta dan mengembangkarurya sebagaimana ia juga

bersenang-senang menikmatinya. Manusia tidak
berkewajiban melaksanakan janji atau persyaratan

denganAllah, dan tidak merasa berhubungan dengan

kemaslahati.n orang lain. Dengan demikian, tidaHah
diperhihrngkan kalau ia mengg:ulggu berjuta-iuta
manusia apabila dapat menambahka{t kepada per-

bendaharaan dan rekeningnya semua yang dapat
'ditambahkannya

Adakalanya hukum-bukum buatan manusia ikut
campur dalam membatasi kebebasannya ini pada

bagian-bagian tertenhr. Misalnya dalam membatasi
junrlah keuntungan dan dalam mencegah berbagai
macam penipuan, perampasan, perampokan, pe
malsuan, dan bahaya-bahayalainnya. Akan tetapi,
tindakan campur tangan ini kembali kepada apayang
menjadi kecenderungan manusia sendiri dan bim-
bingan hawa nafsu merek4 bukan kembali kepada
prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah.

Demikianlah manusia di atas pandangan yang
salah dan rusak. Yaitu, suatu pandangan bahwa
puncak tujuan keberadaan manusia adalah untuk
mendapatkan harta dan kekayaan-- dengan jalan apa
pun- serta bersenang-senang dengarurya menuruti
selera hawa nafsunya- IGrern ihr, mereka amat rakus
unhrk mengumpulkan harta dan bersenang-senang

denganrrya- Unhrk mencapaiq'4 mereka menginjak-
injak semua prinsip dan tidak menghiraukan ke
maslahatan orang lain.

IGrena pandangan yang demikian ihr maka pada

al*rirnya lahirlatr suahr peraturan atau sistem yang

menyebabkan kebinasaan dan kesengsaraan bagr

kehidupan manusia, baik secara perseorangan,

masyarakat, bangsa, maupun dunia internasional.
Karena kemaslahatannya dicabut oleh tukang-
tukang riba yang merusak akhlak, jiwa dan saraf,

serta perputaran keuangan dan perhrmbuhan eko
nomi. Alf,rirnya, sebagaimana yang terjadi pada

masa belakangan ini, semua ihr menyebabkan ter-

7 Silakan periksa pasal "Siyasahrl-Ma1" dalam kitab al-Adnalatul-Ahna'iwhfil-ISlam,terbitan Darusy-S1truq.
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fokusnya kekuasaan dan pengendalian kerja di
tangan segolongan manusia yang paling tak ber-
moral dan paling jahat Juga di tangan segolongan
kecil manusia yang tidak mau memelihara per-

damaian dan perlindungan di antara sesamanya, serta
tidak menghiraukan perjanjian dan kehormatan.

Mereka itulah orang{rang yang mengutangi
masyarakat secara perorangan sebagaimana mereka
mengutangi pemerintah-pemerintah dan bangsa-
bangsa di dalarn negeri maupun di luar negeri. Unhrk
pembayaranny4 merekamenyedottenasa keringat,
dan darah manusia dengan mengerukbungabtmga
ribawi hnpa mencurahkan tenaga sedikit pun.

Merekatidak memiliki harta saja melainkan juga

memiliki pengaruh. Karena mereka tidak memiliki
prinsip, akhlak, dan pandangan keagamaan atau
moralitas secara mutlah dan batrkan karena mereka
menertawakan agam4 aKilak, contohcontoh ke
teladanan, dan prinsipprinsip yang luhur, maka
dengan kondisinyayang seperti itu mereka mem-
pergunakan pengaruhnyayang besar unfuk mem-
buat undang-undang, ide-ide, dan proyek-proyek
yang memungkinkan mereka menambah eksploi.
tasi, dan tidak berhenti di jalan ketamakan serta
kerendahan hriuan mereka

Carayang dianggap paling efektif adalah meng-
hancurkan aktrlakmanusia dan menjerumuskannya
ke dalam kolam keruh yang berupakelezatan-
kelezatan dan syahwal Untuk keperluan itr, banyak
omng yang menghabiskan uangnya demi mema-
suki jebakan fiang dipasang.

Hal itu terjadi bersama kacaunya jalannya per-

ekonomian dunia sesuai dengan kebutuhan-kebu-
tuhan mereka yang tertenhr, meskipun akan me
nimbulkan bahaya besar dalam bidang ekonomi
sebagaimanayang sudah populer dan akan menye
babkan menyimpangnya produksi perusatraan dan
perekonomian secara total dari hal-hal yang mern-
bawa kemaslahatan masyarakal Semuanya hanya
demi kepentingan para konglomerat si hrkang riba,
yang di tangan merekalah kendali ekonomi inter-
nasional berada-

Malapetaka yang terjadi pada zaman modern-
padahal pada zarnan jahiliah tidak seburuk ini
bentuknya-adalatr karena rentenir-rentenir-yang
pada masa lampau mereka lakukan semra per-

orangan atau dalam benfuk rumah-rumah harta,
sebagaimana yang sekarang terwujud dalam benhrk
pendiri bank-bank modern-itu telah dapat meng-
gunakan kekuasaannya yang besar dan menakut-
kan unhrk hrrut campur menyiapkan perangkat-

perangkathukum internasional dan domestik Mereka
juga menguasai samn&sarana pengarahan dan iHan-
iklan di seluruh belahan bumi, baik melalui surah-

surah kabar, buku-buku, perguruan-perguruan tinggi,
guru-gwu dan dosendosen, stasiun-stasiun peman-

car, perfunjukan film dan sebagainya Mereka merr
benhrk opini umum di kalangan masyarakat miskin
yang tulang-belulang dan dagingnya telah dimakan
oleh rentenir-rentenir ihr dan keringat serta darah-
nya telah diminum di bawah naungan sistem riba-

Opini umum ini mengikuti saja pengarahan buruk
dan beracun yang dibuatpararentrernir ifu . Pengaralr-

an itu menyatakan bahwa riba merupakan sistem
alami yang masuk akal dan prinsrp yang benar dan
tidak ada prinsip selainnya bagi pertumbuhan eko
nomi, dan berkat sistem inilah maka timbul ke
majuan peradaban di dunia Barat Sedangkan, mereka
yang ingrn membatalkannya adalah sekelompok
orang yang cuma mengtfiayal, bukan oftmg{ftmg
yang suka bekerja- Mereka hanya mengandalkan
teorinya ini hanya semata-mata pada teori moral dan
ideal yang tidak ada kenyataannya. Tbori ini akan
merusak seluruh sistem perekonomian kalau sampai

ditolerir untuk mencampurinya
Dari segi ini, merekayang menglcritik sistem riba

cenderung mendapat cemooh dari orangorang yang
sebenarnya adalah korban-korban yang sengsara
dari sistem ini. Korban sistem ekonomi dunia itu
sendiri, yang menjadikan mereka sebagai sasaran
perang gerilya para rentenir dunia dengan mem-
berlakukan sistem yang tidak alami dan tidak sehat
itu. Para pengkritik itu menghadapi goncangan-
goncangan memusingkan yang sudah dirancang
secara sistematis dan dijauhkan agar tidak mem-
berikan manfuat kepada manusia secara menye
luruh. Bahkan, mereka menjadi mangsa anjing-
anjing pemburunya-

Sesungguhny4 sistem riba adalah sistem yang

tercela dari segi ekonomi murni. Sebasian ekonom
Barat sendiri telah memperingatkan buruk dan
tecelanya sistem riba itu. Padahal, mereka dulu di-
besarkan di bawah naungan sistem ini. Pikiran dan
kebudayaan mereka telah dicekoki dengan racun
yang ditebarkan oleh para pemilik modal itu pada

semua cabang kebudayaan, pola pikir, dan moral. Di
antara para ekonofti yang mencela sistem ini dari
segi ekonomi murni adalah Dr. Schacht, seorang

Jerman mantan Direkhr Bank Reichf
Di antara yang dikatakannya dalam salah satu

ceramatrnya di Damsyik, Syria tahun 1953 adalah,
dengan perhitungan matematis (tak terhingga)
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menjadi jelas trahwa semua harta di bumi akan
menjadi milik sejumlah kecil rentenir. Hal itu di-
sebabkan rentenir yang memberikan pinjaman se
lalu berunhrng, sedangkan orarg yang berutang bisa
mendapat untung dan bisa merugi. Dengan demi-
kian, harta itu pada akhirnya harus-menurut per-

hihurgan matematis-menjadi milik orang yang selalu

mendapat untung. Teori ini sedang dalam proses

unhrk mencapai wujud yang sempurna
Sebagian besar harta di bumi sekarang ini se

bernrnya dimiliki oleh beberapa ribu orang saja Ada
pun seluruh pengusaha dan pemilik pabrik-pabrik
yang mendapat pinjaman dari bank-bank dan para
buruh serta lain-lairury4 maka mereka itu tidak lain
hanyalah orang-orang upahan yang bekerja bagr
kepentingan para pemilik modal. Buah dari jerih
payah mereka dipetik oleh beberapa ribu orang ihr.

Bukan ini saja kejahatan yang ditimbulkan oleh
riba. Sesungguhnya, ditegakkannya sistem ekonomi
di atas dasar riba menyebabkan hubungan antara
pemilik modal dan para buruh dalam perdagangan
dan indusfi sebagai perjuangan dan pertentangan
yang terusmenerus. IGren4 rentenir berd ay a upay a

untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya IGrena itr, ia menahan uangnya hingga
bertambahlah kebuhrhan perdagangan darr industri
kepadanya dan junrlah keunfirngan pun

Para rentenir terus meningkatkan bunganya. Pada

saat seperti inilah para pengusaha di perniagaan dan
pabrik-pabrik beranggapan bahwa tidak ada gunanya

bagi mereka menggunakan uang ini. I&ren4 mereka
tidak sangsup membayar bunga dan tidak ada ke
untungan dariuang ifubagi mereka

Pada saatyang demikian, junrlah uang yang di-
pakai menjadi berkurang dalam bidans-bidans yang

di sana bekerja berjuta-juta orang. Pabrik-pabrik me
nurunkan produksinya dan para buruh mengrutg-
gur. Maka daya beli pun merosol

Apabila demikian keadaarurya dan para rentenir
mendapati bahwa permintaan akan modal telah ber-
kurang atau berhenti, mereka pun menurunkan
suku bunga secara terpaksa Maka mulai kembali-
lah orangorang bekerja di perusahaan-perusahaan
dan dalam bidang perdagangan. Roda kehidupan
pun kembaliberputar.

Demikianlah berkali-kali terjadi krisis ekonomi
berkala secara internasional dan tetaplatr manusia

berputar-putar dalam krisiskrisis ihr seperti hewan
yang berkeliaran.

Selanjutnya, semua konsumen membayar pajak
secara tidak langsung kepada para rentenir. Hal ini
terjadi karena para pemilik perusatraan-perusahaan

dan pedagang-pedagang tidak membayar keunhrng-
an modal yang mereka pinjarn dengan riba kecuali
dari kantohg-kantong para konsumen. Caranya,
mereka menambahkan harga pada tiaptiap barangl
nya. Dengan demikian, jelas kenaikan harga di-
bebankan kepada konsumen hingga al*rirnya masuk
ke dalam kantong para rentenir.

Adapun utang-utang yang dipinjam oleh peme
rintah dari liank-bank untrk berbagai perbaikan dan
proyek-proyek pembangunan, maka sesungguhnya
rakyatlah yang membayarkeunhurgan4ya bagibank-

"bank lGrenapemerintah membutuhkan tambahan
pajak yang bermacam-macam unfuk membayar
pinjaman-pinjaman dan bunganya itu. Dengan demi
kian, setiap orang ikut serta dalam membayar pajak
unhrk para rentenir pada akhirnya Jarang sekali
urusan ini hanya sampai di sini. Tidak jarang bahwa
dengan pinjaman ini ujungrrjungnya adalah penjajatr
an. Selanjutnya terjadilah peperangan disebabkan
adanya penjajahan tersebut

I(ami di sini di dalam mfi'r Fi Zilnlil-@ an na&
memperinci seluruh kejelekan sistem riba karena
diperlukan pembahasan tersendiri.s Maka, kami
anggap cukup keterangan di atas agarkitaberalih
unhrk mengingatkan orang{ftmg yang ingin men-
jadi muslim sejatiberupa sejunrlah kenyataan pokok
mengenai ketidaksukaan Islam terhadap sistem riba
yangtercela

Hakilnt pntnmn,yangwajib diyakini dalam diri
mereka adalah bahwa Islam tidak berdiri bersama
sistem riba di tempat mana pun. I(alau ada pendapat

selain iniyang dikatakan oleh ahlifitrra atau tokoh
agam4 maka pendapat ihr adalatr bohong dan peni-

puan- IGrena prrnsip tashanazr islami-sebagaimana
sudah kami jelaskan-berbenturan secara langsung
dengan sistem riba dan akibat-akibat praktisnya
dalam kehidupan manusia pemikirarrpemikirannya
danal$lalatya

Hakil@t luduqsistemribamerupakan malapetaka

terhadap kemanusiaan yang bukan hanya dalam
bidang keimanarl aktrlalt dan pandangannya ter-
hadap kehidupan saja. Tetapi, juga di dalam dasar

8 Silakan Anda baca pembahasan yang sangat bermutu dan sangat cermat yang ditulis oleh seorang muslim kenamaan, Sayyid Abul A'la al-

Maududi tentang riba dan asasasas ekonomi antara Islam dan sistem modern.
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kehidupan ekonomi dan kerjanya $istem riba me
rupakan sistem terburuk yang menghapuskan
kebahasiaan manusia dan mengharnbat pertumbuh-
annya sebagai manusia yang seimbang. Kendatipun,
ada warna luar yang menipu, yang tampak seolah-
olah sistem ini membantu perhrmbuhan ekonomi
umum.

Hakilat lutlga, sistem akhlak dan sistem kerja
dalam Islam sangat berkaitan, dan bahwa manusia
dalam semua tindakarurya selalu terikat dengan janji
kekhalihhan dan syaratnya Manusia akan dicoba
dan diuji dalam setiap kegiatan yang dilakukan di
dalam kehidupannya dan akan dihisab atas perbuat-
annya kelak di akhiral IGrena itu, tidak ada sistem
alfilak rrans terpisah dari sistem kerja Keduanya
secara bersamasama menyrsun aktivitas manusia
Keduanya merupakan ibadah yang diberi pahala
bagi pelakunya bila dilakukan dengan baik, dan
terkena dosa apabila dia berbuat buruk. Sesung-
guhnya, perekonomian Islam yang berhasil tidak
bisa berdiri tanpa akhlak Dan, akhlak bukanlah amal
yang boleh diabaikan bila kehidupan amaliah ffiilou-
sia ingin berhasil.

Haldknr lempalmuamalah Oisnis) dengan sis
tem riba hanya akan merusak hati nurani manusia
dan budi pekertinya serta perasaannya terhadap
saudaranya di dalam kelompoh iuga akan merusak
kehidupan kelompok-manusia dan keda samanya
dengan sesuahr yang disebarkannya baik berupa
kerakusan, ketamakan, kepentingan pribadi, peni-
puan, rnaupun pertaruhan secara umum.

Mapun pada zaman modern, ia dianggap pen-
dorong pertama unhrk mengarahkan modal kepada
jenis penanamannyayang terendah supaya modal

1lang dipinjam dengan sistem riba dapatmendatang-
kan keuntrngan yang pasti. Mak4 kelak peminjam
akan membayar bunganya dan mengembalikan
pinjamannyalebih banyak Dengan demikian, iame
rupakan pendorong langsung bagi penanaman
modal dalam pemutaran fikn-film kotor, majalah-
majalatr porno, tempat-tempat dans4 tempat-tempat
hiburan dan pelacuran serta pekeriaan-pekerjaan lain
dan penyimpangan-penyimpangan yang meng-
hancurkan aktrlak manusia sama sekali.

Uang fang dipinjam dengan riba tidak dimaksud-
kan unhrk mendirikan proyek-proyek yang paling
bermanfaat bagi manusia. Tetapi, dimaksudkan
unhrk mendatangkan keunhngan sebanyak-banyak-
ny4 walaupun keuntungan ihr diperoleh dari meng-
umbar nafsu dan keinginan yang paling kotor dan
menjijild<an.

Inilah kenyataan-kenyataan yang ada sekarang di
muka bumi. Sebabnya yang paling mendasar ialah
bisnis yang mengandung riba

Hakiknt lulima,Islam adalah sistem yang saling
melengkapi. Ketika ia menghararnkan bisnis dengan
sistem riba, ia menegakkan semua perafurannya
pada prinsip y,ang sama sekali tidak memerlukan
riba- lalu, diahrnya sisi-sisi kehidupan sosial yang
tidak memerlukan bisnis sistem riba ini, tanpa mem-
pengaruhi perhrmbuhan ekonomi, sosial, dan ke
manusiaan yang bersifat umum.

Hakiknt kema4 Islam-ketika diberi kesempatan
mengahr ke..lidupan manusia sesuai dengan pan-

dangannya d an manlnjnyayang hf,rusus-pada waktu
membuang sistem riba, tidak perlu membatalkan
badan-badan usaha dan sarana-sarana yang lazim
bagi kehidupan ekonomi modern dengan perhrm-
buhannya yang alami (wajar) dan benar. Alian tetapi,
iahanyahendakmembersihkannya darikotoran riba
dan nodanya. Kemudian, membiarkannya bekerja
sesuai dengan kaidah-kaidah lainyang sehal Yang
pertama di antara badan-badan usaha dan sarana-
sarana ini ialah bank-bank, serikat-serikat dagang,
dan badan-badan ekonomi modern lainnya

Hakikar khiul\yang terpenting adalatr keharusan
iktikad orangyang ingin menjadi muslim sejati, Yaihr,
mengiktikadkan kemustahilan Allah mengharam-
kan sesuatu yang kehidupan manusia tidak dapat
berlangsung dan tidak dapat maju tanpanya. Juga
harus mengiktikadkan kemustahilan bahwa ter-
dapat sesuatu yang buruk, tetapi pada waktu yang
sama ia merupakan unsur yang memastikan keber-
langsungan dan kemajuan hidup.

Allah SWT adalah yang menciptakan kehidupan
ini. Diayane menjadikan manusia sebagai lftalihh
di bumi, yang memerintahkan dikembangkan dan
ditingkatkannya kehidupan ini, yang menghendaki
ini semu4 danyang memberi taufik kepada mereka
IGrena itu, mustahillah dalam persepsi seorang
muslim bahwa pada apa yang diharamkan Allah ihr
terdapat sesuatu yang kehidupan manusia tidak
dapat berlangsung dan tidak dapat maju tanpanya-
Mustahil terdapat sesuatu yang amat buruk tapi ia
menjadi futtor penentu keberlangsungan dan pe
ningkatan kehidupan. Pemikiran sernacilm ini me
rupakan pemikiranlang buruk Pemahaman rancu,
beracun, dan amat buruk serta melampaui batas
yang terus berusaha ditebarkan ke dalam benak
generasi anak manusia ialah persepsi bahwa riba itu
merupakan suatu kebutuhan pokok bagi pertum-
buhan ekonomi dan pembangunan. Juga persepsi
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bahwa sistem riba juga merupakan sistem yang
alami dan wajar. Pikiran yans penuh tipu daya ini
telah menyebar di stunber-sumberkebudayaan umum
dan pengetatruan manusia di duniaTimur dan Barat

Berlangsungnyakehidupan modern di atas dasar

ini praktis dengan mengusahakan bank-bank dan
rentenir-rententr, dan sulit membayangkan keber-
langsungannya di atas dasar lain. Sebenarnya, ke
sulitan ini hanya muncul, pertam4 karenatidak ada
nya iman. IGdua karena lemahnya pikiran dan ke
tidakrnampuan melepaskan diri dari pikiran keliru
yang diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh
para rentenir unhrk menyebarkannya" Ikrena
mereka menguasai media pengarahan dan punya
kekuasaan unfuk memasukkan pengaruhnya ke
dalam berbagai pemerintatran dunia juga memiliki
saftm:Lsaftma promosi umum dan li;husus.

Hakkar fudtla&4 menganggap mustahil berlang-
sungnya perekonomian dunia hari ini dan yang akan
datang tanpa didasarkan atas sistem riba hanf"alah
anggapan bersifut l*rurafrt belak4 atau kebohongan
besaryang terus dilestarikan- IGren4 saranasarana
yang dipergunakan oleh orang{rang yang ber-
kepentingan untuk melestarikannya praktis sarana
sarana yang besar juga Apabila niatnya benar, dan
terdapat tekad yang kuat bagi manusia-atau umat
Islam memiliki kemauan yang kuat--untuk merebut
kembali kemerdekaannya dari cengkeraman sistem
riba dunia serta menginginkan kebaikan, kebaha-
giaan, dan berkatr di samping akhlakyang suci dan
masyarakat rrang bersih, maka lapangannya serum-

tiasa terbuka untuk menegakkan sistem lain yang
benar dan lurus. Sistemyang dikehendakiAlah bagi
manusi4 yang diberlakukan secara praktis, yang
secara frkhral kehidupan manusia berialan dengan
sempurna di bawatr naungannya, dan yang senan-

tiasa dapat menerima perkembangan di bawah parr
caran cahayanya dan di bawah naungannya lGlau
toh memang manusia mau memikirkannya dan mau
berperilaktr yang lurus dan benar.

