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PETIOATTTAfl PfTIEflBfT

Segala puja dan puji hanya bagi Allah swt. yang
telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya
kepada kami sehingga dapat menghadirkan buku
Tafsir Fi Zhilalil-Qian: Di Bawah Naungan Al-
Qi ankarya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
rahimahullai. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. be-
serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang
mengikutinya sampai hari kiamat.

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam me-
ngomentari karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
'ui,selun subh.an"allnhKarena, buku ini dihrlis dalam
bahasa sasfa yang sangat tinggi dengan kandung-
an huiiah yang kuat sehingga mampu menggugah
nurani iman orang{rang yang membacanya. Buku
ini merupakan hasil dari tarbiyah Rabbani yang di.
dapat oleh penulisnya dalam perjalanan dakwah yang
ia geluti sepanjang hidupnya- Inilah karya besar dan
monumental pada abad)C(yang ditulis oleh tokoh
abad itu, sekaligus seorang pemikir besar, konseptor
pergerakan Islam yang ulung, mujahid di jalan dak-
wah, dan seorang syuhada. Kesemuanya itu ia dapati
berkat interaksinya yang sangat mendalam terhadap
Al-Qur'an hingga akhir hayatnya pun ia rela mati di
atas tiang gantungan demi membela kebenaran Ilahi
yang diyakininya.

Mengingat mrtir Fi ZhikliLqtian: Di Bawah
Naungan Al- Qi an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sastra yang tinggi, kami berusa-
ha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia
dengan baik agar nuansa rohani yang terdapat dalam
buku aslinya dapat tetap terjaga sehingga kita tetap

mendapatkan nuansa itu dalam buku terjemahan ini.
Kami berharap, Tafsir Fi Zhiklil- @i an : D i Bawah
Naungan AI- foLf anyangkaniterjemahkan lengkap
30 juz-yang Anda pegang saat ini adalah Jilid 10-,
dapat menjadi referensi dan siap di rumah Anda
untuk selalu menjadi teman hidupAnda dalam me-
ngarungi samudra kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam Tafsir Fi
Zhiktil-qi an: Di Bawah Naungan Al-@tt anidalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga ketika seseorang membacanya, seolah-
olah ia sedang berhadapan langsung dengan Allah
swt. Hal inilah yang membuat-insya Allah-orang-
orang yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suafu perasaanyang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb '
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan -Fr

Zhiklil-qi an: Di Bawah Naungan Al-Qi an
Kami hadirkan buku ini ke tengah Anda agar

Anda juga dapatrnerasakan nikmabrya hidup di ba-

wah naungan Al-Qur'an. Karena, tiada yang lebih
berharga dan berarti dalam hidup seorang hamba
selain dapat berinteraksi dengan Yang Menciptakan
nya melalui kalam-Nya, yakni Al-Qur'an. Ia merupa-
kan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

B illnhit +auf q w al- hidny ah.

Penerbit
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Sekarang kita melihat sikap yang agung dan

mulia serta unik dalam kehidupan Nabi Ibrahim.
Bahkan, dalam kehidupan manusia seluruhnya.
Dan, sekarang kita berhenti, berdasarkan konteks
kisah dalam Al-Qur'an, di depan contoh yang mem-

berikan sugesti yang dipaparkan oleh Allah bagi
umat Islam, berupa sepotong dari kehidupan nenek

moyang mereka, Ibrahim a.s..

*lr*gt:A'
'Tatkala anak itu sampai (pad.a umur sarrygup) bu-
usaha bersama-sama lbrahim, Ibrahim bsrkata, 'Hai
anakku, sesungguhnya aku melihat dnlam mimpi bah-

w a aku meny unbelihmu. Malm, pikirkanlah apa pen'

dapatmu ?' Ia menj aw ab,'Hai b apakku, furi almnlnh

apa yang dipsrintahliln leepadamu. In'sya Allah knmu

aknn mmdnpatiku termasuk orang- orang y ang s%bar. "'
(ash-Shaaffaau 102)

Ya Allah! Alangkah indahnya keimanan, ketaat-

an, dan penyerahan diri ini
Ini adalah Ibrahimyang sudah tua. Yang terpu-

tus hubungannya dari keluarga dan kerabatnya'
Yang berhijrah dari negeri dan tanah airnya. Saat

ini dia diberikan rezel<t seorang anak ketika dia
sudah berusia tua. Dia telah lama ingin mempu-
nyai anak. Dan ketika dia mendapatkan anak, ia
mendapatkan seorang anak istimewa yang di-
katakan oleh Rabbnya sebagai seorangyang amat

sabar. Sekarang ini dia sudah merasakan kese-

nangan terhadapnya, melihat anaknya menikmati
masa kanak-kanaknya, menyertai perjalanannya,

dan menemaninya dalam kehidupannya. Saat ini
dia sudah senang dan tenang dengan adanya anak
yang terkasih dan satu-satunya ini.

Kemudian dia bermimpi bahwa dalam tidurnya
dia menyembelih anaknya itu. Dia pun menyadari
bahwa itu adalah isyarat dari Rabbnya untuk me
ngurbankan anaknya itu. Maka, apa tindakannya?
Dia tidak ragu-ragu, dan yang ada padanya hanya-

lah perasaan taat, dan yang terpikir olehnya hanya

berserah diri. Benar, ini adalah isyaratbaginya. Se-

mata isyarat. Bukan wahp yang jelas, juga bukan
perintah langsung. Namun, itu adalah isyarat dari
Rabbnya. Dan, itu sudahcukupbaginya. Inicukup
baginya untuk memenuhi isyarat itu. Tanpa ada pe
nolakan. Dan, tanpa bertanya kepada Rabbnya. Mi.
salnya, mengapa ya Rabb saya harus menyembelih
anak saya yang safu-satunya ini?!

Namun, Ibrahim memenuhi isyarat itu tanpa be-

ban, tidak terguncang, iuga tidak mengalami keka-

cauan. Tidak, yang adahanyalah penerimaan, keri-
dhaan, ketenangan, dan kedamaian. Hal itu tampak

dalam kata-katanya kepada anaknya, ketika ia me-

nyampaikan masalah yang besar ifu dalam kete-

nangan dan kedamaian yang menakjubkan.

"Ibrahim berknta, 'Hai annkku sesunguhnya aku me-

lihnt dnlnm mimpi bahwa aku menyembelihmu. Malw

fkirlanlah apa pmdnpatmu ?'. . .. "

Ini adalah kata-kata seseorang yang menguasai

sarafrrya, yang yakin terhadap perkara yang ia hada-

pi, dan dengan penuh percaya diri akan menjalan-

kan kewajibannya. Hal itu pada waltu yang sama
juga kata-kata seorang yang beriman, yang tak me
rasa berat dengan perintah ifu . Mak4 dia pun menu-

naikan perintah ifu dalam spontanitas dan sesegera

mungkin. Sehingga, ia cepat menyelesaikan fu gas-

nya, dan terbebas dari beban itu!
Perintah itu, tak diragukan lagi, amat beral Kare

na ia tak diperintah untuk mengutus anaknya yang

satu-satunya itu ke medan perang. Juga tidak dipe-

rintahkan unhrk menugaskan anaknya menghabisi

dirinya sendiri. Namun, ia diperintahkan unhrk me
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lakukan apa? Menyembelih anaknya.... Namun, ia
menerima perintah ifu seperti tadi, dan menyampai-
kan masalah ini kepada anaknya dengan cara se-
perti tadi. Kemudian ia meminta kepada anaknya
untuk memikirkan hal itu, dan memintanya agar
mengatakan apa pendapatnyal

Ia tidak mengambil anaknya dengan paksa unhrk
menjalankan isyarat Rabbnya itu hingga cepat sele-
sai. Tapi, ia menyampaikan hal itu kepada anaknya,
seperti menyampaikan sesuatu hal yang biasa.
Karena, hal itu dalam peraszumnya memang seperti
itu. Rabbnya menghendaki. Maka, terjadilah apa
yang Dia kehendaki. Secara utuh. Dan, anaknya
harus tahu. Agar anaknya ifu menerima hal itu dalam
ketaatan dan penyerahan diri, tidak dengan paksaan.
Sehingga, anaknya itu pun mendapatkan pahala ke
taatan, dan dia pun menikmati kenikmatan penyerah-
an diri kepada Rabbnya! Ia ingin anaknya merasakan
kelezatantaat yang dia rasakan, dan mendapatkan
kebaikan yang ia lihat lebih kekal dan lebih suci dari
kehidupan.

Kemudian apa tanggapan anaknya itu, yang ke
padanya ditawarkan masalah penyembelihan diri-
nya itu, untuk menunaikan mimpi yang dilihat oleh
orang tuanya?

Ia meningkat ke tempat tinggi yang sebelumnya
telah didaki oleh ayahnya.

". . .Ia mmjawab,'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang
diperintnhkan fupadamu. Insya Alkh knmu aknn mm-
dap atiku termasuk orang- lrang y ang sab ar. "' (ash-
Shaaffaail 102)

Ia menerima perintah itu tidak hanya dalam ke-
adaan taat dan menyerahkan dirinya saja, namun
juga dengan keridhaan dan keyakinan.

"...Hai bapakku... ", dalam suara yang penuh
cinta dan kedekatan. Penyembelihan dirinya itu tak
membuatnya terkejut, takut, atau kehilangan ke-
warasan. Bahkan, juga tidak menghilangkan akhlak
dan kasih sayangnya.

". . . Kerj akanlah ap a y ang dip erintahknn kepada-
mu...."Dan, ia merasakan apa yang dirasakan se
belumnya oleh hati ayahnya. Ia merasakan bahwa
mimpi itu adalah isyarat. Isyarat itu adalah perintah.
Dan, itu cukup untuk dituruti dan dijalankan tanpa
banyak cakap, ditunda-tund a atau ragu-ragu.

Kemudian ungkapannya itu merupakan bentuk
akhlak bersamaAllah, serta mengetahui batasbatas
kemampuannya dalam menanggung perintah, dan
meminta pertolongan kepada Rabbnya dari kele
mahannya. Juga menisbahkan keutamaan itu ke

pada-Nya yang membantunya untuk berkurban,
dan membantunya untuk taat.

"...Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk
orang- orang y ang s ab ar. "

Alangkah indahnya akhlaknya terhadap Allah!
Alangkah indahnya ]<eimanannya. Alangkah mulia-
nya ketaatannya. D'an, alangkah agungnya penye-
rahan dirinya!

Kemudian pemandangan ini melangkah mele-
wati dialog dan pembicaraan itu... melangkah me-
nuju pelaksanaan.

# 4:;t3J,,-u'#ffii
'Tatkala keduanya telah berserah diri dan lbrahim
membaringkan anaknya di atas pelipis(nya), (nyatalnh
Jcesab aran luduany a)." (ash-Shaa-ffaat 103)

Sekali lagi kemuliaan ketaatan, keagungan ke-
imanan, dan kedamaian keridhaan meningkat me-
lewati semua yang dikenal oleh manusia.

Ibrahim berjalan dan membaringkan anaknya di
atas pelipisnya untuk bersiapsiap. Dan, anak itu
berserah diri, dengan tak bergerak. Hal ini tampak
jelas sekali akan terjadi.

Keduanya telah menyerahkan diri. Dan, inilah
Islam. Inilah Islam itu pada hakikahrya. Keyakinan,
ketaatan, ketenangan, keridhaan, dan penyerahan
diri .. dan pelaksanaan. Keduanya hanya mendapati
perasaan-perasaan ini yang hanya dihasilkan oleh
keimanan yang beSar.

Ia bukanlah keberanian dan kenekatan. Bukan
pula kesembronoan dan semangat yang berlebih.
Karena seorang mujahid bisa saja nekat maju ke
medan perang untuk membunuh musuh atau ter-
bunuh. Dan, seorang pasukan berani mati bisa
nekat maju, meskipun ia tahu tak akan kembali lagi.
Namun, ini semua adalah sesuatu, sementarayang
dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
adalah suatu yang lain. Tidak ada darah yang ber-
golak, tidak ada semangat yang berlebihan, juga
tidak ada kesembronoan yang tergesa-gesa, yang
di belakangnya tersembunyi rasa takut, berupa
kelemahan dan kegentaran!Tapi, yang ada adalah
penyerahan diri yang sadar, berakal, bertujuan,
sengaja, mengetahui apa yang diperbual dan merasa
tenang dengan apa yang akan terjadi. Tidak, yang
ada bahkan adalah keridhaan yang tenang, yang
gembira, dan yang merasakan ketaatan dan rasanya
yang indah!

Di sini Ibrahim dan Ismail sudah menunaikan
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tugas. Keduanya sudah menyerahkan diri. Kedua-
nya sudah menjalankan perintah dan tugas itu.
Sehingga, yang tersisa tinggallah menyembelih
Ismail, mengalirkan darahnya, dan mencabut ruh-
nya. Ini adalah perkara yang tak ada apa-apanya

dalam timbangan Allah, setelah Ibrahim dan Ismail
meletakkan ruh, semangal dan perasaan keduanya
dalam timbangan ini, sesuai denganyang dikehen-
daki Allah untuk dilakukan oleh keduaya.

Cobaan ini sudah terlaksana. Ujian sudah terjadi.
Hasilnya sudah tampak. Tujuannya sudah terlak-
sana. Sehingga, yang tersisa hanya kepedihan hrbuh.
Darah yang dialirkan dan tubuh yang disembelih.
Allah tidak berkehendak untuk mengazab hamba-
hamba-Nya dengan cobaan. Juga tidak menghen-
daki darah dan tubuh keduanya sama sekali. Se-

hingga, ketika mereka sudah menyerahkan diri
mereka kepada-Nya dan bersiap untuk menjalan-
kan tugas secara total, berarti mereka sudah me-

nunaikannya, telah mewujudkan tugas ifu, dan mereka
telah melewati ujian dengan berhasil.

Allah sudah mengetahui kesungguhan Ibrahim
dan Ismail. Sehingga, menganggap keduanya sudah

menunaikan, mewujudkan tugas, dan menunjuk-
kan bukti kesungguhan keduanya.

"r 1Keg\i e :;i1 S,ret F"J e:S
L;;.r;r$ :#' Wtt\K 5y& t*li

'A t/&Pe*,
"Kami panggillah dia, 'Hai lbrahim, sesungguhnya

kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya

demikianlah Kami memberi balasan kepada lrang-
orang yang bubuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar

suatu ujian yang nyata. Dan, Kami tebus anak itu de-

ngan s ee kor sembelihnn y ang b esar. "' (ash-Shaa^ffaat:

to4-107)

Engkau sudah membenarkan mimpi itu dan
sudah benar-benar menjalankannya. Allah hanya
menghendaki ketundukan dan penyerahan diri.
Sehingga, tidak tersisa lagi dalam dirinya sesuatu
yang disimpan bukan untuk Allah, atau dianggap
lebih berharga dari perintah Allah, atau dipelihara
melebihi perintah-Nya, meskipun itu adalah anak
kandung yang amat dikasihi. Jika itu adalah jiwa dan

kehidupan, maka engkau sudah menunaikannya.
Engkau sudah mengorbankan segala sesuatu

dan mengorbankan yang paling berharga. Engkau
sudah mengorbankan itu dalam keridhaan, ke-

tenangan, kedamaian, dan keyakinan. Sehingga,
yang tersisa tinggal daging dan darah. Dam, ini n-reng-

gantikan penyembelihan itu atau penyembelihan
berupa darah dan daging!

Kemudian Allah menebus jiwa yang telah me-

nyerahkan dirinya dan menunaikan tugasnya. Dia
menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sesekor
kambing yang didapati oleh Ibrahim yang disiapkan
oleh Rabbnya dan dikehendaki-Nya untuk disembe
lih oleh Ibrahim, sebagai ganti menyembelih Ismail!

Kepadanya dikatakan,

'DemikianLah Kami memberi balnsan lcepada rrang-
lrangyang berbuat baik." (ash-Shaaffaaf 110)

Kami balas mereka dengan memilih mereka me
lalui cobaan semacam ini. Kami balas mereka dngan

mengarahkan hati mereka dan mengangkatnya ke
tingkatan yang mulia. Kami balas mereka atas ke-

mampuan dan kesabaran mereka menunaikan tugas.

Dan, Kami balas mereka dengan memberikan hak
menerima balasan yang baik!

Dengan demikian, dimulailah sunnah berkurban
pada Idul Adha. Sebagai pengingat bagi kejadian
yang besar ini, yang mengangkat menara bagi haki-

kat keimanan, keindahan ketaatmr, dan keagirngan
penyerahan diri kepada Allah. Dan, umat Islam
menjadikan hal itu sebagai rujukan untuk mengeta-

hui nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim a.s. yang

mereka ikuti agamanya, dan mereka warisi nasab

dan akidahnya.'
Sehingga, umat manusia memahami tabiat aki-

dah yang mereka anut. Juga mengetahui bahwa ifu
adalah penyerahan diri kepada takdir Allah dalam
ketaatan yang penuh keridhaan, dan yakin serta
memenuhi kewajiban dari Rabbnya tanpa bertanya,
"Mengapa?" Juga tidak ragu-ragu dalam mewujud-
kan kehendakAllah pada awal isyarat dari-Nya, dan

awal pengarah dari-Nya. Sehingga, ia tidak menyisa-

kan sesuatu pada dirinya, dan tidak memilih se-

suatu sikap untuk diserahkan kepada Rabb nya atau
suahr cara Tapi, ia menyerahkan apa yang dikehen-
daki Rabbnya untuk ia lakukan!

Kemudian untuk mengetahui bahwa Rabbnya
tidak hendak mengazabnya dengan cobaan, juga

tidak ingin menganiayanya dengan ujian. Tapi, yang

Dia kehendaki adalah agar dia mendatangi Rabb-

nya dengan taat, memenuhi panggilan tugas, dan
menjalankan kewajiban. Juga menyerahkan dirinya
secara total kepada-Nya, tanpa ragu-ragu. Maka, ke
tika Rabbnya mengetahui kesungguhannya dalam
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masalah ini, Dia pun membebaskannya dari pe-

ngorbanan dan kepedihan. Kemudian mengang-
gapnya sudah menjalankan tugasnya serta mene
rima darinya dan menebusnya. lalu, memberikan
pemuliaan baginya sebagaimana Allah memberi
kemuliaan kepada nenek moyang mereka.

$irouii,l^i;Kj;
"Kami abadikan untuk lbrahim itu (pujian yang baik)
di knl.argan orang-orangyang dnnng kemudinn." (ash-
Shaaffaail 108)

Ia disebut sepanjang generasi dan masa. Iaada-
lah satu umat. Ia adalah nenek moyang para nabi.
Ia adalah nenek moyang umat ini. Dan, umat ini
adalah pewaris agamanya. Allah telah menetapkan
bagi umat ini dan menugaskannya untuk memimpin
umat manusia di dunia sesuai dengan agama
Ibrahim. Dan, Allah menjadikan umat ini sebagai
penerus dan nasab Ibrahim hingga hari Kiamal

**sYrffi
" (Yaitu ),'Ik s ej ahteraan dilimp ahkan atas lbrahim. "'
(ash-Shaaffaafi 109)

Kesejahteraan bagrnya dari Rabbnya. Kesejah-
teraan yang dicatat dalam Kitab-Nya yang kekal.
Dan, dipahat dalam lembaran wujud yang besar.

$a;;ri41)K
'Demikianlnh Kami membni balnsan lupono lrang-
nrang yang bnbuat baik." (ash-Shaaffaat 110)

Seperti itulah I(ami balas mereka dengan ujian,
selanjutnya penunaian, penyebutan, kesejahteraan,
dan pemuliaan.

$ aojli6';44,!ty-
"Sesungguhnya ia tnmasuk hnmba-hnmba Kami yang
b nimnn. " (ash-Shaa.traail I 1 1)

Ini merupakan balasan keimanan. Dan, ini adalah
hakikatkeimanan itu, yang diungkapkan oleh coba-
an yang jelas tersebut.

Kemudian Allah menampakJ<an anugerah dan
nikrnat-Nya sekali lagi baginya, dengan menganu-
gerahinya Ishaq, ketika ia sudah memasuki usia
senja. Juga memberkahinya dan memberkahi Ishaq
dengan menjadikan Ishaq sebagai seorang nabi
yang saleh:

*; $ Kts $ "-+g i'nc.I, fr gxrs
S 3{rJ

"Kami b eri dia knb ar gembira dmgan ftvlaltiran) Is hnq
sezrang nabi yang termasuk lrang-zrang yang saleh.

Kami limpahlrnn fubqlmnn atusnya dnn atas Ishnq...."
(ash-Shaaffaat: I 12- 1 13)

Setelah keduanya, datang keturunan-kehrrunan
keduanya. Namun, pewarisan keturunan ini baginya
bukan pewarisan darah dan nasab, tapi pewarisan
agama dan manhaj. Maka, siapa yang mengikuti-
nya, berarti ia telah berbuat baik. Sedangkan, siapa
yang menyimpang, berarti dia berbuat zalim. Se.
hingga, tak bermanfaat nasab dan kekerabatan
baginya.

"...Di antara anak cucunya adayangberbuatbaik dan
ada (puk) yang ulim tnhadnp diriny a sen"diri dengan
ny ata. " (ash-Shaaffaafi 1 13)

***

tl)/oa/./tz 4(z&(1-jr(T15&{${6-6i&C*:a5
3#i&6Kff6r$45-'fii'n
Lgir 4r- ::-r;S $ !j:l i 7t{ii, --{. qr ;j $
j{r$ 6;9ie4Kii&?ai
'q?$i 6j 4Kuy-$ J:ffi :ij &

&a;Aiueaq.y&
"Sesungguhnya Kami telnh melimpahknn nikmnt atas
Musa dan Harun. Kami selamatkan keduanya dan
knumny a dari benmnn yang besar. Kami tolnng mnela,
makn j adilah merelm orang-lrang yang mmang. Kami
bnilmn kzpadn lceduanya kinb yangsangatjelas. Kami
tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan, Kami
abadilan untuk lu duany a (puj ian yng baik) di kakng-
an lrang-orangyang datang lrcmudian; (yaitu), 'Ikse-
jahterann dilimpahlmn atas Musa dan Harun.' Sesung-

guhrrya fumikianlah Kami memberi balnsan kepadn
zrang- nrang yang babuat baik. S esungguhny a luduany a
term"asuk hnmba-hnrnba Karni yang beriman." (a"h-
Shaaffaafi ll4-122)

Ini merupakan sekilas dari kisah Nabi Musa dan
Harun yang menampakkan anugerah Allah bagi
keduanya dengan memilih keduanya dan menjadi-

I
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kan keduanya sebagai Nabi. Kemudian menyela-
matkan keduanya serta kaumnya "dnri betuana ]ang
besar"yang diceritakan secara rinci dalam surah-
surah lain.

Allah memberikan kemenangan dalam mela\'r'an
parapenindas mereka, yaifu Fir'aun dan semacam-
nya. Memberikan keduanya Kitab Suci yang jelas
dan memberikan penjelasan. Memberikan petun-
juk kepada keduanya menuju jalan yang lurus. Jalan
Allah yang diberikan kepada orang-orang yang
beriman. Juga mengabadikan nama keduanya pada
generasi-generasi berikutnya serta masa-masa se
telahnya.

Kilasan kisah ini beralihir dengan kesejahteraan
dari Allah kepada Musa dan Harun. Komentar yang
tezulang dalam surah ini adalah untuk menegaskan
jenis balasan yang diterima oleh orang-orang yang
berbuatbaik. Juga nilai keimanan yang karenanya
maka orang-orang beriman diberikan kemuliaan.

Kilasan kisah itu ;;;,-r' dengan kilasan
kisah sejenisnya, yaifu tentang llyas. Menurutpen-
dapat yang paling kuat, ia adalah nabi yang dikenal
dalam Perjanjian lama sebagai Eilia- Dia diuhrs bagi
suatu kaum di Suriah, yang menyembah berhala
yang mereka namakan sebagai Ba'al. Bekas-bekas
kota Ba'labak masih menyisakan tandatanda bekas
ibadah merekaitu.

'br;s-!i=;AJr;;1$6$."1Jji';',_iQL-5Y:

Ktntg'ql*t'g'b;'K;ie'b&rt&
'orP,5 

p+tg :iK # Ot;E r ${+. S,j
6rfi ,z*_GKj; g a\€iAi 6f 1 F_i I $
$i"--;st"r4K6y-&Ar"4*,,,b$

&u::ro\QbiiL
"Sesungguhnya llyos benar-benar termnsuk salah se-

orang rasul-rasul. (Ingatlnh) kztiltn ia bnlata lupada
laumnya, Mengapa knmu tidnk bntalala? Patutlcah
lrnmu meny mtbah Ba'al dan kamu tirrygalknn sebaik-
baik Pencipta, (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tilhan

bapak- bapakmu yang terdahulu?'Makn, merela men-
dustakannya. Karena itu, mereka akan diseret (ke
nuakn) lucuali hamba-hnmba Allalt yang dibnsihknn
(dari dosa). Dan, Kami abadiknnuntukllyas (pujian
yang baik) di kalangan lrang-rrang yang datang
ktmudian, (yaitu1,'Kesej ahteraan dilimpahkan atos
Ilyas?' Sesunggulvtya demikianlah Kami memberi
balnsan kepada zrang-orangyang berbuat baik. Se-
sungguhnya dia tnmasuk hamba-hamba Kami yang
b n iman. " (ash-Shaaffaat : 123 - 132)

Ilyas mengajak kaumnya unfuk menganut ajaran
tauhid, sambil mengingkari penyembahan mereka
terhadap berhala Ba'al, dan tindakan mereka yang
meninggalkan ajaran Allah-Rabb mereka dan Rabb
nenekmoyang mereka terdahulu. Hal ini sebagai-
mana halnya Ibrahim mengingkari penyembahan
bapaknya dan kaumnya terhadap berhala-berhala.
Juga sebagaimana semua rasul mengingkari kaum-
nya yang menyembah patung-patung.

Namun, balasan atas ajakannya ifu adalah pen-
dustaan. Allah bersumpah dan menegaskan bahwa
mereka akan dihadirkan secara paksa untuk men-
dapatkan balasan sebagai pendusta agama. Kecuali
orang yang beriman dari mereka yang Allah
selamatkan dari kelompok pendusta agama itu.

Cerita sekilas dan ringkas ini ditutup dengan
penufup yang terulang dan terfuju dalam surah ini.
Tujuannya untuk memuliakan para rasul Allah
dengan memberikan kesejahteraan kepada mereka
dari Allah. Juga menjelaskan balasan orang-orang
yang berbuat baik, serta nilai keimanan orang-
orangyang beriman.

Sejarah hidup Ilyas disebut pertama kali di sini
dalam bentuk kisah singkat dan ringkas ini. Ke
mudian kita memperhatikan sisi seni dalam ayal

"Kesej ahtnaan dilimpah}nn atas lly as."(ash-Shaaf-
faau 130)

Di situ dijaga jeda dan ritme musiknya dalam
menyebut nama Ilyas dengan ucapan "Ilyaasiin",
sesuai dengan cara Al-Qur'an dalam memperhati-
kan kesesuaian irama dalam redaksinya.l

Kemudian datang sekilas kisah tentang l-uth, yang
datang di tempat-tempatlain setelah kisah lbrahim.

I Tentangkeserasian seni dalamAl{ur'an, silakan sim akbukuat-Tashwiiral-Fannyfi AlQur'an,subludulal-li4aa'al-Muusii4l, Daarusy Syuruuq.
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& t'jtuxiuil; $ (4#, d;l;A
"Sesungguhnya Luth bennr-benar salnh seorang rasul.

Qngatkh) lcetila Kami selnmatkan dia dan luluarga-
ny a (p engikut-p engikutny a) s emu a, ke cuali s e lrang
wanita tua (Nrinya yang bnada) bersama-sam.a orang

yang tinggal. Kemudian Kami birnsaknn zrang-zrang

yang lain. Dan, sesungguhnya kamu (hai penduduk

Melnh) bmm-bmar aknn meLalui (belas-belas) merelcn

di waktu pagi, dan di waktu mnLam. Maka, apakah

lamu tidnk memikirlcan ?"(ash-Shaaffaat: 133-138)

Ini mirip dengan kisah singkat tentang Nuh. Ia
menyebut risalah Ilth, keselamatannya dan keluar-
ganya, kecuali ishinya. Juga menyebut penghancur-

an para pendusta yang sesat.

I(sah ini berakhir dengan menyenhrh hati orang-

orang Arab yang melewati tempat kaum Luth di
pagr dan sore hari. Namun, hati mereka tidak ter-
bangun dan tidak mendengarkan cerita tentang
kampung-kampung yang kosong itu. Juga tidak
takut jika mereka mengalami nasib yang menyedih-
kan seperti itu!

Kisah singkat ini ditutup dengan menyebut se
cara sekilas tentang Yunus.

ej.AiCJJrrJf6'y&W!i';,i;ig
jiLAiAA6#'*:frCr,&'ec:'#
= t$. e4 &'Ai o'5KIi {$&:#
&ryaiQ\xt:3#g <"-uilL
jfi *Vr

je.
ltAts'

dfrxb$Mn1;+z)&6i3
,p\;Qi;x\Fa&<-'iif

"sesungguhny a Yunus bennr-b en ar sal'ah s eorang rasul.

(Ingatkh) fu tila ia lari ke kapal y ang p enuh muatan.

Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk zrang-

orangyanglalnh dnlnmundian. Maka, ia ditelan oleh

ilan besar dalnm luadnan tercel.a. Kalnu ia tid"ak ter-

masuk orang-orang yang banyak mmgingat Allah, nis-

cay a ia aknn tetap tinggal di paut iknn itu sampai hari

berbangkit. Kemudian Kami lemparknn ia lce daerah

yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Kami
tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu.

Dan, Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau
lzbih. Lalu mereka berimnn, lwrenn itu Kami anugnah-

knn kenikmatan hidup kepada merekn hingga waktu
yang tertentu. " (asl1-Shaaffaat: 139-148)

Al-Qur'an tidak menyebut di mana kaum Yunus
itu berdomisili. Tapi, yang dapat ditangkap adalah
bahwa mereka tinggal di suatu tempatyang dekat
dengan lautan. Riwayat-riwayat mengatakan bahwa
Yunus merasa sesak dadanya melihat pendustaan

kaumnya. Sehingga, diapun mengancam mereka
dengan azabyangdekal

Selanjutnya dia meninggalkan mereka dalam
keadaan marah. Kemarahannya itu mengantarkan-
nya ke pantai, dan selanjubrya ia menaiki kapal yang
penuh muatan. Di tengah ombab kapal itu diserang
angin dan ombak secarabertubi-tubi. Hal ini men-
jadi tandabagi parapenumpans kapal itu bahwa di
antara mereka ada seorang penumpang yang di-
murkai oleh Tuhan, karena ia telah melakukan
perbuatan salah. Dan, ia harus dilemparkan ke laut
agar kapal itu selamat.

Kemudian mereka pun mengundi siapa yang
harus dilemparkan ke laut dari kapal itu. Maka,
keluarlah nama Yunus, padahal ia terkenal sebagai

orang saleh di antara mereka. Namun, namanya
selalu keluar pada undian itu, sehingga mereka pun

akhirnya sepakat melemparkannya dari kapal. Atau,
dia melemparkan dirinya sendiri.

Kemudian ikan besar menelannya dalam keada-

an tercela. Karena ia meninggalkan tugas yang di-
bebankan Allah kepadanya, dan meninggalkan
kaumnya dalam keadaan marah sebelum Allah
memberikan izin kepadanya. Dan, ketika ia merasa
sesak di dalam perut ikan besar itu, ia bertasbih
kepada Allah dan berzikir sambil mengakui bahwa
ia telah berbuat zalim. Ia membaca,

'...Tidnk ada Tuhnn s elnin Engkau. Maltasuci Errykau,

sesungguhnya aku adnlnh termasuk zrang-lrang yang

aalim. " (al- Anbiyaa' : 87)

Kemudian Allah mendengar doanya dan me-
ngabulkannya. Sehingga, ikan besar itu pun me-

ngeluarkan Yunus dari perutnya

"Kalau ia tidak termasuk rrang-zrang yang banyak

mengingat AII"ah, niscaya ia almn tetap tingqal di perut

iknn itu sampai hari berbangkfl. " (ash-Shaa"ffaat:
t43-144)
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Ia keluar dari perut ikan besar dalam keadaan
sakit dan tak berpakaian di pantai.

"Kami tumbuhkan untuk dia sebatangpoho'n darijenis
l"ab u. " (ash-Shaa^ffaaf 146)

Yaifu, pohon yang mempunyai daun lebar, dan
dapat mengusir lalat yang dikatakan tak mau men-
dekati pohon ini. Ini merupakan bentuk aturan
Allah dan rahmat-Nya. Dan, ketika Yunus sudah
kembali sehat, maka Allah mengembalikannya
kepada kaumnya yang dia telah tinggalkan dalam
keadaan marah. Mereka sendiri sudah takut ter-
hadap ancaman yang diberikan kepada mereka
oleh Yunus setelah Yunus meninggalkan kampung
itu. Sehingga, mereka pun beriman, beristighfar,
dan meminta ampunan dari Allah. Maka, Allah pun
mendengarpermintaan mereka dan tak menurun-
kan azab kepada mereka dengan azab bagi pma
pendusta agama.

"Lalu merekn beriman, knrena itu Kami anugerahknn
lunikmatan hidup lupada merekn hingga waktu yang
tertentu." (ash-Shaaffaail 148)

Mereka itu berjumlah seratus ribu orang lebih.
Dan, semuanya telah beriman.2

Kisah singkat ini dengan redaksinya di sini men-
jelaskan nasib yang diterima oleh orangorang yang
beriman, di samping yang dijelaskan oleh kisah-
kisah sebelumnya tentang nasib akhir orang-orang
yang tidak beriman. Sehingga, kaum Nabi Muham-
mad saw. dapat memilih salah satu dari dua nasib
itu, manayang mereka kehendaki!

Demikianlah satu episode dari surah ini selesai,
setelah perjalanan yang luas itu di sepanjang sejarah
sejak Nuh, bersama orang-orang yang diberikan
peringatan-baik mereka yang beriman maupun
yang tidak beriman.

C{tr I & <f$ 45r, ir:ri,4j 4;*u
e r+;\i & <'+z g'tt:Y-ta;nt
jy5&6j{J fft {ti i5 # t}fr 6t
'o;S:$i;r&t;{;aSK(&',9)(te\a\

,$t"iKdK:<ftt S $!at:,K{&

i*5*"1i5'6*$<6i,^ltWrg
;frAy&tj4"t36ris"#Srp-A
&'4*A:6g;'b'fr r'*F#:u;:U\
qt&?b?6fr \[it15&fr*))viJJv
tjj;l tj6 _S S S;:';r,gru $ 6rStg
'.,y;Ai 

^(,8 

Kt s i;*t',65;G- ;'j &
6Q-w6",5j&(,;i1.6fr :rbK&
i,Aiitrtic:,y&'0,3;)itiy&'ay"?r
4' / | ,t zaz: )o .Z' & 7z -t,z 7..< &
ry<>:e_sy"P) +gbf45S
&ffi6tqJj69#<,hfr.L)+i
G;.:;it&*E:r"*[;;&<43di
#<;;-6tA't6qJte#<tA.
&6;,tiir,.,i-i{5&ey"aiihis,
"Ihnyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka
(orang-orang kafir Mekah), 'Apakah untuk
Ttrhanmu anak-anak wanita dan untuk mereka
anak laki{aki, (149) atau apakah Kami men-
ciptakan malaikat-malaikat berupa wanita dan
mereka menyaksikan(nya)P (150) Ketahuilah
bahwa sesungguhnya mereka denga"n kebo-
hongannya benar-benar mengatakan, (tst)
'Allah beranalc' Sesungguhnya mereka benar-
benar orang yangberdusta (152) Apakah Tbhan
memilih (mengutamakan) anak-anak wanita
daripada anak laki-laki? (153) Apakah yang
terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu
menetapkan? (154) Maka" apakah kamu tidak
memikirkan? (155) Atau, apakah kamu mem-
punyai bukti yang nyata? (156) Ivfaka, bawalah
kitabmu jika kamu mernang orang-orang yang
benar. (157) Dan, mereka adakan (hubungan)
nasab antara Allah dan antara jin. Sesungguh-
nya jin mengetahui bahwa mereka benar-bena^r
akan diseret (ke neraka), (15S) Mahasuci Allah
dari apa yang mereka sifatkan, (159) kecuali
hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari

2 Silakan siniuk kisah mereka dalam surah al-Anbilaa', juz tujuh belas
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(dosa). (160) Maka" sesungguhnya kamu dan
apa-apa yang kamu sembah itu' (161) sekali-
mfi tidak dapat menyesatkan (seseorang) ter-
hadap Allah, (162) kecuali orang-orang yang
akan masuk neraka yang menyala. (163) Tiada
seorangpun di antara kami (malaikat) melain-
kan mempunyai kedudukan yang tertentu'
(16a) dan sesungguhnya kami benar-benar ber-
shaf-shaf (dalam rnenunaikan perintah Atlah).
(165) Sesungguhnya kami benar-benar bertas-

bih (kepada Allah). (166) Sesungguhnya mereka
benar-benar akan berkata, (tOz) 'Xalau di sisi

kami ada sebuah kitab daxi (kitab-kitab yang
dihrrunkan) kepada orang-orang dahulu' (168)

bena"r-benar kami akanjadi hambaAllah y*tg
dibersihkan (dari dosa).' (169) Tetapi, mereka
mengingkarinya (Al-Qur'an), maka kelak
mereka akan mengetahui (akibat keingkaran-
nya rhr). (170) Sesungguhnya telah tetap janji
Kami kepada harnba-hamba Kami yang men-
jadi rasul, (t7t) (yaitu) sesungguhnya mereka
itrt"tt yang pasti mendapat pertolongan. (172)

Sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti
menang. (173) Maka, berpalinglah kamu Mu-
h-"-ad da"ri mereka sampai suahr ketika- (174)

Danr lihatlah mereka, maka kelak mereka akan
melihat (azab itu). (175) Maka, apakah mereka
meminta supaya siksa l(ami disegerakan? (176)

Apabila siksaan itu turun di halaman merekan

ma^ka amat buruklah Pagr hari yang dialami
oleh orang-orang yang diperingatkan ifrr'. (177)

Dan, berpalinglah kamu dari mereka hingga
suatu ketika. (178) Dan lihaflah, maka kelak
mereka juga akan melihal (179) Mahasuci
Thhanmu Ya^ng mempunyai keperkasaan dari
apa yang mereka katakan. (1S0) Dan' kesejahte-

raan ammpahkan atas para rasul. (181) Segala
puji bagi Allah Ttrhan seru sekalia^n alam." (182)

Pengantar
Bbrdasarkan kisah-kisah yang dipaparkan dalam

episode kedua dari surah ash-Shaaffaatini, Allah

mengarahkan Rasulullah pada episode terakhir dari

surah ini untuk mendebat mereka tentang legenda

yang mereka yakini itu. Yakni, legenda yang menga-

takan bahwa para malaikat adalah puti-pufti Allah.

Juga legenda lain yang mereka yakini pula bahwa

antara Allah dengan jin wanita ada hubungan nasab.

Selain itu Allah mengarahkan beliau unhrk meng-

hadapi mereka dengan apa yang mereka katakan

sebelum datang risalah agama ini kepada mereka.

Yaitu, mereka berharapharap agar Allah mengutus

seorang rasul di tengah mereka, dan janji mereka
yang mengatakan siap untuk menerima petunjuk

Allah jika rasul itu datang kepada mereka. Kemudian

bagaimana mereka kafir setelah datang rasul ke-
pada mereka.

Surah ini ditutup dengan mencatat janji Allah
bagi para rasul-Nya bahwa mereka akan menjadi
kelompok yang menang, dan menyucikan Allah
dariyang dildaim oleh orangorangkafir. Setelah itu
mengarahkan pujian bagiAllah Rabb semesta alam.

Menepis Legenda Sesat Kaum Musyrikin

3wt &liffi {.d,{i'i i5 &''}};i 6)
'ojf:$ # t k ;5K, &'44( & +(4\
'6et"$dKs'ij"6 $ :ryie* K{&

s
' Tany alanl.ah (y a Muhnmmnd) kep a.da muela (orang-

orang knfr Mekah), 'Apaknh untuk Tuh-anmu arutk-

anak uanita dan untuk merelm anak laki-laki, atau

apaknh Kami mencip tnknn malniknt-mnlaiknt b erup a

i anin dan mereka meny aksikan (ny a) ? Ketahuilah

bahwa s esungguhny a merekn dengan kebohonganny a

benar-benar mengatakan, Allnh buannk.' Sesungguh-

nya muekn bennr-bennr orang y ang bndusta.-Apalwh
Tuhan memilih (mengutamaknn) anak-anak wanita

daripada anak Laki-l.aki? Apaknh yang teriadi pada-

mu ? Bagaimana (carany a) knmu mmetaplan ? Malw,
apakah kamu tidak memikirkan ? Atau, ap aknh knmu

mempunyai bulcri yang ny ata ? Mala, baw al'ah kitabmu

j ika- kamu memang urang- urang y ang b enar. "' (ash-

Shaaffaafi 149-157)

Dia mengepung legenda mereka dari segenap

penjuru, dan mendebatlogika mereka dan logika ling-

kungan tempat mereka hidup. Mereka lebih meng-

hargai anak lakilaki dibanding anak wanita. Pasal-

nya, mereka menganggap kelahiran anakwanita se
bagai cobaan, dan menganggapwanita sebagai makh-

luk yang lebih rendah dari laki-laki. T:rpi, mereka itu
kemudian mengklaim bahwa para malaikat adalah
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wanita, dan merupakan putri-putri Allah!
Di sini Al-Qur'an berbicara kepada mereka se

suai dengan logika mereka. Juga menarik mereka
untuk melihat betapa lemahnya legenda mereka itu
hingga menurut ukuran-ukuran mereka sendiri.

' Tany alwnl.ah (y a Muhnmmnd) lep adn msre kn (orang-

orang knfir Mekah) 'Apalmh untuk Tilhnnmu anak-
arnk wanita dan untuk mereka arutk laki-lnki'' (ash-
Shaa^ffaail 149)

Jika wanita itu lebih rendah nilainya dibanding
laki-laki seperti yang mereka katakan itu; kemudian
mengapa mereka menjadikan pubi-pufi bagi Rabb
mereka, sementara mereka hanya mau mempunyai
putra-puha?! Ataukah, Allah memilih putri-putri dan
menyerahkan putra-putra hanya untuk mereka?! Ini
dan ifu sama sekali tidak benar! Maka, tanyakanlah
mereka tentang klaim ini yang lemah dan amat jelas

kesalahannya ini.
Tanyakan juga kepada mereka tentang awal

tumbuhnya semua legenda ini. Dari mana datang-
nya pengetahuan mereka bahwa malaikat itu ber-
gender wanita? Apakah mereka menyaksikan pen-

ciptaan malaikat itu sehingga mereka mengetahui
gender malaikat?

'Atau, apaknh Kami menciptaknn malaiknt-mal"aikat
b erupa wanita dan merelu menyaksilan (ny a) ? " (ash-
Shaaffail 150)

Kemudian menampilkan teks perkataan mereka
yang dusta tentang Allah.

"Ketahuilnh bahwa sesungguhnya muelm fungan ke-

bohnnganny a bmar-bsnnr mmgataknn, All.ah bnannk.'
Sesungguhnya mereka benar-benar orang yang ber-
dus ta. " (ash-Shaaffat Lit- 152)

Mereka berdusta- Hal ini sangatjelas, bahkan jika
ditinjau berdasarkan adat kebiasaan mereka yang
berlaku saat ifu sekalipun, serta berdasarkan logika
mereka yang berlaku dalam sikap lebih memilih
anak laki-laki dibandingkan anak wanita. Maka,
mengapa Allah memilih anak wanita di-bandingkan
anak lakilaki?

'Apaknh Tuhn n memilih (mmgutamaknn) annk-anak
wanitn dnripadn anak lnki-lnki?"(ash-Shaaffaaf 153)

Al-Qur'an menunjukkan keterkejutan terhadap
penilaian mereka yang melupakan logika mereka
sendiri yang berlaku di antara mereka.

' Apakah y ang tery adi padamu ? B agaimana (carany a)
kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak me-

mi kir lwn ? " (ash-Shaa.ffaat : L 5 a - fi 5)

Dari mana kalian mengambil sandaran dan dalil
atas penilaian kalian itu?

'Atau, apaknh ktmu menpunyai bukti yang nyata?
Maka, bawalah kitabmu jikn knmu memang lrang-
lrang y ang b en ar. " (ash-Shaaffaat L56-157)

Dan, legenda yang lain. Legenda hubungan anta-

ra Allah dengan jin wanila.

(,r;t"6w*t;ria'$6j,;:i.w,
s

' D an, merela adaknn (hubungan) nasab antara Allah
dan jin. Sesunguhnya jin mengetahui bahwa msrelfl
bennr-benar almn diseret (ke nerakn)." (ash-Shaaf-
faau 158)

Mereka mengklaim bahwa para malaikat itu
adalah anak-anak wanita Allah yang dilahirkan oleh
jin wanita! Dengan demikian, terjadi hubungan
perbesanan antaraAllah dengan jin! Padahal, jin
sendiri mengetahui bahwa mereka adalah salah
satu makhluk Allah, dan ia akan diseret ke neraka
dengan izin Allah. Maka, tentunya tidak seperti
itulah perlakuan Allah terhadap "besan"-Nya, jika
memang mereka berbesan dengan Allah!

Di sini Allah menyucikan Zat-Nya dari dusta
yang bodoh ini.

#tUU;s'#"
' Mahasuci Allah' dnri ap a y ang mnelu sifutlun. " (ash-

Shaaffaau 159)

Dari sekalian jinyang akan diseretke nerakaitu,
dikecualikan satu kelompok dari mereka yang
beriman. Karena di antara jin itu ada yang beriman.

$6;sAraSL
"Kecuali hamba-hnmba Allnh yang dibersihknn dari
(do s a). " (ash-Shaa.ffaaf 160)

Kemudian surah ini mengarahkan pembicaraan
kepada orang-orang musyrik dan sembahan-sem-
bahan mereka berupa tuhan-hrhan palsu, dan akidah
merekayang menyimpang. Redaksi diarahkan ke
mereka, dari pembicaraan tentang malaikal seperti
yang tampak dalam redaksi,

)cj ;iJ y_&'&uttfrr $:'brfr6K9
$tti:;te.y,&",y,e)tJ[aY5S#
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&'GA\:AsgS
'Maka, sesungguhnya knmu dan apa-apa yang knmu

sembah itu, selwlikali tidak dapat menyesatknn (sese-

orang) terh"adnp AlLah, lcecuali orang-orang yang aknn

masuk neraka yang menyala. Tiada seorang pun di
antara kami (malaikat) melainkan mempunyai ke-

duduknn y ang tertentu, dan sesungguhnya kami benar-

bennr b ershnfihnf (dnlnm mmunnilan. perintah Allnh).

Dan, sesungguhnya lami bmnr -bennr b atasbih (kxpona

Alkh)." (ash-Shaa.ffaat: 161- 166)

Maksudnya, kalian dan apayangkalian sembah

ihr tidak dapat memfitnah atas nama Allah. Juga tidak
dapat menyesatkan hamba-hamba-Nya kecuali mereka
yang memang tercatat sebagai penghuni neraka, yaitu

merekayang ditakdirkan untuk memasuki neraka
itu. I(alian sama sekali tak dapat menggoda hati orang
yang beriman secara fikah, yang tercatat sebagai

hamba-hamba Allah yang taat. Neraka Jahannam
itu mempunyai bahan bakar dari jenis yang dike
tahui, yang tabiatnya siap untuk menanggapi fitnah,

dan mendengarkan para pembuat fihrah.
Malaikat menolak legenda itu dengan mengata-

kan bahwa mereka itu masing-masing mempunyai
kedudukan yang tak dapat mereka tinggalkan. Juga
mengatakan bahwa mereka adalah hamba-hamba
ciptaan Allah. Mereka juga mempunyai tugas-tugas
dalam ketaatan kepadaAllah. Mereka bershaf-shaf

untuk shalat, dan bertasbih dengan menyucikan
Allah. Masing-masing dari mereka berdiri pada

derajatnya yang tak dapat mereka langgar. Sedang-

kan, Allah adalah Allah.

Tentara Allah Pasti Menang
Al-Qur'an kemudian kembali berbicara tentang

orang{rang musffi yang menyebarkan legenda-
legenda ini. Selanjutnya Al-Qur'an menampilkan janji-

janji mereka, ketika mereka iri terhadap Ahli Kitab
bahwa mereka itu adalatrAtrli Ifitab. Dan, mereka ber-

kata bahwa jika kami memiliki pelajaran dari nenek
moyang terdahulu (dari Ibrahim atau orang yang

datang setelahnya) , niscaya kami akan berada dalam

sahr tingkatan keimanan, yang karenanya makaAllah

menyelamatkan kami dan memilih kami.

"Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata,
'Kalau di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab

yang diturunkan) kepada lrang-zrang dahulu, benar-

benar knmi akan jadi hamba Alkh yang dibersihknn
(dari dosa)."' (ash-Shaaffaat: 167-169)

Kemudian ketika kepada mereka datang pelajar-

an paling besar yan$ pernah datang ke bumi, mereka
pun mengingkari apa yang pernah mereka ucapkan itu.

.&zj."z/,/4b?t////
$ rr3J',- 'U l-4brOo

'Iitapi, mereka mengingkarinya (Al-foLi an); maka

lul.ak muekn aknn mmgetahui (akibat keingkarannya

itu). " (ush-Slaaafraa;tr 17 0)

Ancaman yang tersembunyi dalam firman Allah,
'Maka, kelak mereka akan mengetahui (akibat ke-

ingknranny a itu), " adalahancaman yang layak bagi
kekafiran setelah permintaan dan angan-angan
mereka tadi! Dan, berkaitan dengan ancaman itu,
Allah menjanjikan para rasul-Nya untuk mendapat-

kan kemenangan dan keunggulan.

'rir$i'tff t$|ay;s-*t|q-U{tAta;
&'"$:t'l(lJ'Lf&

"sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba'
hnmba Kami yang mmj adi rasul, (yaitu) sesungguhnya

merekn itul.ah yang pasti mendapat pertolongan. Dan,
sesungguhnya tentaru Knmi itulnh yang pasti mm.ang,"
(ash- Shaa-ffaaf L7 L - 17 3)

Janji Allah itu telah terbukti dan kalimat Allah
sudah terlaksana. Karena akar-akar akidah telah
terhujam ke bumi, dan bangunan keimanan telah
berdiri, meskipun ada pelbagai macam rintangan,
ada pendustaan dari pendusta agama, serta ada
penyiksaan terhadap para dai dan pengikut dakwah.

Kepercayaan orang{rang musyrik dan kafir telah
hilang. Begitu juga kekuasaan mereka telah hilang.

Sementara itu, yang masih ada adalah akidah
yang dibawa oleh para rasul, yang menguasai hati
manusia dan akal mereka, dan membenfuk tashaw-

wur dan pemahaman mereka. Akidah para rasul itu
tetap menjadi akidah yang paling unggul dan paling

bertahan di muka bumi, meskipun ada pelbagai

rintangan.
Semua usaha yang dicurahkan untuk meng-

hapuskan akidah-akidah nahiah yans dibawa oleh
para rasul, dan gerakan untuk memenangkan suatu
pemikiran atau filsafat tertentu sebagai gantinya, itu

rKr $ aj^i66>(;- ;,j & <1a66 _6

$a+:iiisq
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semua telah mengalami kegagalan. Semua itu gagal

hingga di tempat kelahiran pemikiran atau filsafat
itu. Sehingga, kalimat Allah bagi para rasul-Nya
sudatr terbukti bahwa mereka adalah orang-orang
yang menang dan tentaranya adalah pasukan yang
menang.

Ini secara umum. Ia adalah fenomena yang jelas

terlihal Di seluruh penjuru bumi. Dan, di seluruh
masa.

Ia juga terbukti di seluruh dakwah kepada Allah,
yang padanya tentara Allah mengikhlaskan dirinya,
dan para dai berjuang secara total. Ia adalah aJffiafl
yang menang, apa pun rintangan dan halangan yang
diletakkan untuk menghalangi jalannya, dan ranjau-
ranjau mengancam di jalannya. Meskipun kebatilan
telah menggunakan segala kekuatan besi dan api,
kekuatan propaganda dan dusta, kekuatan perang
dan perlawanan, ... tapi ia adalah peperangan yang
berbeda hasilnya. Kemudian berakhir kepada janji
yang telah diberikan oleh Allah kepada para rasul-
Nya. Dia tak pernah mengingkari janji-Nya, meski-
pun seluruh kekuatan bumi menghalangr jalannya.

Janji untuk memberikan pertolongan, kemenang-
an, dan kejayaan.

Janji ini merupakan salah satu sunnah alam se-

mesta Allah. Sunnah yang berlangsung sebagai-
mana berjalannya planet-planet dan bintang di
porosnya yang teratur; sebagaimana terjadinya
pergantian malam dan siang di muka bumi sepan-
jang zaman; dan sebagaimana kehidupan lahir di
bumi yang mati, yang tertimpa air hujan. Namun,
ia terikat dengan takdir Allah, yang Dia wujudkan
pada waktu yang Dia kehendaki.

Tlanda-tanda yang tampak mungkin terlihat lam-
bat jika diukur dengan usia manusiayang terbatas.
Namun, ia sama sekali tak bergeser dari ketentuan
Allah, dan tak terlambat, serta bisa terjadi dalam
bentukyang tak disadari manusia. Karena, mereka
meminta kemenangan dalam bentuk yang biasa
mereka lihal Sehingga, mereka tidak menyadari ter-
wujudnya sunnah kemenangan dakwah itu dalam
bentuk baru kecuali setelah lewat beberapa waktu!

Manusia menginginkan suatu bentuk tertentu
dari bentuk kemenangan dan keunggulan, bagi
tentara Allah dan para pengikut rasul. Sementara
Allah menghendaki bentuk lain yang lebih sem-
purna dan lebih kekal. Dan, yang terwujud adalah
apa yang dikehendaki Allah, meskipun tentara itu
telah mencurahkan tenaga dan masa yang lebih
lama dari yang mereka tunggu.

Kaum muslimin sebelum Perang Badar meng-

inginkan jika lawan mereka itu bukan orang{rang
Quraisy Tapi, Allah menghendaki mereka melewati
rombongan yang mudah dikalahkan. Kemudian
berhadapan dengan pasukan perang yang sudah
siap menghunus pedang dan dilengkapi pelbagai
alat perang. Apa yang dikehendaki Allah adalah
kebaikan bagi meSeka dan bagi Islam. Dan, itu ada-
lah kemenangan yang dikehendaki Allah bagi Rasul-

Ny4 tentara-Nya, dan dak'wah-Nya sepanjang waktu.
Tbntara-tentara Allah bisa saja kalah dalam suatu

peperangan, mereka ditekuk musuh, dan men-
dapatkan cobaan yang berat. Hal ini karena Allah
menjanjikan mereka kemenangan di peperangan
yang lebih besar. Juga karena Allah menyiapkan
kondisi di sekitar mereka agar kemenangan itu
memberikan buahnya di medan yang lebih luas, di
garis yang lebih panjang, dan bekas yang lebih
kekal.

KalirntAllah telah terucap, kehendak-Nya yang
memberikan janji telah berlaku, dan sunnah-Nya
yang tak pernah bergeser atau menyimpang telah
berjalan.

"Sesungguhnya telah tetap janji Kami lupada hnmba-
hnmba Kami yang mmj adi rasul, (yaitu) sesungguhnya

merekn itulnh yang pasti mendapat pertolongan. Dan,
sesungguhnya tmtara Kami itulnh yang pasti mmnng."
(ash-Shaaffaat z 17 I - L7 3)

Ketika diumuo,t - j*ji enah yang pasti ini, dan
kata-kata yang tetap ini, Allah memerintahkan Rasul-
Nya agar berpalins dari mereka, dan membiarkan
mereka menanti janji dan ketetapan Allah. Juga me
merintahkan beliau agar menunggu hingga melihat
mereka mengalami janjiAllah itu, dan membiarkan
mereka hingga mereka melihat dengan mata kepala
sendiri bagaimana janji Allah itu.

qiq & i# s;,:' -#S & * u: s*I*
UA(U;ffi6qJi6g$6Ja:i1

4gz a >tza/1 - -<-& trzoJn/i...6

&, itfi-opet: $ f, thfJy_r S
' Makn, b erp alinglah knmu (Muhnmmad) dari merelw

sampai suatu lutlkn. Danlihntl"ahmerekn, malu lcelak

merelw aknn melilnt (aztb ;tu;. Makn, apaknh merekn

meminta supaya siksa Kami disegerakan? Apabila
sikaan itu turun di halaman mereka, maka amat
buruklnh pogi hnri yang dialnmi oleh zrang-nrang yang
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dipningatkan itu. Dan, berpalinglnh kamu dari merela
hingga suatu kettka. Dan lihatlnh, makn lcelak merekn

juga aknn melihnt." (ash-Shaa^ffaat z 17 4-179)

Maka Rasulullah berpaling dari mereka, ber-
paling tanpa memperhatikan mereka lagi, dan
membiarkan mereka hingga datang hari di mana
beliau dan mereka melihat perwujudan janji Allah
bagi beliau dan mereka. Jika mereka meminta di-
percepat azab Nlah itu, maka mereka akan amat
menyesal ketika azab Allahitu diturunkan kepada
mereka. KNenajikaazab Allah telah turun, menjadi
amat buruklah pagi hari orang-orang yang men-
dapatkan azabitu.

Allah kembali memerintahkan Rasulullah agar
berpaling dari mereka dan tak memperhatikan ma-
salah mereka, disertai ancaman bagi merekayang
terbungkus dalam perintah yang menakutkan itu.

"Maka, berpalingl"ah knmu (Muhammad) dari merekn

sampai suatu ketika." (ash-Shaaffaail 174)

Juga mengulang isyarat tentang besarnya apa
yang akan terjadi.

'Dan lih^atl.ahmereka, mnkn ketnk muekn aknn melihat
(aznb itu)." (ash-Shaa.ffaaf 175)

Dan, membiarkan mereka secara umum men-
dapatkan kesan tentang besarnya sesuatu yang
menakutkan itu.

Surah ini ditutup dengan penyucian Allah dan
menyatakan bahwa kemuliaan itu adalah milikAllah.
Juga menyampaikan salam sejahtera dariAllah ke-
pada rasul-rasul-Nya. Kemudian mengumumkan
pujian bagi Allah semata... Rabb semesta alam
tanpa sekutu.

.1z ga -,5 - ':F&i&ofi-vi",li:;,,1;-u.:
&a4si-;,iryi::;$^<ggt

'Mahnsuci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan

dari apa yang mereka katakan. Dan, kesejahteraan

dilimpahkan atas para rasul. Segala puji bagi Allalt
Tufutn ssru seknlian aLam." (ash-Shaa.ffaaf 180-182)

Ini merupakan penutup yang sesuai dengan
topik-topik surah. Juga penutup yang menyimpul-
kan masalah-masalah yang dibicarakan oleh surah
ini.3
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'Shaad, demi Al-Qur'an yang mempunyai ke-
agungan. (1) Sebenarnya orang-orang kafir itu
(berada) dalam kesombongan dam permusuhan
yang sengil (2) Betapa banyaknya umat sebelum
mereka yang telah Kami binasakarL lalu mereka
meminta tolong. Padahal (waktu itu) bukanlah

saat untuk lari melepaskan diri. (3) Dat, mereka
heran karena mereka kedatangan seorang
pemberi peringatan (rasul) dari kalangan
mereka; dan orang-orang kafir berkatan 'Ini
adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta-'
( ) Mengapa ia menjadikan hrhan-hrhan itu
Ttrha.n Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-
benar suatu hal yang sangat mengherankan.
(5) Dan, pergilah pemimpinaemimpin mereka
(seraya berkata),'Pergilah kamu dan tetaplah
(menyembah) tuhan-tuhanmu, sesungguhnya
ini benar-bena^r suahr hal yang dikehendaki.
(6) Kani ddak pernah mendengar hal ini dalarrr
agama yang terakhir; ini (mengesakan AIl"h),
ddak lain ha^nyalah (d"rta) ya^ng diada-adakan.
(7) Mengapa {-Qur'an ihr ditrrunkan kepada-
nya di antara kitaP Sebenarnya mereka ragu-
ragu terhadap Al-Qur'an-Ku, dan sebenarnya
mereka belum merasakan azab-Ku. (8) Atar4
apa"kah mereka itu mempunyai perbendahara-
an rahmat Thhanmu Yang Mahaperkasa lagi
IVIaha Pemberi? (9) Ataq apakah bagi mereka
kerajaan langt dan bumi serta yang ada di
antara keduanya? flika ada), maka hendaklah
mereka menaiki tangga-tangga (ke langit). (t0)
Suahr tentara yang besar yang berada di sana
dari golongan-golongan yang berserikag pasti
akan dikalahlwr" (11) Telah mendustakan ("a",rl-
rasul pula) sebelum mereka iar kaum Nut\'Aa4
Fir'aun yang mempunyai tentara yang b*y"t ,
(12) dan Tbamud kaum Luth da.n penduduk
Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang
bersekutu (menentang rasul-rasul). (13) Semua
mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan
rasul-rasul, maka pastilatr (bagi mereka) azab-
Ku (la) Tidaklah yang mereka hrnggu melainkan
hanya satu teriakan saja ya^ng tidak ada baginya

itr=
t rr.".
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saat berselang.(f5) Dan, mereka berkatan 'Ya
Tlrhan kami, cepatkanlah untuk kami azab
yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari
berhisab."'(16)

Pengantar
Ini merupakan surah kelompok Makkiyyah,

yang membicarakan salah satu topik-topik surah
kelompok Makkiyyah, yaitu masalnh tauhid, mnsalnh

wahyu lupada Muhnmmad saw., dan masalah hisab

di akhirat. Ketiga masalah ini dipaparkan di per-

mulaan surah iniyang membentuk episode pertama

dari surah ini. Ia adalah ayat-ayatAl-Qur'an yang
mulia yang berada di atas perkataan ini. Ia mencer-
minkan ketakjuban, perasaan aneh, dan keterkejut-
an yang dirasakan oleh para pembesar musyrikin
di Mekah terhadap dakwah Nabi saw. kepada mereka
agar mentauhidkan Allah, memberitahukan mereka
tentang kisah wahyu dan dipilihnya seorang Rasul

dari sisi Allah.

'Mereka heran karena mereka kedatangan sezrang

pemberi pningatan (rasul) dari kalangan mereka; d an

orang-orang knfir bnkatn, 'Ini adnlah seorang ahli sihir
yang bany ak bndusta, Mengapa ia menjadilmn tuhnn-
tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini
benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.'

D an, p ergilah p emimpin-p emimp in mereka (seray a

berkata), ?ergilnh knmu dan tetaplah (menyembah)

tuhan-tuhnnmu, sesungguhny a ini bmar-benar suatu

hnl yang dikehendaki. Kami tidnk pernnh mmdnngar

lul ini dalnm agama yang tnakhir; ini (mengesalan

Alhfi), tidnk lain hnny alah (dusn) y ang dindn- adn"l"nn.

Mengapa Al-Qi an itu diturunkan leepadanya di
antara kita?...."' (Shaad: 4-8)

Juga mencerminkan cemoohan dan pengtngkar-

an mereka terhadap ancaman azabyang disampai-
kan kepada mereka sebagai balasan atas pendustaan

mereka.

'Dan, mnekn berkata, 'Ya Tith.an knmi, cepatkanlah

untuk kami azpb y ang dtp eruntuklan b agi lami s eb elam

lnrt berhisab. "'(Shaad: 16)

Mereka menganggap berlebihan jika Allah me
milih seseorang dari mereka unfuk kemudian ke-
padanya diturunkan Al-Qur'an di antara mereka,
dan orang itu adalah Muhammad bin Abdullah.
Seorang yang belum pernah memegang jabatan

pimpinan atau kekuasaan di tengah mereka! Oleh
karena itu, Allah mempertanyakan mereka di per-

mulaan surah ini sebagai bentuk komentar atas

perasaan kebenaran dan pengingkaran mereka ifu,
serta ucapan mereka,

"Mengapa Al-foLi an itu diturunkan kepadanya di
antara kita ?...." (Shaad: 8)

Kemudian Allah mempertanyakan mereka,

'Anu, apaknh mnekp itu munpunyai perbendnhnrann

rahmat Tithanmu Yang Mahnperkasa lagi Mahn Pem'
beri? Atau, apalah bagi mereka lurajaan Langit dan

bumi serta yang ada di antara keduanya? Qikn adn),
maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke

h"Stt)."(Shaad: 9-10)

Kemudian Al-Qur'an mengatakan kepada mere-
ka bahwa rahmatAllah itu tak dapat dicegah oleh
seorang pun jika Dia berkehendak untuk mem-
berikannya kepada siapa yang Dia kehendaki.
Manusia sama sekali tak memiliki sesuatu dari
kerajaan langit dan bumi. Namun, Allah membuka-
kan rezeki dan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia
kehendaki. Dia memilih di antara hamba-hamba-
Nya siapa yang Dia ketahui berhak untuk men-
dapatkan kebaikan, untuk kemudian memberikan-
nya pelbagai nikmat tanpa ikatan dan batasan, juga

tanpahitungan.
Dalamredaksi inidatangkisah Nabi Dawud dan

Nabi Sulaiman. Juga anugerah yang diberikan Allah
kepada keduanya, berupa kenabian, kerajaan, pe
nundukan gunung dan burung, penundukan jin dan
angin, di samping anugerah kerajaan, kekayaan
bumi, kekuasaan, {an kesenangan.

Keduanya, meskipun dengan semua keistime-
waan itu, tetap seorang manusiayang mempunyai
kelemahan sebagai manusia. Namun, rahmatAllah
dan perhatian-Nya kemudian menyelamatkan ke
duanya, menutupi kelemahannya, menerima tobat
dari keduanya, dan meluruskan langkah keduanya
di jalan menuju Allah.

Bersama dua kisah tersebul datang pengarahan
Allah kepada Nabi saw. untuk bersabar atas apa
yang beliau dapati dari para pendusta agama, sambil
mengharap anugerah dan penjagaan Allah, seperti
yang dicerminkan olehkisah Dawud dan Sulaiman.

"Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan.
Dan, ingatl.ah h"amba Kami Dawud yrg mempunyai
kekuatnn, sesungguhnya dia amnt taat (l'"pafo TLhnn)."
(Shaad: 17)

Demikian juga datang kisah Ayyub yang meng-
gambarkan cobaan Allah yang berupa kesulitan
bagi orangorang yang iKrlas dari para hamba-Nya.

Kesabaran Ayyub adalah suafu contoh dalam ke-
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sabaran yang tinggr. Juga menggambarkan balasan
yang baik, dan rahmat Allah yang diturunkan ke-
padanya, yang memenuhinya dengan pelbagai
anugerah-Nya. Juga menghapuskan kepedihan-
kepedihannya dengan tangan rahmat Allah yang
penuh kasih sayang.

Hal itu dipaparkan dengan tujuan sebagaihibur-
an bagi Rasulullah dan bagi orang-orangyang ber-
iman, atas apa yang mereka rasakan berupa ke-
sulitan dan aniaya di Mekah.Juga merupakanpen-
jelasan tentang adanya rahmat Allah yang ada di
belakang cobaan, yang mengalir dari perbenda-
haraan Allah ketika Dia menghendaki.

Kisah-kisah ini memenuhi hampir seluruh surah,
setelah pendahuluan, dan membentuk episode ke-
dua darinya.

Surah ini juga mengandung bantahan atas per-
mintaan mereka agar azab untuk mereka diper-
cepat, dan ucapan mereka,

'Dan, merekn berkata, 'Ya Tilhan knmi, cepatkanlnh
untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami se-

belum h.ari berhisab."' (Shaad: 16)

Setelah kisah-kisah itu, dipaparkan satu pe-

mandangan dari pemandangan-pemandangan hari
kiamat, yang menggambarkan kenikmatan yang
menunggu orang{rang yang bertalnva dan neraka
yang menunggu para pendusta agama. Juga me-
nyingkapkan konstanitas nilai-nilai hakiki di akhiral
Yakni, ketika para pembesar yang sombong itu
melihat akhir nasib mereka, dan akhir nasib para
orang miskin yang lemah. Orang miskin yang mereka
cemooh nasib mereka di dunia. Sehingga, mereka
mengolok-olok orang miskin itu, dan menganggap
berlebihan jika orang miskin itu mendapatkan rahmat
Allah, padahal orang miskin itu bukanlah para pem-
besar seperti mereka. Juga ketika orangorang yang
bertalcwa mendapatkan tempat kembali yang baik,

"(Yaitu) surga Afun yang pintu-pintunya tnbulca bagi
merekn. Di dnlnmnya msrekn bntebknn (di atas dipan-
dipan) sambil meminta buali-buah.an yang banyak dnn
minum.an di surga itu. Pada sisi merekn (adn bidadari-
bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya

umumy a. " (Shaad: 50 - 52)

Maka, orang{rang yang durhaka mendapatkan
tempat kembali yang buruk,

"(Yaitu) nerakaJahannam, yang mereka masuk ke
dnlnmny a. Maka, am.at burukl.ahJahnnrmm itu wbagai
tempat tinggal. Inilnh (a.ryb neraka), biarlah merekn
merasakannya. (Minuman mereka) air yang sangat

panas dan air yang sangat dingin. Dan, azab yang lain
yang serupa itu berbagai macam."(Shaad: 56-58)

Mereka saling melaknatdan bertengkal di nemka,
dan mengingat bagaimana mereka mencela orang-
orang yang beriman,

"Dan (orang-orarg durhakn) berkata, 'Mengapa knmi
tidak melihat zrang-zrang yang dnhulu (di dunia) knmi
anggap sebagai orang-orang yangj ahnt (hina) ? Apakah
kami dahulu menjadilwn maekn olok-olokaa atauknh
ktrena mata knmi tidak melihnt merekn?"'(Shaad:
62-63)

Mereka itu tak mendapatinya di neraka. Dan,
telah diketahui bahwa orang-orang yang mereka
cari itu sudah berada di sana, di surga! Inilah jawaban

atas permintaan mereka yang meminta dipercepat
turunnya azab ifu dan cemoohan mereka atas agama.

Pemandangan ini menjadi episode ketiga dalam
surah ini.

Pemandangan ini juga membantah pengingkar-
an mereka atas apa yang diberitakan kepada mereka
oleh Rasulullah, berupa perintah wahyu. Bantahan
ini tercermin dalam kisahAdam di al-mal.a'ul a'laa
'tempat yang tertinggi'ketika Nabi saw. tidak ada
di sihr. Namun, ia (kisah tersebut) adalah berita dari
Allah tentang apa yang terjadi, tentang apa yang tak
disaksikan oleh manusia, kecuali Adam.

Di tengah kisah itu, dijelaskan bahwa yang mem-
buat Iblis celaka, dan mengantarkannya menjadi
makhluk yang terusir dan terlaknat, adalah sifat
hasadnya terhadap Adam a.s.. Juga pendapatnya
yang merasa berlebihan ketikaAllah lebih memper-
hatikan Adam dengan memilihnya. Sebagaimana
halnya orangorang Quraisy menganggap berlebih-
an jika Muhammad saw. dipilih oleh Allah di antara
mereka dengan mendapatkan Al-Qyr'an. Maka,
dalam sikap mereka itu terdapat kelhiripan yang
jelas dengan sikap Iblis yang terusir dan terlaknat
tersebut!

Surah ini kemudian ditutup dengan ditutupnya
episode keempat dan terakhir dalam surah ini. De-
ngan saMaRasulullah saw. bahwa dakvrahyangbeliau
sampaikan kepada mereka itu bukan hasil buatan
beliau. Beliau juga tak meminta bayaran atasnya,
dan akan terjadi berita besar yang akan tiba,

"Katalrnnlah (ni Muhnmmad), Aku tidak meminta
up ah s e dikit pun p adnmu atns dnlal ahku dnn b ulanlnh
aku tenrursuk zrang-zrang lang mengada-adakan. Al-

@i an ini tidnk lnin hnny akh pningatan bagi semesta

alam. Sesungguhnya kamu akan mengetahui (ke-
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benaran) berita Al-Qti an setelah beberapa uaktu
lngi." (Shaad: 86-88)

Episode empat ini, yang mengalir menjelaskan
topik-topik surah dengan cara seperti ini, mengajak
hati manusia berjalan melihat alifiir kematian orang-

orang terdahulu, yang telah berbuat durhaka, ber-
buat aniaya, dan berlaku sombong terhadap para

Rasul dan orangorang beriman. Mereka kemudian
berakhir dengan kekalahan, kebinasaan, dan ke-
rugian.

"Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari
golongan-golongan yang bersmikat, pasti alwn dilcalnh-

kan. Telah mendustaknn (rasul-rasul pula) sebelum

mnela itu laum Nuh, Aad, Fir'aun y ang mempuny ai
tentara yang banyak, Tiamud, kaum Luth dan pen-

duduk Aikah. Mnekn itulnh gohngan-goLorryan yang
bnsekutu (menentang rasul-rasul). Semua mnela itu
tidak lnin hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka
pastilnh (bagi mereka) asb-Ku." (Shaad: 11-14)

l,embaran ini dipaparkan kepada hati manusia.
I-embaran kekalahan, kebinasaan, dan kehancuran
bagi para tiran yang mendustakan agama. Kemudian
dipaparkan lembaran kejayaan, kedudukan mulia,
rahmat, dan penjagaan bagi para hamba Allah yang
terpilih, dalam kisah-kisah Dawud, Sulaiman, dan
Avpb.

Ini dan itu terjadi di muka bumi. Kemudian
mengajak berjalan hati manusia ke hari Kiamat,
unhrk melihat apa yang ada di sana berupa gambar-
gambar kenikmatan dan keridhaan. Juga gambar-
gambar neraka dan kemurkaan Allah. Sehingga,
hati manusia dapat melihatapayang didapat oleh
kedua kelompok itu di akhirat yang kekal. Setelah
keduanya mendapatkan balasan di duniayang frna.

Perjalanan terakhir dalam kisah manusia yang
pertama serta kisah hasad dan penyesatan dari
musuh yang pertama, yang mengarahkan langkah
orang{rang yang sesat secara sengaja dan terenca-
na. Dan, mereka itu adalah orang{rang yang lalai.

Demikian juga di tengah-tengah pelbagai kisah
tadi dihadirkan suahr sentuhan bagi hati manusia,
yang membangkitkannya unhtk melihat kebenaran
yang tersembunyi dalam bangunan langit dan bumi.
Dan, itu adalah kebenaran yang dikehendaki Allah
dengan mengutus para rasul untuk diakui oleh
manusia di muka bumi ini. Berikut ini adalah salah

satu sentuhan itu.

"Kami tidak mmriptalan kngil dan bumi serta apa yang
ada antara keduany a tanpa hikmah.... " (Shaad: 27)

Ini merupakan suatu sentuhan yang banyak
terdapat di dalamAl-Qur'an. Ia merupakan hakikat
yang orisinal dari hakikat-hakikat akidah ini, yang

merupakan materi pembicaraan Al-Qur'an periode

Mekah yang orisinll.
Sekarang kita masuk ke penafsiran yang terinci.

Sumpah Allah dan Kebinasaan
Kaum Musyrikin

tJi$tfli6;aviig'$
*qa;LtrJb',6a]4rilurKlAS

"Sh.aad, demi Al- fui an y ang mempuny ai lceagungan.

Sebenarnya orang-zrang kafr itu (berada) dalam ke-

som.bongan dnn permusuhnn yang smgit. Betapa banyak-

nya umat sebelum merela yang telnh Kami binasaknn,

lnlu merelrn memtnta tolnng padahnl (wakn iA buknn-

lnh saat untuk lari melepasknn diri." (Shaad: 1-3)

Huruf ini, "Shaad", Allah jadikan sebagai bahan
untuk bersumpah, sebagaimana Dia telah bersum-
pah dengan Al-Qur'an yang mempunyai pelajaran.

Huruf ini merupakan ciptaan Allah. Dialah yang
mengadakan huruf ini. Dia mengadakan suara dari
tenggorokan mariusia, mengadakannya sebagai
satu huruf dari huruf-huruf abjad Arab, yang dari-
nyalah terbentuk redaksi Al-Qur'an.

Huruf itu bisa dikuasai manusia, tapiAl-Qur'an
tak dapat mereka tiru, karena ia berasal dari Allah.
Ia mengandung ciptaan Allah yang manusia tak
dapat mendatangkan yang mirip dengannya, tidak
dalam Al-Qur'an juga tidak pada selain Al-Qur'an.

Dan suaraini... yaitu "shaad"... yang dikeluarkan
oleh tenggorokan manusia, keluar dalam bentuk
suara seperti ini dari tenggorokan semata dengan
takdir Allah Yang Maha Mencipta, Yang mencipta-
kan tenggorokan dan suarayang dikeluarkan dari-
nya. Manusia tak dapat membuattenggorokan hidup
seperti ini, yang mengeluarkan suara seperti ini!

Ia merupakan mukjizat yang supranaflrral, jika
manusia betul-betul merenungi hal-hal supranatu-
ral yang menjadi mukjizat di seluruh partikel dari
partikel-partikel tubuh mereka! Dan, jika mereka
memikirkannya, niscaya mereka tak merasa ter-
kejut dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah
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kepada manusia yang Dia pilih di antara mereka.
Karenawahyu itu tak lebih keanehannya dari pen-

ciptaan tubuh mereka beserta keistimewaan-ke-
istimewaan yang ada pada mereka, yang berbenfuk
mukjizatitu!
"Sho.a.d, fumi Al- Qi an yang mempunyai luagungan. "
(Shaad: 1)

Al-Qur'an berisi pelajaran, juga berisi selainnya,
berupa hukum, kisah-kisah, dan pendidikan akhlak.
Namun, pelajaran dan pengarahan manusiauntuk
menuju kepada Allah adalah isinya yang utama. Ia
adalah hakikat yang utama dalam Al-Qur'an ini.
Bahkan hukum, kisah, dan lain-lainnya itu hanyalah
sebagian dari pelajaran ini. Semuanya mengingat-
kan manusia kepadaAllah dan mengarahkan hati
mereka kepada-Nya dalamAl-Qur'an ini. Dan, mak-
na dzt dz-d<ikrbisaberarti Vang telah disebut dan

telah diketahui secara umum'. Ia merupakan peng-

ungkapan yang orisinal terhadap Al-Qur'an.

"sebenarnya orang-orang knfir itu (berada) dalam lu'
sombongan dan p ermusuh.an y ang sengit " (Shaad: 2)

Model redaksi ini menarik perhatian. Karena ia
tampak seakan-akan terputus dari topik pertama.

Yaitu, topik sumpah Allah dengan huruf Slnn{ dart
dengan Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
Sumpah yang tampak tak lengkap secara redaksio
nal. Karena yang disumpahkan itu tak disebut, dan
cukup dengan menyebut sesuatu yang menjadi
bahan sumpah itu. Selanjutnya berbicara tentang
orang{rang musyrik, sikap mereka yang sombong,
dan permusuhan mereka yang sengit terhadap
dakwah.

Namun, keterpufusannya ini dari masalah yang
pertama adalah keterputusan di kulit saja, yang me
nambah perhatian terhadap masalah yang berikut-
nya. Allah bersumpah dengan huruf. ShaaddartN-
Qur'an yang mempunyai keagungan. Hal ini me
nunjukkan perkarayang besar, yang pantas unfuk
dijadikan bahan sumpah oleh Allah. Kemudian di
samping ini dipaparkan kesombongan oftmg{rang
musyrik dan permusuhan mereka terhadap Al-
Qur'an. Ini adarlah satu masalah seb elumhuruf "bal",

dan setelahnya.
Namun, penylnggungan ini dalam redaksi ter-

sebut mengarahkan pandangan dengan sangat ke
pada perbedaan antara pemuliaan Allah terhadap
Al-Qur'an dengan kesombongan orang{rang mu-
syrik terhadap Al-Qur' an dan permusuhan mereka
terhadapnya. Ini adalah perkara yang besar!

Kesombongan serta permusuhan mereka itu

dilanjutkan dengan lembaran kebinasaan dan ke-

hancuran orang sebelum mereka, yang mendusta-
kan agama seperti mereka juga, bersikap sombong
seperti mereka juga, dan memusuhi agama seperti
mereka juga. Kemudian ditampilkan pemandangan

mereka itu ketika mereka meminta pertolongan
tanpa ada yang prenolong, ketika kesombongan
telah meninggalkan mereka, dan yang tersisa tinggal
kehinaan. Juga ketika mereka meninggalkan per-

musuhan mereka dan beralih dengan sikap meratap

minta dikasihani. Namun, tindakan itu mereka laku-
kan setelah terlambat.

"Betapa banyaknya umat sebelum merekn yang telnh

Kami binasalan, hlu mnekn meminta tolong padahal
(waktu itu) bulanlnh saat untuk lnri melepasknn diri."
(Shaad:3)

Barangkali ketika memperhatikan lembaran ini,
mereka terdorong untuk menghapuskan kesom-
bongan mereka; dan kembali dari permusuhan
mereka. Juga membayangkan bagaimana seandai-

nya yang sedang disiksa itu adalah mereka. Me-
manggil-manggil dan meminta pertolongan. Dan,
saat ini mereka masih memiliki kesempatan, se-

belum tiba saatnya mereka memanggil-manggil dan

meminta pertolongan. Tapi, ketika sudah terlambat,
maka tidak ada lagi kesempatan untuk menyelamat-
kan diri!

Pengingkaran Kaum Musyrikin terhadap
Rasulullatr

Al-Qur'an mengetuk hati mereka dengan palu

ifu, dan mendentangkan ke telingamereka seperti
ifu , sebelum memaparkan perincian kesombongan
itu dan permusuhan ini. Kemudian menjelaskan
perkara ini serta menceritakan kesombongan dan
permusuhan mereka ifu.

gtK,gr;$G'br3!:i36:rgt:i:VJ:V5

'Dan, merekn hnan knrmn mnekn lednnngan selrang
pembuipuingatnn (rasul) dnri lalnngan mnekn. Dary
orang-oranglafr bnkata, 'Ini adnlnlt seorangahli sihir

'fiaVt+GI{'l:K;tV":-;W;+gWt

:fifi iuj':;7e:;awg;t\6;;::>"
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y ang bany ak bn dusta. Mengap a ia menj adilwn tuhan-
tuhan itu Tilhan Yang Satu saja? Saunguhnya ini
benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.'
D an, p er gilah p emimp in-p emimp in mereka (s eray a
berkata), 'Pergilnh knmu dan tetaplah (menyembah)

tuhan-tuhnnmu, sesungguhny a ini benar-benar suatu
hnlyang diluhend,aki. Kami tidak pernnh mmdengar
ha,l ini dalnm agama yang terakhir; ini (mengesakan

Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-
adalan."'(Shaad: 4-7)

Inilah bentuk kesombongan mereka.

"Mengapa Al-Qian itu diturunkan
antara kltn ?... " (Shaad: 8)

Itulah bentuk permusuhan mereka,

'Mengapa ia menjadiknn tuhan-tuhan itu Tuhnn Yang

Satu saj a ?..." (Shaad: 5)

"Kami tidnk pnnah mendengar lml ini dnlam agama

yang terakhir... " (Shaad: 7)

"...Ini ad.al.ah seorang ahli sihir yangbanyak berdusta."
(Shaad: a)

",..Ini (mmgesalmn Allnh), tidnk lnin lnnyalnh (dusn)
y ang diada - adalmn. " (Shraad: 7)

Kisah keheranan mereka ketika mendapati bah-
wa Rasul Allah itu seorang manusia, adalah kisah
lama, yang sering terulang, dan diucapkan oleh
semua kaum. Hal itu mereka jadikan alasan unfuk
menolak para rasul sejak permulaan risalah. Peng-
utusan para rasul itu sering dilakukan kepada
manusia, namun manusia masih saja mengulang-
ulang penolakan ini.

'Mereka heran karena mereka kedatangan selrang
pembni peringatan (rasul) dari kalangan merelil. . .. "
(Shaad:  )

Padahal, yang amat dekat dengan hikmah dan
logika adalah jika pemberi peringatan itu datang
dari mereka. Yakni, seorang manusia yang menge-
tahui bagaimana manusia berpikir dan bagaimana
mereka merasakan. Dia dapat merasakan apa yang
berkecamuk dalam diri mereka, apa yang terjadi
pada bangun fubuh mereka, mengetahui kelemahan
dan kekurangan yang mereka rasakan, kecende-
rungan dan dorongan dalam diri yang mereka
temukan, dan apa yang mereka mampu dan yang
tidak mereka mampu dalam berbuat dan bekerja.

Juga mengetahui apa yang menghalangi dan me-
rintangi mereka, dan pengaruh serta faktor sugesti
yang sering menghinggapi mereka.

Manusiayanghidup di tengah manusia danber-
asal dari mereka sehingga kehidupannya menjadi
panutan bagi mereka, dan contoh yang hidup di
depan mata merelp. Sambil mereka merasakan
bahwa dia adalah salah seorang dari mereka, serta
antara mereka dengannya ada kesamaan dan hu-
bungan. Dengan demikian, mereka diajak dengan
manhajyang dia sendiri menjalankannya, untuk
kemudian mengajak mereka mengikutinya. Dan,
mereka dapat mengambil manhaj ini, karena man-
haj ini sudah dipraktikkan oleh seorang manusia
dalam kehidupannla.

Seorang manusia dari mereka. Dari generasi
mereka. Yang berbicara dengan bahasa yang sama
dengan mereka. Mengetahui istilah, tradisi, ke-
biasaan, dan pernik-pernik kehidupan mereka.
Mereka juga mengetahui bahasa orang itu, dapat
mengerti perkataannya, dan dapat berkomunikasi
dengannya. Sehingga, antara dirinya dengan mereka
tidak terdapat jurang perbedaan jenis, bahasa, ke-
biasaan hidup, atau detail-detail kehidupannya.

Namun, jusku sosok yang paling cocok untuk
menjadi pesuruh Allah ini malah selalu menjadi
sumber keheranan, pengingkaran, dan pendustaan
mereka! Hal itu terjadi karena mereka tidak me-
mahami hakikat pemilihan ini. Mereka juga salah
dalam memahami tabiat risalah agama. Bukannya
melihatnya sebagfi pemimpin yang realistis bagi
umat manusia di jalan menuju Allah, mereka malah
membayangkannya sebagai sosok imajinasi yang
tidak jelas dan penuh dengan rahasia-rahasiayang
tak dapat dipahami seperti ini!

Mereka menginginkannya sebagai contoh imaji.
natif yang terbang, tak tersentuh tangan, tidak
terlihat mata, tidak dapat dilihat dengan jelas, dan
tidak hidup secara nyata di dunia manusia! Dan,
ketika ifu mereka menerimanya sebagai legenda
yang misterius sebagaimana mereka menerima
legendalegenda yang membentuk akidah mereka
yang kosong!

Namun, Allah menghendaki bagi umat manusia

-terutama pada risalah agzrma yang terakhir-agar
mereka hidup dengan risalah ini secara normal dan
realistis. Hidup yang baik, bersih, dan tinggi, namun
nyata di muka bumi ini. Bukan khayalan, imajinasi,
saling bertolak belakang. "

Mendengar hal ifu, mereka berkata, "Engkau,
AbuAbdi Syam, katakanlah apapendapatmu, untuk
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kemudian nanti kami jadikan sikap bersama." Ia
berkata, "Kalianlah yang berkata, untuk aku dengar-
kan apa pendapat kalian." Mereka berkata, "Kami
ingin mengatakan bahwa Muhammad hanyalah
seorang dukun." Al-Walid menjawab, 'Tidak, dia
bukan seorang dukun. Karena kita telah melihat
banyak dukun, namun dia sama sekali tidak me-
lafalkan jampi-jampi dukun."

Mereka berkata "I(ami akan katakan dia sebagai
orang gila." Ia berkata, "Dia bukan orang gila. IGrena
kita telah melihat banyak orang gila. Dan, kita lihat
dia sama sekali tidak menampakkan tanda-tanda
orang gila gerak-geriknya maupun gaya bicaranya- "

Mereka berkata "IGmi akan katakan dia sebagai
seorang penyair." Ia menjawab, "Dia bukan seorang
penyair. Karena kita mengetahui semua syair dan
macam-macamnya, dan kita dapati apa yang di-
ucapkannya sama sekali bukan syair."

Mereka berkata, "Kita akan katakan dia sebagai
seorang tukang sihir." Ia menjawab, I'Dia bukan
penyihir. Karena kita telah melihat banyak tukang
sihir dan sihir mereka. Dan, kita dapati dia sama
sekali tidak meniup dan membuat ikatan seperti
fukang sihir."

Kemudian mereka berkata, "lantas apa yang
kita katakan tentang dirinya, Abu Abdi Syams?" Ia
menjawab, "Demi Tuhan, perkataannya mengan-
dung kenikmatan. Dasarnya mempunyai banyak
akar. Cabangnya mempunyai banyak buah ranum.
Dan, setiap kali kalian mengatakan sesuatu stigma
tadi terhadapnya, maka kalian mengetahui bahwa
itu tidak benar. Dan, perkataan yang paling dekat
untuk menggambarkan dia adalah dia seorang
penyihir. Karena dia datang dengan kata-katayang
seperti sihir, yang dapat memisahkan antara sese
orang dengan orang tuanya, arttara seseorang de
ngan saudaranya, antara seseorang dengan ishinya,
dan antara seseorang dengan sukunya."

Maka, orang-orang Quraisy ifu pun bersepakat
untuk mengatakan beliau sebagai penyihir. Ke-
mudian masing-masing orang menempati pos-pos

tempat peristirahatan dan tempat kumpul orang-
orang yang baru datang dari luar Mekah, untuk
kemudian mengingatkan dan menyampaikan fihah
mereka itu.

Itulah tindakan para pembesar Quraisy dengan
mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah
seorang penyihir dan banyak dustanya. Sementara
saling bertolak belakang. "

Mendengar hal itu, mereka berkata, "Engkau,
Abu Abdi Syam, katakanlah apa pendapafonu, untuk

kemudian nanti kami jadikan sikap bersama." Ia
berkata, "Kalianlah yang berkata, untuk aku dengar-
kan apa pendapat kalian." Mereka berkata, "Kami
ingin mengatakan bahwa Muhammad hanyalah
seorang dukun. " Al-Walid menjawab,'Tidak, dia
bukan seorang dukun. Karena kita telah melihat
banyak dukun, Famun dia sama sekali tidak me-
lafalkan jampi-jampi dukun. "

Mereka berkata, "Kami akan katakan dia sebagai
orang gila." Ia berkata, "Dia bukan orang gila. IGrena
kita telah melihat banyak orang gila. Dan, kita lihat
dia sama sekali tidak menampakkan tanda-tanda
orang gila gerak-geriknya maupun gaya bicaranya"

Mereka berkat4 "Kami akan katakan dia sebagai
seorang penyair." Ia menjawab, "Dia bukan seorang
penyair. Karena kita mengetahui semua syair dan
macam-macamnya, dan kita dapati apa yang di-
ucapkannya sama sekali bukan syair."