Tidak ada tempat untrk memisalr-misatrkan teori
tentang tatacarapelaksanaannya di sahr sisi, dan
saranilsarananya di sisi lain. Cukuplah bagi kita
iqraratigrarat ringkas ini.e Sudah sangat jelas bahwa
keburukan bisnis ribawi bukanlah kebutuhan ke
hidupan ekonomi Darl manusia)'ang menyeleweng
dari jalan yang lurus pada zaman dulu hingga di

kembalikan lagi oleh Islam adalah manusia yang
menyelewengpada masa sekarang inijuga dantidak
mau kembali kepada jalan yang lurus, penuh kasih
sayang, dan sehal

Karena itu, marilatr kita lihat bagaimana Islam
memerangi keburqkan yang telah menyebabkan
manusia ditimpa bencana yang belum pernah di-
alami sebelumnya-

**t

Kecaman Keras terhadap Pemakan Riba

-$t\;,s-sJytjfrsw6,;1:-o5i
'gt3[36,-{1,A1"6i'u';!1$3#-
"4,9;t+;si$ri;'6trii;'[-frg6,
366;;fi Jy:fit6tvri,;i;6-e!,,;,2
&:3_t<,rt.g;\a#i6i,r414&
t&K3,1456'i1tiAtoyrgt'i'i
"Orang-margyangmalw(nmsanbil)ribatidakdnpr
bndiri mel.ainlun wpnti bndirinya warg yng lcz'

masulwn s etan lantaran (tzlwnnl parl akit gik. IQndn-
an mnela yang dnnikian itu, analah disefutrlffi mnelw
bnkan fterpmdapat) serungultnya jul beli itu sama

dntganiba"padalwlAUahtdnhmmghalallw. jualbeli
danmengharamfunriba.Aang-nangyangtilahsan@i
kepadanyalnrangan dni Tulwnyo Inlar tms bqhenli
(dmi menganbil ritra), maln baginya apa yang tulah

diambilnya dahulu (sebelum dntang lnrangan), dnn
urasannla (tsserah) lcrpann Allah. Orang yaflg meng-

uhry futenganbil riba), rnlw mang itu adalah
pmghuni-pnghuni wralm. Mnelw lulwl di dalanurya.
Allnh mnwmahl'an riba dan mznyuburlun sedzkah^

Allnh tidnk menyulni wtiap mang yang tzta| dalnnt
fu fufoorr"dmselalabnbuatdasa."(abBaqxahzfilS-

Ini adalah an€num yang menakutkan dan garn
baran yang mengerikan,

"Uang-mangyangmal'an(rcnganbil)rifu tidakdapt
berdirinulninlw*potibndirinyaormgy.ngkcnusl*-
an setnn hntaran (tclwnan) paryakit fu . "

9 Sebagian dari praktik ini dapat dikaji kembali dalam pembahasan al-Usta& al-Maududi yang telah disebutlan di muka
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Tidak ada ancaman kejiwaan )lang sampai ke
peftNaan seperti lukisan berhrbuh yang hidup dan
bergerak seperti ini Gambaran tentang seorang gila
yang hilang akalnya Sebuatr gambaran yang sudatr

dikenal dan populer di kalarrgan masyarakaL Nash
rni menghadirkannya untuk memainkan peranannya
yang positif untuk menakut-nakuti perasaan dan
nrembangkitkan parasaan para rentenit serta unhrk
menggoncang mereka dengan goncangan keras
yang sekiranya dapat membebaskan mereka dari
kebiasaan mereka dalam melakukan sistem per-

ekonomianny4 dan dari kerakusan mereka unhrk
mendapatkan bunga uangryra

kri meupakan carajitr untuk memberikan kesan
pendidikan pada tempatny4 dan pada wakhr yang
sama meruungkapkan hatdrat (kenyataan) yang ter-

iadt
Sebagian besar kitabkitab taftir menyebutkan

batrwa yang dimaksud derrgan "berdiri" dalam gam-

baran yang menakutkan ini adalah berdiri pada hari
kiamatketika dibangkitkan dari kubur. Akan tetapi,
gambaran ini menurutpendapatkami adalah gam-

baran nyata dalam kehidupan manusia di dunia ini
juga Selanjutnyq ia sesuai juga dengan anqlman
perang dari Allah dan rasul-Nya yang disebutkan
dalam ayat sesudahnya Kita melihat bahwa ancanr
an perang sudah terjadi dan terus terjadi hinsga s+
karmg. Juga dikenakan terhadap manusiamanusia
sesat seperti orang yang terkena penyakit grla se
bagai akibat dari sistem riba

Sebelum kami merinci pembicaraan mengenai
keryahan yang teriadi pada manusia sekarang, lebih
dulu perlu kami jelaskan gambaran sistem ribawi
yang dihadapi AlQur'an diJaziratt Arab dan gant
barangarnbaran kaum jahiliah terhadapnya

Sesungguhnya riba yang populer di kalangan
jatriliah dan aptayatyang hrun untrkmembatal
lcannla, memiliki dua bentuk pokok yatir, riba Msiah

dnnbafadlil.
Mengenai riba nasial,, ada beberapa ulamafang

menerangkannya. Qatadahberlrata, "Siesungguhnya

riba yang dipraktikkan kaum jahiliah ialah, sese
orang menjual sesuahr secara bertempo. Apabila
sudah jahrh tempo dan yang bersarrgkutan belum
bisa membayarnl'a maka penjual menanrbah lrarga

ryra dan menunda walidr pembayarannya."

Mujahid berkata" "Pada zaman jahiliatr, apabila
seseorang mempturyai utang kepada omng lain, si
peruutang bertrata,'Aku tambahi engkau sekian dan
sekian asall€n engkau fundapembayaranryra"' Mak4
pemberi utang menunda pembayaranqra."

Abu Bakar al-Jashshash berkata "Sudah dime
ngerti bahwa ribajahiliatr itu hanyalah utang hingga
waktu tertentu dengan tarnbahan yang disyaratkan.
Bagi tarnbahan ini sebagai imbalan penundaan
(tempo) tadi, kemudian Allah Ta'ala membatal-
liann5ra-"

Dan, Imarn ar-Razt berkata di dalam tafsirnya,
"sesungguhnya, nba nnsiahiitsudah terkenal pada
zaman jahiliah karena seseoftng dari mereka biasa
meminjamkan uangnya kepada orang lain hingga
waliilr tertentu. Dengan ketentuan bahwa pada se
tiap bulannya dia dapat mengambil dalam jurnlah

tertenhr, sed?ng uang pokoknya masih tetap seperti
keadaannya semula Apabila telah jatuh tempony4
maka dia meminta kembali uangnya.Jika si peng-
utang tidak dapat mengembalikan pada waktunya
maka ia menambah bunga dan temponya"

Diriwayatkan di dalamhadib Usamah bin Zaid r.a.

bahwaNabi saw bersabda

4.1'df (i !F
'Tulnk ann riba kzcuali dnlarn nasiah.'FlR Imam
Bukhari dan Muslim)

Adapun nba fanhl bentuknya ialah seseorang
menjual sesuafu dengan sesuafu yang sejenis de
ngan suafu tambahan, seperti menjual emas dengan
ernas, dirham dengan dirham, gandum dengan
gandum, dan Ea'irJelar. padi-padian' dengm sya'ir.

Perbuatan ini disamakan dengan riba karena ada
kemiripannya dan liarena terdapat perasaan-peftIsi!

an yang menyerupai peraszum-perasaan yang me
nyertai perbuatan riba Poin ini sangatpenting untuk
pembahasan praktik-praktik yang terjadi sekarang.

Abu Sa'id al-Ktrudri berkata "Rasuhrllah saw. ber-
saMa

,lj*'F6,T-21su. 4V ?n .;bi y

\j,jj!'JJ't,.-j;lu';16, Au';lt.r,.t.'_
i+li ,o-;1lt t;i 'tpt J rt;,y *t:i- rb

{ ir; *;rt'it,
Eras dmgm ana1 prak dengan pnak" gandarn dmgan

gandum, Ea'ir dznlan sya'ir, lurma dmgan kurm.a,

guun dmgan garam, (ltanu) wna.j nis dan jumhlarya,
kontan furgan lantan. Barangsiapa yang mmnmbah

atau menfutn tambalwa mnla ia tclnh mnlwn riba,

lary menerina maupun yng mmtbni samn saja.' "
(IIRImam Bukhari dan Muslin)
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Abu Satd berc eritq "Bilal dnnrq l(cpada Nabi sail).

drngan membaua larma yang baik. I-alu Nabi mw. bn-
nny a lep adanya, Dmi maru mgknu mntdnpatkan ini ?'
Din m4jruta|'I(mni mnnpunyai lanma ymg lanlitasrya
j elzlc, lnh sal a jMI. dtn gmmng dtrgan wtu gantang.' I-ala
beliau bnsabdn,' Celnla, barang iba" barang iba.Jangan
laktlwn itu. APabiln. mglau hndnk mmfick, mofajmllah
latrmmrur datgan peryjwlm lnirL ksnud.ia.n belilah dmgan

tmngnya. "' ftlR Muttafaq lalaih)
Jenis riba yang pertama (iba nasiah) itu sudah

jelas ribanya. Tidak perlu penjelasan lagi karena
banyak unsur pokok bagi perbuatan riba Unsur
pokok ihr adalah adanya tambahan dari uang pokoh
dan adanya tempo yang karenanya pembayaran
ditambah. Juga karena adanya bunga sebagai syarat
yang pasti dalam transaksi. Yaitu, tambahan uang
pengembalian atas pinjaman yang disebabkan ada
nyatempo itu, lain tidak

Sedangkan, pada jenis kedua (nbafadhD |j,dak
diragukan bahwa di dalamnya terdapat perbedaan-
perbedaan prinsipil antara kedua bamng sejenis fFng
menghendaki tambahan. Hal itu jelas dalam peris
tiwa ketika Bilal memberikan dua slw"gantmgl
kurma yang ielek dan mengambil satu slw'lr':rfira
fang baik Akan tetapi, karena kesamaan dua jenis

barang itu menimbulkan kemiripan adanya per-

buatan ribaketikakurma itu beranakkurm4 maka
Nabi saw. menyifutinya sebagairiba dan melarang-
nya- Betau memerintahkan agar menjual kurma
yang hendak ditukar itu dengan uang, lalu uangnya
dibetkan kurma yang diinginkannya" Hal ini di-
maksudkan r.lntrk menjauhkan bayang-bayang riba
dari perbuatan itu secara total.

Demikian pula mengenai syarat "kontan dengan
kontan", supaya tidakterjadi tenggang waktu dalam
jual beli barang dengan barang sejenis, walaupun
tidak memakai tambahan. Karen4 pada yang demi
kian ihr terdapat bayang-bayang riba dan unsur-
unsurnya

Hingga batas ini tampak kepekaan Rasuftrllah saw.

terhadap bafrrg-bayang riba dalam perbuatan mana
pun. Sampai sejauh ini pula kebijaksanaan beliau
dalam mengatasi praktik riba yang tersebar pada

zaman jahiliah.

Adapun sekarang, sebagian orang yang takluk di
hadapan pemikiran-pemikiran dan sistem kapita
lisme Barat hendak membatasi pengharaman riba
pada satu lenisnya saja di antara sekian jenis riba,
yaitu riba Msia.h dengan bersandar pada hadits
Usamah dan pada ciri sifat perbuatan riba jahiliah

dahulu. Mereka hendak menghalalkan, atas nama

agama dan atas nama Islarq terhadap bentuk-benfuk
baru yang secara harfiah tidak sama dengan riba
jahiliah.

Akan tetapi, upaya ini tidak lebih sekadar pe
nampilan kekalahan jiwa dan pikiran saja Ikrena
Islam bukanlatr sistem yang berupa bentuk dan
gambaran belaka Islam adalah sistemyang berdhi
di atas pandanganyang mendasar. Mak4 ketikaia
menghararnkan riba" iatidak mengharamkan satu
benhrk saja tanpa benhrk yang lain. la menentang
pandangan yang bertentangan deryan pandang-
anny4 dan memerangi pikiran yang tidak sejalan
dengan pikirannya Ia sangat sensitif dalam hal ini
hingga mengharamkaan ribn fadhl wn;ur. menjauh
kan bayang-bayang pikiran dan perasaan ribawi
dengan sejauhjauhnya

" IGrenaibr,setiapperbuatanribawiadalahtraffil
baikdalambenfirk sebagaimanaFng sudahterkenal
pda zamanjahiliah maupun dalam bentrk-benfirk
baru, jikamengandung ur$r{nsurpokokrib4 atau
terdapat ciriciri pemikiran ribawi padanya. Yaitu,
pemikiran yang mementingkan diri sendq tamal6
individualistih dan pertaruhan. Setiap perbuatan
ribawijugaharam selarnabercamprdenganperasa
an yang jahat ihr. Yaifil, perasaan unfuk memperoleh
keuntrurgan dengan cara apa purr

Kita harus mengetatrui hakil€t ini dengan sebaik-
baiknya dan meyakini adanya pengumuman perang
dari Allah dan Rasul-Nya terhadap mas5rarakatrutg
melakukan perbuatan riba

'Aang-umgyang nakm (nmWlit) tU Mnk dapt
bsdirirulain(,anwpertiberdirinyaormgtangktnunrk-
an setnn lnntaran (tdarwn) parldkit gik."

Orangorangyang makan ribaihr bulcn hanya
mereka yang mengambil bunga riba sda meskipun
merekalatr yarlg pertarnasma mendapadran ancanl
an itr. Akan tetapi, mereka adalatr seluruh masya
rakat yang terlibat di dalam4ra-

Jabir bin Abdullah r.a. berkata,

J;;r S1 &j #ir'.;* nr,.''r-'r'ab

4.i,; e ,Jn', qs': i+a'r,:g-)'r
"Rasalullnh saw. melnknal oratg yng nnta,L,an riba
dan mang yang nwmbni mnlan riba (nwrfiayr riba),
ludun mang saksinya, dnn pmulisnya. Beliau bma.bdn,

Mmla itu samuq'a. -fifn fmam Itdusltun, Ahma{
Abu Dawud, dan Tfrmidzi)

Ancaman ini terkena pada semua bisnis riba
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yang bersifat perseorangan. Adapun jika suatu
masyarakat melakukannya secara keseluruhan,
maka semuanya terlaknal Mereka menjadi sasaran
serangan Allah dan terjauhkan dari rahmat-Nya,
tanpa diperdebatkan lagi.

Merekatidak dapatberdiri dan bergerak di dalam
kehidupan ini melainkan seperti bergeraknya orang
gila yang sempoyongan, gelisah, dan sesal serta
tidak mendapat kemantapan, ketenangan, dan ke
damaian. Apabila terdapat keraguan selama empat
abad yang lalu sejak timbulnya sistem kapitalisme
modern, maka pengalaman dari abad-abad ini tidak
diragul<an lagi selamanya.

Sesungguhnya dunia tempat kita hidup se
karang--di seluruh penjurunya--adalah dunia yang
penuh kegoncangan, kegelisahan dan ketakutan,
sert4 penuh dengan penyakit saraf dan penyakitjiwa
sebagaimana diakui oleh oftmg{lzutg yang berakal
di antara pendudu! para pemikir, para ilmuwan, dan
para penelitinya Ditambah lagi dengan kesaksian
para pengamat dan orangorang yang mengadakan
lawahn ke negaranegarz Barat Hal itu terjadi di sana
meskipun peradaban materialis dan hasil-hasil in-
dustri secara keseluruhan dapat mencapai kemajuan
yang besar di wilayah tersebut dan lambang-lambang
kemalanuran materiil memukau pandangan.

Sekarang ini dunia sering dilanda peperangan dan
ancaman yang menjurus diadakarurya peperangan
yang membirnsakan, perang urat saraf, dan berbagai
pergolakan yang tidak ada henti-hentinya di sanasini

Sesungguhnya, kenyataan ini adalah kesengsa-
raan yang sulit dan beratyang tidak dapat dihilang-
kan oleh paradaban materalis dan tidak pula oleh ke
mudahan kehidupan materialis dan keenakan serta
kenyamanannya di banyak negeri. Apakah artinya
semua ini jika tidak dapat menimbullian kebahagla-
an, kesenangan, ketenteraman, dan ketenangan di
dalam jiwa?

Ini adalah kenyataanyang sedang dihadapi oleh
orang yang hendak mengetahuiny4 dan tidak me
nutup matanya agar tidak dapat melihat hasil per-
buatarurya sendiri. Suahr kenyataan bahwa manusia
pada kebanyakan negara mencapai kemakmuran
yang merata. Di Amerfta Swedi4 dan negaranegara
lainnya yang melimpah kekayaan materiilnya tapi
mereka tidak merasakan kebahagiaan. Kegelisahan
selalu terbayang di pelupuk mata merek4 padahal
mereka itu kaya Kejenuhan merenggut kehidupan
mereka, padahal mereka tenggelam dalam ber-
produksi. Mereka tenggelam dalam kejenuhan dan
kegelisahan. Mereka merasalan keanehan, keganjil-

an-keganjilan, dan penyimpangan-penyimpangan.
Penyimpangan seksual dan penyimpangan spiritual.
Kemudian mereka merasa perlu unhrk lari. I-ari dari
dirinya sendiri. t^ari dari kehampaan hidup yang
mereka geluti. Lari dari kesengsaraan hidup yang
tidak ada sebabnyayaqgjelas. Mereka lari kebingung-
an dengan kegilaan dan penyimpangannya Kemu-
dian mereka ilikejar oleh bayang-bayang kegelisah-
an, kehampaan, dan ketakutan yang tidak pernah
memberinya kesernpatan untuk bernapas lega se
lamanya-

Mengapa semua itu terjadi? Sebab utama tentu
saja adalah kehampaan jiwajiwa manusia yang
binguns dan fbrsiksa serta sesat celaka-meskipun
ia mengalami kemalanuran materiil-dari bekal jiwa
iman, dan ketenangan kepadaAllah. Juga karena
kghampaannya dari tujuan-hrjuan besar kemanusia-
anyang ditimbulkan dan dirancang oleh iman ke
padaAllah, dan kektralifahan di bumi sesuai dengan
perjanjian dan syaratnya

Salah satr cabang dari sebab utamayang besaritu
ialah bencana riba- Bencana ekonomi yang tumbuh,
tetapi ia tidak tmbuh dengan teratur dan wajaryang
kebaikan-kebaikan dan berkah-berkahnya terbagi
kepada manusia secara keseluruhan. Tetapi, ia
tumbuh miring dan cenderung ke cengkeraman
para pemilik modal dan rentenir yang bersembunyi
di belakang kantor-kantor besar dan bank-bank.
Mereka memberi utang kepada pemilik perusahaan
dan perdagangan dengan bunga tertenfu yang sudah
ditetaplian. Mereka juga memaksa perusahaan dan
perdagangan bedalan dijalan tertenhr yang hrjuan
utamanyabukan untuk memenuhi kepentingan dan
kebutuhan manusia yang akan membahagiakan
keseluruhan, meqiamin pekerjaan yang terafur, dan
memberi ketenangan jiwa serta jaminan-jaminan
sosial bagi semua orang. Akan tetapi, tujuannya
hanya ingin meraih keuntrngan yang sebesar-besar-
nya Meskipun unfuk ifu, mereka harus mengharr
curkan bedutajuta orang, menciptakan keraguan,
kegelisahan, dan ketakutan dalam kehidupan nunu-
sia seluruhnya.

Benarlah apa kata Allah Yang Mahaagung,

"Amg-mang y ang mnlan (nmgarnbil) riba tidnk dapar
bndiri mzlninlean sepesi bndirinya mang yong kernnsuk-
an setan Innlaran (telanan) pmyakit giln.'

Kenyataan ihr bisa kitalihat dalam realitas dunia
kita sekarang.

Padazaman Rasuhrllah saw., par;arentenirmenen-
tang pengharaman riba- Mereka menyanggah dengan
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mengatakan bahwa tidak ada alasan unfuk meng-

hararnkan perbuatan-perbuatan riba dan menghalal-

kan perdagangan,

"Kea.dnnn mnelca yang dmikian itu adnlnlt disebablwn

mnekn bnlan (bnpmdnpat) balwa sesunggulry o iuol
beli itu samn dengon riba, padnltnl Alklh telnh mmg-

halnllrnn j ual b eli dnn mmgharamlwn riba. "

Syubhat (kesamaran) yang menjadi kecen-

derungan mereka ialah bahwa jual-beli itu meng-

hasilkan faedah dan keunhrngan sebagaimana riba
juga menghasilkan faedah dan keunhrngan.

Ini adalah syubhatyang lemah. I(aren4 aktivitas
aktivitas perdagangan itu bisa jadi mendapatkan
keuntungan dan bisa jadi merugi. Kepandaian dan

kesungguhan seseorang serta keadaan-keadaan
alamiah yang berlangsung dalam kehidupan itrlah
yang menenhrkan untung ruginya. Sedangkan,

bisnis ribawi keuntungannya sudatr dipastikan dalam

semuakeadaan. Inilah perbedaan pokok dan alasan

pengharaman dan penghalalan.

Sesungguhnya setiap bisnis yang menjamin ke
unhrngan dalam kondisi apapun adalah bisnis riba
yang diharamkan karena jaminan dan kepastian
keuntungan ihr. Dalam hal ini tidak ada kompromi,

' Allnh tzlah mmglnkllwnj ual-b eli dan mmghnramlan

riba."

Karena, tidak adanya unsur-unsur ini-kepan-
daian, kesungguhan, dan keadaan alamiah--dalam
jual-beli, dan sebabsebab lain yang menjadikan per-

niagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan
manusia Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya

merusak kehidupan manusia- 10

Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang

terjadi pada masa ihr dengan pengobatan yang nyat4
tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial,

"Orang-mang yang telnh sampai lwpadnnya larangan

Aml Tifinutya lnlu tnus bahmti (dni mengambil riba),

maLa baginya apa yarg tzlnh diambilnya dalrulu (se-

belum dnnng lnrangan), dnn urusannya (t$snah) IQ-

padnAllnh.'

Islam telah menjalankan sistemnya sejak ia mulai
menetapkan hukumnya. Barangsiapa mendengar
nasihat Tuhannya lalu ia berhenti dari memakan
riba makatidaklah dimintakembali darinya apayang

telah diambilnya berupa riba. Urusannya terserah

kepadaAllatr. Dia akan menetapkan putusan pada

nya sesuai dengan pengetatruan-Nya.

Ungkapan inimemberibhukankepadahatibalma
keselamatan dari dosayang lampau bergantung ke
pada kehendak Allah dan rahmat-Nya. Maka tetap
lah hati ini merasa takut terhadap perkara itu se
hingga ia berkatakepada dirinya "Cukuplah bagiku
perhitungan ini terhadap perbuatan yang buruh dan

mudah-mudahanAllah memaafl<an dosadosaku bila
aku berhenti danbertaubat, maka aku tidakmeng-
ulanginyakembali."

Demikianlah AlQur'an mengobati perasaan hati
dengan jaltn yang unik ini.