Mereka berkata, "Kita akan katakan dia sebagai
seorang tukang sihir." Ia menjawab, "Dia bukan
penyihir. Karena kita telah melihat banyak tukang
sihir dan sihir mereka. Dan, kita dapati dia sama
sekali tidak meniup dan membuat ikatan seperti
tukang sihir."

Kemudian mereka berkata, "lantas apa yang
kita katakan tentang dirinya, Abu Abdi Syams?" Ia
menjawab, "Demi Tuhan, perkataannya mengan-
dung kenikmatan. Dasarnya mempunyai banyak
akar. Cabangnya mempunyai banyak buah ranum.
Dan, setiap kali kalian mengatakan sesuatu stigma
tadi terhadapnya, maka kalian mengetahui bahwa
itu tidak benar. Dan, perkataan yang paling dekat
untuk menggambarkan dia adalah dia seorang
penyihir. Karena dia datang dengan kata-kata yang
seperti sihir, yang dapat memisahkan antara sese
orang dengan orang tuanya, antara seseorang de.
ngan saudarany4 antara seseorang dengan istriny4
dan antara seseorang dengan sukunya."

Maka, orang-orang Quraisy ifu pun bersepakat
untuk mengatakan beliau sebagai penyihir. Ke-
mudian masing-masing orang menempati pos-pos

tempat peristirahatan dan tempat kumpul orang-
orang yang baru datang dari luar Mekah, untuk
kemudian mengingatkan dan menyampaikan fitnah
mereka itu.

Itulah tindakan para pembesar Quraisy dengan
mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah
seorang penyihir dan banyak dustanya. Sementara
mereka mengetahui bahwa mereka berdusta ten-
tang apa yang mereka katakan itu. Dan, mereka
mengetahui bahwa Nabi saw. sama sekali bukan
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tukang sihir dan tidak pernah berdusta!
Mereka juga merasa heran terhadap dakwah

beliau yang mengajak mereka unfirk menyembah
Allah saja. Padahal, itu adalah kalimatyang paling
benar dan paling berhak untuk didengar.

" Mmgapa ia mmj adiknn tuhnn- tuh"an itu Tilhnn Yang

Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal
yang sangat mmgherankan.' Dan, pngilnh pemimpin-
pemtmpin mnela (serqa bnlmta) 'Pergilnh lmmu dnn
tetapkh (meny embah) tuhan-tuh.anmu, sesungguhnya

ini b mar -b m"ar suatu lral y ang dilulundnki. Kami tilnk
p ernnh mm"dengar lml ini dal"am agama y ang tnakhir ;
ini (mengesaknn Allah) tidak lain hanyalah (dusta)

y ang diadn- adakan."' (Shaad: 5-7)

Redaksi Al-Qur'an menggambarkan betapa ter-
kejutnya mereka terhadap hakikat fibah yang dekat
ini.

' Mmgap a ia mmj adiknn tuhnn- tuhnn itu Tilhnn Yang

Satu saja?...."

Seakan-akan itu adalah sesuatu yang tak dapat
terbayangkan!

". . . S e sunggu hny a ini b mar - b mnr suatu hnl y ang s angat
mengfurankan. " (Shaad: 5)

Hingga bangunan lafal ujaab juga memberikan
kesan keheranan yang sangat besar!

Al-Qur'an pun menggambarkan cara mereka
dalam menghadapi hakikat ini dalam diri masyara-
kat luas, sambil mengokohkan kepercayaan lama
mereka yang kosong dalam diri mereka- Juga mem-
berikan kesan kepada mereka bahwa di belakang
dakwah agama baru ini terdapat sesuatu yang ber-
lainan dengan tampang luarnya. Dan, merekalah
(para pembesar itu) yang rnengetahui rahasia-
rahasia di belakang semua itu, dan memahami tuju-
an terpendam di belakang dakwah ini!

'Dan, p ngilah p emimpin-pemimpin merekn (seray a
berkata),'Pngilah knmu dan tetaplah (menyembah)

tuhan-tult"anmu, sesunguhnya ini bmar-benar suatu
hnl yang dikehmdaki."'(Shaad: 6)

Ihr bukan agam4 bukan pula akidah, tapi sesuatu
yang dituju yang tersembunyi dalam dakwah ini.
Sesuafu yang seharusnya diserahkan oleh masyara-
kat kepada pakarnya dan kepada orangorang yang
mereka rasa memahami apa-apa yang tersembunyi
dan mengetahui pelbagai manuaeL Sedangkan ma-
syarakat umum, maka hendaknya mereka kembali
mengurusi tadisi warisan nenek moyang mereka,
dan fuhan-tuhan merekayang mereka kenal, serta

tidak memusingkan diri tentang apayang terdapat
di belakans m.anuuerbaruini! Karena tentang hal itu
ada orang-orang yang dapat menanggulanginya.
Maka, hendaknya masyarakat tenang, karena para
pembesarlah nantinya yang akan memikirkan ke
pentingan-kepentingan mereka, juga kepercayaan
dan hrhan-tuhan mgreka!

Ini adalah cara yang sering kali dipergunakan
oleh para penguasa tiran untuk mengalihkan masya-
rakat luas dari memikirkan urusan-urusan umum,
mencari hakikat, dan memikirkan hakikat-hakikat
penting yang menghadapi mereka. Karena ketika
masyarakat umum mengetahui hakikat-hakikat ihr,
niscaya hal itu akan menjadi bahaya bagi para tiran,
ancaman bagi para pembesar, dan akan membong-
kar kebatilan-kebatilan yang menenggelamkan ma-
syarakat umum. Karena, mereka (para pembesar)
tak dapat hidup kecuali dengan menenggelamkan
masyarakat dalam kebatilan-kebatilan!

Selanjutnya mereka memberi kesan kepada ma-
nusia dengan zahir akidah yang dekat dengan mereka-
Yakni, akidah Ahli Kitab setelah ke dalam akidah
Ahli Kitab itu masuk pelbagai legenda yang mem-
buatnya menyimpang dari tauhid yang murni. Mereka
berkata,

"Kami tidak pernah mmfungar hal ini dalam agama

y ang tuakhir ; ini (mmgnakan Alkh) tidak l"ain hnny a-
lnh (dusta) yang diada-ad.aknn." (Shaadz 7)

Akidah trinitas telah bercokol dalam agama
Masehi. Demikian juga legenda tentang Uzair telah
mengakar dalam agama Yahudi. Oleh karena itu,
para pembesar Quraisy menunjuk hal ini sambil
berkata, "Kami tidak pernah mendengar hal ini
dalam agama yang terakhir. Kami tidak pernah
mendengar tauhid muflak kepadaAllah. Maka, apa
yang dibawa oleh Muhammad saw. itu, tak lain
hanyalah dusta yang diada-adakan! "

Islam amat berkeinginan untuk menyucikan
akidah tauhid dan membersihkannya dari seluruh
legenda, karat, dan penyimpangan yang dialami
oleh akidah-akidah sebelumnya- Islam mempunyai
semangat yang besar dalam masalah ini, karena
tauhid adalah hakikat utama yang besar yang di
atasnya berwujud seluruh wujud ini. Dan, wujud ini
bersaksi dengannya dengan persaksian yang jelas

dan tegas. Juga karena tauhid ini pada waktu yang
sama adalah landasan bagi kehidupan umat manusia
seluruhnya, yang kehidupan mereka itu tak dapat
berlangsung dengan baik dalam pokok maupun
cabangnya, kecuali jika berdiri di atasnya.
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Alangkah baiknya jika kami memaparkan per-
lawanan Quraisy terhadap akidah serta keterkejut-
an dan kekagetan mereka atas Islam yang menjadi-
kan tuhan-tuhan hanya safu saja. Juga perlawanan
orang-orang musyrik sebelum Quraisy sepanjang
masa dan terhadap seluruh risalah agama bagi
hakikatini. Di samping itu, dipaparkan keteguhan
semua rasul memegang tauhid ini, dan berdirinya
seluruh risalah di atas dasarnya. Demikian juga
usaha besar yang dicurahkan unfuk menanamkan
hakikat ini dalam diri manusia sepanjang masa.
Kemudian alangkah baiknya jika kami berbicara
agak meluas sedikit untuk menjelaskan nilai haki-
kat ini.

Ia adalah hakikat utama yang besar yang di
atasnya berdiri wujud ini, dan seluruh apa yang ada
di wujud ini bersaksi dengannya.

Kesatuan hukum semestayang mengatur semes
ta ini yang kita lihat dengan jelas, dan mengatakan
bahwa kehendak yang mewujudkan aturan-aturan
ini pastilah sosokYang Esa. Ke mana saja kita me
layangkan pandangan kita di semesta ini, niscaya
kita akan mendapati hakikat ini, hakikat kesatuan
namus (hukum Allah dalam semesta). Kesatuan
yang menunjukkan kesafuan kehendak.

Semuayang ada dalam semesta ini, berada dalam
gerak yang selalu berlangsung dengan teratur.
Atom yang kecil yang merupakan kesahran pertama
bagi segala sesuatu dalam semesta ini, baik makh-
luk hidup maupun benda mati, selalu dalam ke-
adaan bergerak. Ia terdiri dari elektron-elektron
yang bergerak di seputar inti atomyang terdiri dari
proton-proton. Sebagaimana berputarnya planet di
seputar matahari di galaksi Bimasakti. Juga sebagai-
mana berputarnya galaksi yang terdiri dari bebe-
rapa galaksi dan beberapa kelompok gumpalan
awan seputar dirinya. Dan, berputarnya planet-
planef matahari,dan galaksi yang satu arah, dari
Barat ke Timur; dalam arah yang berlawanan de
ngan gerak jarum jam!1

Unsur-unsuryang menjadi pembentuk bumi dan
seluruh planet yang selalu bergerak itu sama.
Unsur-unsur bintang juga sama dengan unsur
bumi. Unsur-unsur itu terbentuk dari atom-atom.
Dan, atom-atom terbentuk dari elekhonelektron,
proton, dan neufron. Semua itu, tak diragukan lagi,
terbentuk dari tiga elemen ini.

Dalam buk:u Ma'a Allah.fi as-SamagDr Ahmad

Zaki menulis, "Pada saat materi berasal dari tiga
unsur ini, para ulama mengembalikan seluruh
energi kepada asal yang satu, yaitu cahaya dan
panas. SinarS, sinarRadio, dan sinarGama. Seluruh
cahaya di dunia, semuanya adalah benfuk-bentuk
yang beragam bagi energi yang satu, yaihr energi
magnet listrik. $emuanya berjalan dengan satu
kecepatan. Perbedaan di antara masing-masing itu
hanyalah pada perbedaan gelombangnya.

Materi terdiri dari tiga elemen. Dan, energi ada-
lah gelombang-gelombang yang saling bersam-
bungan.

Kemudian Einstein dengan teori relativisme
khusus, menyeimbangkan antara materi dan ener-
gi. Ia berkata, 'Materi dan energi adalah sesuatu
yang sama.' Kemudian eksprimencksprimen mem-
benarkan hipotesisnya. Dan, eksprimen yang lain
membenarkan hipotesisnya ifu dengan lebih meya-
kinkan lagi, sehingga didengar dunia.

Dengan demikian, materi dan energi adalah
sesuatu yang sama."

Ini adalah kesatuan dalam pembenhrkan semesta
seperti yang diketahui manusia pada eramodern,
melalui eksprimeneksprimennya. Ada pula kesatu-
an yang tampak dalam sistem semesta seperti di.
tunjukkan oleh hukum gerakan terus-menerus.
Kemudian ia adalah gerakan teratur dan serasi.
Sehingga, tidakada sesuatu pungerakanyang me
nyimpang dalam semesta ini, dan tidak ada gerakan
yang kacau. Yang ada adalah keseimbangan gerakan
ini dalam seluruh makhuk. Sehingga, satu bagian
tidak mengganggu bagian yang lain, juga tidak ada
yang berbenturan satu sama lain. Contoh yang
paling dekat adalah planet, bintang, dan galaksi-
galaksi yang besar yang beredar di angkasa raya.

'Dan, masing-mostng beredar pada garis edarnya."
(Yaasiin:40)

Hal ini menunjukkan bahwa Zatyang meng-
gerakkan semua itu di ruang angkasa raya, dan
yang mengahrr gerakan, jarak dan tempat-tempatnya
adalah Esa, tidak berbilang. Dia Maha Mengetahui
tentang sifat dan gerakan semua benda langit itu.
Dan, menetapkan bagi semua ini dalam rancangan
semesta yang men*jubkan.

Kami mencukupkan diri berbicara secara sing-
kat tentang hakikat kesatuan yang ditunjukkan oleh
sistem semesta ini, yang dipersaksikan oleh semua

t Dikutip daibvkr Ma'a Allah fi as-Samaa', Dr. Ahmad Zal<t, mantan Direktur Universitas al-Azhar.
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yang ada padanya.

Ia adalah hakikatyang dengan berjalan di atas-

nyalah kemanusiaan baru bisa berdiri dengan benar.

Kejelasan hakikat ini dalam hati manusia mem-
punyai urgensitas yang besar dzrlam pola pandang

manusiaterhadap alam semestayang ada di sekitar-
nya, tempat mereka di alam semesta ini, dan hubung-
an mereka dengan segala apa yang ada di alam se
mesta ini, baik benda mati maupun makhluk hidup.

Kemudian pola pandang mereka tentang Allah
Yang Maha Esa serta hakikat keterkaitan mereka
dengan-Nya, dan dengan yang selain-Nya dalam
wujud ini. Semua itu mempunyai urgensitas yang
besar dalam menyesuaikan perasaan manusia dan
gambaran mereka terhadap seluruh urusan ke-
hidupan.

Orang yang beriman dengan Allah Yang Esa, dan

memahami makna keesaan ini, akan menyesuaikan
hubungannya dengan Rabbnya berdasarkan hal ini.

Juga meletakkan hubungannya dengan selain Allah,
pada tempatnya yang seharusnya, dengan tidak
menyimpang. Sehingga, dia tidak memecah-mecah
energi dan perasaannya antara fuhan-tuhan yang
berbeda-beda dan bercampur-baur! Juga tidak
antara pihak-pihak selain Allah, berupa makhluk
Allah yang menjadi penguasa atas dirinya!

Orang yang beriman bahwaAllah Yang Maha
Esa itulah sumber wujud yang satu ini, akan ber-
interaksi dengan wujud ini dan apa yang ada di
dalamnya berdasarkan asas saling kenal, saling
tolong, kasih sayang, dan saling cinta. Sehingga, ia
mewujudkan bagi kehidupan ini suatu cita rasa dan
bentuk yang berbeda yang dirasakan oleh orang
yang tidak mengimani kesatuan ini. Juga tidak me
rasakannya antara dirinya dengan seluruh yang ada

di sekitarnya.
Seorang yang mengimani kesatuan namus Ilahi

dalam alam semesta akan menerima hukum-hukum
Allah baginya dan arahan-arahan-Nya dengan pe
nerimaan yang khusus. Sehingg4 menjadi berjalan
seiring antarahukum yang mengatur kehidupan
manusia dengan namus yang mengatur seluruh
alam semesta. Dan, dia lebih memilih hukum Allah,
karena hukum Allah itulah yang menyelaraskan
gerakan manusia dengan gerakan alam semesta se
cara umum.

Secara umum, mengetahui hakikat ini adalah se
suatu yang urgen bagi kebaikan hati manusia,
kelurusannya, pencerahannya, dan kedamaiannya
dengan alam semesta di sekelilingnya. Dan, menye
laraskan gerakannya dengan gerakan alam semesta

secara umum. Juga kejelasan hubungan antara diri-
nya dengan Penciptanya. Selanjutnya antara dirinya
dengan alam semesta di sekelilingnya. Dan, antara
dirinya dengan seluruh benda maupun makhluk
hidup yang ada di alam semesta ini!Juga konse-
kuensi dari hal itu, berupa pengaruh akhlak, suluk,
sosial, dan kemanqsiaan secara umum di seluruh
bidang kehidupan.

Karena itu, Islam amat memberikan perhatian
untuk menegakkan akidah tauhid ini. Berupa usaha
yang susul-menyusul dan terulang-ulang, dalam
semua risalah dan semua rasul. Hal ifu juga men-
jelaskan mengapa Rasulullah demikian gigih mem-
perjuangkan penegakan kalimat tauhid tanpa kom-
promi.

Dalam Al-Qur'an kita akan melihat keteguhan,
usaha, dan kengototan itu, dalam pengulangan pe
maparan masalah tauhid dan hubungan-hubungan-
nya dalam pelbagai surah MakkiWah secara khusus.

Juga dalam surah-surah Madaniyyah, dalam pel-

bagai kesempatan yang sesuai dengan tabiat topik-
topik yang dibicarakan oleh surah-surah Mada-
nryyah.

Ini adalah hakikatyang dihadapi oleh orangorang
musyrik dengan perasaarl takjub, karena mereka
melihat kegigihan Muhammad saw. dalam mem-
perjuangkannya. Hal itu pulayang mereka bicara-

kan dengan beliau, mereka halangi beliau, mereka
buat manusia heran terhadap beliau, dan mereka
usahakan agar manusia berpaling dari beliau de-

ngan segala cara.'

Berikutnya mereka merasa heran dengan di-
pilihnya Nabi saw. sebagai Rasul Allah.

"Mengapa ALQf an itu diturunkan kepadanya di
antara kita?.... "(Shaad: 8)

Padahal, ini sama sekali ini tidak aneh. Tapi,
sikap mereka tak lain karena hasad. Hasad yang
mendorong mereka unfuk mengingkari, menolak,
dan memisahkan diri dari kebenaran.

Menurut Ibnu Ishaq, Muhammad bin Muslim
b n Sy thab azZuhri menceritakan b ahwa dia pernah

diceritakan bahwa Abu Suffan bin Harb, Abu Jahl
bin Hisyam, Akhnas bin Syuraiq binAmru bin Wahb
ats:Tsaqafi, dan Halif bin Zutrah, suatu ketika ke
luar untuk mencuri dengar Rasulullah membaca A1-

Qur'an saat beliau shalat malam di rumahnya. Ke-

mudian masing-masing mengambil posisi yang tepat
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di luar rumah beliau unhrk mencuri dengar. Masing-
masing orang tidak tahu kalau temannyayang lain
juga sedang mencuri dengar. Maka, mereka semua
dengan serius mendengar suara Rasulullah.

Hingga ketika fajar menyingsing, mereka pun
pulang ke rumah masing-masing. Tapi, di tengah
jalan mereka saling memergoki temannya, dan mereka
pun saling mencela. Kemudian mereka saling me-
nasihati agar tidak lagi melakukan tindakan itu,
karena jika ada orang lain dari pengikut mereka
yang melihat tindakan mereka, niscaya hal itu akan
mempengaruhi orang itu. Setelah itu mereka se-
gera meneruskan perjalanan mereka untuk pulang
ke rumah masing-masing.

Pada malam kedua, masing-masing kembali men-
curi dengar di samping rumah Rasulullah. Dan,
ketika fajar menyingsing, mereka pun segera pulang.

Di jalanan, merekakembali saling memergoki teman-
nya. Mereka pun kemudian saling berpesan agar
tidak kembali mencuri dengar, seperti kemarin.

Ketika datang malam ketiga, mereka kembali
mencuri dengar di samping rumah Rasulullah. Se
panjang malam mereka mendengarkan Rasulullah
membaca Al-Qur'an. Dan, ketika fajar menying=
sing, mereka pun bubar pulang. Di jalanan, mereka
kembali saling memergoki temannya. Kemudian
mereka sepakat untuk mengikat janji untuk tidak
lagi kembali mencuri dengar Rasulullah membaca
Al-Qur'an. Dan, janji itu mereka sepakati bersama.
Kemudian mereka membubarkan diri untuk pulang
ke rumah masing-masing.

Di pagi harinya, Akhnas bin S1'uraiq mengambil
tongkabrya dan selanjuhrya melangkahkan kakinya
untuk menemui Abu Sufyan bin Harb di rumahnya.
Setelah bertemu, ia berkata kepada Abu Sufyan,
"Hai Abu Hanzhalah (bapaknya H mzhalah), cerita-
kanlah pendapahnu tentang apa yang engkau dengar
dari Muhammad?" Dia menjawab, 'Abu Ts'labah,
saya mendengar darinya beberapa hal yang saya
ketahui dan saya pahami maksudnya. Saya juga
mendengar beberapa hal yang saya tidak tahu, dan
saya tidak ketahui maksudnya." Aktrnas menimpali,
"Saya juga seperti ifu."

Ia kemudian pamit dari rumah Abu Sufoan dan
mendatangi Abu Jahl di rumahnya. Kemudian ia
bertanya kepada Abu Jahl, "Hai Abul Hakam, apa
pendapatmu tentang yang kamu dengar dari Mu-
hammad?" Dia menjawab, "Masalahnya bukan
pada yang aku dengar itu. Tapi, karena kami saling
bersaing dengan suku bani Abdi Manaf dalam
meraih kehormatan. Jika mereka memberi makan

kepada orang banyak, kami pun segera memberi
makan kepada orang banyak. Jika mereka menang-
gung sesuatu, kami juga berlomba menanggung-
nya. Dan, jika mereka menyumbang, maka kami
pun menyumbang. Kemudian, ketika persaingan
kami itu sedang pada puncaknya, tiba-tiba mereka
berkata, 'Dari k4ni ada yang menjadi Nabi, yang
mendapatkan wahyu dari langit.' Maka, kapan kami
bisa menyaingi kemuliaan mereka itu? Saya ber-
sumpah tidak akan beriman dengan Muhammad
saw. selamanya dan tidak akan membenarkan dak-
wahnya!" Mendengar jawaban itu, Akhnas pun
segera pamit dan meninggalkannya.

Hal itu, seperti kita lihat, tak lain karena dorong-
an hasad. AbuJahl berperang dalam dirinya untuk
mengakui kebenaran yang mengalahkan dirinya
itu, sehingga dia berbuat seperti itu selama tiga
malam berturut-turut! Hal itu semata karena hasad,
ketika dia melihat Muhammad saw. mencapai derajat
yang tak dapat dicapai oleh orang lain. Itulah rahasia
dalam ucapan orang{rang yang berkata,

"Mengapa Al-Qi an itu diturunkan kepadanya di
antara kita?.... " (Shaad: 8)

Mereka itulah yang juga berkata,

'Mengapa Al-@i an ini tidak diturunkan kepada se-

orang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan
nnifl ini. " (az-Zttl<hruf: 3l)

Di dua tempat itu, terdapat para pembesar musy-
rik yang menjadi penguasa mereka, yang berharap
mendapatkan kepemimpinan melalui jalan agarna,
ketika mereka mendengar bahwa seorang nabi
baru akan segera datang di masa mereka. Namun,
mereka amatterpukul dengan penyakithasad dan
kesombongan mereka, ketika ternyata Allah memi-
lih Nabi-Nya Muhammad saw.. Juga ketika Allah
membukakan bagi beliau pintu-pintu rahmat-Nya
dan mencurahkan kepada beliau pelbagai anugerah-
Nya, sesuai yang Dia ketahui bahwa Nabi Mu-
hammad berhak mendapatkannya, bukan orang
lain di seluruh dunia.

Kemudian Al-Qur'an membalas pertanyaan
mereka itu, dengan bantahan yang beraroma pe-
lecehan, peringatan, dan ancaman.

rAl ,42'i2 )./1( ,2u.7 - ../ ,,
T ewuifisiS>c+se"i$

". . . Sebmnrnya mnekn ragu-ragu terhadap Al- @ti an-
Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-
Kz."(Shaad:8)

Mereka yang bertanya,
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* r;usl(#lt{t
"Mengapa Al-Qi an itu diturunkan kepadanya di
antara kita...?"

Maka, mereka sebenarnya ragu-ragu terhadap

Al-Qur'an itu sendiri. Jiwa mereka belum merasa

yakin bahwa itu datang dari Allah. Mereka masih

ragu tentang hakikatnya, mengingat struktur bahasa

Al-Qur'an itu berbeda dengan sbukhrr bahasa ma-

nusia biasa, danjauh berada di atasnya.

Kemudian Allah mencampakkan ucapan mereka

tentangAl-Qur'an dan keraguan mereka tentangnya,

unhrk kemudian menghadapkan mereka dengan an-

catnan azab,'Dan sebenn'rnl a mnelw b elum mnasalan

azg.b-Ku." kakan-akan Al-Qur'an berkata, "Mereka

berkata seperti itu karena mereka belum merasa-

kan azab. Sedangkan, ketika sudah merasakannya,

maka mereka tidak akan berkata seperti itu lagi,

karena ketika itu mereka sudah tahu hakiJratnya!"

Kemudian mengomentari sikap mereka yang

menganggap berlebihan rahmat Allah bagi Mu-
hammad saw. dengan memilihnya sebagai utusan

Allah di antara mereka, dengan bertanya kepada

mereka apakah mereka memiliki perbendaharaan

rahmat A[ah hingsa mereka berkuasa terhadap

siapa yang berhak diberikan rahmat dan siapa yang

tidak?

A, ,t,
+v4Wi6ri)7)i;t fi*i

'Atnu, apaluh mnekn itu mempuny ai pnben'dah.araan

rahmat Tuhnnmu YangMahnperkasa lngi Mahn Pem-

beri?" (slnaadz 9)

Al-Qur'an mencela etika mereka yang buruk
terhadap Allah, dan campur tangan mereka dalam
perkara yang bukan dalam lingkup urusan mereka

sebagai hamba Allah. Karena Allah memberikan
kepada siapa yang Dia kehendaki, dan tidak mem-

berikan siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Ber-

kuasa, sehingga tak ada seorang pun dapat meng-

halangi kehendak-Nya. Dia juga Maha Memberi-
kan anugerah dan Maha Pemberi yang tak akan

pernah habis pemberian-NYa.

Sementara mereka menganggap berlebihan jika

Muhammad saw dipilihAllah. Maka, atas dasarhak

apa dan atas dasar sifat apa mereka membagi-bagi-

kan pemberian Allah, sementara mereka tak memi-

liki perbendaharaan rahmat Allah?

* kv,$'tg',,ggiAil,:67

'Atau, apakah bagi merelw kerajaan lnngit dan bumi

sntayaig ada di antara lceduanya?.... "(Shaad: 10)

Itu merupakan klaim yang tak dapat mereka
ucapkan. Pemilik langit dan bumi beserta apa yang

ada di antNakeduanya itulah yang berhak unhrk
memberikan atau tidak memberikan, serta memilih
siapa yang Dia keh€ndaki. Maka, jika mereka tidak
memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang

ada di antara keduanya, kemudian apa hak mereka
untuk turut campur dalam urusan Pemilik yang

memperlakukan miliknya sesuai denganyang Dia
kehendaki?

Untuk mencemooh mereka, hal itu kemudian
dilanjutkan dengan pertanyaan apakah mereka me-

miliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada

diantara keduanya. Karena jika perkaranya seperti
ihr, '1 . .malca hmdaklnh mnelm mmniki tangga-tangga

(lce langit)" (ayat1O) agar mereka dapat mengawasi

langit dan bumi serta apa yang ada diantara ke-

duanya. Untuk kemudian mengatur perbendahara-

anAllah, dan memberikan kepada siapayang mereka

kehendaki dan tidak memberi-kan siapa yang mereka

kehendaki. Sesuai dengan sikap penolakan mereka

terhadap pilihan Allah Yang Maha Memiliki serta
berbuat terhadap apa yang Dia miliki dan sesuai

dengan yang Dia kehen-daki!
Kemudian cemoohan ini diakhiri dengan pen-

jelasan hakikat mereka yang sebenarnya.

#v/'ia:iia:+c:fi+
"Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari
golongan- golongan y ang b ns niknt, p asti akan diknkh-
knn."(Shaad: 11)

Mereka tak lebih dari tentarayang terkalahkan,
yang dicampakkan di sana jauh-jauh. Sehingga,

tidak dapat mendekati pengaturan pemilik ini dan

tindakan-Nya terhadap perbendaharaan-Nya itu.
Dan, dia tak memiliki kekuasaan apa pun terhadap

apa yang terjadi dalam kerajaan Allah; tidak me-

miliki kemampuan untuk mengubah kehendak
Allah; dan tak memiliki daya upaya untuk meng-

halangi kehendak Allah. Mereka adalah tentara
yang tak memiliki identitas, tercampakkan, dan

hina serta terkalahkan. Seakan-akan kekalahan ihr

menjadi sifut dasar mereka, yang menguntit mereka,

dan tersusun dalam bangun tubuh mereka! Yang

terdiri dari golongan-golongan yang berbeda-beda

kecenderungan dan keinginannya!
Musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya tak dapat ber-
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buatlain selainmenjadi seperti ini,... sejauh apapun
kekuatan mereka, sekuat apa pun pasukan mereka,
dan selama apa pun mereka berkuasa di muka bumi.

Allah kemudian memberikan pemmpamaan bagr
merekayang berbuat tiran di sepanjang zmnan; dan
ternyata mereka adalah, "Suatu tentara yang besar

yang berada di sana dari golongan-golongan yang
berserilat, pasti akan diknlahkan. "

Kemudian Allah berfirman,

lF;trui,liiJ,:;;ittJe;j'f .veK
k"ytr.9'iia6j\4<f t&;rlfj'i

tvfu,*{#li:.::z=Jl
'1ilnh mendustaknn (rasul-rasul pula) sebelum mnekn
itu lmum Nuh, Aa.d, Fir'aun yang mempunyai tentara
yang banyak, Tamud, knum Luth dan pmduduk Ailuh.
Mereka itulah gohngan-golongan yang busekutu (me-

nentang rasul-rasul). Semua mereka itu tidak lain
hany akh mm.dus n knn ras u I - ras u l, makn p os tlkh ft agl
merekn) azpb-Ku." (Shaad: l2-t4)

Ini adalah contoh orang-orang sebelum suku
Quraisy dalam sejarah. Kaum Nuh, Aad, Fir'aun
yang memiliki piramida yang berdiri di muka bumi
seperti paku, Tsamud, kaum Luth, dan kaum Syu'aib
yaitu penduduk Aikah, 'Mereka itulah golongan-
golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul) ! "
Mereka yang telah mendustakan para rasul.

Kemudian bagaimana nasib mereka, padahal
mereka itu adalah para penguasa tiran yang kuat?
"Pastilnh (b agi merekn) azpb - Ku."Dan, mereka pun
mengalami nasib seperti yang tercatat dalam
sejarah. Mereka pun binasa tanpa meninggalkan
suatu bekas kecuali tanda-tanda yang menunjukkan
kekalahan dan kebinasaan mereka!

Itulah keadaan golongan-golongan yang berse-
kutu menentang rasul-rasul dalam sejarah. Sedang-
kan mereka itu, secara umum, tinggal'menunggu
sahr teriakan saja yang segera mengaldliri kehidup
an mereka di dunia, sebelum datangnyahisab.

t96c6fi-2:t;-:,J;i{gl,;:g
'Tidnklnh yangmerekn tunggu melninkan hnnya satu

terialmn saja yang tidnk ada baginya saat bersehng."
(Shaad: 15)

Teriakan ini jika datang, tak akan dapat diundur-
kan, walau sekejap saja. Karena ia datang pada wakhr
yang telah ditetapkan, yang tak dapat dimajukan

atau dimundurkan. Sebagaimana telah Allah takdir-
kan bagi umat yang terakhir ini untuk menunda
teriakan itu, sehingga mereka tidak mengalami
pembinasaan dan penghancuran seperti yang ter-
jadi pada golongan-golongan yang bersekutu untuk
menentang para rasul itu.

Ini merupakangahmatAllah bagi mereka. Namun,
mereka tak mengetahui nilai rahmat ini, dan tidak
mensl'ukuri Allah atas anugerah ini. Sehingga,
mereka meminta dipercepat balasan mereka, me-
nuntut agar Allah segera menunjukkan nasib akhir
mereka, sebelum datangnya hari yang telah ditetap
kan bagi mereka.

+ -,421J56t6Jt6$6J
"Dan mereka berknta, 'Ya Tithan kami, cepatlmnlah
untuk kami apb yang diperuntukkan bagi kami se-

belum hnri berhisab."'(Shaad: 16)

Pada batas ini, redaksi Al-Qur'an membiarkan
mereka. Selanjutnya mengarahkan pembicaraan
kepada Rasulullah untuk menghibur beliau dari ke
bodohan kaum Quraisyitu dan bwuknya etika mereka
terhadapAllahJuga dari tindakan merekayang minta
dipercepat balasan mereka, pendustaan mereka
terhadap ancamanAllah, dan kekafiran mereka ter-
hadap rahmatAllah. AlQur'an kemudian mengajak
beliau untuk mengingat apayang terjadi pada para
rasul sebelum beliau, yang mendapatkan pelbagai
cobaan. Juga rahmat Allah yang mereka dapatkan,
setelah adanya cobaancobaan itu.

&l$,11,yT5\\'"i;\:(,.Gbb'b j;i1JEyl
'A$&o:;iC:;{yari"ytiJJ4u}auy
'",K;i r -c i\t )Ky6 36 & +s i;K *

4"65;:ge,a^6(r$1.&ttai;,;;JVSV

36$e6jj)e"-F'VlSiJ6'L.t;5Jj
A,TAK^1KIV:*e-,'y-G)(fi.631;^
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LE;Ard, j4Ju;fiy*5:(*3:,s#ys

#,tfi;riti:ifi aF"Ki#z\S#.

"Bersabarlah atas segala apa yang mereka
katakan. Dan, ingatlah hamba Kami Dawud
yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia
amat taat (kepada Ttrhan). (17) Sesungguhnya
Kami menundukkan gunung-gunung untuk
bertasbih bersruna dia (Dawud) di waktu petang
dan pagi. (lS) (Ka1r" tundukkan pula) burung-
burung dalam keadaan terkumpul. Masing-
masingnya amat taat kepada Allah. (19) Kami
kuatkan kerajaannya dan Kami berikan ke-
padanya hikmah dan kebijaksanaan dalam
menyelesaikan perselisihan. (20) Dan' adakah
sampai kepadamu berita orang-orang yang
berperkara ketika mereka memanjat pagar?
(21) Ketika mereka masuk (menemui) Dawud
lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka.
Merekaberkata, Janganlah kamu merasa takut
(Kami) adalah dua orang yang berperkara
yang salah seorang dari kami berbuat zalirn
kepada yang lain. Maka, berilah keputusan
antara kami dengan adil. Janganlah kamu
menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah
kami ke jalan yang lurus. (22) Sesungguhnya
saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sem-
bilan ekorkambingbetina dan aku mempunyai
seekor saja. Maka, dia berkat4'Serahkanlah
kambingmu ihr kepadaku', dan diamengalah-
kan aku dalam pendebatan.' (23) Dawud berkata'
'Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada-
mu dengan meminta kambingmu itu untuk di-
tarnbahkan kepada karnbiopya- Sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat
itu sebagian mereka berbuat zalim kepada se-

bagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal yang saleh;
dan amat sedikitlah mereka ini.' Dan, Dawud
mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka
ia meminta iunpun kepada Ttrhannya lalu me-
nyungkur sujud da"n bertobat (2a)Maka,Kami
ampuni baginya kesalahannya itu. Sesungguh-
nya dia mempunyai kedudukan yang dekat
pada sisi Kami dan tempatkembali yangbaik
(25) Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadi-
kan kamu khalifah (penguasa) di mukabumi,
maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah kamu
mengikuti hawana.ftu, ka.rena ia akan menyesat-
kan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan
mendapatazab yangberal karena mereka me-
lupakan hari perhitungan. (26) Kami tidak#t6'iCk"J;{if;''€;\''J431
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menciptakan langit dan bumi serta apa yang
ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang
demikian itu adalah anggapan orang-orang
ka.fir, maka celakalah orang-orang kafir itu
karena mereka akan masuk neraka. (27) Patut-
kah Kami menganggap orang-or:rng yang ber-
iman dan mengerjakan amal yang saleh sama
dengan orang-orang yang berbuat kerusakan
di muka bumi? Patutkah (p"1") Kami meng-
anggap orang-orang yang bertakwa sama de-
ngan orang-or:rng yang berbuat maksiat? (28)

Lri adalah sebuah kitab yang Kami hrrunkan
kepadamu penuh dengan berkah supaya me-
reka memperhatikan ayat-ayatrya dan supaya
mendapat pelajaran orang-orang yang mem-
punyai pikiran. (29) Karni karuniakan kepada
Dawud, Sulaiman, dia adatah sebaik-baikhamba
Sesungguhnya dia amat taat (kepada Ttrhan-
nya). (30) (InSatlah) ketika dipertunjukkan ke-
padanya kuda-kuda yangtenang di waktu ber-
henti dan cepat waktu berlari pada wakhr sore,
(31) maka ia berkata,'Sesungguhnya aku me-
nyukai kesenangan terhadap barang yang baik
(kuda) sehingga aku lalai mengingat Tirha^nku
sampai kuda itu hilang dari pandangan. (32)

Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku.'Ialu
ia potong kaki dan leher kuda itu. (33) Sesung-
guhnya Kami telah menguji Sulaiman dan
Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya
sebagai tubuh (yarg lemah karena sakit),
kemudian ia bertobal pa) Ia berkata 'Ya Thha.n-
kr4 ampunilah aku dan anugerahkanlah ke-
padaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh se-

orangjua pun sesudahku, sesungguhnya Engkau-
lah Yang Maha Pemberi.' (35) Kemudian Kami
hrndukkan kepadanya angin yang berembus
dengan baik menurut ke mana saja yang di-
kehendakinya, (36) dan (Kami tundukkan pula
kepadarrya) setan-setan semuanya ahli bangun-
an dan penyelam, (37) dan setan yanglain yang
terikat dalam belenggu. (38) Initah anugerah
Kami; maka berikanlah (kepada orang lain)
atau tahanlah (unhrk dirimu sendiri) dengan
tiada pertanggungjawaban. (39) Sesungguhnya
dia mempunyai kedudukan yang dekat pada
sisi Kami dan tempat kembali yang baik. (a0)

DarL ingatlah akan hambaKamiAynrb ketika
ia menyeru Thhannyan'Sesungguhnya aku di.
ganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.'
(41) (Allah berfirman),'llanta:nkanlah kakimu.
Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk

minum.'(42) Kami anugerahi dia (dengan me-
ngumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami
tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka
pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran
bagi orang-orang yang mempunyai pikiran.
(+3) Dan, ambillah dengan tanganmu seikat
(rumpuQ, makapukullah dengan itu danjangan-
lah kamu melanggar sumpah. Sesung-guhnya
Kami dapati dia (Aynrb) seorang yang sabar.
Dialah sebaik-baik hamba- Sesungguhnya dia
amat taat (kepada Thhannya). (44) Dan, ingat
lah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq, dan
Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan
yang besar dan ilmu-ilmu yang tingg. (45) Se-
sungguhnya Kami telah mensucikan mereka
dengan (menganugerahkan kepada mereka)
akhlak yang tinggi yaitu selalu meng-ingatkan
(manusia) kepada negeri akhiral (46) Dar\ se-
sungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar
termasuk orang-or:urg pilihan yang paling baik
(+7) Dan, ingatlah akan Ismail, Ilyasa', dan
Zulkilli. Semuanya termasuk orang-orang yang
paling bail<." (48)

Pengantar
Pelajaran ini seluruhnya adalah berupa kisah

dan contoh dari kehidupanpararasul, yang dipapar-
kan dengan tujuan agar dipahami oleh Rasulullah.
Juga agar beliau tak memusingkan aniaya yang beliau
terima dari kaufilnya, berupa pendustaan, fuduhan,
keterkejutan, dah kebohongan palsu mereka. Ke-
mudian agar beliau bersabar atas segala rintangan
dan halangan yang mereka lakukan terhadap Rasu-
lullah, yang membuat hati beliau sakit.

Dalam kisah-kisah ini dipaparkan bentuk-bentuk
rahmatAllah bagi para rasul sebelum beliau. Yaitu,
rahmatAllah berupa limpahan nikmat dan anugerah
yang diberikan Allah kepada mereka, juga kerajaan
dan kekuasaan, serta penj2gaan dan anugerah. Hal
itu sebagai bantahan atas sikap keanehan kaumnya
melihat beliau dipilih Allah sebagai utusan-Nya.
Padahal, hal itu bukanlah sesuatu yang baru terjadi,
karena telah terjadi sebelumnya pada diri rasul-
rasul terdahulu.

Di antara para rasul adayang diberikan risalah,
juga kerajaan dan kekuasaan. Ada yang mendapat-
kan anugerah berupa penundukan gunung dan
burung-burung yang bertasbih bersamanya. Ada
pula yang ditundukkan baginya angin dan setan.
Misalnya, Nabi Dawud dan Sulaiman. Maka, apa
alasan keanehan mereka jika Allah memilih Mu-
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hammad saw. yang amat jujut di antara sekalian
orang Quraisy, untuk menerima Al-Qur'an di akhir
zarnmi

Kisah-kisah ini juga menggambarkan perhatian
Allah yang terus-menerus terhadap para rasul-Nya,
dan terlingkupinya mereka dengan pengarahan dan
pengajaran Allah. Karena mereka adalah manusia
yang dalam diri mereka terdapat sisi kelemahan
manusiawi. Maka, Allah menjaga mereka dan tidak
membiarkan mereka tenggelam dalam kelemahan
mereka. Namun, Dia menjelaskan dan mengarah-
kan mereka, serta memberikan cobaan bagi mereka
untuk kemudian memberikan ampunan kepada
mereka dan memuliakan mereka.

Paparan ini menenangkan hati Rasulullah, tentang
adanya penjagaan Allah bagi beliau. Juga pemeliha-
raan dan pengawasan-Nya dalam setiap langkah
yang beliau ayunkan dalam kehidupan.

Kisah Para Nabi dan Hikmah di Baliknya

g,Lsi,iL7:J\1,;;\;fi 65i6'bj;it1J6i;i
'fi:S 

& A;"iV g\? ; i,u JVt Gnrt
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t=a::P;
"Bsrsabarl.ah atas segaln apayangmuelm katalan; dan
ingatlah hamba Kami Dawud yang mempunyai lu-
kuatan; sesungguhnya dia amat taat (lcepada Tuhnn).
S esunguhny a Kami menundukkan gunung-gunung
untuk bntasbih bnsamn dia (D awud) di waldu petang

dnn Pag4 dan (Kami tundukkan pula) burung-burung
dalam lceadnan terkumpul. Masing-masingny a amat
taat kepada Atkh. Kami kuatkan turaiaiinya dan
Kami bniknn leepadanya hikmah dan lcebijalcsanaan

dalnm meny elesaiknn p nselisihan " (Shaad: 17-20)

"Bersabarlah"... itu merupakan isyarat kepada
jalan yang telah digariskan dalam kehidupan para
rasul. Jalan yang dilalui oleh mereka semua. Mereka
semua merasakan derita. Semuanya mendapatkan
cobaan. Semuanya bersabar. Dan, kesabaran adalah
bekal dan sifat mereka semua. Masing-masing
sesuai dengan derajatnya dalam tangga kenabian.
Dan, kehidupan mereka seluruhnya penuh dengan
cobaan dan kepedihan. Bahkan, kesenangan pun
merupakan cobaan dan ujian bagi kesabaran dalam

menghadapi kenikmatan dan kesenangan, setelah
merasakan kesulitan. Karena keduanya membutuh-
kan kesabaran dan daya tahan jiwa dalam meng-
hadapinya.

Ketika kita melihat kehidupan para rastil seluruh-
nya sebagaimana yang dikisahkan Al-Qur'an, kita
dapati kesabaran ihtrmerupakan fondasi kehiduapn
mereka, dan unsur yang mencolok di dalamnya.
Kita juga melihat cobaan dan ujian sebagai materi
dan air kehidupan mereka.

Seakan-akan kehidupan orang-orang yang ter-
pilih itu adalah lembaran-lembaran dari cobaan dan
kesabaran yang ditampilkan kepada umat manusia.
Semuanya untuk dicatat bagaimana jiwa manusia
dapat mengungguli kepedihan dan kesulitan; bagai-
mana ia meninggi di atas segala hal yang disom-
bongkan di dunia; melepaskan diri dari syahwat dan
godaan; dan memurnikan jiwa serta menuluskan-
nya unhrkAllah, sehingga ia berhasil dalam ujian,
dan ia dapat meningkat tinggi. Ini adalah jalan me
nujuAllah.

"Bersabarlah atas segala apa yang mereka kata-
kan." Mereka berkata tentang diri beliau, "lni adalah
seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Mereka
juga mengatakan, "Mengapa ia menjadikan tuhan-
tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini
benar-benar suahr hal yang sangat mengherankan."
Dan, mereka berkata, "Mengapa Al-Qur'an itu di.
turunkan kepadanya di antarakita?" Masih banyak
lagi perkataan mereka yang lain.

Kemudian Allah mengarahkan Nabi-Nya saw.

untuk bersabar ketika mendengar segala yang
mereka ucapkan itu. Juga mengarahkan beliau
untuk hidup dengan hatinya bersama contoh<ontoh
lain selain orang-orang kafir itu. Contohcontoh ke
hidupan orang yang mulia, yaifu saudara-saudara
beliau sesama rasul yang beliau ingat mereka, dan
beliau rasakan kedekatan kekerabatan yang kuat
antara diri beliau dengan mereka. Beliau juga ber-
bicara tentang mereka dengan pembicaraan se-

bagai saudara, nasab, dan kerabat. Beliau sering
bersabda'Allnh mnahmnti saudnra say a Nabi fulnn",
.. atau, "Saya lebih berh"ak darifulan."

"Bnsabarlah atas segala apa yang mereka katakan.
Dan, ingatlnh hnmba Kami Dawud yangmempunyai
luhtatnn ; s esungguhny a din amat tnat (l'"p ofu Tuhnn). "
(Shaad: 17)

Nabi Dawud disebut di sini sebagai seseorang
yang mempunyai kekuatan dan seorang yang amat
taat kepadaTuhan. Sebelumnya telah disebut ten-
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tang kaum Nuh, Aad, Fir'aun yang mempunyai
banyak tentara, Tsamud, kaum I-uth dan penduduk
Aikah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat
aniaya dan membangkang kepadaAllah. Tampilan
kekuatan mereka adalah tirani, pembangkangan,
dan pendustaan terhadap agama. Sedangkan, Dawud
adalah seorang yang mempunyai kekuatan, namun
ia amat taat. Ia kembali kepada Rabbnya dalam ke
adaan taat, tobat, beribadah, danberzikir. Dan, Dia
adalah pemilik kekuatan dan kekuasaan.

Di surah al-Baqarah sudah disinggungpermula-
an kisah Dawud, dan kehadirannya dalam tentara
Thalut, di kalangan bani Israel setelah Nabi Musa.
Hal itu terjadi ketika mereka berkata kepada se-

orang Nabi mereka, "Utuslah kepada kami seorang
raja yang dapat memimpin kami berjuang di jalan

Allah. " Maka, Nabi itu pun memilih Thalut sebagai
raja mereka untuk memimpin mereka menghadapi
kekuataan RajaJalut beserta bala tentaranya.

Dawud pun kemudian dapat membunuhJalut.
Ketika itu ia masih berusia remaja. Sejak itu nama-
nya menjadi populer hingga akhirnya ia memangku
jabatan raja, dan jadilah dia seorang pemilik ke-
kuasaan. Namun, ia adalah seorangyang amattaat
dan selalu kembali kepada Rabbnya dengan taat,
beribadah, berzikir, dan beristighfar.

Bersama kenabian dan kerajaan yang dipegang-
nya itu, Allah pun memberikannya anugerah hati
yang berzikir dan suara yang merdu, yang dia guna-

kan unfuk membaca doa-doa untuk menyucikan
dan mengagungkan Rabbnya. Ketenggelamannya
dalam zikir dan kebaikannya dalam membaca puja-
pujian kepada Allah, mengantarkan terbukanya din-
ding pemisah arfiara kediriannya dengan kedirian
alam semesta ini. Sehingga, hakikat dirinya dengan
hakikat gunung dan burung saling bersambungan,
dalam hubungan keseluruhannya dengan Pencipta-
nya. Juga pengagungan mereka serta ibadah mere
katerhadap Rabb mereka. Maka, gunung-gunung
pun bertasbih bersamanya, demikian juga burung-
burung bertasbih bersamanya, bertasbih kepada
Tuhan mereka semua.

"Sesungguhnya Kami menundukknn gunung-gunung
untuk bntasbih bnsamn din (D awud) di w aktu p enng
darF@, dan (Knmi tundukknn puln) burung-burung
dalam luad.aan terkumpul. Masing-masingny a amat
taat kepadn Allnh." (Sllraad: 18-19)

Mendengar berita mereka, manusia tertegun
karena herannya. Mereka tertegun mendengar
gunung-gunung yang membisu ternyata bertasbih

bersama Dawud, di sor-e dan pagr hari. Ketika Dawud
bertawajuh kepada Rabbnya sambil membaca doa-
doa penyucian bagi-Nya, maka burung-burung
kemudian berkumpul mendengar suaranya untuk
selanjutnya mengiringi irama doa dan puja-pujian-
nya. Manusia yang mendengar hal ifu benar-benar
tertegun heran, karena hal ifu berbeda dengan yang
biasa mereka lihal Juga berbeda dengan yang biasa
mereka rasakan, berupa adanya keteryisahan antara
manusia dengan burung dan gunung-gunung!

Tapi, mengapa mereka terheran? Mengapa me-
reka terkejut? Padahal, makhluk-makhluk ini se-

luruhnya adalah hakikat yang satu di belakang
perbedaan jenis, benhrk, sifat, dan ciriciri. Hakikat
yang satu dalam statusnya sebagai makhluk ciptaan
Allah: baik yang berbenhrk maktrluk hidup maupun
benda mati. Ketika bersambung hubungan manusia
dengan Rabb ke tingkatan yang tulus, bercahaya,
dan kesucian ini, maka jarak-.iarak itu pun menjadi
lenyap. Kemudian tampil hakikat yang polos bagi
semuanya. Maka, tersambunglah di antara mereka
itu, melewati jarak perbedaan jenis, bentuk, sifat,
dan ciri yang membedakan dan memisatrkan mere
ka dalam kehidupan biasa!

Allah telah menganugerahi Dawud keistimewaan
ini, dan menundukkan gunung-gunung untuk ber-
tasbih bersamanya di waktu sore dan pagi hari.
Allah juga mengumpulkan burung-burung untuk
bersenandung bersamanya membaca doa dan puja-
pujian kepada Allah. Ini merupakan anugerah yang
melebihi kerajaair dan kekuasaan, bersama kenabi-
an dan keikhlasan.

"Kami kuatlan lerajaannya dan Knmi bsrilan ktpadn-
nya hikmah dan lebijalsanaan dalnm menyelesailmn
p ers e lisihnn." (Shaad: 20)

Kerajaannya kuat dan terhormat. Dia memim-
pinnya dengan penuh hikmah dan ketegasan. Ke
putusannya dalam menyelesaikan perselisihan amat
tegas, dengan pendapat yang tak ragu-ragu. Hal itu
sambil diiringi dengan hikmah, juga kekuatan,
sehingga mencapai kesempurnaan dalam memufus
kan perkara dan memimpin di dunia manusia.

Meskipun demikian, Dawud tetap mendapatkan
fibrah dan cobaan. Namun, penjagaan dan pertolong-
an Allah selalu menuntun langkah-langkahnya. Allatr
selalu bersamanya untuk me kelemah-
an dan kesalahannya. Juga menjaganya dari bahaya
di jalan, dan mengajarkannya bagaimana meng-
hindarkan diri dari bahaya itu.
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'Dan, adakah sampai lcepadamu berita orang-orang

y ang berpnknra kttikn mnela memnnj at pagar ? I{etilm
mereka masuk (menemui) Dawud lalu ia terkejut
knre:na kedatangan) merekn. Merekn bnknta, Jangan-
l"ah knmu mertsa nkut. (Kami) adnlnh dua orang yang

berperknra yang salah seorang dari kami berbuat zalim
lupada yang l.ain. Maka, berilah lwputusan di antara
knmi fungan adilJanganlah knmu menyimpang dari
kebenaran dan tunjukilnh kami le jalan yang lurus.

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan

puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mem-
punyai seekor saja. Mala, dia berkata, 'Suahknnlnh
lambingmu itu leepadnku', dan diamengalnhknn aku

dnlnm pndnbatan.' Dawud b nknta,'Senngguhny a dia

telnh berbuat zplim lupadamu dengan meminta kam-
bingmu itu untuk ditambahkan lupada kambingnya.

Sesunguhnya kebanyakan dari orang-orang yang ber-

suilrnt itu sebagian mnela bnbuat alim lupa"d"a sebagt-

an yang lnin, lucuali lrang-orang yang buiman dnn

mengerjaknn amal yang saleh; dan amat sedikitlah
mnela ini.' Dawud mtngetahui bahwa Kami mengujt
nya; maka ia meminta ampun ktpodo Tilh.annya lalu
menyungkur suj ud dan b ertobat." (Shaad: 2l-24)

Penjelasan fitnah ini adalah bahwa Dawud adalah

seorang Nabi yang raja. Dia mengkhususkan se-

bagia wakhrnya untuk mengurusi masalah-masalah

kerajaan, dan menyelesaikan perkara di antara
manusia. Juga menglihususkan sebagian wakhrnya
yang lain untuk berkhalwat, beribadah, dan mem-

baca doa-doa dan tasbihnya kepada Allah di mihrab
nya. Jika ia masuk ke mihrab untuk beribadah dan

berkhalwat, maka tak ada seorang pun yang berani
masuk ke dalamnya, hingga dia keluar sendiri me
nemui manusia.

Pada suatu hari, dia dikejutkan oleh dua orang

yang masuk ke dalam mihrabnya yang terkunci.
Sehingga, dia pun merasa dikagetkan dengan ke-
jadian itu. Karena, tidak ada seorang yang beriman
atau terpercaya yang berani lancang memasuki
mihrabnya! Dan, keduanya segera menenang-
kannya.

'. . . Mereka b erkata, danganlah kamu merasa takut.
(Kami) adalah dua orangyang berperkara yang salah

seorang dari lcami bubuat zalim lupada yang lain. . . . "

Dan, kami datang untuk meminta diputuskan
atas perkara kami.

"...Malt4 berilah keputusan di antara knmi dengan

adil.JanganLah lamu mmy imp ang dari le b mnran dan

tunjukilah kami ke jalnn yang lurus." (Sha.adz 22)

Salah seorang dari keduanya kemudian segera
memaparkan permasalahannya,

"S esungguhny a s audaraku ini memp uny ai s emb ilan
puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mem'
punyai seekor saja. Makn, dia berkata, 'Serahknnlah

knmbingmu itu kepadaku', dan diamengalahlwn aku

dalnm pafubatan." (Shaad: 23)

Masalah itu, seperti yang dipaparkan oleh salah

seorang yang mengajukan kasus itu, menunjukkan
kezaliman yang jelas dan menarik sehingga tak
mengandung kemungkinan lain. Oleh karena itu,
setelah mendengar pengaduan itu, Dawud segera

memberikan keputusan tanpa terlebih dahulu ber-
bicara kepada pihak kedua, tanpa meminta pen-
jelasan darinya, dan tanpa mendengar alasannya.
Namun, ia segera memutuskan hukum.

'Dawud berkntn,'Sesungguhny a din tel"ah berbuat zplim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk
ditambahknn kepada knmbingny a. S esungguhny a le -

banyakan dari orang- orang y ang bersnikat itu sebagian

merel(n berbuat zplim lepadn sebaginn yang l"ain, lucuali
nrang-lrang y ang buiman dan mengerj almn amal y ang

sakh; dan amat sedikitlah mnekn ini . "' (Shaadz 24)

Tampaknya, pada saat Dawud mengucapkan
keputusannya ini, tiba-tiba hilanglah kedua orang
itu. Ternyata keduanya adalah dua orang malaikat
yang datang untuk mengujinya! Menguji seorang
Nabi yang berkedudukan pula sebagai ralayang
dibebankan oleh Allah untuk mengatur urusan ma-

nusia. Juga untuk memutuskan perselisihan di
antara mereka dengan benar dan adil, dan untuk
mencari kebenaran sebelum memutuskan hukum.

Keduanya memilih unfuk memaparkan masalah

itu kepadanya dalam bentukyang jelas dan menarik.
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Tapi, seharusnya seorang hakim tak boleh ter-
pengaruh oleh provokasi, juga agar tidak tergesa-
gesa. Ia tidak boleh mengambil zahir dari perkataan
satu pihak. Sebelum ia memberikan pihakyang lain
kesempatan unhrk menyampaikan ucapan dan alas-

annya. Karena masalah itu bisa berubah secara
keseluruhan, atau sebagiannya, dan tersingkaplah
bahwa yang terlihat itu adalah menipu, dusta, atau
kurang!

Pada saat itu, tersadarlah Dawud bahwa itu
semua adalah cobaan baginya.

"...Dan Dawud mengetahui bahwa Kami menguji-

n\a...."

Di sini ia kembali kepada sifat aslinya, sebagai
seorang hambaAllah yang amat taat.

"...Maka, ia meminta ampun kepada Tuhannya lnlu
menyungkur sujud dan bertobat. Maka, Kami ampuni
baginya lusalahannya itu. Sesungguhnya dia mem-
punyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan
tempat kembali yang baik." (Sha.ad: 2a-25)

Di sini beberapa kitab tafsir tenggelam bersama
kisah-kisah Israiliat seputar fitnah ini, yang tak se-

suai dengan sifat kenabian. Juga sama sekali tidak
sesuai dengan hakikatnya. Hingga riwayat-riwayat
yang berusaha meringankan legenda-legenda itu
juga terseret bersamanya. Sehingga, ia sama sekali
takpantas unhrk diperhatikan dan taksesuai dengan
firmanAllah,

A ,///,)7 z',1(,27 .l(i,z
d$, ;;tr.C.,-_l&lU b u*,4 oLs ...

"...Sesunguhnya dia mempunyai kedudukan yang
deknt pada sisi Kami dan tempat lumbali yang baik."

KomentarAl-Qur'an yang datang setelah kisah
itu juga menyingkapkan tabiat fitrrah itu. Juga mene
tapkan arah yang dituju Allah bagi hamba-Nya, yang
Dia bebankan kepadanya urusan penyelesaian
hukum dan pengaturan pemerintahan di antara
manusia.

{go6(6,?u,6*re:^1SJ)iKCg;\'+
'bu'u-t\ 9 ifi Jli r; 414 6,iii eJ;
* vqW(^:AS 3\:i6 t{) 4i J-}.' &
"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan knmu
khalifah (penguosa) di muka bumi, maka berilnh lu'
putusan (pnkara) di antara manusia dengan adil dan

janganlnh kamu mengikuti hawa nafu, knrmn in aktn
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya

zrang-zrang yang sesat darij alan Alkth aknn mendapat

wab yang berat, knrena merekn melupaknn hari per-
hitungan."(Shaad: 26)

Itu adalah kekhalifahan di muka bumi, memutus-
kan hukum di ar{tara manusia dengan benar, dan
tidak mengikuti hawa nafsu. Dan, mengikuti hawa
nafsu-yang berkaitan dengan Nabi-bermakna ter-
pengaruh emosi yang pertama setelah mendengar
kata-kata pihak pertama yang melaporkan kasus-
nya kepadanya, dengan tidak mencaricari dan me-
nyelidiki kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga,
mengantarkannya terseret dalam masalah ifu hingga
sampai kepada kesesatan. Sedangkan, setelah ayat
yang menggambarkan akibat dari kesesatan adalah
tentang hukumyang umum dan mutlak atas hasil-
hasil kesesatan dari jalan Allah. Yaitu, Allah tidak
mengacuhkannya dan orang itu pun mendapatkan
azabyarry pedih pada hari perhitungan.

Salah satu bentuk perhatian Allah terhadap Nabi
Dawud adalah Dia mengingatkannya pada kesem-
patan yang pertama. Juga mengembalikannya ke
jalan yang benar, segera setelah ada tanda kecende-
rungan menyimpang pada dirinya. [alu, memper-
ingatkannya akan akhir yang jauh. Sementara ia
belum melangkah satu langkah pun ke arah sesuatu
yang terlarang itu! Itu merupakan anugerah Allah
bagi orang-orang yang terpilih dari sekian hamba-
Nya. Mereka ifu'dengan sifat kemanusiaannya bisa
saja langkah mereka terbenfur sesuahr rintangan.
Tapi, Allah segera mengampuninya, menyelamat-
kannya, mengajarkannya, memberikannya taufik
unfuk bertobat, menerima tobatnya, dan memberi-
kannya pelbagai anugerah, setelah cobaan....

Ketika menjelaskan prinsip kebenaran dalam
kekhilafahan bumi, dan dalam memutuskan hukum
di antara manusia... dan sebelum kisah Dawud
sampai ke akhirnya dalam redaksi Al-Qur'an ini...
maka kebenaran ini dikembalikan kepada asalnya
yang besar. Asal yang di atasnya berdiri langit dan
bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Asal-
nya yang agung dalam bangun alam semesta ini
seluruhnya. Dan, ia lebih mencakup dari kekhali-
fahan bumi dan dari tugas memufuskan hukum di
antara manusia. Ia lebih besar dari bumi ini. Ia juga
lebih jauh jaraknya dari kehidupan dunia. Karena
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ia mencakup inti alam semesta sebagaimana men-
cakup kehidupan akhirat. Darinya dan di atasnya
berdiri risalah yang terakhir. Dan, datang Kitab Suci
yang menjadi penjelas bagi kebenaran yang menye
luruh dan besar ini.

'trt.1waj3,yrue.u'f;i?i'aiwY j
W7\i6ji jJJ#.,_6iGVt{'"";tly.;t

$a?qt-*r|2i6'itci#If-;gi
,J!Sa;+d);G jq-Tf.a4WJ6#

$+-vi
"Karni tidak menciptakan langit dan bumi serta apa

yang adn antara keduanya tanpa hiknuth. Yang danikian
itu adnlah anggapan orang-orarryltafo, mala al'alalnh
orang- orang lafr itu larenn. mnelu aknn mnsuk neralm.

Patutlmh Kami menganggap orang-lrang )ang bnim.an

dan mmgerjalan amal yang saleh samn dtngan zrang-

orangyang bnbuat kcrusalmn di mula bumi? Patutlah

@uU f\ami menganggap lrang-zrang yang bertakwa

sama dengan orang-zrang yang berbuat m"alcsiat? Ini
adalnh sebuah kitab yang Kami turunkan lupadamu
penuh d.engan bnkah supaya mnekn mempnhntikan
ayat-ayatnya dnn supaya men"dapat pelnjaran zrang-

lrang yang mempunyai pikiran." (Shaad: n-29)

Seperti itulah. Dalam ketiga ayat tadi, dijelaskan
hakikatyang besar, agung, menyeluruh, detail, dan

mendalam ihr dengan segala sisinya, cabangnya,
dan episodenya.

Disebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi
serta apayang ada di antarakeduanyabukan tanpa
hikmah. Juga tidak terjadi dalam kebatilan. Namun,
dalam kebenaran dan berdiri di atas kebenaran.
Dari kebenaran yang besar ini terbentuk seluruh
kebenaran. Kebenaran dalam kekhalifahan bumi.
Kebenaran dalam memufuskan hukum di antara
manusia. Dan, kebenaran dalam menilai perasaan

manusia dan amal perbuatan mereka. Sehingga,
orang{rang yang beriman dan beramal saleh tidak
sama dengan para pembuat kerusakan di muka
bumi. Bobot orang{rang yang bertakwa tidak sama

dengan para pembuat dosa.

Selain itu, juga kebenaran yang dibawa oleh
Kitab Suci yang penuh keberkahan ini, yang di-
turunkan oleh Allah agar ditadaburi ayat-ayatnya

oleh manusia. Juga agar para pemilik akal dapat
mempelajari apa yang dapat mereka pelajari dari

hakikat-hakikatyang orisinal ini. Sesuatu yang tak
dapat digambarkan oleh orang-orang kafir, karena
fitrah mereka yang tak bersambung dengan ke-
benaran yang murni dalam bangunan alam semesta

ini. Karena itu, persangkan mereka terhadap Rabb

mereka menjadi jelek, dan mereka tidak dapat me
nangkap dasar kebqnaran sama sekali.

"...Yang demikian itu adalnh anggapan zrang-zrang

kafir, maka ulakalah lrang-zrang kafir itu karena

mereka akan masuk neraka." (Shaad: 27)

SyariatAllah bagi manusia adalah satu bagian
dari namus-Nya dalam penciptaan alam semesta.

Kitab Suci-Nya yang diturunkan adalah penjelas

bagi kebenaran yang di atasnya berdiri namus itu.
Dan, keadilan yang dicari oleh para khalifah di
muka bumi, serta para pemutus perkara di antara
manusia hanyalah satu segi dari kebenaran yang
menyeluruh, yang perkara manusia tak dapat ber-
diri dengan baik kecuali ketika perkara itu ber-
serasian dengan seluruh seginya.

Penyrmpangan dari syariatAllah dan kebenaran
dalam kektralifahan serta keadilan dalam memutus-
kan hukum, tak lain dari penyimpangan terhadap
namus alam semesta yang di atasnya berdiri langit
dan bumi. Dengan demikian, perbuatan itu adalah
perkara yang besar, kejahatan yang besar, dan
perbenturan dengan kekuatan alam semestayang
besar, yang akhirnya akan membuatnya binasa dan

celaka- Karena seorang yang zalim, membangkang
terhadap Tuhan, s'erta menyimpang dari sunnah
Allah, namus alam semesta, dan tabiatwujud... tak
akan dapat bertahan. Ia tak akan dapat bertahan
dengan kekuatannya yang amat lemah menghadapi
kekuatan-kekuatan yang besar ifu, dan gerigi-gerigi
alam semesta yang amat besar itu yang selalu ber-
gerak menggilas!

Inilah yang harus ditadaburi oleh orang-orang
yang bertadabur dan diingat oleh orangorang yang

mempunyai akal.

Setelah komentar yang tampil di tengah kisah
ini, yang ditujukan untuk menyingkapkan hakikat
yang besar, redaksi Al-Qur'an kemudian memapar-
kan nikmat Allah kepada Dawud dan anaknya,
Sulaiman. Anugerah yang diberikan Allah kepada-

nya berupa pelbagai jenis nikmat dan pemberian.

Redaksi Al-Qur'an juga memaparkan fitnah dan

cobaan yang diterimanya, serta penjagaan Allah



Tafsir Fi Zhilalil.Qur'an X (4s) LanjutanJuz XXIII: Akhir ash-Shaafiaat dan Shaatl

baginya. Juga anugerah Allah yang dicurahkan ke
padanya setelah fihrah dan cobaan itu.

nj'L#4r;,ryptel*"J\7lq':r
3J;te.Dgn#1qJ;43i6t;u*
{Ycli&v$vs'6& j,5)*4;{
C; ":Y,,G f55 # otd'i 6iA\F :y6u

4i;iJ;JG $ *a' ;t:'(L -t ;5 lire6a3,(F6Y

geletak di kursi Sulaiman. Keduanya merupakan
dua isyarat yang sampai saat ini saya tak merasa
puas dengan penafsiran-penafsiran yang ada tentang
kedua hal itu, yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir
atau riwayafriwayat tentang keduanya. Karena, itu
semua hanyalah berasal dari israiliatyang mungkar,
atau takwil-takwlf yang tak mempunyai landasan.

Saya tak dapat membayangkan kedua kejadian
ifu dengan gambaran yang memuaskan hati saya,

untuk kemudian saya gambarkan di sini dan saya
ceritakan. Saya tidak mendapatkan satu atsar sahih
yang dapat saya jadikan sandaran untuk menafsir-
kan kedua kejadian itu dan menggambarkannya,
kecuali satu hadits sahih saja. Sahih pada zatnya,
namunhubungannya dengan salah safu darikedua
kejadian tersebut tidak meyakinkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairahr.a.
dari Rasulullah dan ditakhrij oleh Bukhari dalam
sahihnya secara marfu . Nashnya adal ah, "SuLaiman

bnlmta,'Saya aknn bnkzlihng pada mnlnm ini lu tujuh
puluh istri saya. Masing-masing istri saya akan me-

lahirknn seorang tentara yang berjuang di j alan Allnh.'
Tapi, Sulniman tidak mmgucapkan knta In"sya Alkh
letila itu. Kernudian in bnlulihng lepad"a istri-isniny a.

Setelah itu merekn tak adn yang hamil, kecuali seorang

wanita saja yang melnhirlmn seorang bayi lzlaki. Makn,
demi Allnh yang diriku berada dal"am lukuasaan-Nya,
seandninya Sulniman ketika itu mengucapkan insya

Allah, niscaya akan lahir tentara-tentara yang kuat
yang berlihnd di jalnn Allnh."

Bisajadi itulah fikrah yang disinggung oleh ayat-

ayat di sini, dan tubuh yang digeletakkan itu adalah
anaknya yang baru lahir. Namun, ini sekadar ke-
mungkinan. Sementara itu, mengenai kisah kuda
itu, ada yang mengatakan bahwa Sulaiman a.s.

melihatperhrnjukan kudanya di wakhr sore. I(arena
asyik melihat kudanya, maka ia terlewat mengerja-
kan shalat yang seharusnya ia tunaikan sebelum
tenggelam matahari. Karena itu, ia memerintahkan
agar kudanya itu dihadirkan kepadanya untuk ke-
mudian ia potong leher dan kakinya, sebagai balas-
an atas tindakan kuda itu yang membuatnya lalai
dari berzikir kepada Rabbnya. Sedangkan, riwayat
yang lain mengatakan bahwa ia hanya mengusap
kaki dan leher kuda itu, sebagai ungkapan peng-
hormatan terhadap kuda itu karena ia adalah kuda
yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi,
kedua riwayat itu tak ada dalilnya. Sehingga, sulit
unfuk memegang sesuatu makna darinya.

Oleh karena ihr, tidak ada seseorang yang dapat
mengatakan sesuatu secara pasti tentang detail

,-?f '//ila & z,flltl .,,'
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"Kami karuniakan kepada Dawud, Sulaiman, dia
adn-l.ah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat
tant (lce\ adn Tuhnnny a). Qngatlnh) lcetilu dip ntunj uk-

kan lcepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu bn-
henti dan cepat waktu bnl"ari pada waktu sore, makn
ia berknta, 'Sesungguhnya aku menyukni lusenangan

terhndnp barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai
mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pan-
dangan. Bawalnh kuda-kuda itu lumbali lupadaku.
Lalu ia potong laki dan lehu kuda itu. Sesungguhnya

Kami telnh menguji ,lulnimnn dan Kami jadiknn (dia)

tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah

karena sakit), kemudian ia bertobat. Ia berknta, 'Ya

Tithnnku, ampunilnh aku dnn anugnahknnkh lep adn-
ku knaj aan y ang tidak dimiliki oleh s eorang j ua pun
sesudahku, s esungguhny a Engknul"ah Yarry Mahn Pem-

beri.' Kemudian Kami tundukkan lepadanya angin
y ang bnembus dmgan b aik menurut lce man"a saj a y ang

dikehcndnkinya, dan (Kami tundukkan puk fupada'
nya) setnn-setnn semuanya ahl:i bangunnn dnnpnyelmn,
dnn setan yang Inin yang terilmt dalam belm.ggu. Inilnh
anugerah Kami, maka beriknnlah (lepada orang l"ain)

atau tah.anlnh (untuk diimu sendiri) dengan tinda pn-
tanggungj aw aban. S esungguhnya dia mempurry ai lu -

dudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat
kembali yang baik." (Shaad: 30-a0)

Dua isyarat yang terdapat di sini, tentang kuda-
kuda yang tenang wakhr berhenti, yaihr kuda yang
terlatih. Juga tentang tubuh yang dijadikan ter-
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kedua kejadian yang disinggung dalam Al-Qur'an
tersebut.

Yang kita bisa pahami darinya hanyalah ada

cobaan dariAllah dan fitnah bagi Nabi Sulaiman a.s.

yang berkaitan dengan tindakannya dalam kerajaan
dan kekuasaannya, sebagaimana Allah mencoba
nabi-nabi-Nya yang lain. Tujuannya untuk me-
ngaratrkan dan memberikan petunjuk bagi mereka,
dan menjauhkan langkah-langkah mereka dari
kekeliruan. Sulaiman kemudian kembali kepada
Rabbnya dan bertobat, serta meminta alnpunan,
sambil mengajukan doa dan harapan kepada Allah.

"Ia berluta, 'Ya Tuhnnku, ampunilnh aku dan anuge-

rahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh

seorang jua pun sesudahku, sesungguhny a Engkaulah
Yang Maha Pemberi."' (Shaad: 35)

Penalnvilan yang paling dekat bagi permintaan
Sulaiman a.s. ini adalah bahwa dia bukannya meng-
hendaki suatu monopoli tertenfu. Tapi, dia meng-
inginkan suatu kekhususan yang tampak dalam
bentuk mul<1izat. Dia menghendaki suatu jenis
tertentu. Dia mensinginkan kerajaanyang memiliki
kekhususan yang membedakannya dari seluruh
kerajaan lain yang datang setelahnya. Juga memiliki
sifat tertentu yang tak terulang dan tak biasa dalam
kerajaan yang dikenal manusia.

Allah pun memenuhi permintaan-Nya, dan mem-
berikannya kerajaan yang berbeda dari biasanya,
yaitu kerajaan khusus yang tak terulang setelahnya.

"Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang
bnembus dengan baik menurut lu mana saja yang di-
lrzhendakinya, dan (Kami tunduklmn puln lcepadanya)

setan-setan semuanya alili bangunan dan pmlelnm, d,an

setan yang lnin yang tnilmt dnl.am belmggu."(Shaad:
36-38)

Penundukkan angin bagi seseorang hamba Allah,
dengan izinAllah, takkeluar dari tabiahrya sebagai

angin yang tunduk kepada kehendak Allah. Ia di-
tundukkan bagi kehendak Allah, dan mengalir
berdasarkan perintah-Nya sesuai dengan namus-
Nya. Jika Allah menghendaki bagi seseorang hamba
Nya pada suahr masa tertentu untuk mengungkap
kan kehendak Allah, dan menyesuaikan kehendak-
nya dengan perintah Allah dalam masalah tersebut,
serta angin mengalir sesuai yang dia kehendaki,. . .

maka itu adalah perkara yang tidak sulit bagi Allah.
Hal sepertiitu terjadi dalam pelbagaibentuk. Allah
berfirman dalam Al-Qur' anul-Karim kepada Rasu-

lullah,

"Sesungguhnya jikn tidak b nhmti orang- orang munnfik,
orang-lrang yang berpenyakit dalam hatinya, dan

zrang- lrang y ang meny ebarknn knbar bohong di Madi-
nah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan
kamu (untuk memerangt) mereka, kemudian mereka

tidak menjadi tetangamu (di Madinah) melainkan
dalnm waktu yang slbentar." (al-Ahzaab: 60)

Apa makna ini? Maknanya bahwa mereka itu jika
tidak berhenti, maka kehendak Kami akan ber-
gerak untuk memberi perintah kepada engkau
untuk memerangi mereka dan mengeluarkan mereka
dari Madinah. Hal iniakan terjadi dengan mengarah-
kan kehendakmu, dan keinginanmu unhrk meme-
rangi mereka dan mengusir mereka. Dengan demi-
kian, kehendak Kami terlaksana melalui dirimu. Ini
merupakan suatu jenis kesesuaian perintah Allah
dan urusan Nabi saw., dan kehendak Allah serta
kehendak-Nya yang asli. Kedua hal itu tampak dalam
kehendak Rasulullah, dan perintah beliau sesuai
dengan yang dikehendaki Allah.

Ini mendekatkan kepada kita makna penundukan
angin sesuai perintah Sulaiman a.s.. Yaifu, penun-

dukannya bagi perintahnya yang sesuai dengan
perintah Allah dalam mengarahkan angin ini, yang
mencerminkan perintahAllah dan yang diungkap
kan seperti itu.

Demikian pula Allah menundukkan setan-setan
bagi Sulaiman untuk diperintahkan mendirikan apa
yang dia kehendaki; menyelam ke dasar lautan dan
bumi unhrk mencari sesuatu. Juga memberikannya
kekuasaan untuk menghukum pihak yang menya-
lahi perintahnya dan yang membuat kerusakan,
dari sekalian makhluk yang Allah tundukkan ke-
padanya, dan yang terikat dengan belenggu, de-

ngan cara mengikatkan tangan ke kaki mereka.
Atau, dua-dua orang dibelenggu bersamaan, atau

lebih dari dua orang diikat secara bersamaan de-

ngan belenggu, sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian dikatakan kepadanya, "Engkau bebas

melakukan apa yang engkau kehendaki pada apa
yang telah Allah berikan kepadamu, berupa ke-
kuasaan dan nikmal Engkau juga bisa memberikan
kepadasiapayang engkau mau dan dengan carayang
engkau mau. Dan, engkau juga bisa mencegahnya
dari orang yang engkau kehendaki, sesuai dengan
yang engkau kehendaki."

"Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada

orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri)
dengan tiadn pertanggungj awaban." (Shaad: 39)

Hal iftr merupakan tambahan dalam pemuliaan
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dan anugerah. Kemudian semua itu ditambahkan
dengan diberikannya kedekatan kepada Rabbnya di
dunia dan tempat kembali yang baik di akhirat
baginya.

"Sesunguhny a dia mempuny ai lceduduknn y ang dt knt
pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik."
(Shaad: a0)

Itu merupakan suatu tingkatan yang besar dalam
pemeliharaan, keridhaan, pemberian nikmat, dan
pemuliaan.

Kemudian kit" b*j"l;*r*un u kisah cobzian
dan kesabaran, serta pemberian nikmat dan anuge
rah setelah itu. Kita berjalan bersama redaksi yang
menceritakan kisah Ayyub a.s..

,/3",L8;A,u'JXSg,6\-3.J\a'k3"{5
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'D an, ingatlnh alan hamb a Knmi Ayyub lutika ia me -

nyeru Tithannya, 'Sesungguhnya aku digangu setan

dengan kepayahan dan siksaan.' (Allah berfirman),
'Hantamkanlnh kakimu, inilnh air yang sejuk untuk
mnndi dan untuk minum.' Kami anuguahi dia (dtngan

mengumpullan l<embali) keluarganya dan (Kami tam-
bahknn) lupada mnekn sebanyak merekn pula sebagai

rahmnt dari Knmi dnnpelnjaran bagi orang-zrangyang
mempunyai pikiran. Dan, ambill.ah dengan tanganmu
seilmt (rumput), mnla pukullnh fungan itu dnnjangan-
lah kamu melanggar sumpah. Sesunguhnya Kami
dapati dia (Ayy"b) sezrangyangsabar. Dial"ah sebaik-

baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (lepada
Tuhnnny a)." (Shaad: 4L-44)

Kisah cobaan terhadap Aynrb dan kesabarannya
sudah diketahui secara luas. Ia menjadi contoh bagi
cobaan dan kesabaran. Namun, ia penuh dengan
kisah-kisah israiliat. Batasan yang aman tentang
kisah ini adalah bahwa Ayyub a.s., seperti yang
disebut dalam Al-Qur' an, merupakan seorang ham-
ba Allah yang saleh dan amat taat. Kemudian Allah
memberikannya cobaan, dan dia pun bersabar

dengan baik. Cobaan itu adalah musnahnya harta-
nya, keluarganya, dan temannya secara keseluruh-
an. Namun, ia tetap dalam hubungannya dengan
Rabbnya, yakin terhadapNya, dan ridha terhadap
takdir-Nya.

Kemudian setan membisikan waswas kepada
sisa pengikut Ayyub yang ikhlas yang berjumlah
sedikit, yang tetap setia terhadapnya, dan di antara
mereka adalah istrinya. Setan membisikkan kepada
mereka dengan mengatakan bahwa jikaAllah men-
cintai seseorang, niscaya Dia tidak akan memberi-
kan cobaan seperti yang diberikan kepada Ayyub
ini. Kemudian mereka menyampaikan hal itu ke-
pada Ayyub, dan hal itu pun memberikan aniaya
yang besar dalam dirinyayang melebihi kesulitan
dan cobaan itu. Ketika istrinya membicarakan se
bagran dari pembicaraan tadi kepadanya, maka ia
pun bersumpah bahwa jika Allah menyembuhkan-
nya, niscaya ia akan memukul istrinya beberapa
kali-ada yang mengatakan seratus kali.

Ketika itu ia mengadukan keadaannya, aniaya
setan terhadapnya, bisikannya kepada para peng-
ikutnya yang setia, dan pengaruh aniaya ifu pada

dirinya.

"...Sesungguhnya aku diganggu setan dengan lupayh-
an dan silesaan."(Shaad: 41)

KetikaAllah mengetahui kejujuran dan kesabar-
annya serta menjauhnya ia dari usaha-usaha per-
musuhan setan, dan aniayayang dirasakannya akibat
usaha permusuhan setan itu, maka Allah segera
menurunkan rahmat-Nya kepadanya. Yaitu, Dia
mengakhiri cobaan terhadap Aynrb dan mengem-
balikan kesehatannya. Dia memerintahkannya me
mukul tanah dengan kakinya. Sehingga, terpancar-
lah mata air yang dingin yang kemudian ia perguna-
kan untuk mandi dan minum. Sehingga, ia pun se
gera sembuh total:

"(Allnh brrfirman),'Hantamknnlnh knkimu, inilnh air
yang sejuk untuk mandi dnn untuk minum. "' (Shaad:
42)

Allah berfirman,

"Kami anugtrahi dia (dmgan mmgump ullwn kanb ali)
keluarganya dan (Kami tambahknn) lupada merekn

sebanyak merekn puln sebagai rahmat dari Kami dnn
pel"aj aran bagi orang-orang y ang mempunyai pikiran. ".

(Shaad: 43)

Beberapa riwayat mengatakan bahwa Allah
menghidupkan kembali anak-anaknya dan mem-
berikannya keturunan sebanyak mereka lagi. Tapi,
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dalam teks Al-Qur'an tidak ada buktiyang menun-
' jukkan kepastian bahwa Allah menghidupkan anak-

anaknya yang sudah mati. Bisa pula maknanya
bahwa dengan kembali sehatnya Ayyub, maka ia
dapat mengembalikan keluarganya yang mereka
itu sebelumnya baginya seperti orang-orang yang

sudah hilang. Dan, dia diberikan rezeki dengan se
lain mereka, serta tambahan nikmat, rahmat, dan
pertolongan Allah. Sehingga, pantas disebut dan
dijadikan pelajaran oleh orangorang yang berakal
dan mempunyai pikiran.

Yang terpenting dalam pemaparan kisah-kisah di
sini adalah penggambaran rahmat Allah dan anu-
gerah-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang Dia
berikan cobaan. Kemudian mereka bersabar atas

cobaan-Nya, dan mereka merasa ridha terhadap
takdir-Nya.

Sedangkan, sumpah AySrb yang akan memukul
istrinya, maka sesuai dengan rahmat Allah baginya
dan bagi istrinya yang telah berjasa menjaganya dan

bersabar atas cobaan yang terjadi padaAyyub dan
dirinya, maka Allah memerintah Aynrb untuk me-
ngumpulkan beberapa helai rumput, sesuai jumlah
yang telah ia tetapkan. Setelah itu ia gunakan untuk
memukul istrinya sekali saja. Sehingga, perbuatan-

nya itu memenuhi sumpahnya dan berarti ia tidak
melanggar sumpahnya itu.

"Dan, ambillah dengan tanganmu seikat (rumput)
maka pukullah dengan itu dan janganlah knmu me-

lnnggar sumpah...."

Pemudahan dan pemberian nikmat ini adalah
balasan atas kesabaran Ayyub menerima cobaan
dan ketaatannya.

"...Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) selrang

yang sabar. Dialah sebaik-baik hnmba. Sesunguhnya

dia amnt taat (krpana Tuhnnnya)." (Shaad:   )

Setelah memaparkan tiga kisah ini dengan se
dikit terperinci, dengan tujuan agar Rasulullah
mengambil pelajaran darinya dan bersabar atas

cobaan yang beliau hadapi, kemudian redaksi Al-

Qur'an menyebut secara sekilas beberapa orang
rasul. Kisah-kisah mereka ketika menghadapi coba-

an dan sikap sabarmereka, jugapemberian nikmat
dan anugerah Allah kepada mereka. Yaitu, dalam
kisah-kisah Dawud, Sulaiman, dan Ayyub a.s. dan
di antara mereka ada orangorang yang lebih dahulu
dari mereka, yang diketahui zarnannya. Ada pula

yang kita tidak ketahui zamannya. KarenaAl-Qur'an
dan sumber-sumber yang meyakinkan yang kita
miliki, tidak menyebutkan waktu yang pasti tentang
hal itu.

--6:tv"i'li,$tfr -a*;V(*itq:c5:s
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'Dan, ingatlnh hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq,

dnn Ya' qub y ang munp uny ai p u b uatan- p er b u atan y ang

besar dnn ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya Kami
telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan

kepada mereka) akhlak yang tingi yaitu selalu me-

ngingatknn(manusia) kepada negeri akhirat. Dan, se-

sunguhnya mereka pad.a sisi Kami benar-benar ter-
masuk orang-lrang pilihan yang paling baik. Dan
ingatlah aknn Ismail, Ilyasa', dnn Zulkifli. Semuany a
tnmasuk orang-orang yang paling baik. " (Shaad: 45-
48)

Ibrahim, Ishaq, dan Ya qub, juga Ismail, tentunya
mereka hidup sebelum Dawud dan Sulaiman.
Namun, kita tidak mengetahui mana di antara mereka
yang sezaman dengan Aygrb. Demikian juga llyasa'
dan Zulkifli. Di dalam Al-Qur'an tidak ada cerita
lengkap tentang mereka, yang ada hanya isyarat
secara cepat saja. Dan, ada seorang nabi dari nabi-
nabi bani Israelyang namanya dalam bahasalbrani
adalah Ileiasa, dan dia adalah Ilyasa'dalam bahasa
Arab. Sedangkan Zulkifli, kita tidak mengetahui
sesuafu tentangnya kecuali sifabrya ini, yaifu "rrang'
orang yang paling baik".

Allah menyifati: Ibrahim, Iqhuq, dan Ya'qub se
b agu "y ang m.unpuny ai p nb uatnn - p erbu at an y ang b e s ar
dan ilmu-ilmu yang tingi". Dalam ungkapan itu,
amal saleh digambarkan sebagai "tangan-tangan".

Sedangkan, pandangan yang tepat atau pemikiran
yang benar digambarkan dengan penglihatan. Se
hingga, seakan-akan orang yang tak beramal saleh
berarti ia tak mempunyai tangan. Dan, orang yang

tak berpikir dengan benar seakan-akan orang yang

tak mempunyai akal atautak mempunyai peng-

lihatan!
Disebut pula salah satu bentuk pemuliaan bagi

mereka. Yaitu, Allah memberikan mereka suatu
sifat khusus agar mereka mengingat akhirat, dan
mengosongkan diri dari segala sesuatu selainnya.
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"Sesungguhny a Kami telnh menyuciknn merekn dengan

(mmganuguahknn lupada merekn) akhlak yang tinggi
yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri

akhirat."(Shaad: 46)

Ini adalah keutamaan dan ketinggian mereka.
Dan, ini membuat mereka di sisi Allah sebagai
orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang
terbaik.
"Dan, sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-
benar tumasuk orang-orang pililun y ang paling baik. "
(Shaad: 47)

Demikian juga Allah memberi persaksian bagi
Ismail dan Ilyasa' serta Zulkifli bahwa mereka adalah
orang{rang yang paling baik. Kemudian mengarah-
kan penutup sekalian Nabi dan Rasul-Nya yang
terbaik untuk mengambil pelajaran dari mereka,
hidup dengan mereka, merenungkan kesabaran
mereka dan rahmatA[ah bagi mereka. Sehingga,
beliau dapat bersabar menghadapi aniaya dari kaum
beliau yang mendustakan agama. Karena kesabaran
adaiah jalan sernuarisalah agama dan jalan dalnvah.

Allah tidak membiarkan hamba-hamba-Nya yang
sabar hingga Dia menggantikan kesabaran mereka
dengan kebaikan, rahmat, berkah, dan pemilihan.
Dan, apa yang ada di sisi Allah adalah yang paling
baik. Dengan demikian, menjadi ringanlah segala
tipu daya manusia dan pendustaan orang-orang
yang mendustakan agama, jika kita berada bersama
rahmat Allah, perhatian-Nya, nikmat-Nya, dan
anugerah-Nya.

'"{-iii9iel#vu3A'qfA-:,ff1Jus

"vui6]7ti"w.5;i"w.a9l.#:-'6srei,:T"j,(t6& {6 
"5\ 

L+} ^-;# S
\1; s )G, afi(Gi)\i 4L& 

=G' n!a{a,i4q15,&#ru;ffi 5{,
= 
&i o.3Lt 4 &'3(4:Ln "3t t+r -,6ft
.rirn i'z ,z -zrb , , < t) ...-41

rfiff.z'4laUrt-H:?fr?,;:s$e).tt,.r'2692'4
;di,ti.a + ej\r3l=

Ti ;#.'i"AKWs g s\J t' * rur, 6v

G i;K{ q e}\ a(tj ui S 23by:*-
& ii:! i & e, { (_,i r* ;ti S rt'v i

$r6iF i?ger;iy,
"Ini adalah kelrormatan (bagi merekr). S"-
sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa
benar-benar (disediakan) tempat kembali yang
bailq (49) (yaitu) surga'Adn yang pintu-pintu-
nya terbuka bagi mereka. (50) Di dalamnya
mereka bertelekan (di atas dipan-dipan) sambil
meminta buah-buahan yang banyak dan
minuman di surga itu. (51) Pada sisi mereka
(ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pan-
dangannya dan sebaya umurnya. (52) Inilah
apa yang dijanjikan kepadamu pada hari ber-
hisab. (53) Sesungguhnya ini adalah benar-benar
rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.
(54) Beginilah (keadaan mereka). Dan, sesung-
guhnya bagi or:rng-orang yang durhaka benar-
benar (disediakan) tempat kembali yang burut
(SS) (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka
masuk ke dalamnya. Maka, amat buruklah
Jahannam itr sebagai tempat tinggal. (56) Inilah
(azab neraka), biarlah mereka merasakannya.
(Minuman mereka) air yang sangat panas dan
air yang sangat dingin. (57) Dan, azab yanglain
yang serupa itu berbagai macam. (58) (Dikata-
kan kepada mereka), Tni adalah suatu rom-
bongan (pengtkut-pengikutrnu) ymg masuk
berdesak-desak bersama kamu (ke neraka).'
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang
durhaka), 'Tiadalah ucap:rn selamat datang
kepada mereka karena sesungguhnya mereka
akan masuk neraka.' (59) Pengikut-pengikut
mereka menjawabr'Sebenarnya kamulah. Tiada
ucapan selamat datangbagimu, karena kamu-
lah yang menjerumuskan kami ke dalam azab,
maka amat buruklah Jahannam itu sebagai
tempat menetap.' (60) Mereka berkata 0rgr),
Ya Tbhan kami barangsiapa yang menjerumus-
kan kami ke dalam azab rnamaka tambahkan-
lah azab kepadanya dengan berlipat ganda di
dalam neraka.' (61) DarL (orang-orang durhaka)
berkatao'Mengapa kami tidak melihat orang-
orangyang dahulu (di dunia) kami anggap se-
bagai orang-orang yang jahat (hina)? (62)
Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-
olokan, ataukah kalena mata kami'tidak melihat
merekaP (63) Sesungguhnya yang demikian itu

(;1it911:,66('i-1J6\3tJ4 .t,..-1( .o.4s#J.F'-4
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pasti terjadr, (yaihr) pertengkaran penghuni
neraka." (64)

Pengantar
Perjalanan sebelumnya adalah kehidupan dan

kenangan bersama hamba-hamba Allah yang ter-
pilih. Bersama cobaan dan kesabaran serta kasih
sayang dan anugerah. Ini adalah penghormatan
terhadap kehidupan-kehidupan yang tinggi di muka
bumi dan di duniaini. Kemudian redaksiAl-Qur'an
melanjutkan langkahlangkahnya bersama hamba-
hamba Allah yang bertalnva, dan bersama para pen-

dusta agama yang durhaka, ke dunia lain dan dalam
kehidupan yang kekal. Dia melanjutkannya dalam
satu pemandangan dari pemandangan-pemandang-
an hari Kiamat. Unhrk memaparkannya, kami me
ngutip beberapa lerr$ar dari buku kami Ma"syanhidul-

Qy anmah fl- Qr'an dengan sedikit peringkasan.