"Orang y ang mengulmsi funflBaxnbil riba), m4ka nang-

orarry itu anahh perryhuni-penghuni neralu. MneL,a

Ieltnl di dnlnmnla."

Ancaman terhadap azabyangpasti di akhiratini
menguatkan konsep pendidikan yang telah kami
isyaratkan untrk diresaplian dalam hati. Akan tetapi
kemungkinan banyak orang yang tertipu oleh lama
nyawakhr dan ketidaktatruan akanjaniiiut, sehingga

mereka menjauh dari perhitungannya, yaifu per-

hitungan akhiratkelak
Inilah Al-Qur'an yang mengingatkan mereka

akan penghapusan di dunia dan di akhirat nanti, dan

menetapkan bahwa sedeftalr-sedekatr--bukan riba-
ihrlatr yang firmbuh subur. IGmudianAllah menyifuti

orang{rang yang tidak mematuhi larangan-Nya

sebagai orang yang kafir dan berdosa. Allah juga

menunjukkan ketidaksenangan-Nya kepada orang-

orang yang kafir dan berbuat dos4

'Allah m.anumnhkwn riba dm mmyubtnlwn sedzluh.

Attnh tidnk mmyulai mang yang tetn! dalam kekdtran"

dnnselnlububuatdnsa.rJ '
Benarlah anslman dan janjiA[ah. Kita melihat

tidak ada seoftIng pun di antara masyarakat yang

berbisnis dengan riba yang hidupnya berkah, mak-

mur, bahagia aman, dan tenteram. Allah memusnalr-

kan berkah riba sehingga tidak ada maqrarakat yang

bergumul dengan sistemyang kotor ini melainkan

mengalami kegersangan hidup dan kesengsaraan.

Memang adakalanya mata melihat secaralahirpada
kemalanuran, produksi, dan penghasilan-penghasil

an mereka yang*melimpah, tetapi berkahnya tidak

sebesar di dala6 menikrnati kesenangan dan ke
amanannya

10 Silakan baca pembahasan berharga mengenai masalah ini dalam buku al-Ustatlz al-Maududi tersebut.
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Sudah kami isyaratkan sebelumnya tentang pen-
deritaan berat yang mengotori hati manusia di
negara-negara kaya dan banyak penghasilanny4 dan
kegelisahan jiwa yang tidak dapat dihilangkan
dengan kekayaan yang melimpah. Dari negara-
negara ini melimpahlah kegelisahan, kegundahan,
dan kegoncangan ke seluruh dunia saat ini. Saat di
mana manusia hidup dalam ancilman perang yang
membinasakan, sebagaimana mereka jaga dan tidur
dalam kegelisahan memikirkan perang dingin.
Kehidupannya membebani urat sarafrrya dari hari ke
hari-baikmereka sadari maupun tidak Merekatidak
memperoleh berkah dalam harta, usia, dan ke
sehatan. Mereka juga tidak merasakan ketenangan
dan ketenteraman dalam hati.

Tidak ada masyarakat yang hidup dalam ke.
setiakawanan dan tolong-menolong. Kesetiakawan-
an dan tolong-menolong hanya tergambar dalam
pelaksanaan sedekah yang wajib (?*at) dan yang
sunnah. Perbuatan itu dilakukan dengan bimbingan
ruh kasih sayang, cint4 ridha, toleransi, selalu meng-
harapkan karuniaAllah dan pahalaNya serta selalu
merasa tenang dan mantap akan pertolonganAllah
dengan penggantian sedekatrnya yang berkali lipal
Tidak ada masyarakat yang tata kehidupannya di.
tegakkan atas dasar ini, melainkanAllah pa.sti mem-
beri berkah kepada para pelakunya, baik perse
orangan maupun kolektif. Berkah dalam harta,
tezeln, kesehatan, tenaga, ketenteraman; dan ke-
tenangan hatinya.

Orangorang yang tidak melihat kenyataan ini
dalam realitas hidupny4 adalah mereka yang tidak
ingin melihatnya, karena memang mereka mem-
punyai keinginan untuk tidak melihatnya, atau
memang matanya telah terkotori oleh tuhrptutup
kesesatan yang ditebarkan dengan sengaja dan
tendensius dari orangorang yang punya kepenting-
an untuk menegakkan sistem riba yang tercel4 se
hingga mereka tidak dapat melihat kenyataan ihr.

' Allalt tidn* mnry ukai setiap mang y ang tetap dahm lu-
lafiran dnn selnlu bsrbuat dosa."

Ungkapan di atas seqra pasti mengungkapkan
tentang orung{mngyang terus bandel melakukan
bisnis riba setelah diharamkan, dari kalangan orang-
orang kafr yang suka berbuat dosa, yang tidak
disukai olehAllah.

Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang
menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah,
berlaku atasnya sifutkekafiran dan dosa, meskipun
mereka mengucapkan seribu kali kalimat "Inn llan]ln

illnllnh, Muhnmmndur - Rnsulull^ah'| Karen4 Islam ifu
bukan kata-kata yang cuma diucapkan di mulut,
tetapi ia adalah tata kehidupan dan sistem amal.
Mengingkari sebagiannya berarti mengingkari ke
seluruhannya- Mengenai keharaman riba itu tidak
ada kesamaran lagi. Menganggapnya halal dan
menegakkan kehidupandi atas dasar riba tidak lain
hanyalah kekufuran dan dosa. Kita berlindung
kepada Allah dari yang demikian itu.

Takut sebagai Antitesis Riba
Di balik lembaran kekufuran dan dosa serta

ancarnan yang berat bagi pelaku sistem riba, di-
bentangkanlah lembaran iman dan amal saleh, ciri-
ciri khusus kaum mukminin dalam segi ini, dan
kiidah kehidupan yang yang menopang sistem lain
-yaihr sistem zal<at-yang merupakan kebalikan sis
temriba,

ijAli j&) t GMf ,\J43W \; a$ii,',ilt tjabY: >.>,\1,hJ\\;)e) $J'V.< $t I:!-

sJLT:#i'r*3'3'3',e'-".li\'1t:l;* 31{; A;'4 ;34 ;4'; 6iib6
JAL /.lznzg;5;n#15

"Sewngguhnla arang-orang |ang bnimnn, mmgerj alan
am"al saleh mendirilan shalnt, dnn mmun4ilan qaknt,

rnnela mmdnpatpahaln di sisi Tilhnnnya. TIdak adn
kzkJwwatiran terhndnp mnelu dnn tidnk (puln) mnela
bnsedih hati." (al-Baqarahz 277)

Unsur yang tampak jelas dalam lembaran ini
adalah unsur "z,aT<at',yaihr unsur pemberian harta
tanpa mengharap imbalan dan balasan. Dengan
demikian, ayat ini hendak memaparkan sifat orang
muknin dan kaidah masyarakat beriman. Kemudian,
dibentangkan gambaran keamanan, ketenangan,
dan keridhaan Ilahi yang meliputi masyarakat yang
berimanini.

Sesungguhnya zakat merupakan kaidah masya-
rakatyang setia kawan dan saling menolong, yang
tidak membuhrhkan jaminanjaminan sistem riba di
sisi mana pun dalam segr-segt kehidupannya.

Bentuk "z*at" mencengangkan perasaan kita
dan perasaan generAi-generasi yang sial dari umat
Islamyang belum menyaksikan sistem Islam diterap
kan dalam dunia realitas. Juga mereka yang belum
menyaksikan sistem ini berdiri di atas asas tashnwwur
imani,pendidikan imani, dan akhlak imani, unfuk
membenfukjiwa manusia dengan benhrkan khusus.
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Kemudian, mendirikan unhrknya sistemyang di
dalamnya dapat bernapas dengdn lega tashnwwur-

nya yang benar, akhlaknya yang bersih, dan ke
utamaan-keutamaannya yang tinggl. lalu, menjadi-
kart " zA<af' sebagai pilarnya unfuk melawan sistem
jahiliah yang ditegakkan di atas sistem riba, serta
menjadikan kehidupan dapat berkembang dan eko
nominya dapat maju melalui usaha keras masing-
masing pribadinya atau dengan kerja sama yang

bebas dari riba-
Gambaran ini telah mencengangkan perasaan

generasi-generasi yang sial karena tidak mendapat-

kan keunfungan ini, generasi yang belum pernah
menyaksikan gambaran kemanusiaan yang tinggl.
Mereka dilahirkan dan hidup di dalam kepedihan
sistem materialis yang ditegalil<an di atas asas riba
Mereka juga menyaksikan kekerasan, kekikiran,
permusuhan, gontok-gontokan, dan individualisme
yang menguasai hati nurani manusia. Kemudian,
individualisme ihr menjadikan harta tidak berpindah
kepada orangoftulg yang membutuhkannya melain-
kan dalam bentuk ribayang tercel4 dan menjadikan
manusia hidup tanpa jaminan selama mereka tidak
mempunyai harta persediaan atau ikut asuransi

dengan sistem riba Juga menjadikan aktivitas per-

dagangan dan perindustian tidak mendapatkan
dana kecuali dengan jalan riba Maka meresaplah
dalam perasaan generasiyang sial ini dengan melihat
kenyataan bahwa di sana tidak ada sistem kecuali ini
dan tidak ada kehidupan kecuali didasarkan pada

prinsrp ini.
Bentuk zakat begitu mencengangkan sehingga

generasi ini mengira bahwa ia adalah kebaikan
individual yang kurus, yang tidak dapat menjadi
dasar berdirinya sistem modern. Akan tetapi, berapa
banyak hasil yang diperoleh dan zakat" yuttt 2 r/t

persen dari modal dan keunhrngannya? Yang dihmai-
kan oleh orangorang yang dibentuk kepribadiannya
secara khusus oleh Islam, orang{rang yang dididik
dengan pendidikan lif,rusus, pengarahan-pengarahan

dan syariatny4 dan sistem kehidupan khusus yang
tnshnwwur-nya terkesan begitu tinggi dalam hati
oftmg{ftng yang tidak hidup di dalamnya

Dalam negara Islam, zakat dapat ditetapkan
sebagai hal yang diwajibkan, bukan sebagai amal
perorangan. Dengan zakaf negara dapat menjamin
setiap orang dari kaum muslimin yang kekurangan,
sehingga setiap orang akan merasa kehidupan diri
dan keluarganya terjamin dalam segala keadaan.
Dengan zakat, dapafJah dibayar utang orang yang

menanggung utang, baik utang yang dialaminya

dalam dunia perdagangan maupun dalam bidang
lain.

Yang penting bukanlah benhrk ahran ini, melain-

kan ruhnya (iwanya). IGrena ihr, masyarakatyang
dididik oleh Islam dengan pengarahan-pengarahan,

undang-undang, dan sistemnya itu sangat pas de
ngan bentuk sistem itu sendiri dan sejalan dengan

undang.uhdang dan pengarahannya, yang menum-
buhkanrasakesetiakawanan dan solidaritas di dalam

hati.
Inilah hakikat (kenyataan) yang tidak pernah di.

bayangkan oleh orangorang yang lahir dan hidup di
bawah bayang-bayang sistem materialis. Ini adalah

kenyataariyang kita--kaum muslimin-ketahui dan

rasakan dengan perasaan imani. Apabila mereka ter-
halang unhrk merasakan ini karena buruknya pan-

dangan mereka dan sialnyanasib mereka-dan sial-

nya nasib manusiayang dikendalikan dan dibimbing
oleh sistem mateiialis-maka memang demikianlah
yang harus mereka terim4 sehingga terhalanglah
mereka dari kebaikan yang dijanjikan oleh Allah
kepada 'brang-orang yang berimnry mengnjalwn amnl
saleh, ntendirilan shnlat, dan mmunaiknn zplwL"

Biarlah mereka terhalang untuk mendapatkan
ketenangan dan keridhaan, terhalang dari ganjaran

dan pahala. Hanya karena kejahilan, kejatriliahan,
kesesatan, dan kekeraskepalaannyalah mereka ter-
halang dari semua itu!

Sesungguhnya, Allah Yang Mahasuci menjanji.
kan kepada orangorangyang menegaldran kehidup'
annya di atas keimanan, kesalehan, ibadah, dan
tolong-menolong bahwa Dia akan senantiasa me'
melihara pahala mereka di sisi.Nya, menjanjikan
keamanan kepada mereka sehingga tidak merasa
takut dan memberikan kebahagiaan sehingga tidak
merasa bersedih hati,

'Merela mmdnpat pahnln di sisi Tfulwnrrya. Tidnk adn

ras a takatt atns m.erela, dan tidak (puln) mnekn b m edih

lnti.'
Pada waktu yang szrna, Dia mengancam para

pemakan riba dan masyarakat pengguna sistem riba
bahwa mereka akan kehilangan berkah, binasa,
bingung, tersesat, gelisah, dan takulManusia sudah
menyaksikan kenyataan bahwa apa yang dijanjikan
Allah itu terjadi di kalangan masyarakat muslim. Apa
yang diancanrkan itu juga terjadi di kalangan masya-

rakat pengguna sistem riba.
Seandainya kita berkuasa untuk memegang

setiap orang yang lalai, lalu kita menggoncangnya
dengan goncangan yang keras sehingga ia sadar
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akan kenyataan yang terjadi ini dan memegang
setiap mata yang terpejam lalu membuka kedua ke
lopak matanya terhadap keadaan ini, tentu akan kita
lakukan. Akan tetapi, kita tidak berkuasa melainkan
hanya sekadar menunjulftan ini saja

SemogaAllah memberi hidayah kepada manusia
yang bernasib buruk dalam kenyataan ini, karena
hati itu dalam penguas:un Ar-Rah,nnn (A[ah Yang
Maha Pengasih) dan petunjuk itu hanya datang dari
Allah.

***

finggalkan Riba atau Perang Melawan Allah
dan Rasul-Nya

Di bawah naungan kemakrnuran yang penuh
dengan keamanan yang dijanjikan Allah kepada
kaum muslimin yang membuang riba dari kehidup
annya dan notabene membuangkehrf,rran dan dosa
dosa, dan menegakkan kehidupan ini di atas ke
imanan, amal saleh, ibadah, danzakat, terdengarlah
seman terali*rir kepada oftrrg-oftng yang beriman
agarmenjauhkan kehidupan mereka dari sistem riba
yang kotor dan tercela- Kalau tidak maka akan di-
perangi olehAllah dan Rasul-Nya tanpa belas kasih-
an, tanpa. diberi tangguh, tanpa ditunda-tunda lagl

til't ;ii G{ti Vr O. $i qJi-

;'i'i?;r\jitL\f:; f rp $ 'oy/,J&oy

5,Ui{?):}t&r13;ui#*:t};
&<;^ti*;

"Hai mang- mang yng b nimnn, bertnlqn alah lnpod"
Allalt dan tinggallnnlah sisa riba (yong belam dipuryfi)
jila lamu orang-oratgyang berimnn.Jilw lamu tidnk
mmgnjalnn (nuninggallwn sisa riba) mnla lutahuilnh
bahan Allah dnn RasubNya alan manerangi lmmu.

Jila lnmu.bntnbat (dmi pmgambil"an riba) malw
bagimu polak lnrnmu l(nmu t[dnk mtnganiaya dnn
tidnk (puln) di"aniaya. " (al-Baqarah: nS-ng)

Nash ini menghubungkan keimanan orangorang
yang berirnan unhrk meninggalkan sisa riba Mereka
bukanlah omng{rang yang beriman kecuali jika
mereka bertakwa kepadaAllah dan meninggalkan
sisa-sisa riba. Mereka bukan orang yang beriman
walaupun mereka menyatakan sebagai orangorang
mukmin, karena tidak ada iman tanpa ketaatan,
ketundukan, dan kepahrhan terhadap apa yang
diperintahkan oleh Allah. Nash Al-Qur'an tidak

membiarkan mereka dalam kesamaran terhadap
suafir urusan, tidak membiarkan manusia ber-
lindung di balik l<ab, "irnan", sementara dia tidak taat
dan tidakridha terhadap apayang disyariatkanAllah,
tidak menerapkannya di dalam kehiduparury4 dan
tidak berhukum.kepadanya di dalam muamalah-
muamalahnya..Orang-orang yang di dalam ber-
agamanya memisahkan antara akidah muamalah
bukanlah oftmg mukrnin, meskipun mereka meng-
aku beriman dan menyatakannya dengan mulutrya
atau menampakkan dalam snar-snar ibadahnya
yang lain bahwa mereka mukrnin!

"Hari mang-orang J arg b nimnn, bertnlcu) akrh l"p ad"
Allah dan tingallunhh sisa-sisa riba (yang belum
dipurgut) j ikn lmmu mang- mang yang b n im.an. "

"Sesungguhnm dibiarlan sajaunhrkmerekahasil
ribayang telah lampau, yang belum ditetapkan ke
harusan menarik kembali dari mereka, dan tidak
ditunfut harta mereka seluruhnya atau sebagiannya
dikembalilan karena bercampur dengan hasil riba-
I&rena tidakadapengharaman bnpanash dan tidak
ada hukum tanpa pengrariatan, sedanglan syariatitr
baru berlaku dan menimbulkan pengaruh setelatr
lahir. Adapun mengenai urusan yang telah lampau
makaterserah kepadaAllah, bukan kepada hukum
perundang-undangan.

Dengan demikian, Islam tidak menimbulkan
goncngan ekonomi dan sosial yang besar dengan
tidak menjadikan syariatnya berlaku surul lni me
rupakan prinsip yang dianut oleh perundang-un-
dangan modern. Hal itu disebabkan syariat Islam
diciptakanunhrk kehidupannyatayang
dialami manusi4 memberlalmkannya, membersih-
kannya dan membiarkannya fumbuh berkembang:
bersama-sama Padawaktuyang sam4 Islam meng-
gantrngkan penilaian manusia sebagai mukrninatas
penerimaan mereka terhadap syariat ini. Juga atas
pelaksanaannya di dalam kehidupan mereka sejak
difurunliannya qrariat ihr dan sejak mereka mengeta
huinya-

Di samping ihr, dimasukkan juga ke dalam hati
mereka perasaan takwa yaitu perasium yang meng-
hubungkan Islam dengan pelaksanaan syariatny4
dan menjadikannya sebagai jaminan yang tersem-
bunyi di dalam jiwa itrlmelebihi jaminan perundang-
undangan ihr sendiri. IGrena ihr, ia merasa bertang-
gung jawab unhrk melaksanakannya, sementara
hukum-hukum buatan manusia hanya mengandal-
kan faktor luar. Alangkah mudahnya untuk melaku-
kan manipulasi terhadap faktor luar ini kalau di

g;Ji'u26.t1
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dalam hati tidak terdapat penjaga yang punya ke
kuasaan yaihr takwa.

Inilah lembamn unhtk menggembirakan, semen-

tara di sebelatrnya terdapat lembaran untuk mena-
kut-nakuti. Suatu ancaman yang menggoncangkan
hati,

liln knmu tidnk mmgerj akan (mminggalkan sisa riba)
mala letnhuilnh balala Allnh dnn Rasul- Ny a aI"an ru -
m.erangimu."

W-ahai, alanskah menakutkannya perang dari
Allah dan Rasul-Nya! Perang yang dihadapi jiwa
manusia Perang menakutkanyang sudah diketahui
akibatrya dan sudah dipastikan. Bagaimana jadinya

manusia yang lemah dan funa ini akan berhadapan
dengan kekuatan luar biasa yang dapat membinasa-
kan dan memusnatrkan?!

Sesungguhny4 Rasulullah saw. telah meme'
rintahkan utusannya ke Mekah setelah turunnya
ayat-ayatini yang belakangan hrrunnya unfuk me
merangi keluarga al-Mughirah apabila mereka tidak
menghentikan bisnis riba. Di dalam khotbahnya
padahari pembebasan kota Mekah, beliau meme
rintahkan unfuk menghapuskan semua riba zaman
jahiliah--yang pertama adalah riba pamannya, al-

Abbas-dari pundak orimg-orang berutang yang
memikulnya hingga tenggang waktu yang panjang

setelah datangnya Islam, sehingga masyarakat Islam
telah matang terbentuk dan pilar-pilarnya sudah
kokoh. Telah tibawaktunya untuk menggantikan
sistem ekonominya dari sistem riba yang amat
buruk. Di dalam kfrotbah ini beliau bersabda

,,iJ ;n -.;* L"*'; -be,:t 
e6 rk' : b

{ qd' \:)'{bicri;()

"Semua jenis riba pad.a zpm"anJahiliah diletalcknn di
bawah lrcdua laki saya ini dnn putamn knk riba yang
kulcnklmn (kuhnp uslnn) ial.ah rib a al-Abb as. "

Tetapi, beliau tidak menyruhnya mengembali-
kan tambahan-tambahan yang telah dipungutnya
pada zamanJahiliah.

Imam (kepala negara Islarn) dihrgasi--bila sudah
terbentuk masyarakat Islam-untuk memerangi
orang-orang yang masih terus memberlakukan
sistem riba dan tidak mengindahkan perintah Allah,
meskipun mereka menyatakan dirinya sebagai
muslim. Abu Bakar r.a. mernerangi orangorang
yang tidak mau membayar zakat, padahal mereka
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak di-

sembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai
utusan Allah, dan menegakkan shalat. Bukanlah
muslim, orang yang enggan menaati syariatAllah
dan tidak melaksanakannya di dalam realitas hidup
nya

Maklumatperang dariAllah dan Rasul-Nya ini
lebih umum sifutrrya dmipada perang dengan pedang

dan bedil'dari kepala negara. Perang ini, sebagai-
mana difirmankanAllahYang Mahabenarperkataan-
Nya, dimaldumatkan kepada semua masyarakat
yang menjadikan riba sebagai pilarbagi sistemper-
ekonomian dan sosialnya Perarrg ini dimaHumatl<an
dalam benhrknya yang menyerarnkan dan meng-
hancurkari, yaitu perang terhadaap urat saraf, hatj,
berkah, kemakmuran, kebahagiaan, dan keten-
teraman. Perarg di manaAllah menjadikan sebagian

. yang melanggar nialanrNyamelawansebagianyang
lain. Perangyang mencemaskan dan menakutkan.
Perang manipulasi dan kezaliman. Perang yang
berupa kegelisatran dan ketakutan. Hingga akhirny4
perang bersenjata antarmasyarakat, bangs4 dan
pemerintah. Perangyang menghancwkan dan me
musnahkan yang timbul dan terjadi gara-gara diber-
lakukannva sistem riba yang tercela.