Pemandangan-Pemandangan Hari Kiamat
Pemandangan ini dimulai dengan duapandang-

an yang saling berseberangan secara sempurna
dalam keseluruhannya maupun pada partikel-
partikelnya, juga dalam ciri maupun bentuknya.
Pertama, "zrang-orang yang bertalata "yang men-
dapatkan "tempat kembali yang baik".Dan kedua,
"orang- orang durhaka" yarrg mendapatkan "tempal

kmbali yang buruk",
Orangorang pada kelompok pertama mendapat-

kan surga Adn yang pintu-pintunya terbuka untuk
mereka. Di dalamnya mereka mendapatkan ke-
senangan, juga makanan dan minuman yanglezaL
Mereka juga mendapatkan bidadari-bidadari yang
sebaya umurnya. Bidadari-bidadari yang muda-
muda itu jtga "tidak liar pandangannya". Mereka
semua masih muda dan sebayausianya. Ini adalah
kenikmatan yang kekal dan rezeki yang berasal dari
Nlah "y arry tiodn hab is - habisny a".

Sedangkan, kelompok kedua juga mendapatkan
tempat kembali, tapi tempat kembali yang sama
sekali tidak enak IGrena ia adalah nerakaJahannam
yang merup akm "seburuk-buruk tanpat lcmbali"! Di
sihr mereka mendapatkan minuman yang mendidih,
dan makanan yang membuat muntah; yaihr cairan
dan kotoran sesama penghuni neraka!Atau, mereka
mendapatkan beberapa jenis lain dari azab seperti
ini, yang diungkapkan dengan redaksi "yang serupa

itu berbagai macam"!
Kemudian pemandangan ini dilengkapi dengan

pandangan ketiga, yang hidup dan nyata, dengan
adanya dialog di dalamnya. Yaitu, beberapa kelom-
pok orang dari mereka yang durhaka ihr yang men-
jadi penghuni neraka. Mereka itu ketika di dunia
saling sayang dan cinla. Namun, pada hari Kiamat
ini mereka saling mengingkari dan saling me-
lemparkan tuduhag sebagai orang yang menyeret
kepada kesesatan.

Sebagian dari mereka sebelumnya bersikap
sombong terhadap orang-orang beriman. Juga
mencemooh dalnvah mereka dan janji mereka
tentang surga. Seperti yang dilakukan oleh pem-
besar Quraisy yang berkata,

'Mengapa Al-fuian itu diturunkan kepadanya di
antara kita?" (Shaa;dz 8)

Mereka itu saat ini masuk ke neraka dalam
gelombang-gelombang, dan saat ini mereka berkata
satu sama lain (ayat 59),

..."H:3_*;4ir::^
"Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu)

yang masuk bndaak-daak bermma knmu (lu rurakn) . . . . "

Kemudian apa jawabannya? Jawabannya adalah
berbentuk emosi dan kemarahan (ayat 59),

,6\$vft;iWs
'...(Berlwnpentmpin-pemimpinmneknyangdurhnlw), - --
'Tiadnlnh ucapan selnmnt dntnng lupada mtrela larm.a
sesungguhnya merelm akan masuk nerakn."'

Dan, apakah orang{rang yang dicela ihr berdiam
diri?Tidak sama sekali! Mereka malah menjawab,

g:ar;+a;,91i'frK\;rJfr i,tJv
"Sebenarnya lamulah. Tiada ucapan selamat datang
b agimu, knrmn knmulnh y ang mmj erumus kan kami lu
dalam alpb, maka amat buruklnhJahannam itu se-

bagai tempat menetap."(Shaad: 60)

Kalianlah yang menjadi penyebab kami tertimpa
azablm. Dan, berikutnya mereka berdoa dengan ke
marahan, kegeraman, dan keinginan balas dendam,

$, 6 i.l 6:-r-$1ii t'^\ ii6 ('i-1 i,t'\j\n
"Ya Tuhan kami, barangsiapa yang menjerumusknn
kami lce dalam a<ab ini, rnakn tambahkanlah ozab

kepadanya dengan berlipat gandn di dalam nereka."
(Shaad:61)
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Setelah itu apa? Kemudian mereka itu mencari-
cari kaum beriman yang sebelumnya mereka ber-
laku sombongatas orang-orang beriman ihr di dunia,
yang mereka sangka buruk dan mereka cemooh
ucapan kaum beriman tentang surga. Maka, saat ini
para penghuni neraka ifu mencari-mencari kaum
beriman, yang mereka tidak lihat bersama mereka
dijerumuskan ke neraka. Sehingga, mereka ber-
tanya-tanya, "Ke manakah mereka ifu? Ke mana
mereka pergi? Apakah mereka di sini, namun pan-

dangan kami rabun sehingga tak melihat mereka?"

";+1t#rn*'ii;t'rK{srt;;*acAe;

gj{iri"i;ii5"l.vh
'Dan (orang-orang durhakn) berkata, 'Mengapa kami
tidak melihnt zrang- zrang y ang dahulu (di dunia) lami
anggap sebagai orang-orangyangjahnt (hina) ? Apalwh
lmmi dahulu mmjadilan mnelm olok-ololcan, ataukah
karena m.ata knmi tidak melihnt mneka?"'$haad:
62-63)

Padahal, orang{rang yang mereka caricari itu
berada di surga!

Kemudian pemandangan ini ditutup dengan
penjelasan keadaan penghuni neraka,

$,6iF,Jl€*+ty
"Sesunguhnya yang dzmikinn itu pasti @o.di, (yaitu)

p er tengknran p enghuni neraka." (Shaad: 64)

Alangkah jauhnya akhir nasib mereka dengan
orang{rang yang bertakrva. Orang-orang yang se
belumnya mereka cemooh dan mereka cela di
dunia, dan mereka anggap Allah berlebihan ketika
memilih mereka. Alangkah buruknya nasib mereka
tertimpa azab yang mereka pinta dipercepat ke-
datangannya itu dengan berkata,

'Dan, merela berknta, 'Ya Tuhnn kami, apatlcanlnh
untuk kami aaab yang diperuntukkan bagi kami
sebelum h"ari berhisab. "'(Shaad: 16)

lvls'ygry;\c6nij66.bL&1,#4\
)*.U65 :ttr'9# * aF ac o;tKltt
"&1<Axr6-i&i*tffiqjn
J6 S'"#t ti,Ci7t ;$LYI S'b;A
'4s;<A"'t'':.t;:;rt:,*Ju(4g
se:ii(,t)w6#lyfic\i6s6l1"rt

U *'i6V9:",i,i1 w uv'Z,-6c13
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4#"47a":i:{&3fi':g;Irurc
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&*;ir:'AS;&'64ff '\r'fi1g
'Katakanlah (ya Muhammad),'Sesungguhnya
aku hanya seorang pemberi peringatan, dan
sekali-kali tidak ada tuhan selain Allah Yang
Maha Esa dan Maha Mengalahkan. (65) Ttrhan
langit dan bumi serta apayangadadiantara
keduanya, Yang Mahaperkasa lagi Maha Pe-
ngiunpun. (66) Katakanlah,'Berita itrr adalah
berita yang besar, (67) yang kamu berpaling
daripadanya- (68) Aku tiada mempunyai pe-
ngetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'ln
(lrralaikat) ihr ketika mereka berbantah-bantah-
a^n (69) Tidak diwalryukan kepadaku, melainkan
bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang
pemberi peringatan yang nyata-' (ZO) (lngaAah)
ketika Thhanmu berfirman kepada mdaikat,
'Sezungguhnya Aku akan menciptakan manusia
da^ri tanah.' (71) Apabila telah Kusempurnakan
kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh
kiptaan)-rcr, maka hendaklah kamu tersungkur
dengan bersujud kepadanya-' (72) I-aluseluruh
malaikat-malaikat ihr bersujud semuanya, (73)

kecuali iblis; dia menyombongka^n diri dan ada-
lah dia termasuk orang-orang yang l<afir. (74)

Allah berfirman"'tlai iblis, apakah yang meng-
halangi kamu sujud kepada yangtelah Kucipta-
kan dengan kedua tangan-Ku? Apakah kamu
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menyombongkan diri ataukah kamu (merasa)

termasuk orang-orang yang (lebih) tinggiP (25)

Iblis berkata, 'Aku lebih baik daripadanya,
karena Engkau ciptakan aku dari api, sedang-

kan dia Engkau ciPtakan daxi tanah.' (76) Allah
berfirmanr'Maka keluarlah kamu dari surga;
sesungguhnya kamu adalah orang yang ter-
kutuk. (77) Sesungguhnya kutukan-Ku tetap
atasmu sampai hari pembalasan.' (78) Iblis
berkata" 'Ya Thhanku, beri tangguhlah aku
sampai hari mereka dibangkitkan.' (79) Allatr
berfirmanr'Sesungguhnya kamu termasuk
orang-orangyang diberi tangguh, (80) sampai
kepada hari yang telah ditentukan waktunya
(hari Kiamat).' (S1) Iblis menjawab,'Demi ke-
kuasaa"n Engkaq aku akan menyesatkan mereka
semuanyq (S2) keorali hamba-harnba-Mu yang
mukhlis di antara mereka.' (83) Allah ber-
{irman,'Maka ya^ng benar (adalah sumpah-Ku)
dan hanya kebenaran itulah yang Kukatakan.
(84) Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi
nerakaJahiulnann dengan jenis kamu dan de-

ng:rn orang-orang yang mengikuti kamu di
antara mereka semua.nya-' (85) IGtaka^trlah (hai

Muhammad),'Aku tidak meminta upah sedikit
pun padamu atas dakwahku danbuka"nlah aku
termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
(86) Al-qm'an ini tidak lain hanyalah peringat-
an bagi semesta alam. (87) Sezungguhnya kamu
akan mengetahui (kebenamn) berita Al-Qur'an
setelah beberapa wakhr lagi." (88)

Penga"ntar
Pelajaran terakhir dalam surah Shaad ini kembali

menegaskan masalah-masalah yang ia ketengah-

kan pada pendahuluannya, yaitu masalah tauhid
dan wahyu. Juga masalah balasan atas amal per-

buatan di akhirat. Ia menampilkan kisah Adam se
bagai dalil atas wahyu tentang apa yang terjadi pada

al-mala'ul a'lapada suatu hari. Dan, apa yang di.
putuskan pada saat itu, berupa hisab atas petunjuk

dan kesesatan, di hari penghisaban.

Kisah ini juga menceritakan sifat hasad dalam

diri setan terhadap manusia. Karena, manusialah
yang membuaturya celaka dan terusir dari rahmat
Allah, ketika ia menganggap anugerah Allah yang

diberikan kepadaAdam terlalu berlebihan. Demiki-
an juga gambaran peperangan yang terus ber-

langsung antara setan dan anak-anak Adam, yang

tidak pernah sepi dan tak pernah damai. Melalui
peperangan itu ia bertujuan untuk menjatuhkan

sebanyak mungkin anak Adam dalam jebakannya,

sehingga mereka masuk neraka bersamanya. Hal
ini sebagai bentuk balas dendam terhadap nenek
moyang manusia, NabiAdam a.s., yang telah me-

nyebabkan iblis terusir dari rahmatAllah. Ini adalah
peperangan yang jelas tujuannya. Namun, anak-

anak Adam sering kali tunduk kepada musuh
bebuyutan mereka itu!

Surah Shaad ini ditutup dengan menegaskan
masalah wahyu, dan besarnya apa yang ada di
belakangnya, yang sering dilupakan oleh para pen-

dusta agama yang lalai.

Atlah Maha Esa dan Mahakuasa

3; S 3qAi i*i?fii$ ;as; 3ar;rZ ga als

&:fib;feev,J;'r5+#i
"Katakanlah (ya Muhammad), 'Sesunguhnya aku
hanya seorangpembni peringatnn, d.an seknli-knli tidnk
ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha
Mengalnhknn. Tuhan l"angit dan bumi sata apayang

ada di antara luduanya, YangMalutperknsa lo.gi Mo]r"
Pengampun."' (Shaad: 65-66)

Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu,
yang merasa terkejut dan kaget serta berkata,

"Mengapa ia menj adikan tuhnn-tuhan itu Tithnn Yang

Satu saja? Sesungguhnya ini benar-bermr suatu hal
yang sangat mengherankan. "(Shaad: 5)

Katakanlah kepada mereka, "Ini adalah hakikat
kebenaran,

'. . . sekali-knli tidak adn tuhnn selnin All"ah Yang Mah"a

Esa dan Maha Mengalahkan. "'(Shaad: 65)

Dan, katakanlah kepada mereka bahwa engkau
tak dapat berbuat lain, dan engkau hanya berke-
wajiban memberikan peringatan kepada mereka.

Setelah itu engkau menyerahkan urusan manusia
kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalah-
kan,

'Tuhnn lnngit dan bumi snta apa yang ada di antara

keduany a, Yang Mahaperknsa lngi Mahn Pengampun. "
(Shaad:66)

Dia tidak mempunyai sekutu. Tidak ada tempat
untuk lari kepada selain-Nya, di langit atau di bumi
atau di antara keduanya. Dia Mahaperkasa dan
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Mahakual Dan, Dia Maha Pengampun, yang sering
menghapuskan dosa dan menerima tobat, serta
memberikan ampunan kepada orang-orang yang
berlindung ke lindungan-Nya.

Katakanlah kepada mereka bahwa apa yang
engkau bawa kepada mereka dan apa yang mereka
berpaling darinya itu lebih besar dan lebih agung
dari yang mereka duga. Dan, di belakangnya serta
di belakans apa yang mereka lalaikan itu,

a*z t zlsoz)1A^, zlCzzzs '.t.

+o*j"'^bl'+,FE,!.ll_*S
"Kntakanlnh, 'Berita itu odalnh berita yang besar, |ang
knmu berpaling daripadanya. "'(Shaad: 67-68)

Ini adalah perkara yang jauh lebih besar dari
zahknyayNrg dekal Karena ia adalah satu perintah
dari perintah Allah dalam wujud ini seluruhnya.
Juga satu urusan dari urusan-urusan alam semesta
ini secara keseluruhan. Ia adalah satu takdir dari
takdir-takdir Allah dalam sistem wujud ini. Yang
tidak terpisah, juga tidak jauh dari urusan langit dan
bumi, serta urusan masa lalu yang jauh berselang
dan masa depan yang jauh membentang.

Berita besar ini datang dengan skup yang me
lewati suku Quraisy di Mekah, orang{rang Arab di

JaztrahArab, dan generasi yang sezaman dengan
dakwah Islam di muka bumi saat itu. Berita besar
ini melewati skup tempat danzamanyang terbatas
itu. Kemudian memberikan pengaruhnya kepada
umat manusia secara keseluruhan di seluruh masa
dan tempat. Perjalananya disesuaikan semenjak
turunnya ke muka bumi hinggaAllah mewariskan
bumi ini serta orangorangyang ada di atasnya. Al-
Qur'an ini diturunkan pada masa yang telah ditetap
kan Allah dalam sistem alam semesta ini secara
keseluruhan; untuk menjalankan perannya ini pada

wakhr yang ditetapkan Allah baginya.
Iatelah mengubah perjalanan umat manusiake

jalan yang telah digariskan tangan takdir Allah
dengan berita yang besar ini. Baik itu pada orang
yang beriman dengannya maupun yang meng-
ingkarinya. Orang yang berjihad bersamanya mau-
pun orang yang menentangnya. Pada generasinya

maupun generasi-generasi berikutnya. Tidak per-

nah terjadi pada umat manusia sepanjang sejarah-
nya secara keseluruhan, suatu kejadian atau berita
besar yang meninggalkan pengaruh seperti yang
diciptakan oleh beritayang besar ini.

Ia telah melahirkan nilai-nilai dan pelbagai
tashawwur. Juga membangun kaidah-kaidah dan

pelbagai sistem di bumi ini, pada generasi-generast

umat manusia seluruhnya yang tidak dibayangkan
oleh orang-orangArab ketika itu, meskipun hanya
dalam imajinasi mereka sekalipun!

Mereka tidak menyadari pada masa itu bahwa
berita besar ini datang untuk mengubah wajah
bumi, mengarahl5an perjalanan sejarah, mewujud-
kan takdir Allah dalam perjalanan kehidupan ini,
serta mempengaruhi hati umat manusia dan realita
mereka. Juga menyambungkan semua itu dengan
garis perjalanan wujud seluruhnya, dan dengan
kebenaran yang terdapat dalam penciptaan langit
dan bumi beserta apayang ada di antara keduanya.
Ia juga terus berlangsung hingga hari Kiamat. Ia
menjalankan perannya dalam mengarahkan takdir
manuia dan takdir kehidupan.

Kaum muslimin pada hari ini melihat berita itu
sebagaimana sikap orangorang Arab pertama kali.
Mereka tidak memahami tabiatnya, dau kaitannya
dengan tabiatwujud. Juga tidak merenungkan ke
benaran yang terdapat di dalamnya, sehingga
mereka mengetahui bahwa itu merupakan satu
ujr:ng dari kebenaran yang terletak dalam bangunan
wujud. Mereka juga tidak mencermati pengaruh-
pengaruhnya dalam sejarah umat manusiadan da-

lam garis perjalanannya yang panjang dengan pen-

cermatan yang realistis. Pencermatan yang berlan-
daskan pada pandangan yang independen, bukan
berlandasarkan pada musuh-musuh berita ini.

Jadi, bukan berlandaskan pada pandangan
musuh yang seldlu berkeinginan untuk mengecil-
kan peran kaum muslimin dalam mempengaruhi
kehidupan manusia dan dalam menenfukan per-
jalanan sejarah. Karenanya, kaum muslimin tidak
menyadari hakikat peran mereka, baik pada masa
lalu, masa kini, maupun masa depan. Padahal, itu
adalah peran yang terus berlangsung di muka bumi
ini hingga ak}rk zamul

Orang-orang Arab zamai lampu menyangka
bahwa hal ini adalah urusan mereka dan urusan
Muhammad bin Abdullah saw., dan pemilihan beliau
di antara mereka untuk diturunkan Al-Qur'an
kepada beliau. Mereka membatasi skup pandangan

mereka pada bentuk seperti ini.
Kemudian Al-Qur'an mengarahkan pandangan

mereka dengan ini bahwa hal ini amat jauh lebih
besar dari gambaran mereka itu. Ia lebih besar dari
mereka dan dari Muhammad bin Abdullah saw,,

dan bahwa Muhammad saw. hanyalah seorang
pembawa dan penyampai berita besar ini. Beliau
tidak mengarang-ngarangnya. Beliau tidak me-



Lanjutan luz XXlil: Akhir ash-Shaaffaat dan Shaad (s4) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X

ngetahui apa yang ada setelah itu jika Allah tidak
memberitahukan beliau tentang hal itu. Beliau tidak
mengetahui apa yang terjadi di al-mala'ul a'la
semenjak pertama, kecuali tentang apa yang di-

beritahukan Allah kepada beliau.

4i4c;.oL+l#11$:riy\pbc.t'rc
"a I l,y ,r:ffi!\&ryr)

'Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun
tcntang al-maln'ul a'l"a (malnikat) itu ketikn merekn

berbantah-b antahan. Tidak diw ahy ukan kep adaku,

melninlun bahwa sesungguhnya aku hnnyalnh seorang

pembni peringatan yang nyata." (Shaad: 69-70)

Awal Permusuhan Abadi Iblis terhadap
Manusia

Di sini, redaksiAl-Qur'an kemudian memapar-
kan kisah umat manusia, serta apa yang berlang-
sung di al-maln'ul a'lntentNrytmat manusia sejak
pertama. Yang menenfukan garis perjalanannya,

dan melukiskan takdir dan nasib akhirnya. Ini
adalah salah satu tugas yang dibebankan kepada
Muhammad saw. ketika beliau diangkat sebagai
Rasul, untuk disampaikan kepada umat manusia
dan agar beliau memberikan peringatan kepada

mereka tentang hal ini, di akhir zammr.

E;tr:tg * * ;W'ot> it(;tA *lliy
&z 2.t,,?)1( t ,r?<</
+ U-Je")",A Y"3 u?-b 4 P.tz'e<e:j

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berftrman fupada ma-
lnilwt,'Sesungguhny a Aku alan mmciptalmn manusin

dari taruth.' Apabiln telah Kusempurnakan kei adian-

ny a dnn Kutiuplan lupadnny a roh (cipnan) Ku, makn

hendakkh knmu tersungkur dmgan bersujud lcepada-

nya." (Shaadz 7L-72)

Kita tidak tahu bagaimanaAllah mengatakan hal
ihr atau bagaimana malaikat berkata. Kita juga tidak
tahu bagaimana malaikat menerima berita itu dari
Allah, dan kita tidak tahu tentang hakikat mereka,

kecuali beberapa hal tentang sifat mereka yang

disampaikan dalam Kitab Allah. Kita tidak perlu

untuk mendalami hal seperti ini yang tak ada manfa-

atnya untuk didalami. Namun, yang terpenting
adalah agar kita memahami intisari kisah ini dan
maknanya seperti yang dikisahkan Al-Qur'an.

Allah telah menciptakan makhluk manusia ini
dari tanah, sebagaimana halnya seluruh makhluk
hidup di muka bumi diciptakan dari tanah. Dari
tanahlah seluruh unsur makhluk hidup itu. Selain

itu, tentu ada rahasia kehidupan yang tidak ada

seorang pun yang tahu dari mana datangnya, juga

bagaimana datangnVa"
Seluruh unsur sosok manusia itu berasal dari

tanah, selain rahasia itu. Juga selain hasil tiupan
Allah yang menjadikannya sebagai manusia itu ada-

lah berasal dari tanah. Ia berasal dari ibu bumi. Dari
unsur-unsurnya itulah ia terbentuk. Dan, ia akan
kembali hancur menjadi unsur-unsur tanah itu
ketika unsur Ilahi yang misterius tersebut mening-
galkannya. Bersamanya pengaruh-pengaruh tiupan
Allah itu juga meninggalkannya, perkarayang me
nentukan garis perjalanannya dalam kehidupan.

Kita tidak mengetahui hakikat tiupan ini, namun
kita melihat tanda-tanda dan pengaruhnya. Pe-

ngaruh-pengaruhnya ini yang membedakan sosok
manusia dari seluruh makhluk di muka bumi.
Keistimewaannya yang membuatnya meningkat
secara akal dan rohani. Itulah yang menjadikan
akalnya melihat pengalaman-pengalaman masa
lalu, dan mendorongnya unfuk merancang langkah-
langkah masa depan. Juga membuatrohnya mele-
wati apa yang tertangkap dengan indra dan akalnya,

unfuk kemudian bersambung dengan yang tak
tertangkap oleh indra dan akalnya.

Kemampuan untuk meningkatkan kemampuan
akal dan roh itu atlalah keistimewaan manusia saja.

Tidak ada satu makhluk pun selainnya di muka
bumi ini yang mempunyai keistimewaan seperti ihr.

Pada saat kelahiran manusia yang pertama, sudah
ada beberapa jenis dan macam makhluk hidup.
Namun, dalam sejarah yang panjang ini, tidak ada

satu jenis atau satu macam makhluk hidup pun
yang mencapai peningkatan akal dan roh seperti
manusia. Hingga seandainya kita menerima teori
evolusi anggota tubuh sekalipun.

Allah telah meniupkan roh-Nya pada sosok
makhluk manusia ini. Karena, kehendak-Nya me
netapkan manusia itu sebagai khalifah-Nya di muka
bumi, dan agar manusia memegang kunci-kunci
urusan planet ini pada batas-batas yang telah di-
takdirkan Allah baginya. Batas-batas tugas untuk
membangun dan kaitan-kaitannya berupa kekuatan
dan energi.

Allah telah memberikan manusia kemampuan
unhrk meningkatkan pengetahuannya. Semenjak ihr

ia meningkatkan derajat dirinya setiap kali ia ber-
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sentuhan dengan sumber tiupan ifu, dan ia meng-
ambil pedoman dari sumber itu dalam mewujudkan
kelurusan kehidupannya. Sedangkan, ketjka ia me
nyimpang dari sumber Ilahi ini, maka aliran-aliran
pengetahuan dalam bangun tubuhnya dan dalam
kehidupannya akan tidak berjalan seiring. Juga tidak
mengarah kepada arah yang saling melengkapi dan
berkeseimbangan yang menuju ke depan.

Akhirnya, jadilah aliran-aliran yang saling ber-
benhrran ini menjadi bahaya bagi keselamatan arah
hidupnya. Atau, malah menjerumuskannya kepada
keruntuhan dalam bangunan kemanusiaannya, dan
menjatuhkannya di tangga-tangga peningkatan
yang sebenarnya-meskipun pengetahuan dan pe-
ngalaman-pengalamannya dalam salah satu segi
kehidupan telah demikian besar.

Makhluk yang kecil tubuhnya, terbatas kekuatan-
nya, pendek usianya, dan terbatas pengetahuannya
ini. . . tidak akan mendapatkan sesuahr dari kemulia-
an ini, seandainya tidak ada tiupan Rabbani yang
mulia tadi. Jika tidak, maka siapakah manusia itu?
Ia tak lebih dari makhluk kecil yang rapuh dan
lemah yang hidup di atas planet bumi ini bersama
jutaan macam dan jenis makhluk hidup lainnya.
Dan, bumi ini tak lebih dari satu planetyang men-
jadi pengikut salah satu bintang, yang merupakan
satu dari sekian bintang-bintang yang jumlahnya
bermiliar-miliar di angkasa yang hanyaAllah sajalah
yang mengetahui luasnya.

Ketika manusia mencapai kemuliaan seperti ini,
hingga malaikat yang mulia pun bersujud kepada-
nya, maka itu tak lain karena rahasia Ilahi yang
besar ini. Dengan rahasia Ilahi inilah, manusia men-
jadi makhluk yang mulia sekali. Maka, ketika ia me-
lepaskan diri dari-Nya atau tidak mengakui-Nya,
manusia itu pun kembali kepada asalnyayang hina
...yaitu dari tanah biasa!

Seluruh malaikat memenuhi perintah Rabb
mereka, karena hal ifu merupakan fitrah mereka.

&t'a4&3Li<4itl1
"Lalu seluruh malnikat-malaiknt itu bersujud semua-
nya."(Shaad:73)

Bagaimana? Di mana? Dan, kapan? Semua itu
merupakan bagian dari kegaiban Allah. Pengetahu-
an kita tentang hal itu tidak menambahkan apa-apa
bagi intisari kisah ini. Intisari yang tampak dalam
menentukan nilai manusia yang diciptakan dari
tanah; setelah ia meningkat dari asalnya dengan
tiupan dari rohAllah Yang Mahaagung.

Malaikat pun bersujud untuk menjalankan perintah
Allah, dan sebagai ungkapan penghargaan mereka
terhadap hikmah-Nya dalam apa yang dia lihat.

ffir;srJr
"Kecuali iblis, dia rpenyombongknn diri dan adalah dia
termasuk orang-omng yang kafir." (Shaad: 74)

Apakah iblis itu asalnya bagian dari malaikat?
Yang tampak dalam konteks ayat ini adalah tidak.
Karena jika ia bagian dari malaikat, niscaya ia tidak
akan membangkang perintah Allah. Hal ini meng-
ingat malaikat tidak perintah melanggar perintah
Allah, dan selalu menjalankan apa yang Allah pe
rintahkan bagi mereka.

Pada wakhrnya nanti akan disebut bahwa iblis itu
diciptakan dari api. Sementara menurut riwayat,
malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tapi pada saat
itu, iblis bersama malaikat dan juga diperintahkan
untuk bersujud. Dan, ketika diperintahkan untuk
sujud itu, nama iblis tidak disebut secaratersendiri,
Hal itu sebagai bentuk penghinaan baginya, karena
pembangkangannya. Kita mengetahui bahwa pe
rintah untuk bersujud itu juga diberikan kepada
iblis, dari adanya teguran kemarahan Allah baginya.

"{3;ffi "t'*,1;t6,i:-:,Ju;Y4,ti-Jv

&ay'tu'g
'Allah berfrman, ?Hai iblis, apaknh yang menghalnngi
kamu sujud kepada yang telah Kuciptakan dengan
lcedua tangan- Ku ? Apalnh lmmu mmyombongknn diri
ataukah kamu (mera a) termas uk zrang- zrang y ang

AebA ilnggi ?"' (Shaad: 7 5)

Apa yang menghalangimu untuk bersujud ke-
pada makhluk yang Aku ciptakan dengan tangan-
Ku? Allah Maha Menciptakan segala sesuatu. Pasti
ada sesuatu keistimewaan dalam penciptaan
manusia ini sehingga perlu disebut secara khusus.
Ia adalah keistimewaan berkat perhatian Rabbani
terhadap makhluk ini dan dititipkannya tiupan dari
roh Allall yang menunjukkan adanya perhatian ini.

Apakah kamu menyombongkan did dari perintah-
Ku atau kamu merasatermasuk orang-orangyang
lebih tinggi? Yang tidak mau tunduk kepada pihak
lain?

& *o:;tr2Q6fru#Aie
"Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya, karena
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Engkau ciptaknn aku d.ari api, sedangknn dia Engknu
ciptaknn dari tanah."'(Shaad: 76)

Itu adalah bentuk hasad yang tampak dari jawab-

an ini. Itu adalah kelalaian atau pura-pura tidak tahu
terhadap unsur mulia yang melekat kepada tanah
itu dalam diri Adam, sehingga dia berhak untuk
mendapatkan pemuliaan ini. Ini adalah jawaban

buruk yang timbul dari tabiat yang kosong sama
sekali dari kebaikan, dalam sikap yang jelas ini.

Di sini keluarlah perintah Ilahi yang Tertinggi
unfuk mengusir makhluk yang membangkang dan
buruk ini.

uti;;,Jy*sa&iV*UJFw66J6
$

'Allnh berfirman, 'Makn, luluarlah knmu dari surga;
sesungguhnya kamu adalnh zrang yang terkutuk. Se-

sunguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai ltari
p emb al.as an. "' (Shaad: 7 7 -7 8)

Kita tidak dapat menentukan tempat kembalinya
dhamir dalam firman Allah ini, minhg apakah itu
surga? Atau, apakah ia rahmatAllah? Keduanya bisa
dipakai. Kita tidak perlu banyak berdebat tentang
hal ini. Pengusiran, laknat, dan kemurkaan Allah itu
merupakan balasan atas pembangkangan dan ke-
beranian mereka melawan perintah Allah Yang
Mahamulia.

Di sini hasad itu berubah menjadi kedengkian.
Juga menjadi rencana matang untuk membalas
dendam dalam diri iblis.

*l,Kr;-lY-otr',5J6't{

"Iblis berkntn, 'Ya Tultnnku, beri tnnguhlnh aku sampai
h.ari merelm dibangkitknn "'(Shaad: 79)

Maka, kehendakAllahyang sesuai dengan hik-
mah yang telah Dia tetapkan, memutuskan untuk
memenuhi permintaan iblis itu, dan memberikan-
nya kesempatan untuk menjalankan apa yang ia
kehendaki itu.

$ ziudr*)r3-,tt S tFAi'c1iy\\'
'Alkh berfrman, 'Sesungguhnya lamu termasuk orang-

zrangyang dibni tanguh, sampai kepada hari yang
telah ditentuknn waktunya (hnri Kiamat). "' (Shaad:
80-81)

Setan menyingkapkan tujuan yang ingin ia tuju

ketika ia melampiaskan kedengkiannya itu.

fi:rJ:oit-t<6;{G\ltiJ(,
&'*Anr

'Tblis menjawab, 'Demi lukuasaan Engkau, aku aknn
m eny e s atkan m er e kd s emu any a, l<e cu ali hnmb a - ltamb a -

Mu yang mul:hlis di antara merekn."' (Shaad: 82-83)

Dengan demikian, ia telah menetapkan metodo
logi dan jalannya. Ia bersumpah demi kekuasaan
Allah untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Ia
tidak mengecualikan kecuali orangorang yang iblis
tak mempunyai kekuasaan atas mereka. Bukan
karena iblis itu sengaja meloloskan orang itu, tapi
karena ia tidak mampu mencapai tujuannya pada

diri mereka!
Dengan ini, maka ia menyingkapkan jarak Nfiara

dirinya dengan orang-orang yang selamat dari pe-

nyesatan dan tipuannya ifu; dan penjagaan yang
menghalangi diri mereka dari Iblis. Penghalang itu
adalah ibadah kepadaAllah yang diikhlaskan untuk
Allah semata. Inilah perahu penyelamat dan tambang
kehidupan! Dan, ini sesuai dengan kehendakAllah
serta takdir-Nya dalam masalah kesesatan dan
keselamatan makhluk-Nya. Allah telah mendeklara-
sikan kehendak-Nya serta menetapkan manhaj dan
jalan-Nya.

4*'+iy:;V*935'5L\J"{6i6
a$. z z-(, -t.&#tfr

'Allnh b erfrmnn, Makn, y ang b ennr (adnlnh sump ah-
Ifu ) dan hany a keb maran itul"ah y ang Kukatakan. S e -

sungguhnya Alat pasti aknn mrmmuhi ruralaJaltannam
fungan j mis knmu dan dzngan zrang- zrang y ang meng-

ikuti lamu di antnra merekn semuanya. "' (Shaad: M-
85)

Allah selalu berfirman dengan kebenaran. Al-
Qur'an menetapkan hal ini dan diperkuat oleh
isyarat kepadanya dalam surah ini dalam pelbagai
bentuk dan kesempatan. Orangorang yang sedang
bermusuhan yang masuk ke mihrab Dawud ber-
kata kepadanya (ayat21), "Maka, berilnh luputusan
di antara knmi dtngan adil.Janganlah kamu meny im -

pang dari fubenaran."Allah memanggil hamba-Nya
D awud (ay at 26),' M akn, b e r ilnh lcep u tu s an (p er knr a)
di antara manusia dtngan adil dan janganlah knmu
mengikuti hnwa nafsu."

Kemudian mengomentari atas isyarat kepada
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kebenaran yang tersembunyi dalam penciptaan
langit dan bumi (ayat 27) , "Kami tidak menciptaknn

lnngit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya

tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan

orang-orang knfr."
Setelah itu datang penyebutan kebenaran

melalui fi.rman Allah Yang Mahakuat dan Maha-
perkasa (ayat%) , 'Allnh bnfrm"an, 'Mala yang bennr

(adnlnh sumpah-Ku) dnn h.anya kzbenaran itulnh yang

Kukatakan."'Ia adalah kebenaran yang beragam
tempat dan bentuknya, tapi satu tabiat dan hakikat-
nya. Dan, di antaranya adalah janji yang benar ini.

"sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka

Jah.annam denganjenis lmmu dan dmgan trang-zrang
yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya."
(Shaad:85)

Dengan demikian, ini adalah peperangan antara
setan dan anak keturunan Adam, yang mereka
masuki dalam kesadaran mereka. Hasilnya tampak
jelas bagi mereka dalam janji Allah yang benar, jelas,

dan gamblang. Dan, mereka menanggung akibat
dari apa yang mereka pilih untuk diri mereka
setelah penjelasan ini. RahmatAllah menghendaki
untuk tidak membiarkan mereka tak tahu tentang
hal ini, juga agar mereka tak lalai. Maka, Dia pun
mengutus para rasul untuk memberikan peringatan

kepada mereka.

Al-Qur'an adalah Peringatan bagi Semesta
Alam

Pada akhir perjalanan ini serta penutup surah ini,
Allah menugaskan Rasulullah untuk menyampai-
kan kata pamungkas ini.

"Katalmnlah (ni Muhammad), 'Aku tidak meminta

upah sedikit pun padnmu ans d.akwahku dan bukrtnlnh

aku tnm"asuk zrang- lrang yang mengada- adakrtn. Al-

@Li an ini tidnk l.ain hanyalnh pningatan bagi semesta

alam. Sesungguhnya knmu aknn mengetahui (ubenar-

an) berita Al-Qi an setelah beberapa waktu logr."'
(Shaad: 86-88)'

Ini merupakan ajakan yang hrlus untuk menyela-

matkan diri, setelah menunjukkan akhir perjalanan

dan memberikan peringatan. Ajakan tulus yang
penyampainya tidak meminta upah. Beliau adalah
dai yang fitrahnya lurus, yang berbicara dengan
lisannya, tanpa dibuat-buat atau memaksakan diri,
serta tidak memerintahkan kecuali dengan apa
yang diwahyukan bagi beliau.

Beliau datang untuk memberikan peringatan
kepada seluruh duniayang telah lupa dan lalai. Dan,

ihr adalah berita besar yang saat ini mereka tidak
perhatikan, dan mereka akan mengetahui kebenar-
an berita itu setelah beberapa waktu lagi. Beritanya
di muka bumi-dan mereka telah mengetahuinya
beberapa tahun setelah ucapan ini-dan beritanya
pada hari Kiamat. Yakni, ketika Allah mewujudkan
janji,Nya yang yakin,

"Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka
jahanam denganjenis lamu dan dengan zrang-rrang

yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya."
(Shaad:85)

Ini adalah penutup yang sesuai dengan pem-

bukaan surah, topiknya dan masalah-masalah yang

dibicarakannya. Ia adalah dentangan yang meng-
gaung nan dalam. Juga memberikan sugesti tentang
besarnya apa yang akan terjadi,

"Sesunguhnya kamu aknn mengetahui (kebenaran)

bnitn Al- Qti an setelnh beberapa waktu Lagi. " $haad:
88) lJti,;v-
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;iSi;7Si$= 't,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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'Kitab (Al-Qur-an ini) diturunkan oleh Allah
Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (1) Se-

sungguhnya Kami menurunkan kepadamu
fitab (At- Qur'an) denga"n (membawa) kebenar-
an. Maka" sembahlah Allah dengan memurni-
kan ketaatan kepada-Nya. (2) Ingatlah, hanya
kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari
syirik) Dan orang-orang yang mengambil pe-
lindung selain Allah (berkata),'Kami tidak me-
nyembah mereka melainkan supaya mereka
mendekatkan kami kepada Allah dengan
sedekat-dekatnya.' Sesungguhnya Allah akan
memuhrskan di antara mereka tentang apa yang
mereka berselisih padanya. Sesungguhnya
Allah tidak menunjuki orang-orang yang pen-
dusta dan sangat ingkar. (3) Kalau Allah hendak
mengambil anah tenhr Dia akan memilih apa
yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan
yang telah diciptakan-Nya- Dialah Allah Yang
Maha Esa lagi Maha Mengalahkarl (4) Dia men-
ciptakan latrgt dan bumi dengan (tujuan) yang
benar. Dia menuhrpkan malam atas siang dan
menuhrpkan siangatas mafam serta menunduk-
kan matahari dan bulan, maiing-masing ber-
jalan menunrt waktrr yang ditennrl<a"n. Ingatlah,
Dialah Yang lVlahaperkasa lagi Maha Peng-
ampun- (5) Dia menciptakan kamu dari seorang
diri kemudian Dia jadikan daripadanya isfrinya
dan Dia menurunkan unhrk kamu delapan ekor
yang berpasangan dari binatang ternak. Dia
menjadikan kamu dalam perutibumu kejadian
demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang ber-
buat demikian itu adalah Allah, Tirhan kamu,
Thhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada
trah (yang berhak disembah) selain Dia- Maka,
bagaimana kamu dapat dipalingkan? (6)Jika
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kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak
memerlukan (ima^n)mu dan Dia tidak meridhai
kekaliran bagi harnba-Nya- Da^n"jika kamu ber-
syukur, niscaya Dia meridhaibagimu kesyukur-
anmu ihr; dan seorang yang berdosa tidak akan
memikul dosa orang lain. Kemudian kepada
Tirha^nmulah kembalimu lalu Dia memberita-
kan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang
tersimpan dalam (dada)mu." (7)

Pengantar
Nyaris seluruh surah ini terfokus pada penangan-

an masalah ketauhidan. Surah mengitari kalbu
dalam tur yang yang silih berganti. Ia memberikan
tekanan yang berfubi.tubi terhadap relung-relung
jiwa, lalu menggetarkannya secara mendalam dan
berkesinambungan. Sehingga, terpatri dan kokoh-
lah hakikat ketauhidan pada kalbu; dan sirnalah
segala kekeliruan dan bayangan yang menodai
hakikat ini. Karena itu, surah ini memiliki satu topik
yang integratif sejak awal hingga akhir, yang di-
suguhkan dalam berbagai gambaran.

Sejak permulaan surah, inilah satu-sahrnya masa-

lah yang ditonjolkan dan yang menjadi fokus
penangannya,

"Kitab (Al-Qian ini) diturunkan oleh Allnh Yang

Malnp nlwsa lagi Mahabij aks ana. S aungguhny a Kami
menurunkan kepadamu Kitab (Al-qti an) dengan

(rnanbaw a) lub ennran. Maka, s mbahlnlt Allnh dmgan

memumilcan letnnnn lupada- Ny a. Ingatlah, hnny a lce -

punyaan AllahLah agama yang bnsih (dari syink) . . . ."
(az-Zumarz l-3)

Mak4 diulanslah beberapa penggalannya dalam
jarak wakhr yang berdekatan, baik nashnya mau-
pun konsepsinya. Pengulangan yang mirip nashnya
seperti,

"Katnknnlnh'Sesungguhny a alw dip erinnhlwn supay a

mmy anbah Allnh dmgan mmumilan letnatan lupada -

Nya dnlnm (mmjalnnlan) agam.a. Dan, alat diperintnh-

lan supay a menj adi orang yng p ertnma-tama bnsnah
diri.' Kataknnlnh, 'Sesungguhnya alw nlwt aknnsilcsann

hari yang besar jikn aku durhaka leepada Titltanku.'
Knnlanlnh,'Hany a Allnh s aj a y ang aku s em.b ah drngon

mnnurnilun lwtannn fupadn- Ny a dnkm (mmj aknknn)
agamaku. "' (az-Zumar: t t - in)

Atau seperti firman Allah,

"Kata}nnlnh, Mal<n, apalah kamu menyuruh aku m'e-

nyembah selain Allah, h"ai orang-orang yang tidak

b erp engetahuan ?' S esungguhny a te lah diw ahy ukan
kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu, lika
knmu mempersekutukan (Alkh), niscaya aknn hnpus

amnlmu dnn tmtulnh lamu tmnasuk zrang-zrangyang
mnugL Knrena itu, hmdnklnhAllnh sala knmu sembah

dnn hendaklnh Jwmu termasuk nrang-zrangyang ber-

sy ukur. "' (az-Zumaq: 64-66)

Atau, pengulangan ayat yang berdekatan kon-
sepsinya seperti,

'All"ah membuat pnumpamaan (yaitu) seorang Laki-

lnki ftudnk) yang dimiliki oleh beberapa zrang yang

bersuilwt yang dnlnm pnselisihan dan seorang budak

yang mmjadi milik pmuh dnri seorang Laki-kki (saja).

Adalah ludua budnk itu samn hnlnya? Segak puil bagt

All"ah, tetapi kebanyaknn merekn tidak mengetahui."
(az-Zurnarz 29)

"Bulankah Allah cukup untuk melindungi hamba-

hnmba- Ny a. D an, merekn mempertakuti kamu dmgan
(sembahnn- sembahan) yang selain Allah. Barangsiap a

yang disesatlmn Allah, mala tidak seorang pun pemberi

petunjuk baginya. Dan, barangsiapa yang diberi pe-

tunjuk oleh Allah, maka tidak selrang pun dapat
meny esatkanny a. Bukankah Allah Mahnp u kas a kgi
mempunyai (kekuasaan untuk) mengalab?" (az-

Zvtnarz 36-37)

Di samping hakikat ketauhidan yang ditangani
surah supayadipatrikan dan dikokohkan ke dalam
kalbu, kita pun menemukan beberapa pengarahan

dan inspirasi yang menyadarkan dan menggelora-
kan kalbu serta mempengaruhi perasaannya supaya

ia mau menerima, merespons, dan mendapatkan
pengaruh. Hal itu seperti firman Allah,

' D an orang- orang y ang mmj auhi thnghut (y aitu) tldnk
mmryrmbahnya dnn fumbali lepada Alkh, bagi mneka

bnita gembira. Sebab itu, sampaiknnlnh berita itu lu-
pada h.amba-lwmba- Ku, y ang mendmgarkan p rrknta-
an lnlu mmgikuti apayangpal'ingbaik di antaranya.

Merela itulnh orang-orang yang telnh dibni Allah pe'
tunj uk dnn mereka itulnh orang-orang y ang mempunyai

akal. " (az-Zumar: 17- 18)

'Allnh telnh menurunkan pnkataan yangpaling baik
(yaitu) Al-Qi an yang serupa (mutu ayat-ayatnya)

lagi berulnng-ulnng. Gemetar knrermnya kulit orang-

orang y ang tnkut lep adn Tuh^anny a. Ikmudian menj adi
temng kulit dan hnti mnela di w aktu mmgingat Alkh.
Itulnh petunjuk Allnh, dmgan kitab itu Dia menunj uki
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang

disesatlmn Allnh, mnkn tidak ada seorang pun pembni
p etunj uk b aginy a. " (az-Zrtmarz ?-3)
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'Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak
memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai ke-

kafiran bagi hamba-Nya. Dan, jikn kamu bersyukur,

niscaya Dia meridh.ai bagimu kesyukuranmu itu; dnn
sezrang yang berdosa tidnk aknn memikul dosa orang

hin. I{e-lmudian lepada Tillutnmul"ah lcembalimu lnlu
Dia memberitaknn kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan. Sesunguhnya Dia Malt"a Mengetahui apa
yang tersimpan dalam (dndn)mu." (az-Zwrnar: 7)

Disajikan pula karakteristik jiwa manusia dalam
menghadapi kesulitan dan kesenangan,

' Ap abiln manusin itu ditimpa fumudhnratan, din me -

mo hnn (p n tolongan) l"p ono Tuhnnny a dmgan kzmb ali
lwpadn-Nya. Kemudian apabila Dia memberikan nik-
mat- Ny a lcepadany a, lupakh dia akan lumudharatan
y ang dia p errnh bndoa (lupadn Alkh) untuk (mmghi -

langknnnya) sebelum itu, dan dia mengadakan sekutu-

sekutu bagi Alkh untuk menyesatkan (manusin) dnri
j alnn- Ny a. Katakn nlah,'Bersmnng-senanglnh dengan
kzlafranmu itu sunmtara waktu. Sesungguhnya kamu
termas u k p enghuni neraka. "' (az-Zumar z 8)

'Apabiln manusia ditimpa balnya, ia menyeru Kami.
Kemudian apabila Kami beriknn lupadanya nikmat
dnri Knmi, ia bnknn, 'Saungguhnla aku diberi nihnnt
itu hanyalah knrena lupintaranku.' Sebenarnya itu
odakh ujian, tetapi kebanyakan merelm itu tidak me-
ngetahui. " (az-Zurnar z 49)

Disajikan juga gambaran jiwamanusiayang se
nantiasa berada dalam genggaman Allah,

' Allnh mtmzgangj iw a (orarry) kztiln mntiny a dnn (mr
megang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidur-
nya. Makn, Ia tahnnlnh jiwa (orarg) yang telnh in tetap-
lwn lrcm"atiannya dan Dia melepasknn jiwa yang lnin
sampai waktu yang ditentukan. Sesunguhnya pada
yang demikian itu terdapat tanda-tanda lcekuosaan
Alkh bagi ka,um yang berpikir." (az-Zwnarz 42)

Namun, payung akhirat dan atrnosfernya senan-
tiasa menguasai keseluruhan surah, sebagaimana
telah kami tegaskan. Sehingga, surah ini diakhiri
dengan panorama kekhusyuan yang melukiskan
naungan dan atrnosfer hari akhir,

"Dan kamu (Muhammad) akan melihat melaikat-
mnlnilat bnlingkar di sekeliling Arary bntasbih sambil
memuji Tuh"annya; dnn dibni putusan di antara hnm.ba-

hamba Allah dengan adil dan diucapknn, 'Segaln puji
b agi Allah, Tu han s ema ta aln m. "' (az-Zutnar: 7 5)

Naungan ini serasi dengan atrnosfer surah dan
jenis sentuhan yang menyentuh kalbu. Sentuhan ini

lebih dekat kepada atmosfer kecemasan, ketakutan,
keterkejutan, dan kekhawatiran. Karena itu, kita
menjumpai beberapa kondisi yang dilukiskan ke-
pada kalbu manusia, yaihr kondisi kecemasan, ke-
takutan, dan kekhawatiran manusia. Kita menjum-
pai keadaan ini dalam sosok orang yang beribadah
di keheningan ryralam sambil bersujud, shalat,
mencemaskan akhirat, dan mengharapkan rahmat
Tuhannya. Kita menjumpai sosok orang-orang yang
takut akan Tuhannya, yang kulibrya bergetar lantar-
an Al-Qur'an ini, kemudian kulitnya melunak dan
kalbunya cenderung kepada dzikrullah. Kita men-
jumpai sosok orang yang memfokuskan diri kepada
ketalavaan, rasa takut terhadap azab, dan wanti-
wanti dari-Nya,

"Kataknnlah,'Hai hamba- hnmb a- Ku y ang beriman,
b ertakw alnh kep ada Tuhanmu. "' (az-Zurnar z l0)
"Dan aku diperintahkan supaya menjadi lrang |ang

p e r t am a - t ama b e r s er ah dir i. "' (az-Zurnax : 12)

"Kataknnlah, 'Saunguhnya aku takut aknn silcsaan

hnri yang baar jilm aku durhakn lupodo Tuhanku."'
(az-Zarnarz 13)

"Bagi mnekn lnpisan-lnpisan dari api di atas merekn
dan di bauahmerekapun lnpkan-lnplsan (dari api).
D emikianl"ah Allnh memp ertakuti hamb a - hnmba- Ny a
dengan aab itu. Maka, bntalamlah knpada-Ku hat
hnmb a- hamb a - Ku. " (az-Zwrnar: 16)

Kemudian kita menjumpai sosok orang ini berada
pada salah satu panorama kiamat dengan segala
ketakutan dan kengeriannya, juga hasrat untuk
kembali dan kekhusyuan.

Surah ini mengkaji satu topik utama dalam bebe
rapa tur yang singkat, tetapi berkesinambungan.
Setiap hr dipungkas dengan salah sahr pemandang-
an kiamat, atau salah safu naungannya. Kami akan
mencoba menyajikan beberapa tur yang berke-
sinambungan ihr seperti tersaji dalam konteks surah.
Sebab, kami mengalami kesulitan unfuk membagi
surah ke dalam beberapa kelompok besar pelajaran.

Setiap kelompok kecil surah menata rangkaian
yang tersaji dalam topik. Melalui himpunan dari
kelompok-kelompok kecil inilah, diperoleh satu
hakikat, yaitu hakikat ketauhidan yang agung.

t**
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Pengokohan Risalah, Perintah Beribadah, dan
Dalil Keesaan
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3:c''-
"Kitab (At-foi an ini) diturunkan oleh Allah Yang

Mah.apnknsa lngi Mahnbij akana. Saungguhnya Kami
menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qtian) dengan

(mcmbaw a) kzb enaran. Makn, s unb ahl"ah Allnh fungan

memumikan letrnnn lepadn- Nya. Ingatlnh, hnnya k -
punyann All"ahlnh agama yang bnsih (dnri syirik). Dan
lrang-lrang yang mengambil pelindung selain Allah
(berlata), 'Kami tidak menyembah mereka mel'ainkan

supay a mne lm mmd"ekntkan lami kzp ada All^ah dtngan

sedeknt- dzkatny a.' Sesungguhny a Allnh aknn memutus-

knn di antara mnelm tmtang apa yangmnelm bsrselisih

padanya. Sesungguhny a Allnh tidak menunjuki orang-
- 
or ang y ang p endus ta dan s angat ingknr. " (az-Zwrnat i
1-3)

Surah ini dimulai dengan keputusan yang jelas,

"Kitab (Al-QLi an ini) diturunkan oleh Allah Yang

Matnp erkns i lagt Mahnb ij aks ana. " (az-Zamar z l)

Dialah Yang Mahamulia dan Mahakuasa untuk
menurunkannya. Yang Mahabijaksana, yang me-

ngetahui tentang dan mengapa Dia menurunkan-
nya. Dia melakukan hal itu berdasarkan hikmah,
takdr, dan pengaturan-Nya.

Konteks ini tidak berlama-lama berada pada ha-

kikat ini. Tetapi, sekadar pendahuluan bagi masalah

utama yang menjadi perhatian utama surah, yang

menjadi alasan mengapa surah Kitab ini diturunkan.
Yaihr, unfuk menegphkan dan menguatkan masalah

mengesakan Allah, mengkhususkan penghambaan

bagi-Nya, memurnikan ketaatan bagi-Nya, menyu-

cikan-Nya dari kemusyrikan dengan segala bentuk-

nya, dan menghadapkan diri kepada-Nya secara

langsung, tanpa perantara dan penolong,

"Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab
(Al- Qi an) dengan (membawa) /ubenaran.... "

Iandasan kebenaran penurunan Al-Kitab ialah

keesaan yang mutlak yang menjadi fumpuan segala

wujud. Pada ayat kelima dari surah ini dikatakan,
"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan)

y ang benar." Itulah satu-satunya kebenaran yang
membuat langit dan bumi tetap eksis, dan yang ka-

renanya Dia menurunkan kitab ini. Kesatuan ke-

benaran ini membgktikan kesatuan sistem yang
mengatur langit dan bumi. Sistem yang dijelaskan
Al-Qur'an. Kebenaran yang dituturkan kitab ini.
Kebenaran yang ditandai dengan kenyataan bahwa
segala sesuahr yang berada di alam ini bersumber
dari tanganYang Maha Membuat dan Maha Men-
ciptakan,

'...Maka, sembahl"ah Allnh dengan memurnikan ke-

taatan lcep ada - Ny a. " (az-Zwmar : 2)

Sapaan ditujukan kepada Rasulullah yang mene-

rimaAl-Kitab yang hak. Itulah manhajnyayang di.
serukan kepada seluruh manusia. Yaitu, pengham-

baan kepadaAllah Yang Esa, memurnikan ketaatan
kepada-Nya, dan melaksanakan seluruh kehidupan
dengan bertumpu pada asas tauhid ini.

Mengesakan Allah dan memurnikan ketaatan
kepada-Nya bukan sekadar pernyataan yang di-
ucapkan lisan. Tetapi, merupakan manhaj kehidup
anyang sempnrna, yang dimulai darikonsepsi dan

keyakinan dalam hati, dan berakhir dengan ke-
teraturan yang meliputi kehidupan individu dan
kelompok.

Kalbu yang mengesakan Allah, tentu menaati
Allah semata. Kalbu itu tidak menambatkan harap
annya kepada siapa pun selain Dia, tidak meminta
sesuatu dari selain-Nya, dan tidak bergantung
kepada siapa pun di antara makhluk-Nya. Menurut-
nya, Dialah semata Yang Mahakuat; Dialah Yang
Berkuasa atas hamba-hamba-Nya. Seluruh hamba
itu lemah dan ringkih. Tidak dapat memberikan
manfaat dan mudharal Maka, dia tidak perlu me
nambatkan kepentingannya kepada salah seorang
hamba-Nya. Mereka adalah seperti dirinya, tidak
dapat memberi manfaat dan mudharat. Allahlah
Yang memberikan anugerah danyang menahannya.

Maka, tidaklah perlu mengabdikan diri kepada
seseorang selain Dia. Dialah Yang Mahakaya,
sedang seluruh makhluk memerlukan-Nya.

Kalbu yang mengesakan Allah, tentu percaya
pada ketunggalan hukum Ilahiah yang mengelola
seluruh alam ini. Juga tentu beriman bahwa sistem
yang dipffikan Allah untuk manusia ini merupakan
satu segi dari hukum yang satu itu. Kehidupan
manusiatakkan stabil dan harmonis bersamaalam
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di mana mereka hidup kecuali dengan mengikuti
hukum itu. Karena itu, dia tidak memilih kecuali
sistem yang dipihkan Allah. Bahkan, dia tidak me-
ngikuti kecuali atas syariatAllah yang sejalan dengan
seluruh sistem alam dan sistem kehidupan.

Kalbu yang mengesakan Allah memahami ke
dekatan antara dirinya dengan segala perkarayang
diciptakan Allah di alam ini, baik berupa benda mau
pun makhluk hidup. Dia hidup di alam bersama
teman yang mengasihinya, meresponsnya. Se-
hingga, dia merasakan tangan Allah pada setiap
perkara yang ada di sekitarnya. Maka, dia hidup
dalam kejinakan dengan Allah dan aneka keajaiban-
Nya yang dapat disentuh dengan tangannya dan
ditatap dengan matanya. Akibatnya, dia enggan
menyakiti siapa pun atau merusak apa pun atau
mengatur sesuafu kecuali selaras degan perintah
Allah sebagai Pencipta segalaperkara, Yang meng-
hidupkan segala yang hidup. Rabbnya serta Rabb
segala benda dan segala makhluk hidup.

Demikianlah, tampak jelas berbagai jejak ketau-
hidan dalam aneka konsepsi dan perasaan sebagai
mana jejak itu tempak pada perilaku dan perbuatan.

Jejak itu melukiskan sebuah manhaj yang sempurna,
jelas, dan istimewa bagi seluruh kehidupan. Tauhid
tidak lagi sebagai sebatas katayang dihrturkan lisan.
Di sanalah letak pentingnya penegasan akidah
tauhid, penjelasannya, dan pengulangan pembicara-
an tentangnya di dalam kitab yang diturunkan Allah.
Itulah pembicaraan yang perlu direnungkan oleh
setiap orang pada setiap masa dan setiap tempal
Tauhid dengan konsep demikian memiliki makna
yang besar dan komprehensif serta memerlukan
pema-haman dan pendalaman.

"Ingatlah, hanya lcepunyaan Allahlah agama yang
bersih (dari syirik) ....'

Allah menerangkan masalah yang penting dalam
ungkapan yang tinggi dan menggetarkan dengan
menggunakan kata sarana pembuka a laa dan dalall;t
gaya pemfokusan, yaitu 'harrya lcepunyaan Alkhkh
agama yang bersih". Maka, makna ayat diperkuat
dengan struktur kata pada ungkapan. Masalah itu
merupakan prinsip yang menjadi landasan seluruh
kehidupan, bahkan yang menjadi landasan bagi
semuayang maujud. Karenanya, masalah itu mesti
mengakar, jelas, dan diterangkan dalam uslub yang
tegas lagi pasts, "Ingatlah, hanya kepunyaan All"ahlnh
ogama yang bersih (dnri syirik)."

Kemudian Allah menangani dongeng-dongeng
kompleks yang digunakan oleh kaum musyrikin se

bagai sarana unfuk menepis seruan ketauhidan,

". . .Dan lrang-orang |ang mengambil pelindung seltiln
Alkh (berkata), 'Kami tidak menyembah merekn me-
lainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada
Allah dengan sedekat-delatny a.' Sesungguhnya Allah
akan memutusknn di antara mnekn tentang apa yang
merekn berselisih padanya. Sesungguhnya Allnh tidak
menunjuki lrang-zrang yang pendusta dan sangat
inglcar. " (az-Zurnarz 3)

Mereka memaklumatkan bahwa Allah adalah
Pencipta mereka dan Pencipta langit dan bumi. Na-
mun, mereka tidak sejalan dengan logika fitrah
dalam hal memfokuskan ibadah hanya bagi Allah
dan dalam hal memurnikan ketaatan bagiAllah se-
mata tanpa sekutu bagi-Nya. Mereka malah men-
ciptakan dongeng-dongeng ihwal status malaikat
sebagai anak wanita Allah. Lalu mereka mencipta-
kan personifikasi malaikat dalam bentuk patung
yang kemudian mereka sembah. Mereka berke-
yakinan bahwa penyembahan terhadap patung
malaikat, yaifu pafung yang mereka namakan se-
bagai tuhan s epertt Lat4 'Uzzo" dan Mannt bukanlah
penyembahan terhadap diri malaikat itu sendiri.
Tbtapi, menurut mereka, ia merupakan media dan
sarana unhrk mendekatkan diri kepadaAllah supaya
patung itu kelak mensafaati mereka di sisi.Nya dan
supaya mendekatkan mereka kepada-Nya.

Itulah penyimpangan dari fitrah yang sederhana
dan lurus ke suatu problema dan khurafuL Para ma-
laikat itu bukanlah anak-anak wanita Allah. Berhala-
berhala itu bukanlah patung yang menggambarkan
malaikat. Allah sungguh tidak meridhai penyim-
pangan ini. Dia takkan menerima syafaat mereka di
sisi-Nya. Dia takkan mendekatkan mereka kepada-
Nya melalui cara seperti itu.

Manusia akan menyimpang dari fitrah penalaran
manakala dia menyimpang dari ketauhidan yang
murni dan sederhana yang dibawa oleh Islam dan
ditampilkan oleh akidah Ilahiah bersama setiap
rasul. Dewasa ini kami melihat berbagai tempat
ibadah bagi para santo dan wali yang mirip dengan
ibadahnya bangsa Arab terdahulu kepada malaikat
atau terhadap patung malaikat sebagai upaya men-
dekatkan diri kepada Allah (demikianlah anggapan
mereka) dan untuk meminta syafuat mereka di sisi-
Nya. Sedangkan, Dia telah menetapkan jalan bagi-
nya, yaitu jalan ketauhidan yang murni yang tidak
terkontaminasi oleh konsep media atau syafaat
dengan pengertian seperti dongeng di atas yang
mengherankan.
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"... S esunguhny a Allah tidak menuruj uki orang- orang

yang pendusta dan sangat ingkar."

Mereka mendustakan Allah. Mereka mendusta-
kan-Nya karena menisbatkan malaikat kepada-Nya
sebagai anak. Mereka mendustakannya bahwa
penghambaan ini akan melahirkan syafaat atas

mereka di sisi-Nya. Mereka mengingkari ibadah
Islam dan menyalahi perintah Allah yang terang dan
jelas.

Allah tidak akan menunjukkan orangyang men-
dustakan-Nya dan mengingkari-Nya. Hidayah me
rupakan imbalan atas penghadapan diri, keikhlasan,
pemeliharaan diri, kegemaran akan petunjuk, dan
pemilihan jalan. Adapun orang{rang yang berdusta
dan kafir, mereka tidak berhak mendapatkan hida-
yah Allah dan pemeliharaan-Nya. Mereka memilih
alternatif jauh dari jalan-Nya.

Kemudian Allah menyingkapkan kedunguan dan

keganjilan konsepsi di atas,

"r,a-YMttsL-J6;34;Jx't:6j

*34ar-gix67a"
"KaLau AlLah hzndnk mmgamb il anak, tentu Dia aknn

memilih apa yang difuhendaki-Nya di antara ciptaan-

ciptaan y ang tekh diciptakan- Ny a. Diakh Alkh Yang

Mahn Es a lngi Maha Mengalnhkan. " (az-Zurnar z 4)

Itulah hipotesis argumentatif guna membenar-
kan konsepsi di atas. Jadi, jikaAllah berkehendak
untuk mengambil anak, niscaya Dia akan memilih
pihak yans dikehendaki-Nya di antara maktrluk-Nya.
Kehendaknya itu muflak, tidak terbatas. Namun,
zat-Nya Mahasuci dari mengambil anak. Maka,
siapa pun tidak boleh menisbatkan anak kepada-Nya.

Inilah iradah-Nya; inilah kehendak-Nya; inilah takdir-
Nya- Inilah penyrcian zat-Nya dari anak dan sekutu,
'Mahasuci Allnh. Dialnh Allnh Yang Maha Esa lagi
Mah.a Mmgal.ahkan."

Mengapa Dia mengambil anak? Dia adalah Pem-

buat segala sesuafu, Pencipta segala sesuatu, dan

Pengatur segala sesuafu. Segala sesuafu dan semua
orang adalah milik-Nya. Dia dapat memperlaku-
kannya sesuai dengan kehendak-Nya,

)qi&'J4g&6t&j-ib+iiai3tr
',:sSY6:l$ki$lg;4i3;fr;
*fi*,ei3\i",9,fr";:34

"Dia menciptaknn lnngit d.an bumi dengan (tujuan)

yang benar. Dia menutupkan malnm atas siang dan

menutupkan siang atas malam serta menundukkan
matahari dan bulan, mosing-masing berjalnn menurut

waktu yang ditentuknn. Ingatlnh Dialnh Yang Maha
perknsa lngi Maha Pengampun." (az-Zwmar: 5)

Ayat tentang keesaan Allah sangaflah jelas pada

bidang penciptaan langit dan bumi serta pada hukum
yang menata alam semesta ini. Hanya dengan me-

mandang langit dan bumi, seseorang beroleh inspi-
rasi kesatuan kehendak penciptaan dan pengahran.

Apa yang ditemukakan manusia hingga hari ini cu-

kuplah sebagai bukti yang menunjukkan keesaan-
Nya.

Sudah dimaklumi bahwa alam yang telah dikenal
manusia ini terbuat dari atom-atom yang menyatu
membentuk substansi. Atom itu, sesuai perannya,

terdiri atas cahaya yang memiliki satu karakter.
Sudah dimaklumipulabahwaseluruh atom dan se-

luruh benda yang menjadi unsur bumi di mana kita
tinggal atau yang menjadi unsur bintang dan planet-
planet lain ifu senantiasa bergerak. Pergerakan ini
merupakan hukum yang tetap, yang tidak terban-
tahkan, baik pergerakan sebutir atom maupun per-

gerakan planet raksasa.
Dimaklumi pula bahwa gerakan ini sistematis

dan kokoh. Hal inilah yang menginspirasikan keesa-

an penciptaan dan kesatuan pengaturan. Pada setiap
hari manusia senantiasa menemukan bukti-bukti
baru tentang keesaan Allah dalam tatanan alam nyata

ini Juga senantiasa menemukan kebenaran yang

kokoh pada tatanan ini yang tidak terbantahkan oleh
hawa nafsu, berubah karena kecenderungan, dan
takkan mengalami penyimpangan atau perubahan.

'Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan)

yang benar...."

Dia menurunkan Al-Kitab dengan hak. Itulah ke
benaran satu-satunya di alam ihr dan di dalamkitab
ini. Kedua kebenaran itu berasal dari sumber yang

satu. Keduanya merupakan tanda yang menunjuk-
kan keesaan Yang Membuat, Yang Mahamulia, dan

Yang Mahabijaksana.

". . .Dia menutupknn malnm atas siang dan menutup-

knn siang atas malnm...."

Itu adalah ungkapan yang menakjubkan dan me
maksa manusia agar memperhatikan apa yang baru-
baru ini ditemukan ihwal keadaan bumi yang bulat.
Meskipun saya setuju dengan hal ifu, tetapi saya

tetap takkan menafsirkan Al-Qur' an berdasarkan
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teori-teori yang ditemukan manusia. Sebab, ia hanya-
lah teori yang mungkin benar dan mungkin salah;
yang hari ini benar, tetapi esok menjadi salah. Ada
pun Al-Qur'an merupakan kebenaran yang kokoh,
yang tanda kebenarannya berada pada dirinya sen-
diri. Al-Qur'an tidak memerlukan persetujuan pihak
lain, atau tiada penentangan terhadap hasii temuan
manusiayang lemah dan ringkih.

Meskipun saya bersikeras takkan menafsirkan
Al-Qur'an dengan teori, ungkapan di atas memaksa
saya untuk mencermati masalah bentuk bumi yang
bulat. Masalah ini menggambarkan hakikat materil
yang terlihat di muka bumi. Bumi yang bulat mengita
ri dirinya sendiri dengan menghadapmatahari, me
nentukan posisi, dan memastikan jenis karakter dan
gerak bumi. Keberadaan bumi yang bulat dan per-
putarannya menjelaskan ungkapan di atas dengan
lebih jelas daripadapenjelasan manapun tanpa diba-
rengi dengan teori tentang benfuk dan perputaran
bumi.
"...Serta Dia menundukknn matahari dan bulan...."

Matahari bergerak pada orbitnya. Bulan bergerak
pada orbitnya. Keduanya ditaldukkan dengan perin-
tah Allah. Tidak ada seorang pun yang mengklaim
bahwa dia yang menggerakkan keduanya. I-ogika
yang sehat tidak dapat menerima bahwa bulan dan
matahari bergerak tanpa ada yang menggerakkan.
Dia mengatur keduanya dengan keteraturan yang
cermat, yang tidak mengenal kekeliruan sehelai
rambut pun sejak jutaan tahun yang lalu. Matahari
akan berjalan dan bulan juga akan berjalan "menurut
waktu yang ditentukan", yang hanya diketahui oleh
Allah.
"... Ingatlah Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha
Pengamp un. " (az-Zurnar : 5)

Meskipun DiaMahakuat, Mahakuat, dan Maha
perkasa, narnun Dia Maha Pengampun terhadap
orang yang bertobat dan yang kembali kepada-Nya.
Yaifu, dari kalangan orang yang mendustakan-Nya,
yang mengingkari-Nya, yang mengambil tuhan lain
di samping Dia, dan yang mengatakan bahwa Dia
memiliki anak. Jalan terbentang di hadapan mereka
agar mereka kembali kepada Yang Mahamulia lagi
Maha Pengampun.

Dari tinjauan sekilas terhadap cakrawala alam
yang besar ini, Allah beralih ke sentuhan terhadap
diri hamba dan mengisyaratkan tanda kehidupan

yang sangat dekat dengan mereka. Yaihr, tanda yang
ada pada diri mereka sendiri dan pada binatang
ternak yang ditaklukkan bagi mereka,

K i;Vt65V * "t 
l'-- >'* s rct

?#-'Ac"WeJ163';;'JtG
dFAWI:**e*s'4sL

*.'bi';Ss7Sl;L-Yai:ii
"Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian
Din jadikan dnripadanya istrinya dan Di.a mmurunknn
untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari
binatang ternak. Dia menjadikan kttmu dalam pnut
ibumu lujadian demi lujadian dalam tiga fugelapan.

Yang b nbuat demikian itu adalah Allah, Tuhnn knmu,
Tilhan yang mnnpunyai kuajann. Tidak ada ll"olt (yang

berhnk disembah) selain Dia. Makn, bagaimana kamu
dapat dipalingkan?" (az-Zumar: 6)

Tatkala manusia merenungkan dirinya yang tidak
pernah diciptakannya, maka dia memahami bahwa
manusia ifu satu pada seluruh jutaan orang yang
tersebar di muka bumi; pada seluruh generasi; dan
pada seluruh wilayah. Pasangan manusia pun ber-
asal dari itu sendiri. Dalam hal-hal yang bersifat ke-
manusiaan, wanita itu sejalan dengan lakilaki, mes-
kipun ada beberapa perbedaan sebagai rincian dari
karalrter itu. Kesamaan inilah yang menguatkan ke
satuan tatanan pokok alam manusia ini, yaitu alam
lakilaki dan wanita. Juga kesatuan kehendak untuk
menciptakan jiwa yang sahr ini berikut belahannya-

Tatkala mengisyaratkan karakter hidup berpa-
sangan pada diri manusia, disajikan pula isyarat
akan karakter ini pada binatang ternak. Isyarat ini
mengokohkan kesahran hukum pada seluruh makh-
luk hidup,
"...Dia menurunkan untuk knmu dtlnpan ekor yang
berpasangan dari binatang ternak. . .. "

Delapan ekor binatang ternak, sebagaimana di-
kemukakan pada ayat lain, ialah domba, kambing,
sapi, dan unta yang masing-masing terdiri atas jantan

dan betina. Setiap jantan dan betina yang bersatu di-
sebut pasangan. Itulah delapan pasangan. Ayat di
atas mengungkapkan penaklukan binatang ternak
bagi manusia. Penaklukan itu bersumber dari sisi
Allah dan diturunkan dari sisi.Nya. Diturunkan dari
ketinggian ke alam manusia dan diizinkan Allah
untuk mengelolanya.

Setelah mengisyaratkan kesatuan karakter hidup
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berpasangan pada manusia dan binatang, Allah
kembali menelusuri tahapan-tahapan penciptaan
janin dalam perut ibunya,

". . . Dia mmj adilmn knmu dnlnm pnut ibumu kei adian

demi kejadian...."

Dia menciptakan manusia dari nuthfah, lalu men-

jadt 'alaqah, mudlghnl;i:lang, hingga menjadi makh-

luk yang jelas unsur-unsur fubuhnya sebagai manu-

sia.'Dalnm tiga lugelnpan'l kegelapan plasenta yang

menutupi janin, kegelapan rahim di manaplasenta

itu berada, dan kegelapan perut di mana rahim itu
berada. Tangan Allah menciptakan sel yang kecil ini
sebagai makhluk melalui penciptaan demi pen-

ciptaan. Mata Altah senantiasa mengawasi ciptaan

ini dan memberinya daya untuk berkembang, daya

untuk tumbuh, daya untuk meningkatkan diri, dan

daya untuk berdiri melalui langkah sebagai diri
manusia selaras dengan takdir penciptanya.

Tblusurilah fase yang singkat dan jangkauannya

yang jauh ini. Renungkanlah anekaperubahan dan

perkembangan ini. Pikirkanlah berbagai karakteris
tik menakjubkan yang rnenunhrn langkah makhluk
yang lemah ini dalam perjalanannya yang mengesan-

kan di dalam tiga kegelapan, di balik pengetahuan

manusia, kemampuannya, dan penglihatannya.

Semua itu semestinya menuntun kalbu manusia

kepada terlihatnya tangan Pencipta dan Pembual
Terlihat melalui aneka jejak kehidupan yang jelas

dan nyata; melalui keimanan atas keesaan yang jelas

jejaknya pada alur penciptaan dan kejadian manusia.

Bagaimana mungkin sebuah kalbu dapat dipaling-

kan dari melihat hakikat ini?

"...Yang b erbuat dnnikinn itu adnlah Allnh, Tilhnn kamu,

Tuhnn y ang m.unpuny ai keraj aan. Tidnk adn Ilnh (t aW

berhnE disembah) selnin Dia. Malw, bagaimana lmmu

dapat dipalingknn. " (az-Zurnar: 6)

Pemandanganyang jelas tentang bukti keesaan
yang muflak dan bul:ti kekuasaan yang sempurna
ini menghentikan langkah manusia di depan dirinya

sendiri; di depan persimpangan jalan antara kekafir-

an dan kemusyrikan, dan di depan risiko individual

dari pemilihan jalan tertentu. Pemandangan ini
mengisyaratkan akhir perjalanan mereka dan perhi-

tungan yang menanti mereka di sana, yang ditangani

oleh Zat Yang telah menciptakan mereka dalam tiga

kegelapan. Zat Yang mengetahui aneka rahasia yang

tersimpan dalam kalbu mereka,

*{it,rt;;g;S;'&

' S '-t)#i+\4
'Jikn lwmu kaftr, maka sesungguhnya Allnh tidak me-

mnlulmn (iman) mu dan Dia tidak meridhni keknfran

bagi hamba-Nya. Dan, jila kamu busyuku4 niscaya

Dia meridhni bagimu kesyukuranmu itu; dan selrang

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Kemudian lepada Tuhnnmulnh kembalimu lalu Dia
memberitalan lepad"amu apa yang tzlnh lumu ktrj alan.

Sesungguhnya Dia Maha Mengetalrui apa yang ter-

simp an dalam (dada) mu. " (az-Zwmar: 7)

Perjalanan di dalam perut ibu ini merupakan salah

satu fase dari perjalanan yang panjanc. Perjalanan

ini diikuti dengan fase kehidupan di luar perut. Se-

lanjutnya diakhiri dengan perjalanan akhir, yaitu
perjalanan menuju hisab dan pembalasan. Perjalanan

itu diatur oleh Yang Maha Menciptakan, Maha Me-
ngetahui, dan Maha Memahami.

Allah tidak memerlukan hamba yang lemah dan

ringkih. Perjalanan itu semata-mata merupakan
rahmat dan karunia-Nya unhrk menyelimuti mereka

dengan inayah dan pemeliharaan-Nya, sedang me'
reka berada pada tingkat terendah dari kelemahan

dan keringkihan.
'Jikn lmmu knfir, makn sesunguhnya Allnh tidak

memsrluknn (irnnn) mu. "I{aren4keimananmu tidak
memberikan tambahan apa pun atas kerajaan-Nya

dan kekufuranmu tidak mengurangi kerajaan-Nya
sedikit pun. Namun, Dia membenci kekafiran kaum
kafir,' D in tidnk meridhni ltzlnfran b agi h'amb a- Ny a. "

'Dan jilrn lumu bersyukur, niscaya Dia meridhni

bagimu kesyukuranmtt itu ", mengagumimu, mencin-

taimu, dan membalasmu dengan kebaikan.

Setiap individu diperlakukan menurut amalnya,

dihisab menurut usahanya. Tiada seorang pun yang

dibebani dengan beban orang lain. Masing-masing
memikul bebannya sendiri , "dan seurangyang budosa

tidak aknn memikul dosa orang lain".
Pada akhirnya, Allahlah tempatkembali, bukan

selain Dia. Tiada tempat untuk melarikan diri dari-

Nya dan tiada tempat untuk berlindung kecuali ke-

pada-Nya, "Kemudian kep ada Tuhttnmulah lrcmb ali-
mu lnlu Dia memberitakan kepadnmu apa yang telah

knmu kerjalmn."
Tiada yang samar bagi-Nya dari persoalanmu
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yang mana sa1a, "S esungguhnya Dia Mah"a Mengeta-
hui apa yang tersimpan dnl"am (dada)mu."

Inilah kesudahannya, itulah dalil-dalil hidayah,
inilah persimpangan jalan.... Masing-masing berhak
menentukan pilihannya setelah memiliki argumen-
tasi, perenungan, pengetahuan, dan pemikiran.

,i(;f ';ie1w,{'6:**;i(.",ttV*
(t A l+ J,4 #e ALrj +Lfu 64 L74o-;-

,F b a(,ri$ 4r:&3 S : 
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3r1(Sr\rc"Jti;v\;U;;&1$r6f
,j:6'bAlrjtsff ,$Si4:tVo::{,r*ii
tu isi'W. S $ # V('\jifr;(:to;uj

"aC::ti,gagAtSt-F,6iW6*yG.AiAuU,ti:;i-r4+"54iF,v
"Apabila manusia ittr ditimpa kemudharatan,
rlia memohon (pertolongan) kepada Ttrha^nnya
dengan kembali kepada-Nya- Kemudian apabila
Dia memberikan nikmat-Nya kepadanyq lupa-
lah dia a^kan kemudharatan yang dia pernah
berdoa (kepada Allah) unbrk (menghilangkan-
nya) sebelum ihr, dan dia mengadakan sekuttr-
sekunr bagi Allah untrrk menyesatka.n (manuda)
dari jalan-Nya. Katalcnlahr'Bersenamg-senang-
lah dengan kekaliranmu itu sementara waktu.
Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.'
(8) (Apakah kamu hai orang musyrik yang
lebih berunhrng) ataukah orang yang beribadat
di waktu-waktu mdam dengan sujud dan ber-
dirio sedang ia takut kep ah (az,ab) akhirat dan
mengharapka"n rahrnat Tbtnnnyal Katakanhfu
'Adakah sama oriang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahuiP
Sesungguhnya orang yang berakallah yang
dapat menerima pel,ajaran (9) Katal€dalL'tlai
hamba-harnba-Ku yang berima"n, bertakwalah
kepada Ttrhanmu.' Orang-orang yang berbuat
baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan,
bumi Allah itr adalah luas. Sesungguhnya hanya
orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan
pahala tanpa batas.' (10)

Pengantar
Padaturpertama, kalbu mereka disentuh dengan

sajian kisah tentang eksistensi mereka, pencipta-
annya dari diri yang safu, pemberian pasangan yang
sejenis denganny4 penciptaan binatang ternak yang
juga berpasangan, dan penciptaan mereka di dalam
perut ibunya dal4n tiga kegelapan. Mereka diberi
tahu bahwa tangan Allahlah yang telah memberi
mereka aneka karakteristik kemanusiaan sejak
dini. Kemudian memberi mereka karakteristik ke
langsungan hidup dan keberlanjutan.

Di sini kalbu mereka disentuh dengan sentuhan
lain. Allah menyuguhi mereka dengan sajian tentang
sosok dirinya yang berada dalam kemudharatan, dan
sosoknya dalam kesenangan. Dia memperlihatkan
kiprah mereka, kelemahannya, pengakuannya, dan
ketidakteguhannya di atas satu manhaj kecuali tat-
kala mereka berhubungan dengan Rabbnya, men-
cari-Nya, dan beribadah kepada-Nya. Maka, mereka
dapat mengetahui jalan, memahami hakikat, dan
memanfaatkan aneka keistimewaan manusia yang
telah dianugerahkan Allah.

***

Tabiat Manusia

'Apabiln manusin itu ditimpa lcemudh.aratan, dia me-

mohnn (pertolongan) l"pr.d" Tult"annya fungan kzmbali
lupada- Nya. Kemudian apabil"a Dia membnilcan nik-
mat- Ny a lupadarty a, lupakh dia akan lcemudhnratan

y ang din. p ernnh bndoa (lupadn Alkh) untuk (mmghi-

l"angknnnya) sebelum itu, dan dia menga"dnkan sekutu-

sekutu bagi Ailnh untuk menlesatlan (rnanusia) dnri
j alnn- Ny a. Kntaknnlnh,'B ersm.ang-sermnglnh fungan
lrzknfaanmu itu sanmtnra uaktu. Sesungguhnya kamu
ter masuk p enghuni nerakn. "' (az-Zumax : 8)

Fitrah manusia tampak telanjang tatkala dia di.
senhrh dengan kemudharatan. Maka, hilanglah dari
dirinya awan yang berhrmpu, sirnalah hijab, dan ter-
singkaplah segala ilusi. Lalu, fitrah itu menuju Rabb
nya dan kembali kepada-Nya sendirian, sedang ia
memahami bahwa tiada yang dapat melenyapkan
kemudharatan kecuali Dia. Ia mengetahui kebo
hongan ldaim yang dilontarkan para sekutu atau
penolong.

Namun, tatkala kemudharatan itu lenyap dan
berganti dengan kesejahteraan dari Allah, maka ma-
nusia yang fikahnya telanjang saat ditimpa kemu-
dharatan itu kembali ditutupi tumpukan awan. Ia
melupakan rintihannya, tobatnya, ketauhidannya
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kepada Rabbnya, dan pencarian Allah tatkala men-

dapat ujian. Yaitu, ketika tiada siapa pun kecuali Dia
yang dapat melenyapkan ujiannya. Dia melupakan

semua ini lalu menciptakan sejurnlah sekutu bagi-

Nya, baik sekutu itu berupatuhanyang disembah

seperti yang berlaku pad a zaman iahiliah, maupun
sekutu itu berupa nilai, individu, dan kedudukan
yang mengendap dalam dirinya sebagai sekutu ber-

sama Allah sebagaimana yang dilakukan pada ber-

bagai kehidupan jahiliah.

Maka, dia menyembah syahwat, minat, ambisi,

kekhawatiran, harta, anak, atasan, dan tokoh se-

bagaimana dia menyembah Allah atau memurnikan
ibadah. Dia menyukainya sebagaimana dia men-

cintai Allah atau bahkan lebih hebat lagi. Syirik itu
bermacam-macam, di antaranya syirik khafi yang

tidak dipandang syirik oleh manusia, sebab ia tidak
memiliki bentuk syirik seperti yang dikenal, tetapi
ia syirik dalam hal model.

Akibat dari perbuatan itu adalah kesesatan dari
jalan Allah. Jalan Allah itu satu, tidak berlainan.
Memfokuskan ibadah hanya untuk-Nya, meng-

hadapkan diri kepada-Nya, dan mencintai-Nya me-

rupakan satu-satunya jalan menuju Allah. Akidah
tentang Allah tidak boleh mengandung kemusyrik-
an di dalam kalbu. Juga tidak boleh mengandung
kemenduaan dengan harta, anak, tanah air, kampung

halaman, teman, dankerabaL Sekutu apa punyang

terdapat dalam kalbu, berarti merupakan pengam-

bilan sekutu bagi Allah; merupakan kesesatan dari
jalan Allah. Dia segera kembali ke neraka, berpisah

dari kesenangan di dunia ini,

". . . Katnkanlnh,'B r s m.ang- s m.anglnh dmgan l" k"f" -
anmu itu sementarawaktu. Sesungguhnya kamu tnmn-
suk p enghuni neraka. "' (az-Zurraar z 8)

Setiap kesenangan di dunia ini adalah sedikit,
meskipun dianggap lama. Masa individu di bumi
adalah terbatas, meskipun dia berusia panjang.

Bahkan, kehidupan seluruh jenis manusia di bumi
ini merupakan kesenangan yang sebentar, jika di-

kaitkan dengan masa yang dimiliki Allah.

Di samping gambaran manusiayang malang ini,

ditampilkan pula gambaran lain. Yaitu, gambaran

kalbu yang takut dan gentar; serta kalbu yang ber-

zikir kepada Allah dan tidak melupakannya dalam

keadaan lapang maupun sempil Juga kalbu yang

menjalani kehidupan di bumi dengan penuh kewas

padaan akan akhirat, tetapi senantiasa mendam-
bakan rahmat dan karuniaTuhannya. Tatkala kalbu
bertaut seperti itu dengan Allah, tumbuhlah ilrnu
yang sahih, yang dapat memahami aneka hakikat
dunia nyata,

"(Apalmh knmu h.ai orang mu"syrik yang lebih beruntung)

ataukah orang yang beribadat di uaktu-waktu malnm

dmgan sujud dan budiri, sednngia trtkut lffpadn (ozpb)

akhirat dan mengltnrapkttn rahmat Tuhannya? Kata-

knnlnh, 'Adnknh sama lrang-lrang yang mengetahui

dengan zrang-rrang yang tidak mengetahui?' Se-

sungguhny a orang y ang bnaknlkh y ang dnp at mrnnimn
p e laj ar an. " (az-Zumar : 9)

Itulah gambaran yang cemerlang dan kemilau.

Gambaran itu berupa kepatuhan, ketaatan, dan
penghadapan diri kepada-Nya sambil bersujud dan

shalat. Ifulah kepekaan yang elok, sedang dia men-

cemaskan akhirat dan mengharapkan rahmatTu-
hannya. Kesucian dan kebersihan inilah yang mem-
buka mata hati dan menganugerahi kalbu dengan
kenikmatan melihat Tuhan, betpapasan, dan ber-

temu dengan-Nya. Inilah gambaran yang elok dan

cemerlang dari seorang manusia. Gambaran ini ber-

lawanan dengan gambaran sebelumnya tentang
manusia yang malang seperti dilukiskan ayat ter-

dahulu. Mak4 terciptalah keseimbangan gambaran,

". . . Adnknh s ama 0r ang- zrang y ang mengetnhui dzngan

lrang-nrang yang tidak mengetahui?. . .."
Ilmu yang hak merupakan makrifat, rnerupakan

pemahaman atas kebenaran, merupakan terbuka-
nya mata hati, dan merupakan keterkaitan dengan
aneka hakikat yang kokoh di alam semesta ini. IImu
bukanlah pengetahuan yang berdiri sendiri, yang

terpisah dan hanya mengisi nalar, yang tidak sampai

ke berbagai hakikat alam semesta, dan yang tidak
menjangkau apayang ada di balik suatu realita.

Inilah jalan menuju ilmu yang hakiki dan pe-

ngetahuan yang bercahaya. Inilah ketaatan kepada

Allah, kepekaan kalbu, kewaspadaan terhadap ak-

hirat, pencarian rahmatAllah dan karunia-Nya, dan

perasaan diawasi olehAllah disertai kengerian dan

ketakutan. Inilah jalan dimaksud. Karena itu, ia me
mahami dan mengenali substansi. Juga dapat me
ngambil manfaat melalui apa yang dilihat, didengar,

dan dialaminya. Kemudian pemahaman ini berakhir
pada hakikatyang besar dan kokoh melalui aneka
panorama dan pengalaman kecil. Adapun orang
yang terpaku pada batas pengalaman individual dan

bukti-bukti lahiriah, berarti mereka sebagai peng-

umpul pengetahuan, bukan sebagai ulama.
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"...Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat
me ner ima p e laj aran. " (az-Zwmar z 9)

Yang dapat mengetahui ialah para pemilik kalbu
yang senantiasa sadar, terbuka, dan memahami ha-
kikatyang ada di balik lahiriah. Jugayang meman-
faatkan apa yang dilihat dan diketahuinya, yang
ingat kepada Allah melalui segala sesuatu yang
dilihatnya dan disentuhnya. Dia tidak melupakan-
Nya, maka takkan lupa saat kamu menemui-Nya.

Setelah menyajikan duagambaran itu, surah ini
menuju orang{rang yang beriman. Allah menyeru
mereka supaya beriman, berbuat baik, dan menjadi.
kan kehidupan merekayang singkatini dibumi se
bagai sarana bagi upaya yang panjang dalam kehi.
dupan akhirat,

"Kataknnlah,'Hai hamb a- hamb a- Ku y ang beriman,
bernkwalnh lcepadn Tilhnnmu.' Aang-orang yang bn-
buat baik di dunia ini mempnolch krbaiknn. Dan, bumi
Allnh itu adakh luas. Sesungguhnya hnnya lrang-nrang
yang bersabarlnh yang dicukupknn pahnla tanpa batas. "
(az-Zumarz l0)

Ungkapan "Kataknnhh,'Hai hamba-hnmba-Ku
yang beriman"'mengandung iltifut yang khusus.
Asal ungkapan itu ialah, @tl li'ibadil lndqjna amanu
... qul hhum ittnqu rabbakum Dia memanggil merek4
karena undangan mengandung pemberitahuan dan
peringatan. Rasulullah tidak berkata kepada merek4
"Hai hamba-hambaku!" Walaupun mereka merupa-
kan hamba Allah. Di sini terjadi iltifottatkala di-
tugaskan menyampaikan seruan dengan nama
Allah. Pada hakikatnya seruan itu dari Allah. Nabi
Muhammad saw. hanyalah penyampai seruan.