Para rentenir pemilik modal internasional inilah
yang mengobarkan peperangan-pepeftngan secara
langsung atau tidak langsung. Merekalah yang me
masang jerat untuk menjerat persekufuan-perse
kutuan, perusahaan-perusahaan, rakyal dan peme
rintah. Kemudian, mendesak para mangsanya se
hingga terjadilah peperangan.

Minimal--kalau tidak terjadi secara keseluruhan-
-adalah kehancuran jiwa, kemerosotan akhlak, dan
lepasnya kendali syahwat Juga runtuhnya eksistensi
manusia dari dasarnya yang kehancurannya tidak
pernah terjadi oleh perang nuldiryang mengerikan
sekalipun.

kri adalah peperangan yang terus berkobar. Allah
telah memaklumatkannya terhadap oftmg-orang
yang melakukanbisnis riba Perang ini sekarangjuga
sedang berkobar. Ia memakan yang hijau dan kering
dalam kehidupan manusia yang tersesaf lalai, dan
mengira akan mendapatkan hasil dan mencapai ke
majuan setiap kali melihat limpahan hasil material
yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik. timpahan
penghasilan ini d<an menjamin kebahagiaan manu-
sia seandainya ia bersumber dari sumberyang suci
dan bersih. Akan tetapi, ia-karena keluar dari sumber
riba yang berlumuran kotoran-tidak menggambar-
kan selain beban tindihanyang menyesakkan napas

manusia dan membinasakanny4 sedangkan di atas
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nya duduk segolongan kecil rentenir internasi-
onal, yang tidak merasakan penderitaan manusia

fang terpuruk di bawah tindihan beban yang ter-
kutukini!

Islam telah menyeru kaum muslimin tempo dulu
dan tak henti-hentinyamenyeru semua manusiake
pada tatanan yang suci dan bersih, dan untuk ber-
tobat dari dosa dan kesalahan srerta nanlwj 'sisternl
yang saldt,

lila lamu bmobat (furi lerymtbilnn riba) malw
baghru! pokak lurtamu. I{amu fidak nwtgonnya dan
fide @@ dianiaya.' '1

Tobat dari kesalatran, yaihr kesalatran jahiliah.

ICjahiliahan yang tidak terikat pada zaman dan
nidwn' atraf tertentr Jatriliatr adalah menyimpang
dari syariatAllah dm manlwiNyakapan pun walint
nya dan di rnana pn tempatr;na. Jtrea tobat dari dosa
dan kesalahan yang menimbulkan bekas di dalam
pems:um anggotaaqggota masyaratrat, akhtataryq
dan pandangannya terhadap kehidupan. Dosayang
menimbullqn belms di dalam kehidupan jamaah dan
rnasyuakaf umurn Dosarans berbekas di dalam ke
hidupan manusia secarakeseluruhan dan di dalam
perhmbuhan ekonomiryra sendiri meskipun ol?ng-
uang yarrg tertipu oleh propaganda para rentenir itu
mengirabahwasi$emribaini safircafimyaasztsyang

@at bagi perutmbuhan ekonomi.
Menarik kembali modal yang murni adalah suatu

keadilan fang tidak menganiaya yang berutang
maupun yang memberi utaru. Adapun mengem-
bangkan harta memiliki cirot?ro yang baik dan
bersih bisa diperoleh atas usaha pribadi. Jwa bisa
diperoleh dengan melalmkan mudharabah Yart't,
nrcny€rahkan modal kepada orang lain untrrk dipuhr
dan keuntrqgannya dibagi dua dan kerugiannya
ditarysung bsama Seperti halnya perusatraan-
perusattam yang menaruh saham-sahamanya se
carz langsung di pasar, tanpa alrteakte pendirian
yang hanya mencari unffirg sendiri sebesar-besar-
nya dan akan memberikan keunhrngan yang halal
dari jalan ini Juga deruan cara menitipkan uang di
bankSank bnpa bunga di mana bank-bank itu ikut
andil dalam perusahaan-perusatran dan industi
serta bisnisbisnis perdagangan, baik secara lang-
stlqg mautrln tidak hgsuttg, dan tidak memberinya
keunhrngan secara tetap, kemudian membagi ke
untrrngan dengan para penitip uang berdasarkan

ahrran tertenhr atau kerugian apabila sampai hal ihl
terjadi. Bank-bank ihr mengambil upah tertenhr
sebagai imbdan pengelolaannya terhadap uang-
uarrgini Masih banyaklagi caralainyangtidak dapat
kamirinci di sini.

Itu semua akan mudah dilakukan apabila hati
memiliki iman dan baik niaturya unhrk mendatangi
sumber-sumtieryang bersih dan suci, dan menjauhi
sumber-sumber yang busuk dan keruh.ll

tr*

Tbnggang Rasa kepada Fengutang
yang SedangKesulian

Selanjutrya apabila ada kesulitan mengenai
uhng, jalanryrabukan dengan melakukan riba Msiah
yaihr menunda pembayaran dengan imbalan tam
bahan (bunga), tetapi memberikan tangguh sarnpai
yang berutang mendapatkan kemudahan. Dianjur-
kan untrk menyedekahkannyabagi siapayang ingrn
mendapatkan tambahan kebaikan lebih banlak dan
lebih tinsgi nilainya

kt\:' # J j;;-{. 6f:,#;*i G*,9
t<ix;;iiKoL'%3

lilw (uang yang bmtang itu) dalam lumluran, berilah
tangguh sampai dia b nlulnpangan. Meny edzkahlan
(sebagian atau sanua utnng) itu lzbih baik bagimu jila
lamu mmgetnJrur. " (al-Baqarall: 280)

Inilah toleransi segar yurng dibawa oleh Islam
untuk manusia. Ini adalah naungan yang teduh
tempat berlindungnya orang yang letih dikejar oleh
egoisme, kekikiran, kerakusann perebutan, dan per=

tarungan. Ini adalah ratrmat bagi orang yang ber-
utang, oftmg yang mengutangi, rnasyarakaf dan
melindunsi semuanya

Kita tahu batrwa katakata di aas tidak memberi-
kan pengertian rasional bagi pikiran orang{rang
malang yang hidup dalam lingkungan jahiliatr dan
materialisme modern. Rasaqra yang manis menjadi
tawar dalam perasaan mereka yang keras seperti
bahr dan dungu. Ktrususnya dalam perasaan para
rentenir buas yang biasarrya bersembturyi di pelosok-
pelosok bumi mencari mangsa orang{rang melarat
dan korban-korban yang ditimpa musibatr hingga
mereka membu!.rhlian uang, makanar\ palcia& dan

t
I

I

11 Periksa kembali hrlisan Ustadz al-Maududi.
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obatobatan, atau unhrk biaya penguburan orang-
orang yang meninggal dunia pada suatu waltu.
Kemudian, di dunia materialis yang rakus dan kikir
ini mereka tidak mendapatkan orang yang mau
mengulurkan tangannyayang putih kepada mereka-
IGrena itu, mereka terpaksa berlindung di bawah
cengkeraman manusia-manusia buas yang dengan
mudatrnya menjerat kaki mereka yang sedang di.
terpakebutuhan dan kesulitan itu.

Hal ifu dilakukan oleh perorangan, rumah+umah
harta dan bank-bank ribawi. Semuanya sama saja-

Hanya saja orangorang ini duduk-duduk dikantor-
kantoryang megah dan lmrsiyang nyaman. Sedang-
kan, di belakang mereka ada hrmpukan teori-teori
ekonomi, karangan-karangan ilmiah, gwu-guru,
sekolah-sekolah, universitas-universitas, hukum-
hukun\ undang-undang, polisi, lembaga peradilan,
dan tentara- Semuanya berdiri unfuk membenarkan
kejahatan mereka dan untuk melindunginya Serta
menindak siapa sajayang berani menolak membayar
bunga riba kepada bendahara mereka dengan meng-
atasnamakan melindungi undang-undang.

Kita tahu bahwa kalimat-kalimat ini tidak sampai
ke lubuk hati mereka. Namun, kita mengetahui
bahwa kalimat ini adalah benar, dan kita percaya
bahwa kebahagiaan manusia terganfung pada per-

hatian dan pelaksanaanny4

lila (orang y arry berutnng itu) dalam lwsuknran, mnln
brilah tnngguh sarnpai din bnkzlnpangan. Mmydtkah-
lan (sebagian atau semua utnng) itu lcbih baik bagimu
j ilrn kamu m.engetnhui. "

Sesungguhnya orang yang kesulitan membayar
utang--di dalam Islam-tidak perlu dikejar oleh pem-
beri utang, undang-uridang, atau lembaga peradilan.
Tbtapi, ia ditunggu hingga mendapatkan kemudah-
an. Kemudian, masyarakat muslim tidakboleh menr
biarkan orang yang kesulitan dan menanggung
utangini.

Allah menyerukan kepada pemberi utang agar
bersedekah dengan piutangnya jika ia mau melaku-
kan kebaikan ini dengan sukarela Perbuatan ini baik
bagi diri pemberi utang ihr dan bagi yang berutang.
Hal ini juga baik bagi seluruh masyarakat dan ke
hidupannya yang bergotong-royong, jika ia mengetr
hui apa yang diberitahulcn Allah kepadanya mengenai
hakikat masalah ini.

Hal ihr disebabkan pembatalan riba akan kehilang-
an sebagian besar hikmahnya bila orang yang mem-
beri utang merasa senang dengan kesulitan orang
yang berutang dan mempersempitrya. Sedangkan,

yang berutang memang sudah dalam kesulitan dan
belum dapat membayarutangnya. Mak4 perintatr
memberi tangguh ini dikemukakan dalam redaksi
syarat dan jawab, sehinggayang berutang mendapat-
kan kemudahan dan mampu membayarutangnya.
Di samping ihr, Al-Qur'an merayu mereka untuk
menyedekahkan semua atau sebagian piutangnya
ketika yang berutang mengalami kesulitan.

Sementara nash-nash lain memberikan hak ke
pada orang berutangyang dalam kesulitan ini unfirk
mendapatkan baglan zakatuntrk membayar utang-
nya dan memudahkan kehidupannya

"Sesungguhnya zplat-alwt itu lwnyalah untuk mang-

orang fakir, nrarg- zrang miskin, p engurw -p aryurus
qplmt, para mualnf yang dibujuk hot"ryq urtuk (nu-
mu dzfulun) budah nrang- nrarrg y ang bmttnng uhtuk

" jalnn Alkh dan orang-mangyang sednng dnlmn pn-
j alanan. " (atlastbah: 60)

'Al-gharhnin" adalah orang{rang yang mem-
punyai utang yangtidakmenggunakan utangnya itu
unhrk menuruti hawa nafsu dan menghamburkan
harta Tetapi merekamempergunakannyauntrk se
suatu yang baik dan bersih, kemudian mereka di.
timpa oleh keadaan.

Lalu datanglah penjelasan yang sangat dalam
pengarahannya, yang menggetarkan hati orang-
orang beriman dan menjadikannya berangan-angan
alangkah senangnya kalau mereka terlepas dari
seluruh utang kemudian selamat dari azab Allah
pada hari perhitungan (kiarnat),

(, 

",fr 
k yj,'F";f Jy*.6#i(3-;Fro

85;i,t{r&;ea
"Peliharalnh dirimu dari azpb (yang tsrjadi pand hnri

y ang pada w aldu itu knmu s emua diknnb al;ikan l"podo
Allnh. Kemudinn maring-rn$ing diri dib ni balnsan J ang

sanpurnn terhndnp apa yang telnh diknj alannya sedang

mnelu sedikit pun tidnk dianiaya (dirugiknn)." (aI-
Baqarah:281)

Hari saat mereka dikembalikan kepada Allah
kemudian masing-masing jiwa diberi balasan ter-
hadap apayang telatr dikerjakannya adalah hariyang
sangat sulit Dalhm kalbu seorang mukmin hari ihl
adalah sebuah kenyataan yang pasti terjadi, peman-

dangarurya hadir di dalam hati orang yang beriman,
menakutkan dan mengerikan. Berdiri di hadapan
Allah pada hari itu adalah suahr hal yang menakut-
kan, yang menggoncangkan keberadaannya.
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lni adalah keteranganyang sangatrelevan dengan
nuansa muamalah, nuansa pemberian dan penerima
an, nuansa usaha dan pembalasan. lni merupakan
penjernihan besar terhadap perjalanan masa lampau
dengan segala yang terjadi di dalamnya Maka alang-
kah tepat hati seorang mukmin merasa takut dan
menjaga diri.

Sesungguhnya "tak\Ma"merupakan penjagayang
bersembunyi di dalam lubuk hati. Ia dipasang oleh
Islam di sana sehingga hati tidak dapat lari darinya
karena ia berada di lubuk yang amat dalam.

Sesungguhnya, ia adalah Islam, nizlnm'sistem'
yang kuat, pemikiran yang segar, dan menjadi ke
nyataan di muka bumi. Ia adalah rahmatAllah ke
pada manusi4 penghormatan Tuhan kepada insan,
dan kebaikan yang sangat diperlukan oleh kema-
nusiaan, tetapi dihalang-halangi oleh musuh-musuh
Allah dan musuh-musuh manusia!

,!4546\i:+e)tiriY(jic,zrt'iq":6-
tu:triizru,UL'#-Kt;Z&'u
)$3 #4fri;trz(&"J*y
?;s tl ;-,,r5 ; a56i (H il#i r* u ttt

WSJ6*6Wg:s&"$i'otog
,l^4'i'i4i:i3"4L1f\,4,J;Y;:)t';'J.;-J

cdiil3'J{;;&:'&iu$"p:.6.3-
3gii t4":t# d, ;'^,3t AS;;: *
t%ti\&:rl6y;54Aifr{;UAi(tr';y
hi";<i"tjJAy.f"H;W.#s3J
6KJi<rtrietrEta;t'u;rig:.i;V;j,t4

LqK{;;.:$34q;;"$iacza.e-
UgtS'S j r-!6 6 y1;'x"5jkf<<t
Lf(r"?,t33frb1 jt53u$1,455

$'+ rl,$ h,x'v'at h' rcst;l
U #1 "r6jay'v 4 i s -s:, & /& uf, #

#t r;A'"{ar 
" 
i$* r:;i rKir, { lg

#gti%"f,i:L,1aityK3t3{561
9g3\JY1i,&'+Sl-aii',5,?^af!'C',
&iJe*-*ue6#,$Alst3y;',
7,a-s+t?$rrlrab#lxrpe-

& 3-'$r;;srL$titi
'TIai orang-orang yang berimarb apabila kamu
bermuamalah tidak secara hrnai unfuk waknr
yang ditentukan, henda^klah kamu menulis-
kannya- Hendaklah seor.urg penulis di antara
kamu menuliskannya denga"n benar.Janganlah
pdnulis enggan menuliskannya sebagaimana
Allah telah mengaj maka henda^klah
ia menulis. Henda^klah orang yang berutang itrr
mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Ttrhannya-

Janganlah ia sedikitpun dariutang-
nya-Jika orang yang berutang itrr orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka
henda^klah walinya mendikteka"n dengan jujur.
Dan, persaksikadah dengan dua orang saksi
dari orang-oranglelaki di antaramu.Jika ddak
ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang
lelaki dan dua or,urgperempuan dari salcsisaksi
yang kamu ridha& supaya jika seorang lupa
maka seorang lagi mengingatkannya.Janganlah
saksi-saksi ihr engga^n (memberi keteranga^n)
apabila mereka dipanggil. Janganlah kamu-
jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besa"r

sampai batas wakhr membayarnya- Yang demi-
kian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat
menguatkam persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Ttrlislah
muamalahmu iar), kecuali jika muamalah ihr
perdagangan hrnai yang kamu jalankan di
antara kamtr, maka tak ada dosa bagi kamu (iika)
kamu tidak menulisnya- Persaksikanlah jika
kamu berjual beliJanganlah penulis dan sat$i
itu diberi kemudlfaratan.Jika kamu lakukan
b*S demikian), maka sesungguhnya hal ihr
adalah suahr kefasikan pada dirimu. Bertalnua-
lah kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah
Maha Mengetahui segala sesua.hr (282)Jika kamu
dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak se-
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cara hrnai) sedang kamu tidak.mempenoleh se-

orang penulis, ma^ka hendaklah ada bara.ng
tanggungan yang dipegang (oleh yang ber-
piutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mem-
percayai sebagian ya.ng lain, mat<a hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatrya
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah fUhannya-Janganlah kamu (para salrsi)

menyembunyilran persaksian Barangsiapa yang
menyembunyika^nnya, ma"ka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya. Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (283)

Kepunyaan Ahfrhfr apa yang ada di langit dan
di bumi"Jika kamu melahirkan apa yang ada
di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan-
nyao niscaya Afhh akan membuatperhihrnga"n
dengan kamu tenta"ng perbuatanmu iur. Allah
mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dart
menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Allah
Ivlahakuasa atas segala sesuaht. (284)"

Pengantar
Hukum-hukum li*tusus mengenai utang-piutang,

perdagangan, dan gadai ini adalah unhrk melengkapi
hukum-hukum di muka dalam pelajaran tentang
sedekah dan riba Dalam pelajaran terdahulu telah
dibicarakan lebih jauh tentang transaksi-bansaksi
ribawi, utang-piutang ribawi, dan jual beli dengan
sistem riba. Maka, di sini dibicarakanlah tentang
qo:rdhul.hnnndengan tanpa riba dan tanpa bunga dan

bansaksi.transaksi perdagangan funai yang bebas
dari riba"

Sungguh, manusia akan merasa kagum dan ter-
heran-heran merenungkan penggunaan kalimat
dalam menetapkan hukum di dalam Al-Qur'an, di
mana tampak jelas kerumitannya dalam membuat
redaksi perundang-undangan hinsga tidak ada suahr

lafal yang diganti dengan lafal lain, dan tidak ada

suatu poin yang didahulukan atau diakhirkan dari
tempatyang semestinya. Namun demikian, peng-
gunaan kalimat-kalimat yang bermuatan penetapan

undang-undang atau peraturan ini tidak menyim-
pang dari batas keindahan dan nilai sasfranya.
Penetapan hukum dihubungkan dengan perasaan

keagamaan secara halus, mendalarn" dan mengesan-

kan, yang tidak merancukan dan mengacaukan
keuhrhan nash dari segi petunjukhukumnya. Juga
tetap memperhatikan semua hal yang dapat mem-

beri pengaruh yang terkandung di dalam sikap

kedua belah pihak pada wakhr tansaksi, sikap para

saksi dan para penulis. Maka, ditiadakanlah pe
ngaruh-pengaruh itu, dan dicermatilah setiap ke
mungkinannya. Tidaklah satu poin berpindah ke
pada poin lain sebelum hrntas poin penetapan hukum
itu. Ia tidak diulang kembali melainkan jika ada

hubungannya antara dia dan poin bartr yang me
merlukan isyarat dan menunjulil<an adanya hubung-
an antarakeduanya

Keluarbiasaan mengenai susunan dan benfuk
ayat-ayatpenetapan syariat (trulmm) di sini adalah
mentnrjuhkan kemukjizatan ayat-ayat pengarahan.

Bahkan, ialebih jelas dan tegas karenayang ditampil-
kan di siniadalah suatu kehalusan dan kerumitan
yang dikemas dalam sebuah ayat dengan tidakada
penggantian satu lafal oleh lafal lain. Kalau bukan
mul<tint" tidak akan dapat diwujudkan kelembutan
penetapan hukum-hukumyang mutlak dan indah
serta unik seperti ini.

Demikianlah lasyn'islami telah dibangun dengan
prinsipprinsip hukum sipil dan perniagaan lebih dari
sepuluh abad yang lalu, sebagaimana diakui oleh
para ahli hukum Islam.

Tbta Ahrran Mengenai Masalah Utang-Piutang
danJual Beli

&4)4i)Lir?ati6yS.1(,-<tir\6k
zb\ tt -
'9"7';^';4'l!

"Hai orang-orarg yng berimnn, apabila knmu bn-
muamnl,ah tidak secara tunni untuk waktu yang di-
tmhtlaahmdnklahlnmumenulisknnnya."(al-Baqa-
rah:282)

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan.
Maka menulis ini merupakan sesuafir yang diwajib
kan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilih-
nya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya)
pada walitu melakukan transaksi secara bertempo
(utang-piutang), karena suatu hikmah yang akan

dijelaskan pada alilrir nash.

'4;4u,4;4,#ei
"HendnkLah uororr[p*ulis di antara lmmu mmulis-

lannya dengan bennr."

Ini merupakan fugas bagi orang yang menulis
utang-piutang ihr sebagai sekretaris, bukan pihak-
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pihak yang melakukan transaksi. Hikmah meng-
undang pihak ketiga bukan sahh datu dari kedua
belah pihak yang melakukan transaksi, ialatr agar
lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan me
nulisnya dengan adil Oenar), tidakboleh condong
kepada salah satr pihak, dantidakboleh mengurarai
atau menambahkan sesuatu dalam teks yang di.
sepakati itu.

Tntl;(^Ak-JI,yai{;
Jangarilah pmulis mggan mmulislannya sebagaanpna

AIkh ulnh matgaj arlanny a. "
Penugasan di sini adalah dari Allah, kepada

penuts, agar dia jangan menunda-nund4 enggan,
dan merasakeberatan melaksanakannya sendiri- Ifu
adalah kewajiban dari Allah melalui nash nsyi'.Per-
tanggungiawabannya adalatr kepada Allah. Ini me
rupakan penunaian terhadap karuniaAllah atas diri
nya yang telah mengajarinya bagaimana cara me
nulis. " ;!Uj' Maln fundnklnh ia mmulis" se
bagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya

Sampai di sini sy ai' menyudahi penetapan prinsip
penulisan dalam masalah utang-piutang, termasuk
penugasan kepada seseorang untuk menulisnya
Penugasan ini juga disertai dengan peringatan yang
halus terhadap nikmatAllah yang telah diberikan
kepadanya dan diaralrkan kepadanya agar berlaku
adil.