"Katalrnnlah,'Hai h"amba-lmmba- Ku yang beriman,
bertakwalnh fupada Tuhanmu.'. . .. "

Talcwa merupakan kepekaan dalam kalbu dan
pengharapan kepadaAllah dengan cemas dan kha-
watir, dengan dambaan dan harapan, dan dengan
merasakan pantauan kemurkaan dan keridhaan-
Nya dalam kekurusan dan kerampingan. Itulah
gambaran yang cemerlang dan kemilau, yang dilu-
kiskan oleh ayat terdahulu ihwal kelompok hamba
Allah yang khusyu dan taat beribadah.

". . . Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mem-
peroleh lubaikan...."

Alangkah besarnya balasan ihr! Kebaikan di dunia

yang bermasa singkat, karena berkutat dengan
bumi dalam kondisi seperti itu merupakan salah
satu pintu setan. Juga merupakan salah satu jenis
pengambilan sekutu selain Allah di dalam kalbu
manusia.

Itulah isyaratAl-Qur'an yang halus ihwal pintu-
pintu kemusyrikan yang tersamar pada kalbu ma-
nusia tatkala Allah menyuguhkan pembicaraan ten-
tang mengesakan Allah dan bertakwa kepada-Nya.
Itulah isyaratyang bersumber dari Al-Qur'an. Tiada
yang menyembuhkan kalbu manusia dengan cara
seperti itu kecuali Penciptanya Yang Maha Menge
tahui dan Maha Memahami anekakesamarannya.

Allah adalah pencipta manusia. Dia mengetahui
bahwa berhijrah dari kampung halaman sungguh
sulit; melepaskan diri dari jeratan-jeratan itu me-
rupakan perkara yang berat meninggalkan sesuatu
yang telah digandrungi , sarmtarezeki, dan tantang-
an kehidupan di negeriyangbaru merupakan beban
beratbagi anak manusia. Karena itu, pada konteks
ini Allah menyuruh bersabar yang balasannya se-
cara mutlak berada di sisi Allah tanpa batas,

". . . Sesungguhnya hnnya zrang-orangyangbersabarl"ah
yang dicukupknn pahnl"a tanpa batas . " (az-Zumar: l0)

Itulah sentuhan yang menyentuh kalbu mereka
dengan cara seperti itu dalam konteksnya yang
tepat, mengobati hati yang luka dan lemah dengan
pengobatan yang menyembuhkan, dan mengembus-
kan angin kedekatan dan kasih sayang pada saat
mengalami himpitan. Juga membukakan untuk
mereka pinhr-pintu pengganti dari tanah air, kam-
pung halaman, keluarga, kesayangan, dan pemberi-
an. Maka, Mahasuci ZatYang Maha Mengetahui
kalbu ini, Yang Maha Memahami aneka jalan
masuk dan pinfunya, Yang menatap segala hal yang
samar pada kalbu.
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'Tbtakanlab'Sesungguhnya aku diperintahka"n
supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agama- (11) Dan, aku diperintahkan supaya men-
jadi orang yang pertama-tama berserah diri.'
(12) IGtakanlahr'Sesungguhnya aku takut akan
siksaa"n hari yang besa"rjika aku durhaka kepada
Thha^nku.' (13) Katakanlah,'Hanya Allah saja
yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan
kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.'
(14) Mak4 sembahlah olehmu (hai omng-orang
musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia-
Katakanlahr'Sesungguhnya orang-orang yang
rugi ialah orangorang yang merugikan diri mereka
sendiri dan keluargarrya pada hari Kiamal'
Ingatlah yang demikia^n ihr adalah kerugian
yang nyata. (15) Bagi mereka lapisan-lapisan
dari api di atas mereka dan di bawah mereka
pun lapisan{apisan (dari api). Demikianlah Allah
mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab
itu. Ivla^ka, bertakwalah kepada-I(r hai hamba-
hamba-Ku. (16) Dan, orang-orang yang men-
jauhi thaghut (yait") tidak menyembahnya dan
kembali kepada Allab bagi mereka berita gem-
bira- Sebab ihr, sampaika.nlah berita ihr kepada
hamba-hamba-Ku, (17) yang mendengarkan
perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik
di anta.ranya. Mereka ihrlah or.rng-orang yang
telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulatr
orang-orang yang mempunyai akaf. (18) Apa-
kah (kamu hendak mengubatr nasib) orang-orang
yang telah pasti ketenhra^n azab atasnya? Apa-
kah kamu akan menyelamatkan orangya"ngber-
ada dalam api neraka? (19) Tetapi orang-orang
yang bertakwa kepada Thhannya mereka men-
dapat tempat-tempat yang tinggt, di atasnya
dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang
di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah
telah berjanji denga"n sebenar-benaxnya. Ailah
ddak akan memungkiri janji-Nya-" (20)

Pengantar
Seluruh bagian ini dinaungi atmosfer akhirat,

naungan ketakutan akan azab akhirat, dan harapan
untuk mendapatkan pahala akhirat. Bagian ini di.
mulai dengan bimbingan Rasulullahyang memak-
lumatkan kalimah tauhid yang murni; kekhawatir-
an Nabi yang diutusakan akibat penyimpangan dari
akhirat; dan penjelajahan di atas manhaj dan jalan-

nya, lalu beliau meninggalkan mereka pada manhaj
dan jalannya. Juga menjelaskan akibat dari jalan ini
dan jalan itu pada hari terjadinya perhitungan.

Perbandingan *"*;;*
dengan Kaum KaJirin

i,3ffi33#.14:\^l?ii:5lr3r-J_Ij,
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"Kataknnlnh,'Sesungguhny a aku dipuintn hknn supay a

mmlembah All"ah dtngan memurniknn lcetnatan lupa-
dn-Nya dalnm (mnyalnnknn) agama. Dan, aku dipe-
rintahlcnn supaya menjadi orang yang pertama-tama
berserah diri.' Kataknnlah, 'Sesungguhnya aku takut
akan silsaan hari y ang besar jikn aku durhaka kepada

Tuhnnku. "' (az-Zumar: 1 1- 13)

Inilah pemakhimatan dari Rasulullah bahwa
beliau diperintahkan agar beribadah kepada Allah
Yang Esa, memurnikan ketaatan hanya untuk-Nya,
dan hendaknya beliau menjadi orang yang pertama
berserah diri terhadap hal itu. Beliau pun takut
terhadap azab pada hari yang besar, jika beliau men-
durhakai Tuhannya. Pemaklumatan ini memiliki
nilai yang besar tatkala membersihkan nilai ke-
tauhidan sebagaimana yang dibawa oleh Islam.
Dalam konteks ini, Nabi saw. merupakan hamba
Allah. Inilah maqamnya dan beliau tidak dapat
melampauinya. Seluruh hamba berdiri satu baris
pada maqam kehambaan, sedang zat Allah semata
yang menjulang tinggi di atas semuahamba. Inilah
maksudnya.

Pada saat itu, diakuilah konsep ketuhanan, kon-
sep ubudiah, dan dibedakan di antara keduanya. Se
hingga, keduanya takkan bercampur dan menim-
bulkan kekeliruan. Maka, r rurnilah sifat keesaan
Allah tanpa sekutu dan tandingan. Tatkala Muham-
mad Rasulullah berdiri pada maqam penghambaan

A
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kepada Allah Yang Maha Esa, beliau memaklumat-
kan pernyataan di atas, dan merasakan kekhawatir-
an berbuat maksiat. Maka, di sana tiada celah unhrk
mengklaim adanya pertolongar dari berhala atau

dari malaikatyang mereka sembah selainAllah atau

disembah secara bersamaan dengan Allah melalui
cara apa pun.

Sekali lagi, pemaklumatan pun diulang disertai
penekanan keistiqamaham di jalan dan keadaan
kaum musyrikin yang meninggalkan jalan serta aki-
batnya yang menyedihkan,

i;:*i;cyVLJ**6&ntfif-gi5t^i'f 6,

rt;!i;16t6.&#ii;iji'q,{tL)
g',4i""9!\Ji

"Katalanlah, 'Hanya Allah saja yang aku sembah de-

ngan memurnikan ketaatan kcpada-Nya d"alam (men-

jalankan) agamaku.' Maka, sembahlah olehmu (h"ai

orang-orang musyrik) apa yang knmu lrehendaki selnin
Din. Kataknnlah,'Sesungguhnya orang-orang y ang rugi
ialah orang- orang |ang merugiknn diri merekn sendiri
dan keluarganya pada hari kiamat.' Ingatlah yang
demikian itu adalnh lerugian y ang ny ata " (az-Zvmar z

L4-t5)

Sekalilagi dimaklumatkan, "Aku berlalu di jalan-

ku. Aku mengkhususkan penghambaan hanyaunhrk
Allah. Aku hanya mempersembahkan ketaatan ke
pada-Nya. Adapun kalian, maka tempuhlah jalan
yang kalian kehendaki. Sembahlah perkara selain-
Nya yang kalian kehendaki. Namun, di balik itu ada
kerugianyang tiada kerugian setelah itu, yakni ke-
rugian diri yang berakhir di dalamJahannam, ke-
rugian keluarga, baik mereka itu sebagai mukmin
mau pun kafir. Jika mereka mukmin, berarti kaum
musyrikinlah yang merugi, sebab orang yang ini
mengikuti jalan ini dan orang yang itu mengikuti
jalan ihr. Jika mereka semua musyrik, berarti semua-
nya merugikan dirinya sendiri dengan memasuki
Jahannam. Ingatlnhyang danikinn itu adalah ltzrugian

yang nyata."
Kemudian disajikan panorama kerugian yang

nyata,

{it3}6f:Mtr.r,yi:AV\\LC.}Ei
aN - 16-11 ,z ..al
$rF6;(*l'iG-'e'

"Bagi merekn lnpisan-l"apisan dari api di atas merelm

dan di bawah merekn pun l"apisan-lnpisan (dnri api).

D emikianlnh Allah mempertakuti h.amba- hnmba- Ny a
dengan aab itu. Maka, bntakwalah lcepada-Ku h^ai

hnmb a- hnmba- Ku. " (az-Zumar: 16)

Ifulah panorama yang benar-benar menakutkan.
Panorama api neraka yang seperti naungan yang
adadi atasmereka dan naunganyang ada dibawah
mereka. Merekaberada di arfiara lipatan naungan
yang pekat. Naungan menggulung dan menyelimu-
ti mereka. Ihrlah naungan neraka.

Itulah pemandangan mengerikan yang dipajan-
kan Allah kepada hamba-hamba-Nya, sedang ketika
di bumi mereka mampu menghindari jalan neraka.
Mereka ditakut-takuti dari jalan ini agar mereka
menjauhinya,'Demikinnlnh Alkh mempntakuti hnm-
ba-hamba-Nya dengan ozab itu."

Dia memanggil mereka supayawaspada, bertak-
wa, dan berserah diri, 'Maka, bntakwalah kepada-
Ku h"ai hamba- h"amba- Ku. "

Pada sisi lain, berhentilah orang{rzrng yang ber-
munajaf yaitu orangorangyangtakut akan tempat
kembali yang buruk ini,

ufi 'l;rlf 6uur;'y;s';.L,iwt:""4,J

"d6;;, 
"l 3;i'\;rry-tji S )G--a

#,r{::.i1t$"ia537fr &\''i-.r.5ia5_i
' D an orang- oratry y ang mznj auhi thnghut (y aitu) tidnk
mm1 embahny a dan ktmbali kzpadn Allnh, bagi mere la
bnita gembira. &bab itu, sampaiknnlah berita itu ke-

pada hamba-hamba-Ku, yang mendengarknn per-
kataan lnlu mengikuti apa yang paling baik di antara-
nya. Merelm itulnh orang-orangyang telnh dibni Allah
petunjuk d.an mereka itulah orang-zrang lang mem-
punyai akal." (az-Zrrlrnar: 17-18)

Tlnghutberasal dari thuglty an seprti halnya kata
malakut, 'aqft.amut, dan rahamut Benfuk ini unfuk
menyangatkan dan menyatakan besat. Tlnghut ralah

segala sesuatu yang melintas dan melampaui batas.

Orangorang yang menjauhi penyembahan thaghut
ialah orang yang menjauhi penyembahan kepada
selain Allah dalam bentuk peribadatan apa pun.
Mereka itulah orang-orang yang kembali kepada
Tuhan- nya, pulang kepada-Nya, dan berhenti pada

maqam penghambaan kepada-Nya dengan tulus.
Bagi mereka itu berita gembira yang bersumber

dari barisan malaikat, dan Rasulullah menyampai-
kan berita itu atas perintah Allah.
"...Sebab itu, sampaiknnlah brita (gembira) itu kzpa-
dn hnmb a- hnmb a- Ku. " (az-Zumar : 17)
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Itulah berita gembira yang tinggi yang dibawa
oleh Rasul yang mulia. Berita ini sendiri merupakan
nikmat.

Itulah sebagian dari sifatmereka. Merekamen-
dengar perkataan yang telah mereka dengar. I-alu
kalbu mereka memungut bagian tuturan yang baik
dan membuang sisanya. Maka, tidak sampai dan
menempel ke kalbu kecuali perkataan yang baik
yang dapat menyucikan jiwa dan kalbu. Jiwa yang
baik terbuka untuk menerima perkataan yang baik,
lalu ia menerima dan meresponnya. Jiwa yang
buruk itu tidak membuka diri kecuali kepada per-

kataan yang buruk, dan ia tidak merespons kecuali
pada perkataan yang demikian.

'...Merekn itukth orang-orangyang tel"ah diberi Allah
petunjuk...."

Sesungguhnya Allah mengetahui kebaikan yang

ada pada jiwa mereka. Maka, Dia menunjukkan me-

reka untuk dapat menyimak dan merespon perkata-

an yang baik. Petunjuk itu adalah petunjuk Allah.

"...Dan merelm itulnh orang-nrang yang mempunyai

akal." (az-Zanrlrar: 18)

Akal yang sehat ialah yang menuntun pemiliknya
kepada kesucian dan keselamatan. Barangsiapayang

tidak mengikuti jalan kesucian dan keselamatan,
maka seolah-olah akalnya telah direnggut dan tak
kan merasakatr nikmat dari akal yang telah dianuge
rahkan Allah kepadanya.

Sebelum menyajikan pemandangan mereka di
dalam kenikmatan akhirat, Allah menegaskan bahwa
para penyembah berhala benar-benar telah sampai
ke neraka dan bahwa tiada seorang pun yang mampu
menyelamatkan mereka dari api neraka,

5,.3i 4i1i :;6 -fui'",$4; 6:;i
'Apakah (kamu hendak mengub ah nasib) zrang- zrang

yang telah pasti ketentuan azttb atasnya? Apaknh knmu

aknn meny el.amatkan orang yang beradn dalnm api ne-

raka?" (az-Ztrnar: 19)

Sapaan ditujukan kepada Rasulullah. Jika beliau
tidak memiliki kemampuan unhrk menyelamatkan
mereka dari api neraka, maka apalagi orang selain
beliau?

Di depan pemandangan mereka dalam neraka,
seolah-olah mereka kini benar-benar berada di
dalamnya karena telah diputuskan bahwa mereka
b erhak men dapat azab, disajikanlah pemandangan

orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dan

takut terhadap apa yang ditakut-takuti Allah,

'? ry S)r+.j s sle tr::,i't:rii,#
$;t4r:l'ilES;,tr',i*i6o

'"Iitapi, zrang-zrang yang bertalaua lepada Tithnnnya,

merekn men"d.apat ternpat- tempat yang tinggi, di atamy a

dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di ba-

u.tahnya mengalir sungai-sungai. Alkh telah berjanji
dengan sebmar-benarnya. Allah tidak akan memung-

kir i j anj i - Ny a. " (az-Zamar : 20)

Pemandangan berupa tempat-tempat tinggi yang
dibangun, yang di atasnya terdapat kamar-kamar,
dan yang mengalir dibawahnya sungai-sungai me-
rupakan kebalikan dari pemandangan naungan dan
lapisan api yang menggulung dari atas dan bawah.
Kontradiksi yang ditata dalam ungkapan Qur'ani ini
melukiskan aneka pandangan bagi mata.

Itulah janji Allah. Janji Allah pasti terjadi. Allah
tidak akan menyalahi janji-Nya.

Orang terdahulu yang pertama kali menerima
Al-Qur' an ini hidup dalam pemandangan ini secara
nyata dan realistis. Maka, tiada janji atau ancaman
yang mereka terima pada wakhr tertentu melainkan
janji atau ancaman itu menjadikenyataanyang dapat
disaksikan, dirasakan, dan dilihat oleh kalbunya. Se
hingga, kalbunya terpengaruh, bergetar, dan me-
respons perintah. Karena itu, jiwa mereka berubah
drastis seperti itu. Kehiduparlnya di bumi ini ber-
adaptasi dengan realitas uKrawi yang akan mereka
nikmati dan rasakan setelah melewati kehidupan
ini. Demikianlah, selayaknya seorang mukmin me-
nerima janjiAllah.

,i,iru-6;rci;ai-e:$fi\;vli
fu ir;s&4fxEtAi6;t.ru1;I
-rr\iiJ.hu554"c-L[18,^I1z-';]'

-\a, .t , 1.t ' lai';;i:J6ft.t-4\3j:^,;" "ri 

"j:- 
Ai" i fI5 6&.t-;\r &r

""i;s:3'*i'A;>-ry':,ia'ii'6s;t1S

"i6-u.ra;',*'G'J,,4"'ii5)JLft
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-$t-g-A & r-G o, 5(i a:'r s'r"'" 5;3

(Kg;t<+W;a;t4Vv\.j;i'5,
3\13i&t\do"JLK*663
;_{! e Aii(#C6 & <,;5"W,,
"-dj * r. ; \;SgJK i "';-1, -\(:ft61i
#,Fg*-,r;isirii.o6G*
#'t'rt"d6ryc:.-6-eet;j$'ttYd
ri;s;SS;{CJi(a**-9,6{,rt+*
'";J7'57KiS'^f L\'ffi c,1iiS,F;

$
"Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa
sesungguhnya Allah menurunkan air dari langft,
maka diahrrnya menjadi sumber-sumber air di
bumi? Kemudian dihrmbuhkan-Nya dengan air
itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam
warnanya. LaIu, ia menjadi kering dan kamu
melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian di-
jadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguh-
nya pada yang demikian itu benar-benar ter-
dapat pelajaran bagi orang-orang yang mem-
punyai akal. (21) Maka, apakah orang-orang
yang dibukakan Allah hatinya ("ttok) menerima
agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari
Tlrhannya (sama dengan orang yang membatr
hatinya)? Maka, kecelakaan yangbesarlah bagi
mereka yang membatu hatinya unhrk meng-
ingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang
nyata. (22) Allah telah menurunkan perkataan
yang paling baik (yaitu) Al-Qur'a"n yang serupa
(mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang.
Gemetar karenanya kulit orang-orang yang
takut kepada Tbhannya. Kemudian menjadi
tenang kulit dan hati mereka di waktu meng-
ingat Allalr. Ihrlah pehrnjuk Allah, dengan kitab
itr Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya
Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka
tidak ada seorang pun pemberi petunjuk bagi-
nya. (23) Maka, apakah orang-orang yang me-
nolehdengan menghindari azabyang
buruk pada hari kiamat (sama dengan orang
muhrrin yangtidak kenaazab)? Da^n dikatakan
kepada orang-orang yang zaliln, 'Rasakanlah

olehmu balasan apa yang telah kamu kerja-
kan.' (24) Orang-orang sebelum mereka telah
mendustakan (rasul-rasul), maka datanglah ke-
pada mereka azab dariarah yang tidak mereka
sangka. (25) Maka" Allah merasakan kepada
mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Se-

sungguhnya az+b pada hari akhirat lebih besar
kalau mereka mengetahui. (26) Sesungguhnya
telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al-
Qur-an setiap macann perumpamaan supaya
mereka dapat pelaj aran (27) flalah) Al-Qur-an
dalam bahasa Arab yang tidak ada ke-
bengkokan (di dalamnya) supaya rnereka
bertakwa. (28) Allah membuat perumpamiran
(yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki
oleh beberapa orang yang berserikat yang
dalam perselisihan dan seorang budak yang
menjadi milik penuh dari seorang laki{aki
(raja). Adakah kedua budak itu sama halnya?
Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan
mereka tidak mengetahui." (29)

Pengantar
Pada bagian surah ini terdapat tilikan terhadap

kehidupan tanaman di bumi setelah Allah me-
nurunkan air dari langit dan berakhir untuk suatu
tujuan yang dekat. Kejadian ini sering dijadikan
perumpamzurn ihwal hakikat kehidupan dunia yang
segera sirna, dan menjadi pengarahan bagi orang
berilmu yang berzikir dan merenung agar mereka
memikirkan ihistrasi ini dan mengingatnya. Pe-

nurunan air dari langit mengisyaratkan kitab yang
diturunkan dari langit, agar kitab itu berfungsi
menghidupkan kalbu dan melapangkan dada. Juga
digambarkan respon kalbu yang terbuka terhadap
kitab ini dengan disertai rasa takut, menggigil, ke
mudian mereda, dan tenang. Digambarkan pula
manfaat dari merespons terhadap peringatan Allah,
juga akibat orang yang hatinya keras dari meng-
ingatAllah.

Akhirnya, bagian ini mengacu kepada hakikat
ketauhidan. Maka, dibuatlah perumpamaan orang
yang menyembah satu Tuhan dan orang yang me-
nyembah sejumlah Tuhan. Kedua orang ini tidak-
lah sama dan takkan pernah bertemu, sebagaimana
ketidaksamaan keadaan budak sahaya yang dimili-
ki oleh sejumlah majikan yang memperkarakannya,
dan seorang budak sahaya yang bekerja hanya
untuk seorang majikan tanpa digugat oleh siapa pun!
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Perumpamaan Penurunan Kitab
dan Ketauhidan

,t:'!ire-:6,!"K13;"tiJ<qi--:Ji':tif;ti

fu)di3 & i,?3gi 6Ee;:.+6 ;
-r1EiJ.he556,e-LL)1E,x1z*'*

s
'Apakah knmu tidnk memperhatilan b ahwa sesunggulr

nya Allnh muturunknn air dari l"angit, makn dinturnya
menjadi sumber -sumber air di bumi. Kemudian ditum-
buhltnn- Ny a dengan air itu tnnam.an- tan amnn y ang b er -

rnacam-tnacam uarrmnya. Lalu, ia mmjadi kning dnn
lwmu melih,atny a fu kuning- kuningan. Kimudnn d;i adf
knn - Ny a hnncur b er der ai - der ai. S e sungu hny a p ada

yang demikian itu benar-benar terd.apat pel"ajaran bagi
nrang- nrang y ang mempuny ai alal. " (az-Ztxnar: 2l)

Al-Qur'an mengaratrJran pandangan manusia ke-
pada fenomena ini supaya direnungkan dan dipikir-
kan. Fenomena itu terjadi berulang di berbagai be
lahan dunia. Karena telah terbiasa, hilanglah urgen-
sinya dan aneka keajaiban yang ada pada setiap
langkahnya. Al-Qur' an mengarahkan pandangan
manusia agar melihat tangan Allah dan menelusuri
jejaknya pada setiap langkah kehidupan.

Air turun dari langit Apakah dan bagaimanakah
air itu hrun? Kita melewatkan saja sesuahr yang luar
biasa ini karena kita sudah terlampau biasa dan ia
sering berulang. Sesungguhnya penciptaan air itu
sendiri merupakan sesuatu yang luar biasa. Meski
pun kita tahu bahwa air itu tercipta dari menyatunya
atom hidrogen dengan atom oksigen di bawah suhu
tertentu, pengetahuan ini menimbulkan pemahaman

bahwa kalbu kita mesti peka agar melihattanganAllah
yang telah menciptakan alam semesta ini. Sehingga,
kita menemukan hidrogen juga menemukan oksigen.
I-alu, ada pula suhu yang memungkinkan keduanya
bersatu, dan dengan bersatunya, terciptalah air.
Karena air, terciptalah kehidupan di bumi ini.

Kalaulah tidak ada air, niscaya takkan ada kehi.
dupan. Kehidupan merupakan rangkaian pengatur-
an hingga kita sampai kepada adanya air dan adanya
kehidupan. Allahlah yang ada di balik pengaturan
ini dan segala sesuatu itu diciptakan oleh tangan-Nya.
Kemudian turunnya air setelah ia ada merupakan
hal lainnya yang juga luar biasa, yang muncul dari
berdirinya bumi dan alam semesta menurut sistem
ini yang memungkinkan terbentuk dan tururanya

air selaras dengan pengaturan Allah.
Kemudian langkah berikutnya, yaitu penurunan

atr, "Makn, diaturnya menjadi sumber-sumber air di
bumi. "Sumber ihr bisa berupa sungaiyang mengalir
di permukaan bumi. Bisa juga sungai yang mengalir
di bawah lapisan bumi sebagai hasil resapan air dari
permukaan. I alu, airjni memancar menjadi mata air,

atau digali sehingga terbentuklah sumur. Tangan
Allah menahannya, sehingga air tidak meresap ke
kedalaman yang jauh, lalu tidak pernah muncul lagi.

"-.Kemudian ditumbuhknn-Nya dmgan air itu tannm-
an-tanam.an yang bermacam-macam zaartutny a.... "

Kehidupan tanaman yang terjadi setelah tumnnya
air dan yang tumbuh dari air merupakan hal yang
luar biasa, sehingga upaya manusia sia-sia belaka
jika dibandingkan dengan hal ini. Tanaman kecil ini
membelah permukaan tanah dan menyingkirkan
beban sampai yang ada di atasnya, yang melihat
angkasa, cahaya, dan kebebasan. Ialu, pohon ini
naik ke angkasa sedikit demi sedikit.

Pemandangan ini menjamin terpenuhinya kalbu
yang terbuka dengan pelajaran. Juga menjamin ter-
pengaruhnya diri bahwa Allahlah Yang menciptakan
dan Yang membuat serta Yang memberikan ciptaan
kepada segala sesuatu kemudian Dia membimbing-
nya. Pohon yang beraneka pada satu lahan, bahkan
pada satu tangkai tiada lain kecuali merupakan
pameran yang memperlihatkan kekuasaan Allah,
yang memberitahukan kelemahan manusia secara
muflakuntuk menampilkan hal itu.

Tanaman yang berkembang ini, yang banyak di-
jumpai dan menyegarkan kehidupan akan men-
capai tahap perkembangan akhirnya dan kesem-
purnznnnya,

". . .Lalu in mmjadi kuing dnn knmu melilntnya luku-
ning-kuningan...."

Tanaman ini telah mencapai puncak yang ditak-
dirkan baginya menurut hukum alam, menurut sis-

tem alam semesta, dan menurut fase kehidupan,
sehingga ia matang untuk dipanen.

". . .I{emudian dijaniknn-Nya hnnntr bndnai-dnai..."

Tanaman telah menemui ajalnya, telah melaksa-
nakan perannya, dan telah menuntaskan fungsinya
sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Pemberi
kehidupan.

". . . Sesungguhnya pa"da yang demikian itu bennr-bennr

terdapat pelnj aran bagi zrang-zrang y ang mempuny ai
akal." (az-Zumar: 21)
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Yaifu , orangorang yang melakukan perenungan

serta yang memanfaatkan akal dan pemahaman
yang dikaruniakan Allah kepadanya.

'$iz:a:c;3ilt;t^,:"ii3"^(6i;fr

# *,y c,A{- i'V6; s r+]t 45a!
L i:-'d!*ri.fiK-'tL\ 5a tiGi
&&; 7 "';L :*' i 6i 6frt"3vj:
J6"{6- c. 4a ;6 $i aict; il f> lt-

tz6b56is,lrz
'Maka, apakah orang-zrang yang dibukakan Allah
h.atinya (untuk) menerimn agama klam lalu ia men-

dapat calmya dari Tuhannya (sama dengan orangyang

membatu hatinya)? Maka, kuelakaan yang besarl.ah

bagi merekn yang membatu hatinya untuk mmgingat
Allnh. Merekn itu d.alam lrcsesatan yang nyata. Allah
tel.ah menurunknn perkataan yang paling baik (yaitu)
Al-Qi an yang serupa (mutu ayat-ayatnla) lagi ber-

ulnng- ulnng. G smetar knrennny a kulit orang- nrang y ang

takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang

kulit dnn hnti muekn diwaktu mengingat Allnh. hukh
petunjuk Allah, dengan kinb itu Dia menunjuki siapa

yang dikehendaktNya. Dan barangsiapa yang disaat-
kan Allah, makn tidak ada seorang pun pemberi pe-
tunj uk b aginy a. " (az-Zumar z 22-23)

SebagaimanaAllah menurunkan air dari langit,
lalu memfungsikannya untuk menumbuhkan tanam-
an yang berlainan warnanya, demikian pula Dia me
nurunkan peringatan dari langityang disambut oleh
kalbu yang hidup. Sehingga, kalbu pun merekah,
terbuka, dan bergerak sebagai makhluk hidup. Se
dangkan, kalbu yang keras menerima peringatan
itu bagaikan batu keras yang mati dan tidak bercelah.

Allah membukakan kalbu untuk menerima Islam.
Dia mengetahui mana kalbu yang memiliki kebaik-
an, lalu Dia mengantarkan kepada cahaya-Nya
sehingga ia pun bersinar dan bercahaya. Perbedaan
antara kalbu yang ini dan kalbu yang keras sungguh
sangatjauh.
'...Maka kecelaknan yang besarlah bagi merelm yang
membatu ltntinya untuk mengingat All"ah. Merekn itu
daLam kesesatan yang nyata." (az-Zumar: 22)

Ayat ini menggambarkan hakikat kalbu yang da-

pat menerima Islam, lalu terbuka dan menerimanya.
Ayat ini menggambarkan keadaan kalbu bersama
Allah, kondisi keterbukaan, kelapangan, kepekaan,
keceriaan, keterangan, dan kilauarurya. Ayat ini pun
mendeslripsikan hakikat kalbu lainnya yang keras,
kasar, mati, lekang, pepat, dan gelap. Barangsiapa
yang kalbunya {ibukakan Allah untuk menerima
Islam dan yang dianugerahi cahaya-Nya, ia benar-
benar tidak sama dengan kalbu yang keras sehingga
tidak mau mengingatAllah. Alangkah jauhnya per-
bedaan antara kalbu yang ini dengan kalbu yang itu.

Demikianlah, ayat kedua mengilustrasikan kon-
disi di mana kaum mukminin menerimaAl-Qur'an
ini yang sesuai dan tiada perbedaan karakteristik-
nya, arahannya, spiritnya, dan tabiatnya. Kitab ini
serupa mutu ayatnya. Kitab ini diulang-ulang bagian-
nya, kisahnya, pengarahannya, dan panoramanya.
Namun, bagian-bagian itu tidak berlainan dan tidak
konhadiktif. Pengulangan di berbagai surah selaras
dengan hikmah, danhikmah ini terwujud melalui
pengulangan tersebut. Juga tetap dalam keserasian
dan kestabilan pada landasan yang kokoh dan mirip,
tidak bertentangan dan kontradiksi.

Orang-orang yang takut dan bertalava kepada
Rabbnya sertayang hidup dalam kewaspadaan, ke-

cemasan, penantian, dan harapan... menerima pe-

ringatan ini dengan gemetar, menggigil, dan sangat
terpengaruh. Sehingga kulitnya bergetar, lalu jiwa-

nya tenang dan kalbunya gandrung terhadap pe-

ringatan ini. Kemudian kulitnya mereda dan kalbu-
nya merasa nyaman dengan dziltulkh

Itulah ilustrasi yang hidup dan sensitif yang di-

lukiskan melalui sejumlah kata-kata, seolah-olah
kat^-kataitu bergerak.

" . . . Itulnh petunluk Alkh, dzngan kinb itu Dia mmun-
juki siapa yang dikehendaki- Nya. . .. "

Tidaklah kalbu berdenyut seperti ihr kecuali tat-
kala digerakkan oleh jemari ar-Rahman kepada pe
tunjuk, tanggapan, dan cahaya. Allah mengetahui
hakikatkalbu manayang mesti dibalas dengan hi-
dayah atau kesesatan,

". . .Dan barangstapa yang disesatknn All"ah, makn tilnk
adn seorang pun p unberi pennl uk baguty a. " (az-Zumar:
23)

Dia menyesatkan kalbu karena Dia mengetahui
hakikat yang membuatnya bercokol pada kesesat-
an. Hakikatyang tidak sudi menerima petunjuk dan

tidak cenderung kepadanya sedikit pun.

Kemudian disuguhkan apayang dinantikan oleh
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kaum sesat pada hari kiamat dalam pemandangan
menakutkan; pada saat tiba waktunya memanen
amal,

:j+j'^$i ri ):-ei'"t-' - *t -E 6n', :-K :;KY\!e is <:^ttt&i-._ r _;2, ,
'Makn, apakah orang-zrangyang menoleh dengan mu-

knnya menghind,ari azab yang buruk pada h"ari kinmat
(sama dengan lrang mukmin yang tidak lcenn a.zab)?

Dan dikntnlan lepada lrang- orang y ang zalim,'Rnsa-
kanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerja-
knn."'(az-Zumar: 24)

Biasanya manusia melindungi wajah dengan
kedua tangannya dan tubuhnya. Namun di sini, dia
tidak mampu melindungi dirinya dari api neraka
dengan kedua tangan dan kakinya. Maka, dia me-

nangkis denganwajah dan melindungi diri dengan
muka dari azabyNtgburuk. Hal ini menunjukkan
kengerian, kekalutan, dan kekacauan. Dalam deraan

azab ini, dia malah menerima hujatan dan hasil
kiprahnya. Dan, alangkah buruknya hasil itu,'Dan
dilanlan k padn orang- orang y ang zokm,'Rns aknnlnh
olehmu bal.asan apa yang telnh knmu kerjaknn."'

Dari pemandangan ini, Allah beralih ke perbin-
cangan ihwal para pembual yang menentang Mu-
hammad saw. guna memperlihatkan apa yang telah
diterima oleh para pembual sebelumnya dengan
harapan agar mereka mau memperbaiki diri,

i L -; o, 3('3i &t\t 6t; o s"4i 3K
3fftv1i;.#e'Ai1;(#('ltt;rp"

9,6;J;S6Ki';-fi
"Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan
(rasul-rasul), mnka dnnngl"ah lupadn mnela a<ab dnri
arah yang tidak muekn sangkt. Makn Allnh merasakan

kepadn mereka kehinaan pada luhidupan dunia. Dan
sesunguhnya a<nb pada futri akhirat lebih besar knlau
mer e ka menge tahui. " (az-Zamar : 2 5 -26)

Inilah kondisi parapembual di dunia dan di akhir-
at. Allah menimpakan kehinaan tatkala mereka di
dunia, sedang di al<hkat azab yang besar telah me-

nanti mereka. Sunnah Allah telah berlaku dan tidak
akan pernah salah. Puing-puing pergulatan kaum
terdahulu merupakan bukti. Ancaman Allah atas

mereka di akhirat telah ditetapkan. Kesempatan
membentang di hadapan mata. Al-Qur'an ini adalah

untuk orang yang mau mengambil pelajaran dan
nasihat, "kalau merekn mengetahui".

#,i;,y,, et.fr n tu 4 extcl *Li

*'tit&6U6)i\ilf€j$'r'5'!t
67f';r;dtff4x*t:;;Lt{t'f l7
'rr:J:,:J?J{iS'^;rt"931e(;*)S,yi

"Sesungguhnya telnh Knmi buatknn bagi mnnusia dnlnm
Al- Qti an setiap mncam puumpamnan supay a msrekn

drqat pelnj aran. (Iakh) Al- @ri an dnlam bah"osa Arab
yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya
merelu bertakwa. Allnh membuat perumpantran (yaitul

senrang laki-lnki ftudnk) yang dimiliki oleh beberapa

zrangyang bersnikat yang d.alam perselisihan dan se-

orang budak yang menjadi milik penuh dari seorang

lnki-kki (saja). Adnlnh luduabudakitu sann halrrya?

Segala puji bogi Allnh, tetapi kebanyaknn merekn tidak
m e nge t ahu i. " (az-Zvrrar : 27 -29)

Allah mengumpamakan hamba yang bertauhid
dan hamba yang musyrik dengan budak yang di-
miliki oleh beberapa majikan secara bersalna-szuna,

sedang mereka memperselisihkannya. Dia dipe-
rebutkan di antara rhereka. Masing-masing majikan
memiliki perintah. Masing-masing majikan mem-
berikan tugas. Budak pun kebingungan, tidak dapat
memegang satu jalan, tidak melangkah pada satu
alur, dan tidak mampu menyenangkan hasrat para

majikannya yang tercabikcabik oleh kecenderung-
an dan kekuatan masing-masing. Adapun hamba
yang lain dimiliki seorang majikan. Dia mengetahui
tuntutannya dan tugas yang dibebankan kepada-
nya. Budak pun merasa tenang dan konsisten pada

satu alur yang jelas.

'Adnknh ktdua budak itu sam.a hnlnya?"Kedua bu-

dak itu tidak sama. Budakyang patuh pada seorang
majikan menikmati tenangnya konsistensi, kejelas-

an arah, dan keyakinan. Kekuatan, kesatuan arah,

dan kejelasan jalan berpadu menjadi satu. Ada pun
budakyang dimiliki oleh beberapa majikan meng-
alami konflik batin, tersiksa, dan goyah. Dia tidak
stabil pada satu keadaan dan tidak dapat memuas-
kan seorang majikan pun, apalagi menyenangkan
semua majikannya.
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Perumpamaan di atas menggambarkan hakikat
ketauhidan dan hakikat syirik dalam berbagai kon-
disi. Kalbu yang mempercayai hakikat tauhid ialah
kalbu yang menempuh perjalanan di bumi ini ber-
dasarkan petunjuk, sebab matanya senantiasa ter-
tambat ke satu bintang di angkasa. Dia pun tidak ter-

sesat. Juga karena dia mengetahui satu-satunya
sumber kehidupan, kekuatan, dan rezeki; safu-satu-

nya sumber manfaat dan kemudharatan; satu-satu-

nya sumber anugerah dan penolakan. Maka, dia
melangkah dengan pasti menuju sumber itu.

Dia hanya meminta banfu an kepada-Nya, meng-
gantungkan kedua tangannya kepada satu tali yang
terikat kuat. Arahnya mantap menuju safu sasaran,
tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Dia melayani Satu

Majikan. Dia mengetahui apayang disukai majikan-
nya, lalu dia melakukan perbuatan itu. Dia mengeta-
hui apa yang membuat-Nya murka, lalu dia mening-
galkannya. Dengan demikian, segenap kekuatannya
menyatu dengan padu. Dan, dengan segenap ke
kuatan dan upayanya, dia menjadi produk[f, sedang
kedua kakinya berpijak ke tanah seraya menatap
Tuhan Yang Satu di langit.

Perumpamaan yang logis dan inspiratif itu di-
pungkas dengan pujian kepadaAllah yang telah me
milihkan ketenangan, keamanan, ketenteraman,
kestabilan, dan keistiqamahan bagi hamba-hamba-
Nya. Meskipun begitu, mereka tetap berpaling karena
mayoritas mereka tidak mengetahui.

Inilah salah satu perumpamznn yang disuguhkan
Al-Qur'an kepada manusia supaya mereka meng-
ambil pelajaran. Ia adalah Al-Qur'an yang berbahasa
Arab, lurus, jelas, serta tidak mengandung kekeliru-
an, kebengkokan, dan penyimpangan. Al-Qur'an
menyapa fitrah dengan logika sederhana dan mudah
dipahami.

&:a';*f,{;.F)f tt'ei;;:14y
6i'Jt4ai4;p"6#9,6ilt
,.;* & c 31 :,; ;V tt- O +u, 3 "LS
)*-o':J/:-:4\iV,si:g&6*<1i

6: i+6,{c 1 e& <;Yii & arp- j

'bj7x-\34 a !:i or' i#"t*w
"Sesungguhnyakamu akan mati dan sesungguh-
nya mereka akan mati (p"lt) (30) Kemudian
sesungguhnya lamu pada hari Kiamat akan
berbantah-bantahan di hadapan Ttrhanmu. (31)

Maka, siapakah yang lebih zalim daripada orang
yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan
mendustakan kebenaran ketika datang kepada-
nya? Bukankah di nerakaJahannam tersedia
tempat tinggal bagi orang-orang kafir? (32) Dan
orang yang membawa kebenafttn (Muhammad)
dan membenarkannya" mereka itulah orang-
orang yang bertakwa. (33) Mereka memper-
oleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tirhan
mereka- Demikianlah balasan orang-orang yang
berbuat baik. (34) agar Allah akan menutupi
(mengampunil bag mereka perbuatan yang
palingburuk yaog mereka kerjakan dan mem-
balas mereka dengan upah yang lebih baik
dari apa yang telah mereka kerjakan." (35)

Pengantar
Bagran ini merupakan komentar atas bagian se-

belumnya. Setelah Allah menyuguhkan tanda ke
kuasaan berupa air yang turun dari langit, tanda
kekuasaan tanaman yang dihrmbuhkan dengan air,

tanda kekuasaan Al-Kitab yang diftrrunkan dari sisi
Allah, dan setelah Dia mengisyaratkan berbagai
perumpamaan dalam Al-Qur' au,r, "tetapi lubany almn
msreka tid.ak mengetahui ",kemudian dilanjutkan de-

ngan kenyataan bahwa persoalan Nabi saw. dan per-

soalan mereka itu diserahkan kepadaAllah. Dialah
yang akan memberikan kepufusan di antara mereka
setelah mati. falu, Dia membalas para pembual yang
mendustakan dengan balasan yang berhak mereka
terima. Juga membalas orang yang benar dan mem-
benarkan dengan balasan yang layak diterima para
pembuat kebaikan.

Balasan Allah kepada Hamba-Nya

"&++*!'i;.:&f *i,*i;JU:xY
*a#

"Sesunguhnya knmu aknn mati d.an sesungguhnya me-

A,
YOv

{,6#^:g<19:i;Iii\tai
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rekn aknn mati (pula). Kemudian sesungguhnya knmu

aknn bnbantah-bantnh"an di hndnpan Tuhnnmu." (az-

Zumar:30-31)

Itulah kematian sebagai akhir setiap kehidupan.
Tiadayang abadi kecualiAllah. Dalam konteks ke
matian semua manusia sama, termasuk Nabi Mu-
hammad saw.. Pengungkapan hakikat itu di sini me
rupakan salah satu serial ketauhidan yang ditetap
kan dan ditegaskan oleh seluruh surah. Penetapan
itu diikuti dengan apa yang terjadi setelah mati.

Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kema-
tian hanyalah salah satu seri yang di baliknya ter-
dapat sejumlah serial kejadian yang telah ditakdir-
kan dan diatur, yang sama sekali bukan main-main
dan perbuatan sia-sia.

Pada hari kiamat hamba-hamba berdebat me-
ngenai apa yang mereka perselisihkan ketika di
dunia. Maka, Rasulullah pergi menemui Rabbnya
dan berdiri di hadapan-Nya. Beliau menghentikan
perdebatan kaum tentang apayang mereka katakan
dan lakukan serta tentang petunjuk yang mereka
hadapi, yang diturunkan dari Allah untuk mereka.

,t ;w:,KS irr iF :.:L G, Pt i; *
&o"F-6,r&u;4i:;iest-

'Maka, siapalmh yang lcbih alim dnripadn zrang yang
membuat-buat dusta terhnnnp Alkth dan mendustaknn

lubenaran lcetikn danng lepadanya? Buknnkah di ne-

rakaJahnnnnm tsrsedia tunpat tinggal bagi orang-orang

lafr?" (az-Zurnar:32)

Itulah pertanyaan untuk meneguhkan. Di sana
tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang
mendustakan Allah, lalu ia mengatakan bahwa Dia
memiliki anak wanita dan bahwa Dia memiliki se
kutu. Tiada yang lebih zalim daripada orang yang
mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasu-
lullah, tetapi dia tidak membenarkan kalimat tauhid.
Itulah kekafiran dan Jahannamlah tempat kaum
kafir. Peneguhan yang ditampilkan dalam bentuk
pertanyaan ini untuk semakin menjelaskan dan
menguatkan.

Inilah salah satu pihak dari permusuhan. Adapun
pihak lainnya ialah orang yang datang dengan mem-
bawa kebenaran dari sisiAllah, membenarkan-Nya,
lalu menyampaikan kebenaran itu berdasarkan ke
yakinan dan kepercayaan. Rasulullah berada pada

sisi ini seperti halnya para rasul sebelumnya. Demi-
kian pula orang yang mengajak kepada kebenaran,

sedang dia mempercayai apa yang diserukannya
sebagai kebenaran, baik melalui kalbu maupun
lisannya.

&3;Yii'j,,ap-i
"...Mereka itulah orang-zrang yang bertakwa." (az-

Zumar:33) ?

lalu Allah memberikan penjelasan tambahan
ihwal sifat orang yang bertakwa berikut balasan
yang disediakan bagi mereka,

&|*SfE-#o:t*5ui6-V&
'Merekn memperoleh apa yang mereka kehendaki pada
sisi Tuhan merekn. Demikianlah balnsan orang-lrang
yang berbuat baik." (az-Zumar: 34)

Ini adalah ungkapan yang komprehensif, yang
meliputi segala kesenangan yang terbetik dalam diri
orang yang beriman. Ungkapan menegaskan bahwa
ini untuk mereka di sisi Tuhannya. Ia adalah hak
mereka yang takkan dikurangi dan disia-siakan.