Di sini pembicaraan beralih kepada poin berikut-
nyayang menjelaskan bagaimana seharusnya ia me
nulis,

,fr?si A561$:iiu *+f",sjt;95

mendiktekannya, dengan menambah nilai utangny4
atau memperpendek tempony4 atau menyebutkan
beberapa Syarat tertenhr untuk kepentingan dirinya
Orang yang berutang itu dalam posisi lematr yang

kadang-kadang tidak berani menyatakan ketidak-
setujuannya karena ingin mendapatkan harta yang

diperlukannya, sehingga ia dicurangi.
Apabila ofang berutang itu yang mendilif,ekan,

makatidaHah iamendildekan kecuali apayang ingin
ia ikatkan dengan niatyang baik Kemudian pe.tg-

akuannya terhadap utang ihr lebih kuat dan lebih
mantap karena ia yang mendiktekan. Pada wakhr
yang sama orang yang berutang ini juga dituntut
untuk bertaliva.kepada Allah dan jangan sampai
mengurangi sedikitpun utangyang diakuinyaifir dan
jangan pula curang dalam penetapan-pengtapan lairr
nya

Jikayang berutangitu bodoh, tidak dapatmeng-
ahr urusannya itr dengan baih pendek akalqr4 atau

tidak dapat mendiktekannya karena kebodohannya
atau karena adanya gangguan pada lisanny4 atau

karena sebabsebab lain yang berkenaan dengan
perasaan atau pikiran, maka hendaHah wali pe
ngurusnya yang mendiktekannya "dzrryan adil'l
Disebutkannya "adil" di sini unhrk menambah ke
jelian, karena adakalanya si wali agak sembrono,
karena utang ihr tidak mengenai dirinya

Nah, semua itu adalah agar terjamin tanggung
jawabnya demi selamatryatransaksi tersebul Dengan

demikian, selesailah pembicaraan tentang penulisan

utang-piutang dari seluruh seginya. Selanjutnya,
symi'berahhkepada poin lain dalam urusan bznsaksi
ini, yaitu tentang persaksian, 

\

&ibg?.en;:*+f if:t3
;'^.\re'oi;j & 9t4?;(r34:;t tb

UfrIe';yH!5(4":t36J
'Dan pmalsilanhh dmgan dtn wang sa,Lsi dmi nang'
nang lzlnki (di antaramu) Jila tnk adn daa mang lzlnki"

maln ftolzh) seurarglzlnki dan dua mangpnanpuan
dnri saki+alcsi yarry lamu ridhni, npaya jila searang

lupa malw w orang lngi nmgirgatlanny a. "

Harus ada dua ofung saksi terhadap akad (bans
aksi) ihr'dmi mksi-salxi yarg lamu ridhni". "Ridln"dt
sini mengandung dua makn a- Pertnmn kedua orang
saksi itu adil dan diridhai di kalangan iarnaah
(masyarakat) . I{edua, kedua belah pihak ridha ter-
hadap kesaksiannya Akan tetapi, ada kondisi.kondisi

6.*i5 W A:fi )iG,s Siig bg ?++
7.i5t"tf,j:y;$';U1U;#'J

"Hm.dnlrlah mang y ang bmrtang itu mmdikrzlnn (aP a

yangalandihtlisitu),dnnhmdnllnhiabntafu ak4adn
Allnh Tuhnnny a. Janganlnh ia mmgurangi s edikit pun
dmi utangny a. Jila y ang bmttang itu mang y ang l,emnh

alnl;nya arau lcmrll (laadnannya) anu dia sendiri tidnk
mampu mendiktelan, mala fundnlJnh waliny a m"en-

diktelan dmganjujur."

Orang yang berutang hendaldah mendiktekan
kepada juru hrlis mengenai utang yang diakuinya ihr,
berapa besarny4 apa syaratnya, dan temponya Hal
ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurang:an ter-
hadap yang berutang kalau pemberi utang yang
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tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang
saksi laki-laki. Maka dalam kondisi Seperti ini syariat
memberikan kemudahan dengan menjadikan pe
rempuan sebagai saksi. Sebenarnya syariat meng-
utamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang

melakukan fugasfugas besar di kalangan masya-

rakat Islam. Sedangkan, wanita tidak perlu turut
serta karena akan dapat menghilangkan keibuarury4
kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalan-
kan tugas kemanusiaan yang lebih berharga yaitu
memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan
menjadi generasi masa depan. Padahal, dengan
bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap
makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi
masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul
kehidupannya Adapun jika tidak didapati dua orang
laki-laki, boletrlah saksi itu seorang laki-laki dan dua
ofttng perempuan. Akan tetapi, mengapa dua oftrlg
perempuan? Sesungguhnya nash ini tidak mem-
biarkan kita hidup dalam mendugaduga. Maka,
dalamlapangan fuyn'"pembuatan peraturan/hukum'
semua nashnya terbatas, tetapi jelas, dan mengemu-
kakan illnt' srebab hukum',

"Supay a jila senang lupa maln semang lngi mmgingar-

lmnnya."

Kelupaan atau kekeliruan ihr banyak sebabnya-

Kadang-kadang karena minimnya pengetahuan
wanita itu terhadap pokok masalah dalam transaksi
ihr, yang menjadikannya tidak dapat meliputi segala
persoalan yang halushalus dan lembul Sehingg4 ia
tidak dapat memberikan kesaksian dengan jelas dan
rinci ketika diperlukan. Karena itu, diperlukanlah
orang lain unfuk saling membantu dengannya guna

mengingat hal-hal yang rumit itu. Kadang-kadang
juga disebabkan oleh tabiat perempuzn yang lebih
emosional karena tugas keibuan secara biologis itu
tenhr memerlukan rasa kejiwaan. Dalam hal ini se
orang perempuan memang harus sensitif dan emosi
onal, supaya dapat memenuhi kebutuhan anaknya
dengan cepat dan penuh semangat, tidak menunggu
pemikiran yang berproses dulu. lni termasuk karunia
Allah atas kaum wanita dan anak-anak IGrakter ini
tidak terbagi-bagi. Demikianlah kepribadian wanita
dan karakterny4 dan semuanya begihr. Sedangkan,
kesaksian dalam transaksi seperti dalam masalah
utang-piutang ini memerlukan orangyang lepas dari
emosional, dan memfokuskan perhatiannya pada

masalah yang sedang dihadapi dengan tidak ter-
pengaruh oleh apa pun. Dengan adanya dua orang
perempuan diharapkan akan dapat memberikan

jaminan dengan saling mengingatkan apabila salah
safunya lupa karena pengaruh emosinya- Dengan
demikian, akan dapat kembali kepada persoalan
sebenarnya secara objektif ,

Sebaeaimana disebutkanpada awal nash ini bahwa
firman ini ditujukan kepada para penulis agar jangan

enggan menuli-skannya- Mak4 di sini juga diberikan
pengarahankepada para saksi agar jangan enggan
untuk memberikan kesaksian (menjadi saksi),

lAYr'vr$t4rS;
langanlnh salsi* alsi itu mgan (mmb ni lutnangan)
ap a.b iln msreka dip angil. "

Kalau begitu, mendatangi panggilan untukmen-
jadi saksi itu merupakan "kewajiban", bukan sunnah
(sukarela). IGren4 kesaksian merupakan sarana

untuk menegakkan keadilan dan merealisasikan
hak Allah mewajibkannya supaya para saksi itu
memberilan keterangan dengan relahati danpenuh
kesadaran, tanpa merasa terpaksa dan ogah, dengan
tidak mengutamakan yang satu atas lainnya dari ke
dua pihak yang bertransaksi itu, bila mereka di-
panggil oleh keduanyaatau salah sahmya.

Sampai di sini selesailah pembicaraan tentang
persaksian dan selanjutnya beralihlah rya ri' kepada
persoalan lain yang merupakan hrjuan umum pene
tapan peraturan ini. Yaitu, menegaskan betapa pen-

tingnya menulis transaksi utang-piutang ini--baik
utang yang besar maupun kecil-dan mengobati pe
rasaan yang timbul dalam hatiyang merasakeberat-
an menulisnya derrgan alasanbahwauhnginr sedikit
dan tidakperlu diflrlis. Atau, tidakmerasaperlururtuk
menulisnya larena antara kedua belah pihak sudah
begihr akrab, berbaik-baikan, malu, atau tidakmenr
pedulikan yang demikian ihr. Kemudian Allah me
ngemukakan alasan diperkuatrrya kewajiban menu-
liskannya itu dengan alasan png bersifat kejiwaan
dan tindakan,

-^filyTe;JW"#336%tt
?i.t;$Al'o;,-e$.;iY;itl'^+ffi '{ri
'langanlah kamu jg.mu mmulis itang itu, baik kecil

mnupun besar sampai batn walau munbayarnya. Yang

demikian itu lebih adil di sisi Allnh dan lebih dnpat
menguatkan pnsalsian atnu lebih dclat lwpana finak
(nwnimbulknn) knaguanmu. "

langanlnh lamu j mu!'lmadalah mengenai kesan
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kejiwaan manusiA ketika ia merasa bahwa beban
pekerjaan yang dilakukan itu lebihbesar daripada
nilainya' Yang fumikian itu lzbih adil di sN Allnh' : yalrl.ti
lebih adil dan lebih utama lni merupakan pengarah-
an spiritual bahwaAllah menyukai hal tersebut dan
mengutamakannya. 'Dan lzbih dnpat merryuatlan
pnmksinn", karena persaksian atas sesuatu yang ter-
hrlis itu lebih kuat daripada persaksian lisan yang
hanya sematamata mengandalkan ingatan. Kesaksi.
an duaoranglaki-laki atau seoranglaki-laki dan dua
orzmg perempuan itu juga lebih kuat dan lebih tepat
daripada kesaksian seoftmg laki-laki atau seoqang
laki-laki dan seoftrng perempuan'Dan lzbih dzlwt le-
pado tidak (nunimbullmn) knagwn'i yakni keraguan
tentang sahihnya keterangan yang terkandung
dalam perjanjian (tansaksi), atau keraguan di dalam
hatimu dan hati orang lain apabila urusan ihr dibiar-
kan tanpa ketenfiran.

Demikianlah terungkap hilanah diberlakukannya
semua ihr. Semua orang yang melakukan muamalah
ini juga merasa puas dengan pengafirran syariatyang
seperti ini, dengan sasaran-sasarannya yang halus,
dan dengan sahihnya apayang mereka lahrkan. Apa
yang merekalakukan ihr adalah sah, halus, mantap,
dan menenangkan.

Begitulah ahran mengenai muamalah yang tidak
secaratunai (utang-piutang). Adapun mengenai per-
dagangan secara tunai maka ini merupakan jual-beli
yang dibebaskan dari keharusan tulis"menulis.
Dalam hal ini cukuplah dengan adanya kesaksian
saksi saja unhrk memudahkan urusan perdagangan
dan jual-beli yang bisa terhambat bila harus dilaku-
kan dengan tansaksiyang ruwet-ruwel Sedangkan,
jual-beli itu perlu dilakukan dengan gerakcepat dan
berulang-ulang terjadi dalam waktu singkaL

Demikianlah Islam mengahr segalaurusan ke
hidupan dan memelihara semua hal yang berkaitan
dengannya Ia merupakan syariatyang praktis dan
realistis, tidak ruwet, dan tidak menghambat jalan-

nyakehidupan,

;.:ii,'4qri$iA61Jt'6Kf$t
";:Ac;st15l+fr ik{KSIL?K$,

" (Iulislnh muamnlnltmu itu) lucuali jika maam.alah in
p adngangan turmi y ang lmmu j alanlmn di anlnra ltnrnu,

mala nk ada dnsa bagi lannu (jila) Iumu tidak mmtlis-
nya. Pnsalcsiknnlah apanila larnu berjual beli."

Zahir nash ini menunjukkan bahwa tidak menuliy
nya ihr merupakan rukluhnhdantidak berdosa; tetapi

mempersaksikannya adalah wajib. Ada beberapa
riwayatyang mengatakan bahwa persaksian itr hanya
bersifat anjuran (nndb) dantidak wajib, tetapi pen-
dapat yang terkuat ialah yang wajib itu.

Sekarang telah selesailah pensyariatan (peng-
ahran) masalah utang-piutang dan jual beli se.cara
funai. Keduanya bertemu pada suafu syarat yang
berupa penulisan dan persaksian, sebagai suafu
kewajiban d an rukluhnh Maka dalam hal ini ditetap
kanlah hak-hak para juru hrlis dan saksi, sebagai-
mana telah ditetapkan kewajiban-kewajiban mereka
sebelumnya. Mereka telah diwajibkan untuk tidak
menolak menulis dan menyaksikannya Maka, se
karang hak rnereka diwajibkan untuk dijaga dan
dipelihara, agar terdapat keseimbangan hak dan
kewajiban dengan menunaikan fugasfugas umum.

E# ii,91 $4 b,; 'd,f.{ i Ugttst
,6+1fr6'ai;14ej'a(u#r"&rtry
langanlnhpmulis dnn salcsi itu dtbui kzmudhnratan.

Jila lamu klwlwn (y ong dnnikian), mnla sesungguhny a
hal in adnlnh nnru ktfasilnn pada dirimu. Bertalanalah
fupana AIah. Allah mmgaj armu. AIInh Maltn Mmgetn-
hui segal"a sesuaht."

Tidak boleh ditimpakan kemudharatan kepada
penulis atau saksi. IGrena, mereka menunaikan
kewajiban yang difardhukan oleh Allah atasnya itu.
IGlau terjadi, sesungguhnyakalian telah keluar dari
syariatAllah dan menyimpang darijalan-Nya lGrena
itu, harus diambil langkah kehati-hatian. Pasalnya,
para penulis dan saksi itu sangat rentan untuk ter-
kena sasaran kemarahan salah safir pihak dari kedua
pihakyang mengadakan tansaksi. Mak4 mereka
harus disenangkan dengan diberi jaminan-jaminan
yang menenterarnlian hatinya- Juga harus dilindungi
dalam semua hal dan harus dimotivasi untuk me
nunailan hrgasnya dengan penuh tanggung jawab,
amanah, dan penuh semangaL

Selanjuhya-sebagaimana sudah menjadi kebiasa
an Al-Qur'an di dalam membangkitkan hati dan
perasaan setiap kali hendak memberikan tugas
(taHifl, supaya taldif itu dapat dijalankan dengan
dorongan dari dalamjiwa bukan sematamata karena
tekanan nash--diserulah orangorang mukrnin unhrk
bertakwakepadaAllah pada ujung ayatini. Juga di-
ingatkan kepada mereka batrwaAllahlah yang menl
beri karunia kepada mereka Dialah yang mengajar-
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kan dan membirnbing mereka dan bahwasanyatakrva

ihr akan membuka hati mereka urihrk mendapatkan
pengetahuan dan menyiapkan ruh merekaunfukmen-
dapatkan pengajaran. Agar, mereka dapat menu-

naikan hak nilanatini dengan taat, ridh4 dan pahrh,

"B ntnhn alnh krp adn Alkh. Alhh mengai armu. Allnh
Maltn Mmgetahui segal"a sesuatu."

Selanjutuiya kembalilah pembahasan unhrk me
lengkapi hukum-hukum agama, yang diakhirkan
dalam nash karena ia memiliki kondisi khusus
sehingga tidak disebutkan dalam nash umumi Yaitu,

ketika yang memberi utang dan yang berutang
dalam bepergran dan tidak mendapatkan juru hrlis.

Unhrk memudatrkan jalannya muamalatr ini, dengan

disertai adanya jaminan kepercayaan, syari' mem-
berikan rukluhnhdalam melakukan tansaksi lisan
dengan tidak ditulis. Tetapi, harus menyerahkan
barang tanggungan kepada yang memberi utang
sebagai jaminan bagi utang tersebut,

b

',aiib;ray i'+ ?s -s:' {P 3 ur *
'Jila lamu dnlnm prj alanan (dnn b nmuamalnh tidnk

secara turni) sednng lamu tidnk manpnolzh seoran'7,

pmuliq malw hmdakkh ada barang tnnggungan yang

dipegang (olzh yang berpiutang/yang mzmbni utang)."
(al-Baqarah: 2&l)

Di sini syari'menyadarkan hati orangorang yang

beriman agarbersikap amanatr dan setia dengan di-

dorong oleh rasa takrva kepadaAllah. Ini merupakan
jaminan terakhir untuk melaksanakan syariat Allah
secara keseluruhan, dan supaya mengembalikan
harta dan barang jaminan kepada pemiliknya, serta
memeliharanya dengan sempurn4

#srt4ilsie$r;#\-a;.

'Alrnn tetnpi, j ika sebaginn lwmu manpnmyai sebagian

yng lain, maka hendaklah yang dipercayi i.tu
-mmunnilmn 

am.anntrrya (utangnya) hmdnAlnh ia ber-

talana lepada Allnh Tuhnnnya."

Orang yang berutang adalah memegang amanat
yang berupa utang, dan yang berpiutang memegang

amanatberupabarangjaminan (dariyang berutang).
Kedua-duanya diseru unfuk menunaikan amanat

masing masing atas nama talnvakepadaAllahTulran-

nya Tuhan adalah yang menjaga dan memelihara-
Tuhan juga sebagai majikan, penguas4 dan hakim'
Semua makna yang bersifat kejiwaan ini memiliki
pengaruh terhadap sikap bermuamalah, memegang

amanat dan menunaikannya.
Sebagian pendapat mengatakan bahwa ayat ini

menasakh (menghapus) ayatyang memerintahkan
memrlis, dalamkeadaan samasama dapat dipercaya-

Akan tetapi, kami tidakberpendapat demikian karena

menulis itu wajib dilakukan dalam urusan utang-
piutang kecuali dalam keadaan bepergian. Sedang-

kan, memegang amanat itu merupakan masalah

khusus dalam kondisi seperti ini. Orang yang ber-

utang danlrurg berpiutang dalamkeadaan seperti ini
adalah sama-sama memegang amanal

Di bawatr bayang-bayang perhatian kepada hlnra
ini selesailah pembicaraan tentang persaksian-pada

waktu sedang beperkara bukan pada waktu melaku-

kan kansaksi.-karena ini merupakan amanat di
pundak saksi dan di dalam hatinya

"4?$;#9qb3",;'r7,4ai\rxJ*3
'larryanlah lwmu (para saksi) mmyembunyiknn pn'
salsian. Barongsinpa yang mmy mtburtyiknnnya, maln
sesunguhny a ia adnlnh qrang yng b adnsa hn'tini a. "

Pengungkapan kalimat di sini ditekankan pada

hati. Maka, dinisbatkanlah dosa kepadany4 untuk
menarikhubungan antara penyembunyian dosa dan

penyembunyian persaksian, yang keduaduanya
merupakan perbuatan yang terjadi di lubuk hati.

Disudahilah dengan ancaman yang terselubung.
Maka disebutkan-Nya bahwa tidak ada sesuatu pun
yang samarbagiAllah.

&rysrcr-,fiv
' Altnh Malln Mmgetahui apa y ang lamu knj aknn'. "

Dialatryang akan membalasnya karenaDia me
ngetahui dosa yang tersembunyi di dalam hati!

IGmudian, pembicaraan berikutrya memperkuat
isyarat ini. Juga menggiring hati untuk takut kepada

Penguasa langit dan bumi dengan segala isnya,T.at

Yang Maha Mengetahui segalayang terkandung di
dalam hati baikpng samar maupun yang jelas, yang

akan membalasny4 yang memperlalmkan hamba
hamba-Nya sesuai kehendak-Nya dengan mem-

berinya rahmat atau azab, Yang Mahakuasa atas

segala sesuatu yang bergantung kepada kehendak-

Nya, tidakterbalih

'639
t
''{;ai
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"Keltunyann Allahlnh segaln apa yang a"d"a di lnngit dnn
di bumi.Jiltn lamu melnhirlcan apa yang adn di dnlnm
hntimu atau lmrnu mtnyunbunyiknnnya, nismya Allah
alan membuat pnhitungan dengan knmu tmtang pn-
huatnnmu itu. Allnh mengampuni sinpa y ang dilehendnld-
Nya dan menyika siapa yang diluhmdnki-Nya. /llah
Malt akans a atas s egal.a s esuatu. " (al-Baqarah: 284)

Demikianlah pengaturan urusan perdata murni
ini disudahi dengan pengarahan yang bersifat
kejiwaan. Dihubungkanlah antarapengafiran syariat
bagi kehidupan dan Sang Pencipta kehidupan.
Dengan ikatan yang kuat itu, yang tersusun dari rasa
takut dan berharap kepada Penguasa langit dan
bumi, maka dilengkapilah jaminan-jaminan pensya-

riatan undang-undang dengan jaminan-jaminan hati
dan perasaan. lni merupakan jaminan yang kokoh
dan istimewa terhadap syariat Islam di dalam hati
orang{rang muslim dalam masyarakat muslim.

Ia (arahan kejiwaan) dengan pensyariatan dalam
islam saling melengkapi. Islam hendak membentuk
hati yang syariat dibuat untuknya, dan hendak mem-
bentuk masyarakat yang undang-undang dan per-

aturan dibuat untuknya, dengan ciptaan Ilahi yang
saling melengkapi dan memperindah, yang berupa
pendidikan dan pensyariatan, takrva dan kekuasaan.
Manh"aj kehidupan manusia adalah ciptaan Sang
Pencipta insan. Maka, hendakke manakah syariat-
syariat buatan manusi4 undang-undang buatan ma-
nusi4 dan manlnjbrntanmanusia? Hendak ke mana-
kah perginya teori manusia yang dangkal, dengan
umw, pengetahuan, dan pandangan terbatas? Hendak
ke manakah teori manusiayang keinginannya ber-
bolak-balik ke sana ke mari, yang tidak tetap pada
satu keadaan, dan hampir-hampir tidak ada dua
oftmg manusia yang sama pendapat dan pandangan-

nya serta pengetahuannya terhadap sahr masalah?
Hendak ke manakah manusia yang lari dari Tuhan-
ny4Tuhanyang telah menciptakanny4Tuhanyang
mengerti seluk-beluk siapa yang diciptakan-Nya dan
yang mengetahui apa yang baik bagi ciptaan-Nya itu
dalam semua keadaan, tempal dan wakhr?

lngaflah, sesungguhnya nestapa kemanusiaan ihr
terjadi karena mereka lari dari manhnj Allah dan
syariat-Nya. Nestapa yang mulai terjadi di negara-
negara Barat dengan lari dari gereja yang lalim dan

kelewatbatas di sana- lari dari sembahan yang mercka
kira bahwa mereka dapat berbicara atas nzrmanya
dan mengharamkan manusia untrk berpikir dan me
renung, dan atas namanya pula mereka mewajibkan
pajak yang berat dan tindakan sewenang-wenang
yang menjadikan orang menjauh. Mak4 ketika ma-
nusia ingin lepas dari tindihan beban ini, larilah merel<a

dari gereja dan kekuasaannya Akan tetapi, mereka
tidak berhenti pada batas keadilan dan keseimbang
an. Mereka lari dari-hrhan gereja dan kekuasaannya
Kemudian lari pula dari semua agama yang mem-
bimbing kehidupan mereka di bumi dengan mnnlmj
Allah. Akibagya, celaka dan sengsaralah mereka!

Adapun kita yang mengaku beragama Islam,
bagaimanakah keadaan kita? Mengapa kita menjauh
dari Allah, manh.ajNya, syariat-Nya, dan undang-
tndang-Nya? Bagaimana keadaan kita dengan aganur
kita yang lapang dan lurus, yang tidak mewajibkan
atas kita kecuali apa yang dapat menghilangkan
belenggu-belenggu dari kita, menghapuskan beban-
beban berat dari kita, dan melimpahkan kepada kita
rahmat, pehrnjub kemudahan, dan istiqamah di jalan
yang dapat menyampaikan kepada keluhuran dan
kebahagiaan?

***

'J\:SZ#:J(..-p;v$t3;A-\a3gli#r

646'tl'i 1fi -$, -yg4c34t

Afirr,-<xrirlffi;W1J6\#
YQiV;l4yt5{i'i-&{ &Ui
W b;c +6 i c'iu?r, ( q/) JJK
j33\36;;q"J#{;(:i.,79"i
:r6'1tr\rt{(,(GltgJfie.6Ji',F
g:i:6 ai 5 4'%'6 61;\3 \G,Ef,

$a;*r,;;;i6
'T.asul telah berima"n kepada Al-Qur'an yang
ditrnrnkan kepadanya dari firhannya- Demi-
kian pula orang-orang yang beriman- Semuanya
beriman kepada AIIah, malaikat-mdaikat Nya,
kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya- (Mereka
mengatakan),'Kami tidak membeda-bedakan
antara seseorang pun (dengan yang lain) daxi
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rasul-rasul-Nya.t Dan, mereka mengatakan,

'Kami dengar dan karrni taat.' (Mereka berdoa),

'Ampunilah kami ya Tbhan kami dan kepada
Engkaulah tempat kembali.'it85) Allah ddal(
membebani seseorang meliainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebajika^n) yang diusahakannya dan ia men-
dapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjaka^trnya
(Mereka berdoa), 'Ya Ttrhan kami' janganlah
Engkau hukum kami jikakarni lupa atau kami
tersalah. Ya Ttrhan kami, janganlah Engkau
bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada or.urg-
orilng yang sebelum kami. Ya Thhan kami'
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa
yangtak sanggup kami memikulnya. Beri maaf-
lah karr{ ampunilah karni dan rahmatilah kami
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah
kami terhadap kaum yang ka^fir. (286)''

Pengantar
Ini merupakan penutup surah yang besar. Besar

karena banyak kalimatnya, sebab ia merupakan
surah terpanjang. Besar karena tema-temanya yang

menggarnbarkan sebuah segmen besar dan luas dari

kaidah-kaidah tnshnuuur imnna sifat kaum muslimin,
mnnhnfnya, fitgas-hrgasnya, kedudukannya di muka
bumi, dan perananannya di alamwujud. Juga sikap

musuh-musuhnyayang selalu menentangny4 tabiat

mereka, tabiat sarana-sarana yang mereka perguna-

kan untuk memerangi kaum muslimin ifu , dan wasi-

lah masyarakatini dalam membela diri darimusuh-
musuhnya itu dari satu segi, dan penjagaan tempat
kembali mereka pada segi lain. Surah ini iuga men-
jelaskan tabiatpeftnan numusia di muka bumi, fitrah-

ny4 keGrpelesetan langkahlangkahnya, yang semua

nyaterlukis dalam sejarah manusia dan kisah-kisah
nyata mereka Dan seterusny4 sebagaimana sudah
dijelaskan rinciannya pada wakhr menafsirkan nash-

nashnyayang panjang.

Ini adalah penutup surah yang besar, dalam dua

ayal Akan tetapi, kedua ayat ihr sendiri sudah meng-

gambarkan secara ringkas dan memadai bagi segmen-

segmen besar surah ini, yang pantas menjadi penutup

bagi surah tersebul Penutup yang sangatrelevan de
ngan tema-tema surah ini, nuansany4 dan sasarannya.

Surah ini dimulai dengan firmanAllah,

'Alif la,am miim. Kinb (Al- Qi an) ini tidnk onn ker'

aguan padanya. Petunjuk bagi mnekn yang butalatta.

(Yaitu), mnelrn yang bnimnn leepadn yang gaib, yang

mmdiriknn shalnt dnn mmnflaltlmn sebaginn reaki y ang

Kami anugtrahknn kcpada mnekn.Juga mereka yang

beriman lupada kinb (Al-Qti an) yang diturunknn
lrepodnmu dan kitatr-kinb yartg diturunlan sebelummu,

suta muela y akin dan adnny a ft*hidupan) akhirat. "
(al-Baqarah: 1-a)

Di tengah-tengahnya terdapat isyaralisyaratyang
menunjukkan kepada hakikat ini" lf,rususnya tenhng
hakikat iman kepada semua rasul. Dan sekarang,

surah ini dituhrp dengan firmanAllah,

"Rosul talah berimnn kzpadn AI- @ri an y ang dihtrunJan

lepadnnya dnri Tuhnnnya. Demikinn pula mang-mang

yang berim.an. Semuanya beriman l"po.d" Allnh,
malailut-malnilcat- Nya, kitab -kinb- Nya, dnn rasul-
rasul-Nya. (Mereka mmgatakan), 'Kami tidak mun'
berln-bedalan antara sueuangpun (dergan yang ln'in)

dnr i ras ul- r asu l- Ny a. "' (al-Baqarah : 285)

Ini merupakan penutup yang sangat serasi de
ngan permulaanny4 seakan-akan keduanya merupa-

kan dua sisi kitab.
Surah ini memuat banyak hrgas umat Islam dan

pensyariatan-pensyariatan untuk mereka dalam

berbagai urusan kehidupan. Juga banyak disebutkan
pembangkangan Bani Israel terhadap tugas-tugas
dan syariatyang ditetapkan atas mereka Pada akhir-

nya datanglah nash iniyang berbicara dengan fasih

tentang batas yang jelas antara menjalankan taklif
dan meninggalkannya. Juga menjelaskan bahwa

Allah Yang Mahasuci tidak ingin memberikan ke-

sulitan dan beban berat kepada umat ini. Dia tidak
pula bersikap pilih kasih-- sebagaimana anggapan
kaum Yahudi tentang Tuhannya--dan tidak mem-

biarkan mereka secara hampa dan sia-sia, '

'Alkrh tidnk m.ernbebani sesemangmelninknn snuai de-

ngan kcsanggupannya. Ia rundnpat pahnln (dni kebalik-

an) y ang diusalnlmnny a dnn ia mmdnp ar iltsa (dmi lu -

j alitan) y ang diknj alannya. " (al-Baqarah: 286)

Surah ini memuatbeberapa kisah Bani Israel dan

menceritakan karunia yang telah diberikan Allah
kepada mereka Tetapi, mereka menerima karunia
ini dengan sikap menentang dan ingkar. Surah inijuga
menceritakan kafuratyang dibebankan atas mereka
yang sebagiannya berupa hukuman bturuh (mati),

' MaJm b ntabattnh lamu lepadn Iithanmu dnn bunuhlnh

dirima! "sedangl<an, pada penutrp surah ini ditampif
kan doa yang kfiusytt' dari orangomng mukrnin,

"Ya Titlan lmmi, janganlnh hrylwu hulam lami jikn
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larni lupa alnu lami tersalnh. Ya Tillnn.lami, janganlnh

Englau bebanlan fup ada larni bebon y ang b nat wbagai-

mana Englwu bebanJan lnpod" zrang-orangyatg se-

belum knmi. Ya Tfuhan Immi, janganl'ah Engknu pilill-
Irnn lupadn lnmi apa y ong tnk s angup lami memilatl-
ny a, B ri maaflnh lami, ampunilah leami, dnn rahmnti-

lah lmmi." (al-Baqarah: 286)

Dalam surah ini Allah mewajibkan atas orang-
orang mukrnin unhrk berperang. Mereka diperintah-
kan berjihad dan berinfak di jalan Allah unhtk meng-
hadapi kekafiran dan orangorang kafir. Surah ini di-
akhiri dengan permohonan perlindungan kaum muk-

minin kepada Tuhannya dengan mengharapkan
bantuan dari-Nya untuk menjalankan tugas yang di-
bebankan kepada merek4 dan memohon pertolong-

an-Nya unhrk menghadapi musuh-musuh merek4

'Englmulnh Penntnng lumi, mala nlnnglah laml ter'
Ld"p laum y ang lafir." (al-Baqarah : 286)

Sungguh, ini merupakan penuhrp yang mering-
kaskan, mengisyaratkan, dan serasi dengan garis
pokok surah.

Di dalam dua ayatini tiaPtiap kata mempunyai
tempat, peranan, dan pehrnjuk yang besar. Ia meru-
pakan simbol ungkapan yang menggambarkan apa

yang ada di belakangnya- sesuaht yang besar:yang
berupa hakikat-hakikat akidah seperti tabiat ke
imanan di dalam agama ini, kektrususan-kekhusus
annya, dan sisi.sisinya. Ia simbol ungkapan yang

menggambarkan keadaan kaum mukrninin bersama

Tuhannya, dan pandangan mereka terhadap apa

yang dikehendaki Tuhannya buat mereka dan ter-
hadap taklif-taklif yang difardhukan-Nya kepada

mereka. Selain itu juga mengungkap gambaran

tentang perlindungan mereka di bawah naungan-
Np, kepasrahan mereka kepada kehendak-Nya" dan

harapan mereka kepada pertolongan-Nya Ya setiap

kalirnatmemilikiperananyangbesar, denganbenhrk
yang mengagumkan. Mengagumkan hingga ke
dalam jiwa ol?ng yang hidup di bawah naungan Al-

Qur'an dan mengetahui sedikit tentang rahasia-
rahasia pengungkapan kalimahya serta mau meng-

kaji rahasiarahasia ini dalam setiap ayatnya.

Marilah kita perhatian nash-nash ini agak ter-
perinci.

Potret Kehidupan Orang-Orang Beriman

|;(Szrj;v-$a4y3;Au.3;4i';v
6#63"f'1 '#, 

-$*, -5;ti;'9
65fi c;si(it!6tt6tJ6t\#

6i.A
f0!tr

"Rnsul ulnh b niman lapada Al- @f an yng dihtrunJwn

lupadany a dari ILhnnny a. Denikian p uln mang- orang

yang bnimnn. Semuanya beriman kepadn Allah,
mahilat-mnlhiknt-Nya, kitab -kinb-Nya, dnn rasul-

rasul-Nya. (Mneka rnmgataknn), 'Kami tidnk man-
bedn-bednlun anlnra saewangpun (dntgan yang lain)
dmi rasul-rasul- Ny a.' Dan, mnelu mmgataknry'Kami
fungar dnn lami taat'. (Muela bndna) Ampunilnh
lmmi ya Tuh"an kami dan kepadn Engknulah tempat

bmb ali.'' (al-Baqarah : 285)

krilah potet orang{ftrrrg beriman, golongan pilih
zm yang menggambarkan hakikat iman secara
praktis. Pada tiaptiap jamaah tergambar hakikat
yang besar ini. Allah Yang Mahasuci memuliakan
mereka dengan menghimpun mereka dalam hakikat
iman yang tinggi bersama Rasulullah saw.. Ini me
rupakan kemuliaan yang dengannya kaum mukrni-
nin mencapai hakikahrya I(aren4 mereka mengeta-

hui hakikat Rasul yang besar, dan mengetahui ke
dudukan tinggi yang diangkat oleh Allah. Dia meng-
himpun antara mereka dan Rasulullah saw. dalam
satu sifrt, dalam satu ayat dalam firman-Nyayang
muli4

'Rnsul telnh, brimnn kepadn Al, @i an yang dinnunlant
Iupada- Nya dmi Titmnya. Dunikim puln mang-wang

yangberimnn."

Keimanan Rasul kepada apayang diturunkan dari
Tuhannya ihr adalah keimananyang diterima sesra
langsung. Hatinya yang suci menerima wahyu yang

tinggr, dan berhubungan langsung dengan hakikal
Hakikatyang tergambar dalam keberadaannya sen-

diri tanpa usaha dan daya upay4 tanpa sarana dan
tanpa perantara- Ini adalah tingkat keimanan yang

tidak dapat dijelaskan, dan tidak adayang dapatmen-
jelaskaruryakecua[ 6rangyang merasakanny4 serta
tidak dapat dimengerti hakikatnya kecuali oleh
oftrngyang merasakannyajuga Keimanan ini, yakni
keimanan Rasulullah saw., yang dengannya Allah
memuliakan harnba-hamba-Nya yang beriman de
ngan menghimpun mereka dalam sifat ini bersama
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Rasul yang mulia. Hanya saja terdapat perbedaan
antarayang dirasakan oleh Rasulullah saw. danyang
dirasakan oleh orang selain beliau yang tidak me
nerima hakikat ini secara langsung dariTuhannya.

Mak4 bagaimanakah gerangan tabiatiman dan
batasbatasnya?

"Semuany a bnimnn krpada Allnh, mnlniknt-m"alnilmt-
Ny a, kitab - kitab - Ny a, dan rasul-rasul- Ny a. (Mnekn
mengatnknn),'Kami tidnk membed"a-bedalan antara
ses eorang pun (dmgan y ang lnin) dari rasul-rasul- Ny a.'
D an, mnelm mmgaraknn,'Knmi dnryar dnn kami tnnt.'
(Mnela bndna), Ampunilnh knmt, y a Tilhnn lmnii, dnn
fup on" Engknulah tmeat knnbali. "'

Inilah iman yang lengkap dan dibawa oleh agama
ini Imanyangpantas bagi umatpewaris agamaAllah,
yang semannya selalu berkumandans di muka bumi
hingga hari kiamat dan yang akarnya menghunjam
di lubuk zamarr, serta yang berjalan dalam parade
dakwah, parade rasul, dan parade iman yang me
ngembang dari celahcelah sejarah manusia Iman
yang menggarnbarkan kemanusiaanyang ufuh sejak
pertumbuhannya hingga al<hirnya dengan kedua
barisannya barisan orangorang mukrnin dan baris
an orang{ftng kafr. PartaiAllah dan partai setan.
Tidak ada barisan ketiga sepanjang perjalanan z:rrnan.

"S emuany a b niman lupadn Allnh. "
"ImmlepadnAllah"merupal<anfondaqitashnwurur,

fondasi mnnlnj yarte mengatur kehidupan, fondasi
moral, fondasi ekonomi, dan fondasi semua aktivitas
orang muknin dan geraknya ke sana ke mari.

"Iman lupadn Allah" berarti mengesakan-Nya
dalam uluhiah , rububiyah, danibadah. Juga mengesa
kan-Nya dalam menguasai hati manusia dan perilaku-
nya dalam semuapersoalan hidup.

Kalau begitu, tidak ada sekuhr basi-Nya dalam
uluhiyalt atau rububiyah Tidak ada sekutu bagi-Nya
dalam menciptakan dan mengatur segala urusan.
Tidak ada seorang punyang turutcampur dengan-Nya
dalam mengahr alam semesta dan kehidupan, dalam
memberi rezeltkepada manusi4 dan dalam mem-
beri mudharat atau manfaal Tidak ada sesuatu pun
yang kecil atau besar yang sempurna di alam semesta
ini kecuali apa yang diizinkan dan diridhai-Nya

Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam ibadah yang
dituju oleh manusia baik ibadah dalam bentuk lahir
dan ketundukan, maupun ibadah dalam bentuk ke

beragamaan. Tidak ada ibadah sama sekali kecuali
kepada Allah. Tidak ada ketaatan kecuali kepada
Allah dan kepada orang yang berbuat dengan perintah
dan syariat-Nya, yang mendapattrran kekuasaan dari
sumber yang tidak ada kekuasaan selain dari-Nya
Maka, kekuasaan terhadap hati manusia dan peri-
lakunya hanyalah kepunyaan Allah sendiri menurut
ketetapan iman ini. I(arena itu, pembuatan syariat,
hukum, dan kaidah-kaidah ak*ilah serta peraturan-
peratrran kemasyarakatan dan ekonomi, tidak boleh
diterima kecuali dari pemilik segalakekuasaanYang
Maha Esa ini, yakni Allah S\4/'I

Inilah malrna "imnn lupadn Alhh'i Dengan demi-
kian, manusia menjadi merdeka dari kekuasaan
semua orang selainAllah, bebas dari segala ikatan
kecuali ikatan hukum yang disyariatkan Allah, per-
kasa dalam menghadapi setiap orang kecuali yang
mengendalikan kekuasaan dari Allah.

'Malnilwt - malniknt - Ny a. "
'Tman krpada mnlnilwt Alkh"merupakan salah

satu keimanan kepada yang gaib, yang telah kita
bicarakan nilai dan arti pentingnya dalampermulaan
surah ini--dalam iuzpertama mfsir n 7]tilnlil-fui an
ini. Iman kepada malaikatini mengeluarkan manusia
dari bingkai indra yang diciptakan untuk semua
binatang, dan membebaskannya untuk mendapat-
kan pengetahuan tentang apa yang ada di balik
bingkai binatang ini. Dengan demikian, dia dapat
menyatakan'kemanusiaannya" dengan segala ke
istimewaan dan ciri kfiususnya

Demikianlah ketika ia menyarnbutpanegilanfitratr
kemanusiaannya dan kerinduaruiya kepada hal-hal
tak dikenalyang tidak dijangkau oleh pancaindranya-
Akan tetapi, ia dapat merasakan keberadaannya
dengan fitraturya Apabila dia tidak menyambut ke
rinduan fitratr kepada hakikatyang gaib ini, sebagai-
mana dikaruniakan Allah kepadanya, maka ia akan
melebihi batas di belakang mitosmitos dan khurafrt-
khurafut unhrk memuaskan kelaparan jiwanya itu,
atau ia akan mengalami kegoncangan-kegoncangan.l2

Iman kepada malaikat adalah iman kepada hakikat
yang gaib, yang tidak ada jalan bagi manusia unhrk
mengetatruinya dengan sarana indrawi dm aqliyah
yang adapada dirinya- Sementara fitrahnya sendiri
merasa rindu untulemengerti sedikit tentang hakikat-
hakikatyang gaib itu. I(arena itu, Allah Yang Maha
Mengetahui susunan dan kerinduan-kerinduan ma-

12 Periksalah l<tIab Manhnjut Tarbiyatil khmilahkarya Muhammad Quthb, pasal "Ktruthuth Mutaqabilah fin-Nafsil Basyariyyah", terbitan
Darusy-Syuruq.
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nusia serta apayang layakbaginya dan baik baginya
ingin menolong manusia untuk sbdikit mengerti
tentang hakikat-hakikat yang gaib ini, dan mem-
bantunya unhrk menggambarkannya meskipun alat
yang merekamiliki amatterbatas. Dengan demikian,
ia dapat merasa lega dari keletihan dan menguras
tenaga dalam usaha mencapai hakikat-hakikat yang
eksistensi dan fitrahnya tidak laydk digrrrralian untuk
mengetahuinya (tanpa bantuan dariAllatr), dan hati-
nya tidak merasa mantap untuk mengakui adanya
Tuhan sebelum mendapatkanpengertian iU.l. Dengan
alasan bahwa orang{rang yang hendak melanggar
fitrahnya dengan meniadakan hakikat-hakikatyang
gaib dad kehidupan mereka, ternyata mereka ter-
belenggu oleh l*rurafut-khurafat dan mitosmitos
yang menggelikan, atau pikirannya goncang dan
dipenuhidengan bohong.

I€bih dari itu semu4 sesungguhnyaiman kepada
hakikat malaikat--sebagaimana halnya iman kepada
hakikat-hakikat gaib meyakinkan yang datang dari
sisi Allah-dapat memperluas cakrawala peraszum
manusia terhadap alam wujud. Sehingga, tidaklah
mengerut garnbaran alam semesta dalam imajinasi
seorang mulanin hingga hanm terbatas sejauh yang
dapat dicapai oleh pancaindranya sajayang dangkal
itu. Keimanan ini juga dapat menghibur hatinya
dengan ruh-ruh yang beriman di sekitarnya, yang
silftLs?ma beriman kepada Tuharurya, memohon-
kan ampun untukny4 dan selalu membantunya ter-
hadap kebaikan, dengan izin Allah. Ini merupakan
perasaan yang halus, lembab, dan rnenenangkan.
Selanjutnya, di sana terdapat pengetahuan, yaihr
pengetahuan mengenai hakikat ini yang notabene
pengetahuan ini adalah karuniayang diberikanAllah
kepada hamba-hamba-Nya yang beriman kepada-
Nya dan kepada malaikat-malaikat-Nya

''Kinb-kinb-Nya dnn rasul-rasul-Nya.' (Mnelm me-
nganlan), 'Kami tidnk msnbedn-bednlan antnra sese-

mang pun (dntgan y ang lnin) dili rasul-rasul- Ny a. "'
"Inwn ktpadn kitab - lcital AIIah dan rasul-rasul- Nya"

dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu
dan yang lain (yakni dengan mengimani sebagian
dan mengingkari sebagian yang lain) merupakan
konsekuensi logis yang bersumber dari keimanan
kepadaAllah dalam bentuk sebagaimanayang di.
lukiskan oleh Islam. Iman kepadaAllah menuntut

13 Umar al-Khayyam berkata,
"Aku merasakan di dalam diriku merambatnya kefanaan
Dan tiada yang kudapati dalam kehidupan selain kesengsaraan

kepercayaan terhadap benarnya segala sesuafu yang
datang dari sisi Allah, kebenaran semua rasul yang
diutus Allah, dan kesatuan prinsip yang menjadi
tempat tegaknya risalah mereka, dan kandungan
kitabkitab yang dihrunkan kepada mereka lGrena
itu, hati orang muslim tidak membeda-bedakan
antara rasul-rasul itu. Masing-masing datang dari
Allah dengdn'membawa Islam dalam bentuknya
yang sesuai dengan keadaan masyarakat saatrasul
ihr diutus kepada mereka Sehingg4 beralihir kepada
Nabi pamungkas, yaitu Nabi Muhammad saw. yang
datang dengan membawa bentuk teraktrir bagi
agama yang sahr ini, unhrk menyeru semua manusi4
hinggahari liiamal

Demikianlah umat Islam menerima warisan se
muarisalah dan tegakdi atas agamaAllah di muka
!umi, karena merekalatr pewaris agama Allah itu.
Dengan demikian, kaum muslimin merasakan betapa
besarnya peranan mereka di muka bumi ini hingga
hari kiamat Merekalatr penjaganeraca keseimbang-
an termulia yang dikenal manusia sepanjang se
jarahnya" Merekalah yang dipilih untuk mengibar-
kan hanya panji-panji Allah sqia di muka bumi, unhrk
menghadapi bendera-bendera jahiliah yang ber-
macam-macam simbolnya, seperti kesukuan, ke
bangsaan, nasionalisme, golongan, keunsuran, zio
nisme, salibisme, imperialisme, dan komunisme.
Juga lambang jatriliah lainnya yang dikibarkan oleh
kaum jatriliah di muka bumi, meskipun berbeda-
beda nam4 istilah, mas4 dan tempatrya.

Sesungguhnya stok iman yang umat Islam men-
jadi penjaga atasnya di muka bumi dan menjadi
pewarisnya sejak risalah-risalah terdahulu, merupa-
kan stokyangpaling mulia dan lurus dalam kehidup
an manusia Ia adalah stokyang berupa pehrnjuk dan
cahaya, kepercayaan dan ketenangan, ridha dan
kebahagiaan, ma'rifah' pngetahuan' dan keyakinan.
Hati manusia tidak kosong dari stok ini, hingga ia
juga dibutuhkan ketika sedang mengalami nestap4
kegelapan, waswas, ragu-ragu, pufus asa, dan men-
derita sekalipun. Kemudian, ia berjalan tanpa pe
tunjuk di dalam kegelapan yang pekat, tak tahu di
mana ia harus meletakkan kedua kakinya dalam
padang pasir.

Teriakan hati yang terhalang dari perbekalan,
ketenangan, dan cdraya ini. Juga teriakanteriakan
yang memilukan sepanjang masa ts Itu bila di dalarn
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hatinya masih"ada perasaan, day,a hidup, kemauan
kepada maTifuh dan keinginan kepada keyakinan.
Adapun hati yang tolol, mati, dan keras, tidak me
rasakan keinginan ini dan tidak merindukan makrifar
Karena ifir, ia berjalan di muka bumi bagaikan bina
tang, makan dan bersenang-senang bagaikan bina-

tang, kadang-kadang menanduk dan menyepak
bagaikan binatang ternalg atau menerkam dan meng-
gigit bagaikan binatang buas. Ia terus melakukan
kezaliman, penindasan, pelanggaran, amukan, dan

menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemudian,
jadilah ia dilalantolehAllah dan manusia!,

Masyarakatyang terhalang dari nilmatitu adalah

masyarakatyang menderita meskipun mereka teng-
gelam dalam kemakmuran materiil, masyarakat
yang jiwanya hampa meskipun memiliki penghasilan

bertumpuk-tumpuk, dan masyarakat yang gelisah

meskipun mendapatkan kemerdekaan, keamanan,

dan kesejahteraan lahiriah. Di hadapan kita terdapat
banyak bangsayang menjadi saksi terhadap fenomena-

fenomena ini, yang tidak mungkin diingkari kecuali
oleh orang abnormal yang mengingkari perasaan

dan kenyataan.
Sedangkan, orang{rang yang beriman kepada

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya, dan
rasul-rasul-Nya, menghadapkan diri kepadaTuhan-
nya dengan ketaatan dan kepasrahan. Mereka me
ngerti bahwa mereka akan kembali kepada-Nya
Karena iht, mereka meminta ampunan kepada-Nya

dari segala kekurangannya

'Mnela mengatalan, 'Karni dmgar dan knmi taat.'
(Mnela bndn a), Ampunilah lami y Tillwn lmmi, dnn

Iep ann Errylilulah tempat l@m.b ali.'
Dari kalimat-kalimat ini tampaldah bekas-bekas

dan pengaruh iman kepadaAllah, malaikat-malaikat-

Nya kitabkitabNya dan rasul-rasul-Nya. Tampak
dalam sikap mendengar dan mentaatinya. Men-
dengar segala sesuahtyang datang kepada mereka
dari sisiAllah, dan taatterhadap segala sesuatu yang

diperintatrkanAllah kepadamereka Yaifil, mengesa-

kanAllah sebagai penguasa sebagaimana telah kami
kemukakan sebelumnya dan menerima segala pe
rintalr Nya lGrena tidak ada keislaman tanpa men-

taati perintatr Allah dan melaksanakan manlalNya
dalam kehidupan Dan, tidak adaiman bagi manusia
kalau mereka berpaling dari perintah Allah dalam

. masalah besar atau kecil dari urusan kehidupan
mereka. Atau, kalau mereka tidak melaksanakan
syariat-Nya. Atau, kalau mereka menerima dan
mengambil pedoman dalam masalah akhlak, peri-

laku, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik dari
sumber selain sumber dari-Nya. Mak4 "iman adalatr

kepercayaan yang mantap di dalam hati dan dibukti
kan denganperbuatan."

Di samping taat dan mendengar, mereka juga

merasakan kekurangan dan kelemahan dirinya
dalam mensyrkuri niknat-nihnatAllah yang diberi'
kan kepada dirinya ifr, dan di dalam menunaikan
kewajiban-kewajibarurya kepada Allah. Maka ber-

lindunglah merekauntuk mendapatkan rahlnatAllah

Duhai, betapa menyesalnya aku, jika telah tiba waktuku
Sedang pikiranku belum dapat memecahkan teka-teki qadha

Hari-hariku terus berlalu dan tak kembali
Bagaikan angin bertiup di Padang Sahara

Jiwaku tak pernah melihat duka atas dua hari, hari kemarin yang telah berlalu dan hari esok

Besok, yang gaib akan tampak dan hari itu untukku
Dan betapa banyaknya anggapan menjadi hampa di masa depan

Aku tak pernah lupa, hingga kulihat keindahan duniaku
Namun aku tak kunjung memandangnya
Kudengar dalam mimpiku suara yang membelah tidurku dari kelopak pakaianku

Sadarlah, tidur itu rumpun kematian
Dan minumlah, tempatmu adalah beralaskan tanah

Akan kujemput maut di mana pun ia datang
Dan ia akan menghapus namaku dari catatan segala yang ada

Kemarilah, siramilah aku dengannya wahai harapan hatiku
Ujung hari-hariku adalah tidur panjang."

A1-J"-l'"h bin Daud berkata ttalam Perjanjian lama, "Batillah segala kebatilan. Segalanya adalah batil. Apakah faedahnya bagi manusia,

keletihan yang 6ialaminya di bawah terik matahari? Putaran yang telah lalu dan putaran yang ak*n datang. Bumi tegak berabad-abad, matahari

terbit dan tenlgelam, dan ia segera kembali ke tempat di mana ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu bertiup ke utara, ia berbelok-belok dan

berputar, lalu kembail ke tempat semula. Semua sungai mengalir ke laut, namun laut tak pernah penuh, mengalir ke tempat mengalirnya

sungai. Ke sanalah perginya semua yang kembali. Semua perkataan adalah pendek dan manusia tidak dapat menginformasikan segala

sesuatu. Mata tak puas memandang dan telinga tak pernah penuh oleh pendengaran. Apa yang pernah ada maka ia akan ada lagi, apa yang

telah diciptakan, akan terciptakan lagi. Maka, di bawah matahdri tak ada yang baru lagi. Jika terdapat sesuatu seraya dikatakan untuknya,

'Lihatlah, ini adalah baru,'maka itu sudah ada sejak masa-masa lalu sebelum kita. Tak ada sebutan bagi orangorang terdahulu dan orang-

orang belakangan juga akan tidak menjadi sebutan lagi bagi orang-orang yang datang sesudah mereka."
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gunamenufup kekurangan dan kelemahannya itu,

'Ampunilnh lmmi ya Tithnn lmmi."

Akan tetapi, peffnohonan ampunan ihr baru di-
lakukan setelah didahuluinya dengan melakukan
kepasrahan, mendengar, dan menaati, yang tidak
didahului dengan sikap menentang atau keras ke
pala. Diakhiri dengan pernyataan keyakinannya
bahwa tempat kembalinya adalah kepada Allah.
Tempat kembali di dunia dan di akhirat Kembali
kepadaNya dalam semua umsan dan arnalan. IGrena
tidak adatempatberlari dariAllah melainkan kepada
Allah jua, tidak ada yang dapat memberikan pbr-
lindungan dari ketetanhran Ny4 tidak adayang dapat
menolak keputusan-Ny4 dan tidak adayang dapat
selamat dari siksa-Nya melainkan dengan rahmat-
Nya dan ampunarNya,
'Dan lrepadn Erryknulah tempat lembali.'

Ucapan ini mengandung keimanan kepada hari
akhir sebagaimana kita ketahui. Iman kepada hari
akhir itu meru.pakan salah satu konsekuensi iman
kepada Allah sesuai dengan persepsi Islam yang
ditegakkan atas prinsip bahwa Allah menciptakan
manusia untuk menjadi lfialifah dengan perjanjian
dan syarat tertentu dari-Nya yang meliputi seluruh
persoalan kecil dan besar dari aktivitasnya di muka
bumi ini. Juga bahwa Dia menciptakannya untuk
mengujinya dalam kehidupannya di dunia, kemu-
dian dia akan mendapatkan balasannya kelak setelah
ujian selesai. Mak4 hari alftir dan pembalasan pada
nya merupakan suatu kepastian iman menurut
tashawwurlslam.

Iman seperti inilatr yang akan membentuk pemi-
kiran dan perilaku seorang muslim, juga menenhr-
kan nilai dan hasilnya dalam kehidupan sekarang ini.
Maka ia akan berjalan di jalan ketaatan, mewujudkan
kebaikan, berpegang pada kebenaran, dan selalu
menuju kepada kebajikan, baik akan membuahkan
kelegaan atau kelelahan bagr dirinya di dunia ini,
berhasil atau rugi, menang atau kalah, mendapatkan
yang diinginkan atau terhalang, hidup atau mati
syahid. Karena, balasan yang sebenarnya baginya
adalah nanti di negeri akhirat, setelah ia lulus ujian
dan melewati cobaan. Ia tidak menjauhi ketaatan,
kebenaran, kebaikan, dan kebajikan, seandainya
seluruh dunia menghambatnya, menentangnya,
menggodany4 menyakitiny4 berbuat jahat kepada-
nya, dan membunuhnya. Karena ia hanya ber-
muamalah dengan Allah, melaksanakan perjanjian
dan syarat-Ny4 dan menantikan pembalasan-Nya di
sana (akhirat).

Inilah suafu kesatuan terbesar, cetakan akidah
Islamiah, yang dilukiskan oleh ayatyang pendek ini,
iman kepadaAllah dan malaikat-malaikat-Nya iman
kepada semua kitabNya dan rasul-Nya dengan tidak
membeda-bedakan sikapnya terhadap rasul-tasul-
Nya ifu, mendengar dan pafuh, dan selalu kembali
kepada Allah,.serta yakin adanya hari perhitungan.

Ihrlah Islam dengan akidahnyayang sangatcocok
menjadi penutup semua akidah dan akhir semua
risalah. Akidah yangmenggambarkan parade iman
yang mantap sejak awal hingga attrir. Garis petunjuk
yang bersarnbung dan disarnbungkan dengan tangan-
tangan para rqsul semuanya. Yang meningkatkan
derajat kemanusiaan ke tingkatan yang tinggi. Yang
menyingkapkan buat mereka tentang sebuah undang-
undang sesuai dengan kadarkemampuannya Hirtgga
datanglah Islam yang menyatakan kesatuan undang-
undang (peraturan) secaralengkap sertamembebas
kan akal manusia unfuk merincinya dan menerap
kannya

Selanjutoiy4 ia adalah akidah yang menetapkan
manusia sebagai manusi4 bukan binatang dan bukan
batu, bukan malaikat dan bukan setan. Mengakui
manusia sebagaimana adartya dengan segala ke
lemahan dan kekuatannya, menetapkannya sebagai
suatu kekuatan yang terdiri dari jasad dengan segala
alitivitasnya, akal dengan pemikirannya, dan ruh
dengan keinginannya- Ia memberinya hrgas sesuai
kemampuanny4 memelihara keseimbangan arftara
hrgas dan kemampuannya dengan tidak memelarat-
kannya dan memayahkanny4 dan memenuhi segala
kebutuhan fubuh, akal, dan ruh secara seimbang
sesuai dengan fifah. Kemudian, akidah ini memilml-
kan tugas kepadanya untuk menapaki jalan yang
dipilihnya

Wu$YqV-i$yT*ri'i&{
a&".Ln..
$d$KY

' Allnh tidnk m"embebani s a eorang melninlmn mmurut
lcesanggupannya. Ia mendnpat palwk (dmi lwbajilan)
yang diusahaknnnya dan ia mendapat silcsa (dari
lej altann) y ang diknj alnnny a. " (al-Baqar ahz 286)

Demikianlah seoftng muslim menggambarkan
rahmatTuhannya dfn keadilan-Nya dalam tugas-
tugas yang diwajibkan-Nya atasnya dalam mengemban
ketfialifahannya di muka bumi, dalam mengujinya
di tengah-tengah pengembanan khilafah itu, dan
dalam memberikan balasan atas amalnya setelah
firgasnya selesai. Ia merasa tenang dan tenteram ter-
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hadap rahmatAllah dan keadilan-Nya dalam semua
ini. Karenanya, ia tidak merasa bosan dengan fugas
hrgasnya, tidak sempit dadanya untuk mengemban-
nya dan tidak merasa keberatan dalam melaksana-
kannya Iapercaya bahwaAllah yang telah menugas
kan kewajiban atasnya itu lebih mengetahui hakikat
kemampuannya Seandainya tugas-hrgas ihr di luar
kemampuannya niscaya Dia tidak akan memfrrdhu-
kannya atas dirinya Dengan gambaran seperti ini-
di samping dapat menghibur dan menenangkan hati

-akan dapat menghimpun semangat orang yang
beriman ihr untuk melaksanakan tugastugasnya. Ia
juga merasa bahwa hrgastugas itu berada di dalam
batas kemampuzrnnya. Dan, kalau tidak berada di
dalam batas kemampuannya, niscaya Allah tidak
akan mewajibkannya atas dirinya. Apabila sekali
tempo ia merasa lemah, lelah, atau merasakan beban-
nya berat, maka ia menyadari bahwa itu adalah ke
lemahan diriny4 bukan bebannyayang terlalu beraL
I-alu terhimpunlah kembali semangatny4 hilanglah
kelemahannya dari dirinya, dan timbtrllah semangat-
nyayang baru untuk menunaikan fugastugasnya ifu,
selama hrgas itu masih dalam batas kemampuannya-

Ini merupakan pengarahan yang sangat bagus
untuk membangkitkan kembah himmnl hasrat dan
semangaf ketika melemah karena panjangnya per-
jalanan. lni juga merupakan pendidikan dan peme
liharaan terhadap ruh si mukmin, himmnhnya, dan
iradahnya, di samping membekali penggambar-
arurya terhadap hakikat kehendak Allah dalam setiap
hal yang ditugaskan kepadanya

Kemudian, bagian kedua dari gambaran ini ialah,

' Ia mmdnp al patnln (dnri lub al ilcan) y ang diusahalwn-
nya, dnn in mznd,apat siksa (dari leeiahnnn) yang dt
krjalannya."

Tangungjawab pnbaal, nalaseseorang tidak akan
mendapatkan pahala kecuali dari apa yang diusaha-
kannya sendiri, dan seseorang tidak akan memikul
dosa kecuali dari apa yang dikerjakannya. Setiap
orang akan kembali kepadaTuhannya dengan lem-
baran lifiususny4 dengan segala pahala atau dosa-
nya. Maka ia tidak dapat melindungi seseorang dan
tidak meminta pertolongan kepada seseorang.

Kembalinya manusia kepada Tuharurya adalah
bersifat personal, sendiri-sendiri. Hal ini-kalau di-
yakini dalam hati--akan menjadikan setiap orang
sebagai suahr kesahran yang utuh dan positif, yang
tidak akan mau mengabaikan hak Allah demi sese
orang dari hambahambaNya kecuali dengan alasan
yang benar. Keyakinan ini akan menjadikan manusia

selalu membela hakAllah dalam menghadapi semua
bujukan, penyelewengan, penyesatan, dan perusak-
an. Karena ia akan dimintai pertanggungjawaban
tentang dirinya sendiri dan tentang hakAllah pada-

nya- HakAllah pada dirinya ialah menaati-Nya ter-
hadap semua perintah-Nya dan menjauhi semua
larangaqNy4 dan berubudiah kepada-Nya saja baik
dalamperasaan maupun dalam tindakan dan perilaku-
nya. Apabila dia mengabaikan hakAllah ini demi
seorang hamba di bawah bujukan dan penyesatan-
ny4 atau dibawah tekanan dan kezalimannyakecuali
dalam keadaan terpaksa sedang hatinya tetap mantap
dalam irrlan, maka tidak seorang pun dari hamba-
hamba itu yang dapat membela dan menolongnya
pada hari kiamal Tidak ada seorang pun yang akan
mengambil ath memikul dosanya dan melepaskan-
nya dari anb Allahpada hari aftf,rir.

Karena itu, setiap orang harus berani membela
dirinya dan hak-hakAllah terhadap dirinya, selama
dia merasa bahwa dia kelak akan menerima pem
balasan Allah secara personal, sendiri-sendiri, dan
tidak ada orang lain yang dapat menakut-nakuti dalam
pertanggungjawaban pribadi ini. Mak4 di antarakon-
sekuensi iman ialah bersemangatnya setiap anggota
jamaah unhrk menunaikan hak-hak jarnaah (orang
banyak), karena ini termasuk hak Allah juga atas
dirinya. Ialu, ia diperintahkan bersama jamaah untuk
bersikap setia dalam urusan harta dan usaha, ber-
juang dan memberi nasihat menegakkan kebenaran
dalam masyarakat dan menumpas kebatilan, dan
dalam memantapkan kebaikan dan kebajikan, serta
memberantas kejahatan dan kemungkaran.

Semua itu akan diperhitungkan untuknya, mana
yang baik dan manayang buruh pahala atau dosa,
dalam lembaran catatannya pada hari ketika dia
menghadapAllah seorang diri, dan selanjutrya akan
menerima pembalasan-Nya

Seakan-akan kaum mukminin itu telah men-
dengar dan memahami hakikatini. IGrena itu, me
luncurlah dari dalam hatinya doa dengan penuh rasa
takut dan kekhawatiran, sebagaimana disebutkan
oleh nash AlQur'an dengan metode deskripsinya
Kita seakan-akan sedang menyaksikan pemandang-
an do4 dan kaummukminin sedang berbaris l*iusyu,
sesudah adanya,pengumuman tentang hakikat per-

tanggungiawab an dan pembalasan,

J;r{ic57'651i+ j,oi6+6{cJ
gJW e 6,iti'J;, i:K\S (-,1-141,
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'Ya Tfuhan lwm| janganlnh hgl* hulrum lumi jiltn
lnrni lupa arnu lami tsrsalnh. Ya Zillnn lami, j mganlah
Englau bebanknn fupada larni beban yong bnat sebagai-

mnnn yang Englwu bebankan lczpadn orang-orary )ary
s ebelum lamL Ya frinn kami, j anganlah Engknu pilatl,
lan lepada kami apa yang talc sanggup lami memikul-
ny a. Bni maafah lwmi, ampunilah lami, dnn rahninti-
lalt lmmi. Engkaulah Pmolong knmi, maka tohnghh
lami turhndap laum yang lafu."

Ini adalah doa yang menggambarkan keadaan
omng{ftmg muknin bersamaTuhannya. Juga ke
sadaran merekaterhadap kelemahan dan kekurang-
an merek4 kebufuhan mereka kepada rahmat dan
ampunan-Nya, banfuan dan pertolongan-Nm melekat-
nya punggung mereka di pilar-Nya berlindungnya
mereka di bawah naungan-Nya, penisbatan diri
mereka kepada-Nya, pemurnian mereka dari semua
orang selain-Nya, kesiapan mereka unhrk berjihad
di jalan-Nya, dan permohonan mereka akan per-
tolongan-Nya- Semua ihr disampaikan dengan nada
haru, merendahkan diri, dan rasa takut, yang meng-
gambarkan adanya kesan yang dalam di lubuk hati
dan ruh,

'Ya Tirh"an lami, janganlnh Englnu hukum lnmi jilea
lami lupa atau lami tersalah.'

Unsurkekeliruan dan kelupaan itulahyang meng-
hukum tindakan seorang muslim ketika ia menya-
dari kelemahan manusiawinya yang tak ada daya
baginya untuk menghindarinya. Dalam keadaan
seperti ini ia menghadap kepadaTuhannya untuk
memohon maaf dan kelapangan. Dengan demikian,
kesalahanyang alarurannvainibukan karenamem-
banegakan dos4 atau sengaja berpaling dari perintah,
atau menyombongkan diri unhrk melakukan ketaat-
an dan kepasrahan, atau sengaja hendak menyim-
pang dan menyeleweng. Semua ini tidak terdapat
sedikit pun dalam keadaan orang mukrnin terhadap
Tuhannya- Sama sekali bukan untuk ini ia meng-
harapkan maaf dan kelapanganTuhannya Dia tidak
lain hanya bertobat dan kembali kepada Allah, dan
Allah mengabulkan doa hamba-hamba-Nya yang
beriman. Rasulullah saw. bersabda,

' Dianglrnt (tidnk dinlis) dni umntlu (lesalnlnn lurcna)
khi$ lupa, dan dipal$a."(HR Imam Thabrani
dan lainnya)

'Ya Tfuhan knmi, janganlnlr Englau bebanlan l"poda
lwmi beban yanag bnat sebagaimana yang Engknu
b ebanlrnn l"pod" arang- lrang J arry s eb elum trmmi. "

Ini adalah doa yang bersumber dari pewarisan
umat Islam terhadap pusaka semua risalah, dan ber-
sumber dari pengetahuan mereka tentang perilaku
umat-umat terdahulu yang telatr didatangi risalah-
risalah Allah sebelumnya, dan beban-beban berat
yang dibebankan Allah kepada mereka sebagai
hukuman ataS sebagian perbuatan mereka Mak4
Allah telah menghararnkan beberapa hal yang baik-
baik atas Bani Israel disebabkan perbuatan merek4
"$epada urang-urang Yahudi Knrni hararnlcan segaln

binntangyargbnkula, dnn dmi sapi dnn dnmba. Kami
lwrarnlrnn atns mcrekn bmak dsri ladua binntangitu
selain lmak yang mclelat di punggung luduanya atau
yang di pmt besar dnn uns ataa yang bnmmpw dengan

tulnng. " (al-Antaam: 146)

Allah mewajiblian mereka membunuh diri mereka
sendiri unfuk menebus dosa dari perbuatannya me
nyembah pafung anak sapi sebagaimana dikemuka-
kan di awal surah. Juga diharamkan "Hari Sabtu"
bagi mereka untuk berdagang atau berburu dan se
bagainya- I(arena ifulah, orang-oftrng mukmin ber-
doa kepadaTuhannya agar tidak membebani mereka
beban-beban berat sebagaimana yang telah dibeban-
kan atas orang{rzmg yang sebelum mereka. Dan,
Allah mengutus Nabi yang ummi butahwuf untuk
membuang dari kaum mukninin dan semua manusia,

"B eb an- b eban dan b elmggay arry adn p ada mne la. " (aI-
Rraafz L57)

Mak4 datanglah akidah ini yang lapang, mudah,
halus, dan lembuf yangbersumber darifitrah dan me
ngikuti garis fitrah. Dikatakankepada Rasulullah saw.,

'Dan Kami almn membni lmmu nufik lupadn jalan
y ang mudah." (al-Allaa: 8)

Akan tetapi, beban terberatyang dibuangAllah
dari pundak kaum muslimin dan dibebankannya ke
pundak orangorang yang dijadilsn khalihh di muka
bumi sebelum mer€ka lantas merusak perjanjian
kel*ralifahan dan menyimpang darinya maka beban
terberat itu adalah beban ubudiah kepada manusi4
penghambaan manusia kepada manusia, yang ter-
gambar dalam pembuatan syariat oleh manusia
unfuk manusia lain, penundukan manusia terhadap
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manusia lain, atau terhadap kelas tertenhr, atau
golongan tertenhr. lni merupakan beban terberat
yangAllah melepaskan hambahambaNyayangber-
iman darinya Maka dikembalikanlah merekauntuk
beribadatr kepada-Nya saja dan unhrk mentaati-Nya
saj4 serta menerima syariat dari-Nya saja Dengan

benbadah dan mengharnbakan diri kepadaAllah sda
ini, dibebaskanlahruh, akal, dan seluruhkehidupan
mereka dari penghambaan kepada sesamahamba

Ubudiah kepada Allatr saja merupakan titik tolak
kebebasan dan kemerdelaan manusia Kemerdek*
an dan kebebasan dari kekuasaan pam diktator dan

tirani, dari kekuasaan tuantuan dan para dukun, dari
kekuasaan mitosmitos dan khurafat-ktrurafat, dari
kekuasaan tradisi dan adat, dari kekuasaan hawa
nafsu dan syahwat, dan dari semuakekuasaanpalsu
yang membuat beban yang membelenggu leher
manusia dan menundul&an muka merekakepada
selainAllah Yang Maha Esalaei Mahaperkasa

Darl doa orangorang beriman, langanlah Engl@t

bcbanlwn lopon" fumi bcban yang bnat sebagaimnru

Englmu bebanlan lupdn nang-mangyang vbelarn lwni,"
menggambarkan perasaan mereka akan nikrnat
keterlepasan dan kebebasan dari ubudiah kepada

sesanu harnba- Di samping itu, juga menggambar-
kan betapa takutnya mereka kembali ke peringkat
terendah seperti itu.

'Ya Tilhmt lami, jarganlah Englau pikullan kzpada

Iami apa yang tak sarggup lurni menilwlrrlo."

Ini adalah doayang dihiasi dengan kepasratran.

Mak4 oftmg{ftrng beriman tidak punya niat unhrk
menolak hrgasyang diberikanAllah, bagaimanapun
wujudnya. Akan tetapi, mereka hanya mengharap
kan dan memohon agar Allah meqrayangi kelemab
annya sehingga tidak memberikan kepada mereka
tugas yang tak sanggup mereka lakukan, supaya
mereka tidak lematr dan tidak krang dalarn melak-
sanakannya. Dengan demikian, sikap mereka tidak
lain adalah ketaatan yang mutlak dan penuh ke
pasratran. Yatr, ibl adalah keinginan si kecil unllk merr
dapatkan ratrmatYang Mahabesar. Itu adalah peng-

harapan hambayanglemah ke hadiratYang Maha
kuasa dan Penenfi.r segala sesuafir. Ihr adalahpermo
honan kepadaAllah agar Dia berkenan member-
lakukanhambahamba-Nya dengan memberinyake
murahan, kebajikan, kasih sayang, dan kemudahan.

Kemudian, si mukrnin ihr mengakui kelemahan
dan kekurangannya, yang tidak dihapuskan bekas
bekasnya kecuali oleh karunia Allah Yang Maha
Pemaaf lagi Maha Pengampun,

"Beri manflnh lami, ampunihh lami, dnn rahmatilnh
lmmi."

Inilah jaminan yang sebenarnya untrk melewati
ujian dan mendapatkan keridhaan. Seorang hamba

ifir sangat terbatas dalam segala halny4 meskipun ia
telah berusatra maksimal Di antararahmatAllah ke
padanya ialatr diberi-Nya mereka maal rahmat, dan
amplllulrl.

Diriwayatkan dari Aiqah r.a, Rasuhrllah saw. ber-

saM4

u;'*j);, rjtt *.t,SLfru I y

$*i?"r;&lf i1,r,'f li,i,; \:t J";',
"saeorang dari knmu tidak akan dnpat mank nrga

'lwnyasettwta-malalurenaamnlnJa."Pamsahatratbn-

tanya, 'Tidnkjrya engkau walni Rnnlallah?" Bdiau
nmpwab, "Iidnk iuga alu, melninJw karma AIIah
nuliputilu dmgan rilmnt-Irlya."(flR Iman Bul&ari)

Inilah tolok ukur urusan dalam perasaan onmg
mukrnin. Yaifu, beramal dengan segenap kemanr-
puannya dengan tetap merasakan kekurangan dan

kelemahannya. Setelah itu haraparurya kepadaAllah
tidak pernah putus. Ia terus mengharapkan maaf
ampunan, dan kelapangan.

Akhirnya si mukrnin menempelkan punggung-

nya kepada pilarAllah. Sedangkan, mereka terus
bersemangatunhrkberjihad di jdan-Nya demi me
negakkan kebenaran yang dikehendaki-Nya dan
meneguhkan aeamaNya dn nanlnfNyadi muka
bumi "sehingga tidak ada fitnatr Qagt) dan keber-
agamaan hanya kepada Allah".

Si mukrnin menyandarkan zunggungnyakepada
tiangAllahyangkokoh dan mengibarkanparfipanit
Nya di atas kepala merek4 dan menisbatkan diri
kepadaNya saja Sedangkan, kaum jahiliah menis
batkan diri kepada berbagai Inacam lambang dan
simbol. IGum mulaninin meminta pertolongan-Nya

unhrk para kekasih-Nm karena Allatrlatr sahreatu-
nya penolong mereka Dan, atas namaNya mereka
berpenang menghadapi orangorang kafiryang hendak
memerangimerek4

'Englaulah Pawlglg kami, mala nlonglah lwrni rwng-
hadapi lwm yang lufr."

Inilatr penuhrp yang menyarikan surah, akidah,
dm tasluatzrrur'pandangan, persepsi, pemikiran' orang-

orang mulcnin, dan menggambarkankeadaan mereka

bersamaTuhannm dalam setiap waktu. 
,1
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Asy-Syahid Saynd Quthb dilahirkan pada tahun
1906 di Kampung Musyah, KotaAsyul Mesir. Ia
dibesarkan di dalam sebuah keluargayang menitik-
beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an. Ia
telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh
tahun. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya me
mindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggir-
an Kairo. Ia memperoleh kesempatan masuk
Thjhiziah Darul-'[Ilum. Tirhun 1929, ia kuliah di Darul-
'Ulum (namalama Universitas IGiro, sebuah univer-
sitas yang terkemuka di dalam bidang pengkajian
ilmu Islam dan sasfa Arab, dan juga tempat al-Imam
Hasan al-Banna belajar sebelumnya). Ia memperoleh
gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.

Ayahnya dipanggil ke hadiratYang Mahakuasa
ketika ia sedang kuliah. TIak lama kemudian (1941),

ibunyapun menyusul kepergian suaminya Wafrtrya
dua orang yang dicintainya ifu membuatnya merasa
sangat kesepian. Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru
memberikan pengaruh positif dalam karya hrlis dan
pikirannya.

Sejak dari lulus kuliahnya hingga tahun 1951,
kehidupannya tampak biasa-biasa saja, sedangkan
karya hrlisnya menampakkan nilai sastrayang begltu
tinggi dan bersih, tidak bergelimang dalam kebejatan
moral seperti kebanyakan sastrawan pada masa ihr.
Pada aktrirnya, hrlisan-hrlisannya lebih condong ke
pada Islam.

Padatahunyang sama, sewaktu bekerja sebagai
pengawas sekolah di Departemen Pendidikan, ia
mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat unhrk
memperdalam pengetahuannya di bidang pendidik-
an selama dua tahun. Ia membagi waktu studinya
antara Wilson's Tbachels College di Washington,
Greeley College di Colorado, dan Stanford University
di California Ia juga mengunjungi banyak kota besar
di Amerika Serikat serta berkunjung ke Inggris,

Swiss, dan Italia.
Tidak seperti rekan-rekan seperjala.nannya, ke

berangkatannya ke Amerika ifu ternyali memberi-
kirn saham yang besar pada dirinya dalam menum-
buhkan kesadaran dan semangat islami yang se
benarnya, terutama sesudah ia melihat bangsa
Amerika perpesta pora atas meninggalnya alJmam
Hasan al-Banna pada awal tahun 1949.

Hasil studi dan pengalamannya selama diAmerika
Serikat itu meluaskan wawasan pemikirannya me
ngenai problem-problem sosial kemasyarakatan
yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang
gersang akan paham kehrhanan. Ketika kembali ke
Mesr, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sang-
gup menyelamatkan manusia dari paham materialis
me sehingga terlepas dari cengkeraman materi yang
tak pernah terpuaskan.

Sayyid Quthb kemudian bergabung dengan
gerakan Islam Ilif,rwanul Muslimin dan menjadi salah
sahr seorang tokohnya yang berpengaruh, di sarn-
ping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah.
Sewakbu larangan terhadap Ikhwanul Muslimin
dicabut pada tahun 1951, ia terpilih sebagai anggota
panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah.
Selama tahun 1953, ia menghadiri konferensi di
Suriah dan Yordania dan sering memberikan ce
ramah tentang pentingnya aklrlak sebagai prasyarat
kebangkitan umal

Juli 1954, ia menjadi pimpinan redaksi harian
Ikilruanul Muslimrz. Akan tetapi, baru dua bulan usia
nya harian itu ditutup atas perintah Presiden Mesir
Kolonel Gamal Ab&.11Nasser karena mengecam
perjanjian Mesir-Inggris 7 Juli 1954.

Sekitar Mei 1955, Sayyid Quthb termasuk salah

seorangpemimpin Ildrwanul Muslimin yang ditahan
setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser
dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan
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pemerintah. Pada 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat

menjatuhkan hukuman lima belas tahun kerja beral
Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga
pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun

itu atas permintaan Presiden IrakAbdul SalamArif
yang mengadakankunjungan muhibah ke Mesir'

Baru setahun ia menikrnati kebebasan, ia kembali
ditangkap bersama tiga orang saudaranya Muhammad

Quthb, Hamidah, danAminah. Juga ikut ditahan kira-

kira 20.000 orang lainnya, di antaranya 700 orang

wanita.
Pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 atau 29

Agustus 1966, ia dan dua orang temannya (Abdul

Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasd me
nyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tiang
gantungan.

Sayyid Quthb menulis lebih dari duapuluhbuah
buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya
dengan membuat buku unhrk anak-anak yang me
riwayatkan pengalaman Nabi Muhammad saw. dan

ceritacerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya

kemudian meluas dengan menulis ceritacerita
pendek, sajak-sajak, kritik sasfa, serta artikelunfuk
majalah.

Di awal karier penulisannya, ia menulis dua buku
mengenai keindahan dalamAl-Qur'an: at-Tashwir al-

Fanni ft- Qf an' CentaKeindahan dalam Al-Qur'an'
dan Musyaahidat al-Qiyaannh fil-@i an 'Hari
Kebangkitan dalamAl-Qur'an'. Pada tahun 1948, ia

menerbitkan karya monumentalnya: al, Adanlnh al'
Ij tim"an'iyah fit- kl"am'Keadlan Sosial dalam Islam',

liemudian disusul Fi Zhil"aalil-Qiaan 'Di Bawah

Naungan Al-Qur'an' yang diselesaikarurya di dalam

penjara.
I{arya-Wyalainnya as- Salnam al- Alnmi wal- Islnm

'Perdamaian Internasional dan Islam' (1951), nn-

Naqd at-Adnbii [Jsuuluhuu wa Manrnahiiuhuu 'I{riik
Sasta, Prinsip Dasar, dan MetodeMetode' , MaTalah

al- Islnnm war-Rn'suma'akyah'P etbenbxanlslam dan

Kapitalismt!' (1951), Fit-mriikh, Fikrah wa Maranhii

Teori dan Metode dalam Sejarah', al,Must'aqbal li
Hand.ad-Diin'Masa Depan Berada diTLanganAgama

W, Nahn Muj tnm.a' Islnnmi'P etwujudan Masyarakat

Islam,Ma'rilatunnmn'al-Yanhuud'PerbenfuranI{tta
dengan Yahudi', al-Islnm wa Musykilnh al-Hadltnrah
'Islam dan fooblem-Problem Kebud ayaan' (1960)'

Had<p ad-Dirz'Inilah Agama' (1955), dan Khnshnis at'
Tash.awwur al- Isl'anmi w a Muq aww amntuhu'Ciri dan

Nilai Visi Islam' (1960).

Sewakhr di dalam tahanan, ia menulis karya ter-

affnrnyu Ma'anlimrtthlhnnq'PehrnjukJahrf (1964).

Dalam buku ini, ia mengemukakan gagasannya

tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata

pada sikap individu, namun juga pada struktur
n"g-u. Selama periode inilah, logika konsepsi awal

negara Islamnya Sayyld Quthb mengemuka' Buku

ini pula yang dijadikan bul:ti utama dalam sidang

yang menuduhnya bersekongkol hendak menum-

bangkan rezim Nasser.

Tetes darah perjuangan dan goresan penanya

mengilhami dan meniupkan ruh jihad di hampir
semua gerakan keislaman di dunia ini.

Wallnhu a'lnm bish- Shn'w ab



SERI BUKU KARYA DR. YUSUF QARDHAWI*
1. ALQURAN MENYURUH KITASABAR -Dr. Yustgf Qardhawi, Cet.13
2. AGENDA PERMASALAHAN UMAT - ,x Yustgf Qardhawi, Cet.2

3. BERJUANG Dl JALAN ALLAH - r,i M.Ibrahim An Nasha Dr Yustgf Qardhawi, Sa'id Hawwa,Cet.4.
4. BERINTERAKSI DENGAN AL-OUR'AN - Dr YusqfQardhawi
s. DIMANA KERUSAKAN UMAT ISLAM - Dr Yustgf Qardhawi,Cet.S.
6. FATWA ANTARA KETELITIAN DAN KECEROBOHAN - ,,1 Yustgf Qardhawi,Cet.l .

7. FATWA-FATWA KONTEMPORER ...1 - Dr Yustgf Qardhawi,Cet.5.
8. FATWA-FATWA KONTEMPORER ...11 - Dr. Yustgf Qardhawi,Cet.2.
9. FIKIH PRIORITAS: URUTAN AMAL YANG TERPENTING DARI YANG PENTING - DT YUSqlf QATdhAWi,

10. GENERASI MENDATANG GENERASI YANG MENANG - Dr. YusdQardhawi,Cet.4
11. HUKUM MURTAD - Dr. Yustllf Qardhawi
12. IKHLAS SUMBER KEKUATAN ISLAM - ,/: Yusttf Qardhawi
13. KIAT ISLAM MENGENTASKAN KEMISKINAN - Dr. Yustgf Qardhawi,
14. MEMBANGUN MASYARAKAT BARTJ - Dr Yustgf Qardhawi,Cet.2.
15. MENYATUKAN PEMIKIRAN PEJUANG ISLAM -rl: Yusttif Qhrdhawi,Cet.2.
16. MUSLIMAH HARAPAN DAN TANTANG AN - Dr YusqfQardhawi,Cet.4.
17. SUNNAH RASUL SUMBER ILMU PENGETAHUAN DAN PERADABAN'Dr' vusryfQardhawi
18. TUNTUNAN MEMBANGUN MASJID - Dr. Yustllf Qardhawi
1 9. U LAMA VERSUS Tl RAN - Dr. ITtstgf Qardhaw i, Ce t. 2,
20. wAKTu, KEKUASAAN, KEKAYAAN SEBAGAI AMANAH ALLAH - r,: YusgfQardhawi, Fahmi

HuwaiQy,Cet.2,

SERI BUKU KARYA PROF. DR. MUTAWALI SYA'RAWI*
1. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB....LUX - Prq1f, Dr. Mutawali Sla'rawi,Cet.12
2. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB ...1- Proif. Dr. Mutawalt Sla'rawi , Cet.14

3. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB ,..X - Pro.f, Dr Mutawali SJa'rawi, Cet.13
4. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB ...lll - PrEf. Dr Mutawali Sla'rawi, Cet.g
5. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB ...|v - Proif, Dr. Mutawali Sya'rawi, Cet.7
6. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB ...v - Pro-f. Dr. Iwutawali SJa'rawL Cet.6
7. BUKTI-BUKTI ADANYA ALLAH - Proif. Dr. M. Sya'rawi, Cet.8
8. DOSA-DOSA BESAR - Proif. Dr, Mutawalt Sya'rawi
9. ESENSI HIDUP DAN MATI - Proif. Dr. Mutawali SJa'rawi, Cet.s

10. ILMU GHAIB - ProJf. Dr. M. Sya'rawi, Cet.6
11. ISLAM Dl ANTARA KAPITALISME DAN KOMUNISME - Proif, Dr Murawali Sya'rawLcet.6
12. ISRA'MI'RAJ MU'JIZAT TERBESAR - Proif Dr. M AsJ SJa'rawi,Cet.6
13. JIWA DAN SEMANGAT ISLAM - Proif Dr. M. Sya'rawi Cet.s
14. KISAH-KISAH DALAM SURAT AL KAHFI - Proif, Dr M. Sya'rawi.Cet.3,
1s. MFNGHADAPI HARI KIAMAT - Prq1f. Dr. M. SJa'rawi,Cet.6,
16. MENJAWAB KERAGUAN MUSUH ISLAM - Proif. Dr. M. SJa'rawi,Cet.5,
17. QODHO DAN OODAR - Prq)f. Dr. M. Sya'rawi, Cet.6,

18. RAHASIA HAJI MABRUR - Proif. Dr. M. SJa'rawi,Cet.6,
19. REZEKI - Pro;f. Or. ./UI Sya'rawl Cet.4,...
20. SIHIR DAN HASUD - Proi. Dr. M. Sya'rawi, Cet.4,

* Di antara 598 ludul BukuJ/ang Tersedia





:...r.:.atnk:e:i1 :..

.:'. ..:.-?,::",.
1 'r: i-

j'\-: - .'{i'-

.:ir.rir--- - :;t. ".:: - 4. ' 1.:
',.:. :.: i*1i: -- .

,:::::?..2? e-...: .::
':...:9... ? 1.'*

. : j.__:. .-.=

Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTafsir
Fi Zhilalil Qur'an. Kata-kata yang digunakan oleh al-
Ustadz Sayyid Outhb begitu indah dan menyentuh hati
sehingga' menyemangati saya untuk berislam serta
memperjuangkannya. Sungguh merupakan suatu buku
tafsir yang wajib dibaca oleh setiap muslim agar hi-
dupnya menemukan arah sebagairhana yang Allah
tunjukkan. (Prof. K.H. AIi Yafie)

Kelebihan buku tafsir iniadalah menggabungkan antara
tafsir bir ra'gi dan tafsir bil ma'fsur. Kombinasi yang
menjadikan buku tafsir ini memiliki hujjah yang kuat.
Selain itu, bahasanya yang indah begitu menyentuh hati
dan menggelorakan semangat jiwa untuk mengamalkan
ajaran-ajaran lslam sekaligus memperjuangkannya.
(Dn K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas penulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme perjuangan
menegakkan Al-Our'an di bawah naungan Al-Qur'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat perjuangan.
(Dn K.H. Miftah Faridl)

Sudah seharusnya setiap umat Islam membaca buku
tafsir ini. Isinya yang mendalam dengan'kandungan
hujjah yang kuat, serta bahasa yang menyentuh hati,
menjadikan buku ini layak untuk dijadikan referensi
panduan hidup menuju arah yang diridhai Allah swt..
(Prof. Dn Din Syamsudin)
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