"D e mi ki anlah b aLas an 0r ang- 0r ang y ang b er b u at
baik. "Ungkapan ini dimaksudkan agar Allah dapat
mewujudkan kebaikan, kemuliaan, dan karunia
yang dikehendaki-Nya bagi mereka. Dia memperla-
kukan mereka dengan adil, pemurah, dan berbuat
kebaikan,

'\i#"i;f-'Wu!$6i#xg-
&l#"$ua,sli+;

' Agar Allah akan mmgampuni bagi mueka p erbu a tan

y ang paling buruk y ang merela knj akan dan membalns

mnekn dengan upah yang lebih baik dnri apa yang telnh

merekn kerjaknn." (az-Zurnarz 35)

Adil berarti memperhitungkan kebaikan dan
memperhitungkan keburukan, kemudian tercipta-
lah balasan.

Karunia merupakan sarana yang digunakan Allah
untuk menampilkan kemurahan-Nya atas hamba-
hamba-Nya. Misalnya, Dia menghapus amal buruk
hamba sehingga ia tidak lagi dipertimbangkan
dalam timbangan. Karunia Allah ini diberikan ke-
pada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah menetap
kan janji atas zat-Nya sendiri, maka janji itu pasti
terjadi dan orang{rangyang bertalnva lagi berbuat
baik merasa tenteram dengan janji-Nya.
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ii{1
6ytryi461*l)&:6rc&
rSv Lt; :' "6np i-jp b VL -""4v

Ci;i,EX;li:"i,Y*13"F:J&-"#iy;

&'b;;;;Ar;,{4t6ely:*x3l;-t
"Bukankah Allah cukup untuk melindungi
hamba-hamba-Nya? Mereka mempertakuti
kamu dengan (sembahan-sembahan) yang se-
tain Allah. Ba"rangsiapa yang disesatkan Allat\
rnaka fidak seorangpun pemberi pehrnjuk bagi-
nya- (36) Dan barangsiapa yang diberi petunjuk
oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat me-
nyesatkannya. Bukankah Allah IVlahaperkasa
lagi mempunyai (kekuasaa"n oot tk) mengazab?
(37) Dan sungguh jika kamu bertanya kepada
merekq'Siapakah yang menciptakan langit dan
bumiP, niscaya mereka menjawabr'Allah.' Kata-
kantah, Maka, terangkanlah kepadaku tentang
apa yang kamu seru selain Allah.Jika Allah
hendak mendatangkan kemudharatam kepada-
ku, apakah berhala-berhalamu itr dapat meng-
hilangkan kemudharatan itu? Atau, jika Afhh
hendak memberi rahmat kepadaku, apakah
mereka dapat menahan rahmat-NyaP Katakan-
lah,'Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nyala^tr
bertawakal orang-orang yang berserah diri'
(38) Katakanlah,'flai kaumku" bekerjalah se-
suai dengan keadaanmu, sesunguhnya aku akan
bekerja h"l"). Maka, kelak kamu akan me-
ngetahui (39) siapa yang akan mendapat siksa
yang menghinakannya dan lagi ditimpa oleh
azab yang kekal.' (40) Sesunguhnya Kami me-
nunrnkan kepadamu Al-Kitab (At-Q*'arr) untuk
manusia dengan membawa kebena"ran. Barang
siapa yang mendapat petunjuk, maka (petrnjuk
ihr) untuk dirinya sendirl Dan, barangsiapa ya"ng
sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat
buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu se-
kati-kali bukanlah orang yang bertanggung
jawab terhadap mereka. (41) Allah memegang
jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang)
jiwa (orang) yang belum mati di wakhr tidurnya
Mak4 Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia
tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan
jiwa yanglain sampai waktu yang ditentukan.
Sesungguhnya pada yang demikia"n itu terdapat
tanda-tanda kekuasaan Atlah bagi kaum yang
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berpikir. (42) Bahkan' mereka mengambil Pem-
beri syafaat selain Allah. Katakanlah, 'Dan
apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun
mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak
berakal?' (43) Katakanlah,'Hanya kepunyaan
Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya
kerajaan tangit dan bumi. Kemudian kepada-
Nyalah kamu dikembalikan; (44) Dan apabila
nama Aflah saja yang disebut kesallah hati
orang-orang yang tidak beriman kepada ke-
hidupan akhirar Da.r1apabila niuna sembahan-

semba^han selain Allah ya"ng disebut tiba-tiba
mereka bergirang hati. (a5) Katakanlah, 'Ya
Allab" Pencipta langit dan bumi, Yang mengeta-
hui ba^rang gaib dan yang nyata, Engkaulah Yang

memuhrskan antara harrrba-hamba-Mu tentang
apa yang selalu mereka memperselisihkamnya-'
(a6) Sekiranya orang-or:rng yang zalim mem-
punyai apa yang di bumi semu:rnya dan (ada

pula) sebanyak itu besertanyan niscaya mereka
akan menebus dirinya dengan ihr dari siksa

yang buruk pada hari kiamal Da:r' jelaslah bagi
mereka azab dari Allah yang belum pernah
mereka perkirakan. (47) Dan, (ielastah) bagi
mereka akibat buruk dari apa yang telah
mereka perbuat dan mereka diliputi oleh pem-
balasan y:rng mereka dahulu selalu memPer-
olok-olokkannya. (a8) Maka, apabila manusia
ditimpa bahaya, ia menyeru Kami. Kemudian
apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari
Kami, ia berkata" 'Sesungguhnya aku diberi
nikmat itrr hanyalah karena kepintaranku.' Se-

benarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan
mereka itu tidak mengetahui. (49) Sungguh
orang-orangyang sebelum mereka fuga) telah
mengatakan itu pula, maka tiadalah berguna
bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakaru
(50) Maka, mereka ditimpa oleh akibat buruk
dari apa yang mereka usahakan. Dan, orang-
orang yang zalim di antara mereka akan di-
timpa akibatburuk dari usahanya dan mereka
tidak dapat melepaskan diri. (51) Tidakkah
mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan
rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang
dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan
Atlah bagi kaum yang beriman." (52)

Pengantar
Bagian ini merupakan tur yang paling panjang

dari surah. Tur ini meliputi hakikat ketauhidan dari

berbagai seginya dengan senfuhan yang bervariasi.

Tur dimulai dengan menggambarkan hakikat kalbu
seorang mukmin dan sikapnya terhadap kekuatan
bumi, terhadap kekuatan yang tunggal, dan ter-

hadap kepercayaan pada kekuatan ini tanpa mem-
pedulikan kekuatan lainnya yang ringkih dan cepat

sirna. Karena ifu, $eorang mukmin mengibaskan
tangannya dari kekuatan imajinatif itu, lalu dia me-

nyerahkan persoalannya dan persoalan orang{rang
yang menghujatnya kepadaAllah pada hari kiamat.

Kemudian dia berlalu di jalurnya dengan mantap,
percaya diri, dan yakin akan tempat kembali.

Seorang mukmin membaca bagian ini sebagai

penjelasan tentang fungsi Rasulullah. Beliau bukan
sebagai wakil hamba dalam hal kelurusan dan kese
satan mereka. Allah adalah yang menguasai mereka,

Yang memegang ubun-ubun mereka pada setiap

saat. Selain Dia, tiada yang dapat menolongnya, sebab

seluruh pertolongan itu milik Allah. Kepemilikan
langit dan bumi berada di tangan-Nya. Dialah tem-
patkembali.

Kemudian Allah menjelaskan sifut kaum musyri-

kin, mengerutnya hati mereka ketika disebutkan
kalimat tauhid, dan merekahnya hati mereka ketika
disebutkan kalimat syirik. Penjelasan ini diikuti
dengan seruan kepada Rasulullah agar memaklu-
matkan kalimat tauhid dengan murni dan menye-

rahkan urusan kaum musyrikin kepadaAllah' Allah
menggambarkan keadaan mereka pada hari Kiamat'

sedang merekaberangan-angan untuk dapat mene
bus dirinya dengair harta sepenuhbumi dan dengan
jumlah lain yang setara. Allah menyingkapkan apa

yang mereka khawatirkan.
Demikianlah, mereka memohon kepada Allah

semata tatkala mereka ditimpa musibah. Jika Dia
memberinya karunia, mereka melontarkan pernya-

taan-pernyataan yang menentang, sehingga salah

seorang di antara mereka berkata, "Aku mendapat-

kannya karena ilmu pengetahuanku." Itulah per-

nyataan yang juga diungkapkan oleh kaum terdahu-

lu. Maka, Allah Mahakuasa untuk menyiksa mereka,

sedang mereka tidak dapat mengalahkan-Nya'
I-apang dan sempibrya rezeki semata-mata merupa-

kan sunnatullah yang berlaku selaras dengan hik-
mah dan takdir-Nya. Dialah sematayang melapang-

kan dan menyempitkannya.

"Sesungguhnya pad^a yang dnmikian itu tudapat nn'da'

tanda kekuosaan Allnh bagi knum yang berpikir-" (az-

Zumarz 42)



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X (8s ) luz XXIV az-Zunnr, al-Mu'uritr, & Fushshilat

Hanya kepada Allah Kaum Mukminin
Bertawakal
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"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-
h.amba-Nya? Mrrekn mnnpntakuti knmu dnngan (sem'

bah.an-sembahan) yang selain Alkh. Barangsiapa y ang

disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi
petunjuk baginya. Dan, barangsinpa yang diberi petunjuk
olzh Allnh, maka tidnk semangpun dapat menyesatknn-

nya. Bulrnnkah Alkh Mahaperkasa lagi mempunyai
(kelruasaan untuk) mmgaznb ? Dan sungguhjikn kamu
bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptalmn
Iangit dan bumi', niscaya msrekn merjawab, Allnh.'
Kntnlrnnkh. 'Makn, terangknnlnh lepadaku tentnng apa

yang knmu snu selnin AII"ah.Jikn Alkth hm.dak menda-

tangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-
b erhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan
itu ? Atnu, jiln Alkh hendnk mem.beri mhnnt fupadnlil,
apaknh mereka dapat menahan rahmat-Nya? Kata'
knnlah, 'Cukuplnh Alkh bagiku. Kepada-Nyalnh bn-
tawaknl orang-orang yang berserah diri.' Kataknnlah,
'Hai knumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu,
sesungguhnya aku akan bekerja (p"k). Maka, kelak
kamu akan mengetahui siapa yang akan mendapat
silcsa yang mnnghinaknnnya dan lagi ditimpa oleh aab
y ang kelwl. "' (az-Zurnar: 3 6-40)

Keempat ayat ini menggambarkan logika ke-
imanan yang sahih dengan kesahajaan, kekuatan,
kejelasan, dan kedalamannya. Yakni, logika ke-
imanan seperti keimanan yang terdapat dalam
kalbu Rasulullah dan keimanan yang semestinya
terdapat dalam kalbu setiap orang yang beriman

kepada risalahnya dan setiap orang yang me-

laksanakan dakwah. Salah satu ayatitu merupakan
prinsip keimanan yang memadai dan mencukupi
bagi siapa pun. Prinsip yang memperlihatkan ke-
padanya jalan yang kokoh, lurus, dan meng-
antarkan ke tujuan.

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat dikatakan
bahwa kaum musyrikin Quraisy menakut-nakuti
Nabi saw. dengan tuhan-tuhan mereka dan me-
ny'uruhnyawaspada dari murkanya. Mereka meng-
ancam bahwa tuharLnya takkan tinggal diam, tetapi
akan menimpakan bencana kepadanya.

Namun, makna ayat-ayat di atas lebih luas dan
menyeluruh. Ayat ihr menggambarkan hakikat per-
gulatan antara para penyeru kepada kebenaran dan

segala kekuatan penentang yang ada di bumi. Ayat
itu pun menerangkan kepercayaan, keyakian, dan
ketenteraman kalbu orang mukmin setelah menim-
bang kekuatan ini dengan timbangan yang tepat.

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba'
hamba-Nya?...."

Ya, cukup! Apa yang dikhawatirkannya, jika Allah
menyertainya;jika dia telah mengambil maqam
penghambaan dan melaksanakan maqam itu? Siapa
yang meragukan pemenuhan Allah atas hamba-
hamba-Nya, sedang Dia Mahakuat dan Maha Me-
nguasai hamba-hamba-Nya?

".. .Mereka mempertakuti kamu dengan (sembahnn-

sembahan) yang selnin Allah...."

Mengapa dia takut? Sembahan-sembahan selain
Allah tidak dapat menakut-nakuti orang yang dijaga
Allah. Bukankah seluruh orang yang ada di bumi
adalah selain Allah? Itu adalah masalah yang seder-
hana dan jelas, tidak memerlukan perdebatan dan
tidak perlu memeras otak. Yang memenuhi itu Allah.
Siapakah orang selain Allah? Tatkala ini merupakan
sikap, maka di sana tidak lagi tersisa keraguan dan
kesamaran.

KehendakAllah merupakan jendela dan kehen-
daknya merupakan perkara yang dominan. Dialah
yang menetapkan keputusan kepada hamba-hamba-
Nya, pada diri mereka, serta pada denyut hati dan
perasaan mereka.

". . . Barangsiapa yang disesatknn Allah, makn tidak se-

orang pun pembni p etunjuk baginy a. " (az-Zumar: 36)

Dia mengetahui siapa yang berhak menerima
kesesatan, lalu D ia menyesatkannya. D an, Dia me-
ngetahui siapa yang berhak menerima petunjuk,
lalu Dia menunjukkannya. Jika Dia telah memu-
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tuskan begini dan begitu, maka tiada yang dapat

mengubah apa yang dikehendaki-Nya.

"... Bukankah Allah Mahaperkasa lagi mempunyai

(ke ku as aan untuk) menga"<ab ? " (az-Zumat : 37)

Ya, Dia Mahakuat dan Mahagagah' Dia mem-

balas setiap orang selaras dengan haknya. Dia akan

menghukum orang yang berhak dihukum. Mengapa

orang yang melaksanakan hak penghambaan unhrk-

Nya mesti takut kepada seseorang atau kepada se
suatu perkara, sedangkan Dia menjamin dan men-

cukupinya?
Kemudian Allah menegaskan hakikat ini dalam

gambaran lain yang dipungut dari tuturan mereka

sendiri dan dari realitas tentang hakikatAllah menu-

rut fitrah pengakuan mereka,

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka,

'Siapalah y ang mmciptnlcan lnngit dnn bumi ?', niscaya

miekn menj awab, Allnh.' Katalflnlnh,'Makn, tnalg
knntah kepadaku tentang apa yang kamu seru selnin

Alkh.Jil(n Alkh hmdnk mendnt'anglmn lrcmudharatan

lup adaku, ap aknh b er hnl"a - b n hnlnmu itu dap at meng-

hilanglrnn lumudhnratan itu. Atau, jika Allnh hendak

membni rahmat lepadaku, apaknh merekn dapat me'

nahan r ahmat- Ny a ? Katakanlah,' Cukuplah Allah
bagiku.' Kepada-Nyalnh bntawaknl orang-orang yang

b ei snah diri. " (az-Zwmar: 38)

Mereka benar-benar mengakui, tatkala mereka
ditanya, bahwa Allatilah pencipta langit dan bumi.

Fitrah manusia tak mampu melontarkan kecuali
pengakuan itu. Akal tidak mampu berdalih tentang
penciptaan langit dan bumi kecuali adanya ke-

hendak yang tinggi. Dia memperlakukan mereka
dan semua kaum yang berakal melalui hakikat
fitrah yang jelas ini. JikaAllah adalah pencipta langit

dan bumi, adakah seseorang atau sesuatu di langit

dan di bumi yang mampu menepis kemudharatan
yang hendak ditimpakan Allah kepada salah se-

orang hamba-Nya?
Jawaban yang pasti ialah 'Tidak bisa''. Jika hal ini

sudah mantap, maka apalagi yang dikhawatirkan
oleh orang yang menyeru ke jalan Allah? Apa yans

dikhawatirkannya dan apa yang diharapkannya?

Tiada seorang pun yang dapat melenyapkan kemu-

dharatan dari-Nya. Tiada seorang pun yang dapat

menolak rahmat dari-Nya. Apa yang menggelisah-

kan, menakutkan, atau yang menghalangi dari
jalannya?

Jika hakikat di atas telah mengendap dalam kalbu

seorang mukmin, maka selesailah persoalan dia,

berakhklah perdebatan, sirnalah ketakutan, dan

putuslah segala harapan kecuali harapan kepada

sisi Allah, karena Dialah Yang mencukupi hamba-

Nya, dan hanya kepadanyalah berserah diri,

". . . Katakanlah,' C ukuplah Allah b agiku.' Kep ada-

Nyalah bertawakal lrang-lrang yang berserah diri'"
(az-Zwnarz38)

Setelah ini yang?da hanyalah keyakinan, keper-

cayaan, dan ketenteraman yang tidak mengenal ke'
takutan; kepercayaan yang tidak mengenal kegun-

dahan; dan keyakinan yang tidak mengenal gon-

cangan. Seseorang berlalu di jalan dengan penuh

kepercayaan hingga akhir perjalanan,

"Kataknnlah, 'Hai kaumku, bekerlalnh sesuai dengan

lcea.daanmu, sesungguhnya aku akan beleerja (p"lo).

Makn, kelnk knmu akan mengetahui siapa yang aknn

mend.ap at sik a y ang menghinaknnny a dnn lagi ditimpa

o Ie h aab y ang ke lal. "' (az-Zumar z 3 9-40)

Haikaumku, bekerjalan di jalanmu danpadake-
adaanmu. Aku berlalu di jalanku, tidak condong,

tidak takut, dan tidak gelisah. Kelak kalian akan

mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang
menghinakan di dunia dan ditLmpa azabyang abadi

di akhirat?
Persoalannya telah diputuskan setelah hakikat

sederhana yang dituturkan fitrah dan dibuktikan
oleh realitas disuguhkan, yaitu bahwaAllah sebagai

Pencipta langit dan bumi, Yang berkuasa atas langit
dan bumi. Dialah pemilik seruan yang dibawa oleh
para rasul dan ditangani oleh para dai. Siapakah ma-

nusia langit dan bumi yang memiliki sedikit risalah

dan seruan-Nya? Siapakah yang mampu menepis

kemudharatan dari dirinya atau menahan rahmat
dari mereka? Jika tidak ada yang mampu, lalu me
ngapa mereka takut dan apa yang mereka harapkan

dari selain Allah?
Ketahuilah, persoalannya sudah jelas. Di sana

tidak ada lagi celah perdebatan atau kemustahilan.

Syafaat adalah Hak Allah
Itulah hakikat situasi antarapara rasulAllah dari

berbagai kekuatan lain di bumi yang melintang di
tengah jalan. Apa hakikat fungsi mereka dan apa tin-

dakannya terhadap para pendusta?

u'(Kt;13d|"Cut;"t56$ai6Y
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"Sesungguhny a Kami mmurunkan lepadnmu Al- Kitab
(Al-@t on) untuk mnnusin dmgan m.ernbawa l<cbenar-

an. Barangsiapa y ang mm"dapat petunj uk, mnkn (petun-

juk itu) untuk dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang
sesat, mnkn saungguhnya dia semnta-mnta sesat buat (kr-

rugtan) dirinya sm"diri, dan knmu seknli-kali buknnkh
orang y ang butnngungj awab terhndnp mneka. Allnh me-

megang j iw a (orang) lutika matiny a dan (memegang)

jiwa (orang) yang belum m.ati di waktu tidurnya. Makn,
Dia tahankhjiwa (orang) yang telnh Dia tetapkan lu-
matiannya d"an Dia melepaslmn jiwa yang lnin sampai
waktu y ang ditentuknn. S esungguhny a padn y ang dtmi-
kian itu ter dnp at nndn- nnda lekuas aan Alkh bagi knum

yang berpikir. Bahkan, mereka mengambil pemberi
syafaat selnin Allnh. Kataknnlnh,'Dan apalwh (knmu

mengambilny a j uga) meskip un mne kn tidak memiliki
sesuatu pun dnn tidak bnakal?' Kataknnlah, 'Hanya
kepunyaan Alkh syafaat itu semuanya. Kepunyaan-
Nya lurajaan lnngtt dan bumi. Kemudiaan kepada-
Ny alnh knmu dikembaliknn. "' (az-Zwrnax: 4l-44)

"Sesunguhny a Kami mmurunknn kzpadnmu Al- Kinb
(Al-Qian) untuk manusia dengan membaua ke-

benaran...."

Kebenaran tabiatny4 kebenaran manhajny4 dan
kebenaran syariatnya. Itulah kebenaran yang men-
jadi tumpuan langit dan bumi yang diterima oleh
sistem kemanusiaan melalui'Kitab ini dan oleh sistem
alam semesta seluruhnya secara harmonis. Kebe-
naran ini dihrrunkan kepada manusia supaya mereka
beroleh petunjuk, hidup bersama petunjuk ihr, dan
berdiri di atasnya. Engkau hanyalah penyampai
kebenaran. Setelah itu, terserah pilihan mereka sen-

diri, apakah memilih pehrnjuk atau kesesatan. Setiap
orang memiliki sumber kehendaknya, dan kamu
tidak dapat menguasai mereka dan tidak diminta
tanggung jawab tentang mereka,

"...Barangsiapa yang mmdnpat petunjuk, mnlu (pAun-

juk itu) untuk dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang
sesat, makn sesungguhnya dia semata-mata sesat buat
(knugrar) dirinya sutdiri, dnn knmu seknli-knli buknn-
lah orang yang bertangung jawab tnhadap merekn."
(az-Zwmarz 4I)

Yang bertanggung jawab atas mereka ialah Allah.
Mereka berada dAlam genggaman-Nya saat mereka
sadar, tidur, dan dalam keadaan apa pun. Dia mem-
perlakukan mereka sesuai dengan kehendak-Nya,

'Allnh mmrcgangjiwa (orang) kttikn m^atinya d"an (me-

megang) jiwa (orang) yang belum mati di uaktu tidur'
nya. Makn, Dia menahan jiwa (orang) yang telah ia
tetap lwn lumatianny a dan Dia melepasknn j iwa yang
Lain sampai waktu yang ditentuknn...."

Allahlah yang mengantarkan diri kepada ajal, ke
pada kematian. Dia pula yang mematikan diri dalam
tidurnya. Meskipun setelah bangun tidak lagi mati,
saattidur dia dimatikan hinggawaktu tertentu. Jika
ajalnya telah tiba, makaAllah menahan nyawanya,
sehingga dia takkan pernah bangun lagi. Sedangkan
jiwayang belum tiba ajalnya, Dia melepaskan nyawa,
lalu diri itu bangun hingga wakhr yang ditentukan.
Jadi, jiwa itu senantiasa berada dalam genggaman-
Nya, baik saat ia sadar maupun tertidur,

"...Sesungguhnya padn yang demikian itu terdnpat tan'
da+andn kekuasaan Alkh bagi lwum yang bnpikir"
(az-Zurnar:42)

Demikian pula mereka senantiasa berada dalam
genggaman Allah. Dialah yang bertanggung jawab

atas mereka, bukan engkau. Jika mereka mengikuti
petunjuk, maka keunfu ngannya untuk mereka sen-
diri. Jika sesat, maka kerugiannya bagi diri mereka
juga. Mereka akan dihisab dan takkan dibiarkan.
Jadi, bagaimana mungkin mereka mengharapkan
keterlepasan dan keselamatarr?

"Bahkan, mereka mengambil pemberi syafaat selain
Alkh. Kanlanlnla Dan apakah (lmmu mengambilnya
juga) mnkipun mnekn tidnk memiliki sesuatu pun dan
tidak bnakal?' Kataknnlah, 'Hanya lcepunyaan All"ah
syafant itu semuannya. I{epunyann-Nya lnrxjann kngit
dan bumi. Kemudiaan kcpadn-Nyakh knmu dilcem-

balilan. "' (az-Zumar: 43 - 4 4)

Pertanyaan ihr unfukmembungkam dan meng-
olokolok karena mereka berprasangka bahwa diri-
nya menyembah berhala malaikat supaya mende-
katkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.

". . . Ap aknh (knmu mengambilny a j uga) mes kipun me -

rekn tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?"
(az-Zurnar:43)
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Kemudian diikuti penegasan yang kokoh bahwa

seluruh syafaat itu milik Allah. Dialah yang meng-
'uinkan seseorang untuk memberikan syafaat itu
kepada orang yang dikehendaki-Nya. Apakah per-

buatan menyekutukan Allah itu yang membuat me
reka layak untuk mendapatkan syafaat?

". . . I{epuny ann- Nya knaj ann lnngit dnn b umi. Kunudi- an

tepadn- Ny akh lumu ilfu*b altlan. " (az-Zumar : 44)

Maka, di sana tidak ada yang dapat menentang
kehendak-Nya di kerajaan ini. Pada akhirnya, tiada

tempat untuk melarikan dan menyelamatkan diri
kecuali kepada-Nya.

Sifat Mereka yang Tidak Beriman kepada
Akhirat

Pada kondisi di mana kekuasaan dan dominasi

hanya dimiliki Allah, disajikanlah bagaimana mereka

melarikan diri dari kalimah tauhid dan menyambut
ungkapan kemusyrikan yang mengingkari segala

hal yang ada di sekitar alam nYata,

<,jrisa$4fr,.iJ^x:t{:'$}ti;'
Si65.C(;pt;i,t6'-$iJjl1$I;{V

s
'Apabiln n"ama Allah saja yang disebut, kemllnh hnti

oring-orang yang tidak beriman kepada kehidupan

akhirat. Dan, apabitn nnma sembahnn-smtbahnn selnin

Altnh yang disebut, tiba-tiba merelm bergirang hati'"
(au-Zrunrrarz 45)

Ayat itu menerangkan peristiwa nyatapadaza-
man Rasulullah. Saat itu kaum musyrikin merasa

senang dan gembira apabila nama hrhannya disebut-

kan, tetapi hatinya ciut dan kecut jika kalimat tauhid

dilontarkan. Namun, ayat itu menerangkan kondisi
psikologis yang terus berulang pada berbagai wakhr

dan tempal
Di antara manusia ada orang yang hatinya merasa

kesal dan jiwanya menciut setiap kali mereka diseru

kepada Allah, Tuhan Yang Esa. Juga diseru kepada

syariat Allah semata sebagai hukum; dan kepada

manhaj Allah semata sebagai sistem. Namun, apabila

manhaj dunia, sistem dunia, dan hukum dunia di.

lontarkan, mereka antusias, merasa senang, dan

menyambutnya dengan komentar, lalu hatinya di-

bukakan untuk mengambil atau menolak.

Mereka itulah orang yang digambarkan Allah se
bagai salah satu model dalam ayat ini. Mereka itu
ada di setiap waktu dan tempal Mereka itulah orang
yang fitrahnya dilenyapkan, yang diubah tabiatnya,

dan yang sesat lagi menyesatkan, meskipun ling-
kungan dan masa berlainan; meskipun ras dan ke-

bangsaan berbeda-peda.

Jawaban terhadap penghapusan dan pelenyapan

tabiatdan kesesatan ihr ialah sepertiyang didiktekan

Allah kepada Rasulullah dalam menghadapi per-

soalan semacam ini,

t:'\3\5;Jjjt1;iq't15q*"^t+v"i*uij.
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"KataknnLah, 'Ya All"ah, Pendptn kngit dan bumi, Yang

mengetahui barang gaib dan yang nyata, Engkaulah

Yang memutusknn antara hnmb a- hamb a- Mu tentang

apa- yang s elalu mereka memperselisihknnnya. "' (az-

Zlunr.ar:46)

Itulah doa fitrah yang menatap langit dan bumi
seraya menyampaikan alasan bahwa ia tidak me-

nemukan pencipta- selain Allah. Dialah yang men-

ciptakan langit dan bumi,lalu fitrah ini menghadap

kepada-Nya dan mengakui-Nya. Ia mengenali.Nya
melalui sifat-Nya yang cocok sebagai Pencipta langit
dan bumi, "Yang mengetahui barang gaib dan yang

nyata",Yangmelihat alam gaib dan alam nyata, yang

batin dan yang lahir. 'Engknulnh Yang memutusknn

antara hamba-hainba-Mu tentang apa yang selalu

mereka memperselisihknnny a." Dialah semata yang

memutuskan pada hari mereka dikembalikan ke-

pada-Nya, dan mereka pasti kembali.

Setelah pendiktean, U*"-tU*anlah keadaan

merekayang mengerikan pada saat mereka dikem-

balikan kepada keputusan di antara mereka mengenai

apa yang dahulu senantiasa mereka per-selisihkan,

,& :;tti\+ 
-..':!,. 

t c(,:,-U +i,:-Ot l;
ri jff;;{(;'r:"#V,-(fi ;}e4Vx;J
ov'y5ui'q'e,iS#3'&9K{

gSt:;#..*S(6e,
"sekiranya lrang-orang yang zalim mempunyai apa

yang di bumi semuanya dan (ada puln) sebanyak itu
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besertanya, niscaya merekn aknn menebus dirinya de-

ngan itu dnri silcsa yang buruk padn hari Kiamat. Dan,
jelnkh bagi merekn azab dari Allnhyang belum pernah

merekn perkirakan. Dan (jelnslah) bagi merekn akibat
buruk dari apa Jang telah merekn perbuat dan merekn

diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu

memp ero lok-olokkanny a. " (az-Zurnar2 U - 48)

Itulah kengerian yang terselip di antara ungkapan
yang mengerikan, yang tidak dieksplisitkan. Kalau-
lah orangorang yang zalim itu, yakni zalim karena
syirik dan syirik merupakan kezaliman yang besar,
memiliki semuaperkarayang ada di bumiyang da-

hulu sangat mereka inginkan lalu mereka menjauhi
Islam karena merasa bangga dengan dunia itu, juga
memiliki kelipatannya, niscaya mereka menawarkan-
nya sebagai tebusan dari b wul<nyaazab hari I(amat
yang mereka lihat.

Kengerian lainnya terbungkus dalam ungkapan
implisit,

". . . Dan jelnsla.h bagi merekn ozab d"ari Allnh yang belum
pernah merekn perkirakan." (az-Zumarz 47)

Apa yang akan ditimpakan Allah dan yang tidak
mereka harapkan tidaklah dijelaskan dan diekspli-
sitkan. Walaupun begitu, ia tetap menakutkan, me-
ngerikan, dan mencengangkan. Dialah Allah. Allah
yang memperlihatkan kepada makhluk yang lemah
itu apa yang tidak mereka harapkan. Demikianlah,
perkara itu tidak dikenal dan tidak dapat ditentukan.

'Dan (jelnl"ah) bagi mnekn akibat buruk d"ari apayang
telah merekn perbuat dan merekn diliputi oleh pemba-

lasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olok-
lanny a. " (az-Zwmar z 48)

Ini pun membuat keadaan semakin sulit. Yaitu,
ketika perbuatan mereka yang buruk diketahui
orang serta ketika ancaman dan peringatan yang
dahulu senantiasa diolokolok meliputi merekayang
berada dalam situasiyang pedih mencekam.

Watak Buruk Manusia
Setelah sajian panorama sebagai penyeling yang

menerangkan keadaan mereka pada hari mereka
kembali kepada Allah yang mereka sekutukan ini,
Allah kembali menggambarkan keadaan mereka
yang mengherankan, sedang mereka mengingkari
keesaan Allah. Tatkala ditimpa kesulitan, mereka
hanya menghadapkan diri kepada-Nya dengan be-
rendah diri dan kembali. Namun. tatkala diberi

karunia dan nikmat, mereka kembali membang-
kang dan ingkar,

JuQ-a;-">:Vti;"16;#"'6^'t"i,f ;tig
'";s'Sfj3lg'r+es4&'*$at

."*
!t

"Maka, apabiln manusia ditimpa balnya, ia menyeru

Kami. Kemudian apabila Kami berikan kepadanya
nikmnt dari Kami, in bnknta, 'Saungguhnya aku dibni
nikmnt itu h"anyaLth knrerm lepintaranku.' Sebennrnya

itu adalah ujian, tetapi kebanyakan merekn itu tidak
menge tahui. " (az-Ztumtar : 49)

Ayat di atas menggambarkan secara berulang-
ulang model manusia yang fitrahnya tidak beroleh
petunjuk kepada kebenaran. Fikah itu tidak kembali
kepada Rabbnya Yang Esa dan tidak mengetahui
jalan kepada-Nya Sehingg4 ia tersesat dalam meng-
hadapi kesenangan dan kesulitan.

Kesulitan membersihkan kotoran hawanafsu dan
syahwat dari fitrah dan menjauhkannya dari berba-
gai faktor kepura-puraan yang menutupi kebenaran
yangtersimpan dalamfitrah itu dan dalam diriraga
ini. Setelah bersih, maka fitrah dapat melihatAllah,
mengenali-Nya, dan hanya menuju kepada-Nya se-

mata. Namun, ketikakesulitan berlalu dan datang-
lah kesejahteraan, manusia ini melupakan apa yang
dikatakannya pada masa sulit dan fitrahnya me-
n)'rmpang karena pengaruh hawa nafsu.

Saat mendapatrezel<t, nikmat, dan karunia, dia
berkata "...Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hnnya-
l"ah knrenn kzpintaranlan "Demikianlah yang dikata-
kan Qarun dan yang dikatakan oleh setiap orang
yang tertipu oleh pengetahuan, keahlian, atau ke-
mahiran yang dijadikan alasan atas kekayaan atau
kekuasaan yang diraihnya. Dia lupa akan sumber
kenikmatan, pemberi ilmu dan kekuasaan, pencipta
sebab, dan pengafur rezel<l.

"...Sebmarnya itu adnlah ujian, tetapi fubanyaknn

mereka itu tidak mengetahui."Itulah fitnah untuk
menguji dan mencoba sehingga jelaslah apakah dia
berqukur atau kufur? Apakah dia akan berbuat baik
atau berbuat kerusakan? Apakah dia akan mengeta-
hui jalan ataukah akan cenderung kepada kesesatan?

Al-Qur'an, sebagai rahmat bagi hamba, menying-
kapkan rahasia mereka, mengingatkan mereka akan
bahaya, dan mewanti-wanti mereka akan fihah. Ka-
rena itu, setelah penjelasan ini mereka tidak lagi me
miliki hujiah dan dalih.
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Al-Qur'an menyentuh kalbu mereka dengan me
nyajikan puing-puing pergulatan kaum terdahulu;
puing-puing yang diakibatkan oleh pernyataan sesat
yang dikatakannya, "Sesungguhnya aku dibni nikmat
itu lnny alnh karena kepintaranku. "

'bg<\j1l 
rF i;T3 #,tt i1til6 

"i

;lpb;Lir"iV;:{cLryii66*
& qrn iYs;i-KY Lr-;- ;fi,n{,

"Sungguh oratry-nrang I ang sebelum mnelm (j uga) tekh
mmgatalan itu puln, malca tiadalah berguna bagi me-

rekn apa yang d.ahulu mneka usahnknn. Makn, mneka
ditimpa oleh akibat buruk d"ari apayangmnelwusahn-
kan. Dan, zrang-orang yang zalim di antara merekn

akan ditimpa akibat buruk dari usahanya danmnekn
tidak dapat meLepaslan diri." (az-Zumar: 50-51)

Ungkapan sesat seperti itulah yang diucapkan
oleh orangorang sebelum mereka. lalu, ungkapan
ihr membawamereka kepadakeburukan dan ben-
cana sehingga tidaHah berguna ilmu pengetahuan,
kekayaan, dan kekuatan mereka sedikit pun. Maka,
mereka pun akan ditimpa dengan apa yang telah
ditimpakan kepada kaum terdahulu. Sunnah Allah
itu tidak akan berubah, "..,Dan merela tidnk dnpat
melepasknndiri."Allahttdakdapatdikalahkanoleh
makhluk-Nya yang lemah dan ringkih.

Adapun nikrnat yang diberikan Allah kepada me
reka dan rezeki yang dikaruniakan kepada merek4
hal itu mengikuti kehendak Allah dan sejalan de-
ngan hikmah dan takdir-Nya dalam hal meluaskan
dan menyempitkan rezel<r. Hal ini guna menguji
hamba-hamba-Nya dan menerapkan kehendak-Nya
sesuai dengan apa yang Dia kehendaki,

cL*4d\4ir-c4iv.:{:;ii1:w.lj
*6;;;lA451'

' Dan, tidnklwh mnela mmgetnhui bahwa All"ah rul"a-
pangknn re4ki dan merry tmpitlmnnya bagi siapa yang
dikehendnki- Ny a. S esungguhny a pada y ang dmikian
itu terd.apat tandn-tanda lczkuasaan Allnh bagi kaum

y ang b er iman. " (az-Zamar z 52)

Karena itu, hendaklah mereka tidak menjadikan
ayat-ayatAllah sebagai sarana kekafiran dan kese
satan. Ayat itu tampil sebagai sarana hidayah dan
keimanan.

c:t fr{t i+}1 {'V,^ it"4i c ;W-,6 *
i-.4\r"A\3Lxt-e;A'x;'F.At1V\*
W*i*-:AtA;V{.;ltS-.3&
$u6SW g 5r:L17 "r3 +t :Ai

QtiSt iG ;)i J a* 6 rU:; o &t-
6;43iJfiJ# <;;w;!$'"s
&t4tialK"bfi*e.;;Y&
tC-"siiL"--iau7$i!iii;o j
dfurgO65+Krt6;Gl6i,
c"A-I{s 4r'" & ivi $ $6;5\;
^lti6itfJ,aLKs;;<*vc ;"{ft1j:J * i Aji ;if 5;bK6"ti,,;
WicJ\6i6j&O;r<{uirt-,14t

$C;x&SSqt;i"Q%JP;;'.ti
"Kataka^nlahr'[Iai hamba-hamba-Ku yang me-
lampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kamu terpuhrs asa dari rahmatAllalr"
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
semuanya- Sesungguhnya Dialah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (53) Kembali-
lah kamu kepada Thhanmu, dan berserah diri-
lah kepada-Nya sebelum datang azab kepada-
mu kemudiam kamu tidak dapatditotong (lagi).
(54) Dan, ikutilah sebaik-baik apa yang telah
diturunkan kepadamu dari Thhanmu sebelum
datang azah kepadamu dengan tiba-tiba, sedang
kamu tidak menyadarinya. (55) Supaya jangan
ada orang yang mengatakan5'Amat besa^r penye-
salanku atas kelalaianku dalam (menunaikan
kewajiban) terhadap AllalL sedang aku sungguh-
sungguh termasuk orang-orang yang memper-
olok-olokkan (agama Allah).' (56) Ataq supaya
jangan ada yang berkata"'Kalau Allah mem-
beri pehrnjuk kepadaku, tentrlah aku termasuk
orang-or.rng yang bertakw a.' (57) Atau, supaya
jangan ada yangberkata ketika ia melihatazab,
'Kalau aku dapat kembali (ke dunia), niscaya
aku akan termasuk orang-orangyan gberbuat
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baik.' (58) (Bukan demikian), sebenarnya telah
datang ketetapan-ketetapan-Ku kepadamu lalu
kamu mendustakannya dan kamu menyom-
bongkan diri serta kamu termasuk orang-orang
yang kafir.' (59) Pada hari Kiamat kamu akan
melihat orang-orang yang berbuat dusta ter-
hadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukan-
kah dalam nerakaJahannam itu ada tempat
bagi orang-orang yang menyombongkan diri?
(60) Dan, Allah menyelamatkan orang-orang
yang bertakwa karena kemenangan mereka-
Mereka tidak akan disenhrh oleh azab (neraka
dan tidak pula) mereka berdukacita.' (61)

Pengantar
Setelah Allah menggambarkan kondisi men-

cekam yang dialami oleh orang-orang zalim pada

hari Kiamat melalui firman-Nya ayat 47 48, "Sekiran-

ya lrang-zrang yang 4lim mempunyai apa yang di
bumi semuanya d"an (adn pula) sebanyak itu besatnnya,

niscaya merekn aknn menebus dirinya dengan itu dnri
s ilc a y ang b ur uk p ada har i kiamnt. D an, j e lnslnh b agi
mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka
perkirakan. Dan (jeknlah) bast merekn akibat buruk
dari apa yang telnh mereka pnbuat dan merekn diliputi
olzh pemlalnsan yang merekn dnhulu sel^alu memperol,o k-
olokknnnya", Allah kembali membuka pintu-pintu
rahmaLNya melalui tobat, mengiming-iming rahmat
dan ampunan-Nya bagi pelaku maksiat betapa pun
besarnya kemaksiatan yang telah mereka lakukan.

Juga menyeru mereka supaya kembali kepada-Nya
serta tidak berputus asa dan patah arang.

Di samping seruan kepada rahmat dan ampunan,
ada gambaran yang menanti mereka seandainya
mereka tidak kembali dan bertobat serta tidak me
manfaatkan kesempatan yang ada sebelum hilang
wakhrnya.

r,arangan Berputus;4"" Rahmat Allah 
\

eiluis ;.rli i!"vA t 4i c tw-,G *
F)AiSlXv%t;':t'ri5-A6;7trx#v
" Kntnknnh.h, Hai hnmb a- lumb a- Ku y ang me l"ampaui

batas terhndap diri mereka sendiri, janganlah kamu
terputus asa dari rahmat Alkh. Sesunguhnya Allah
mmgampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-

lah Yang Mahn Pengampun lagi Maha Penyayang."'
(az'Ztrnrarz 53)

Itulah rahmat yang luas yang meliputi seluruh
kemaksiatan dalam bentuk apa pun. Itulah seruan
supaya kembali. Seruan kepada para pendurhaka
yang berlebihan, terlunta-lunta, dan tersesat di
padang kesesatan.

Ayat ifu menyeru mereka kepada harapan, cita-
cita, dan kepercayaan akan ampunan Allah. Se-

sungguhnyaAllah Maha Penyayang kepada hamba-
hamba-Nya. Dia mengetahui kelemahan dan ke-
papaan mereka. Dia mengetahui faktor-faktor in-
ternal dan eksternal yang menguasai diri mereka.
Dia mengetahui bahwa setanlah yang mengintip
mereka di setiap kesempatan dan menghadang di
setiap jalan, lalu menyeretnya dengan berkuda dan
berlari. Sungguh setan itu bekerja serius dalam
prattik busuknya.

Allah mengetahui bahwa sosok makhluk manusia
ini merupakan bangunan yang rentan. Manusia ihr
miskin dan cepat terjatuh jika tali yang mengikat
tangannya dilepaskan. Aneka fungsi, minat, dan
syahwat yang terhampar di dunia cepat sekali me
malingkan manusia dari keseimbangan. Sehingga,
dia terantuk di sana-sini, lalu terjerumus ke dalam
kemaksiatan. Manusia ihr lemah dalam memelihara
keseimbangan yang baik.

Allah mengetahui hal ihwal setiap makhluk.
Maka, Dia mengulurkan bantuan, melapangkan
rahmat baginya, dan Dia tidak menyiksa karena ke-
maksiatannya s'ebelum Dia menyediakan segala
sarana unfuknya guna memperbaiki kekeliruannya
dan menegakkan langkahnya di atas jalur. Pada saat
manusia berputus asa dan patah arang, dia men-
dengar seruan kasih sayang dan sapaan kelembutan,

"Katakanlnh,'Hai lumba-ltnmba- Ku y ang melnmpaui
batas tnlndnp diri mnekn smdiri, janganlnh lumu tn-
putus asa dari rahmat All"ah. Sesungguhnya Allah me-

) ngampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialnh
Yang Mah.a Pengamp un l"agi Mahn Peny ay ang. "' (az-
Zumar:53)

Tidak ada antara dirinya yang berdosa dan
sapaan kasih sayang yang lembut serta naungannya
yang toleran dan mendayr... kecuali tobat semata
dan kembali ke pintu yang terbuka tanpa penjaga
yang menghalanginya. Pinhr yang tidak memerlu-
kan permintaan izin bagi siapa sajayang ingin me
masukinya,

&SS;5;'5]Mru;;5is-;-v
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&<t;;'143'"s
'Dan kembalilnh knmu kepadn Tuh.anmu, dan bersnah

dirikh lrzpada- Nya sebelum datnng aztb kepadamu le-
mudian lrnmu tidnk dnpat dinlors (kg). Dan, ikutilnh
sebaik-baik apa yang telah diturunknn kepadamu dari
Titltnnmu sebelum dntang aaab kzpadamu fungan tiba-

tiba, sednng knmu tidak meny ad.ariny a. " (az-Zurnarz
54-55)

Bertoba! menjalankan Islam, dan kembali ke ke
hangatan ketaatan dan naungan kepasrahan. Ini
adalah cara satu-satuny4 tanpa memerlukan sarana

orang suci, petunjuk, penghalang, perantara, dan
pemberi syafaat.

Itulah perhitungan langsung antara hamba dan
Rabb. Itulah komunikasi langsung antara makhluk
dengan Ktraliq. Barangsiapa yang sesat dan ingin
kembali, maka kembalilah. Barangsiapa yang ter-
luntalunta dan ingin bertobat, maka bertobatlah.
Barangsiapayang durhaka dan ingin berserah diri,
maka berserah dirilah dan lakukanlah... lakukanlah,
masuldah karena pintu selalu terbuka. Kehangatan,
naungan, seruan, dan kenyamanan berada di balik
pintu yang tanpa penjaga dan gratis.

Marilah, marilah sebelum habis wakbunya. Mari-
lah"sebelum datang aznb lupadnmu Jwmudian kamu

tidnk dapat ditolong (lngi)."Di sana tiada penolong.

Marilah, karena waktu tiada yang dapat menjamin.
Persoalan itu dapat saja diputuskan dan pintu-pintu
dikunci kapan saja, baik pada malam maupun siang
hari. Marilah , "dnn ikutilnh sebaik-baik apa yang telah

diturunlan leepadnmu dari Tilh"anma. "Ini Al-Qur'an
berada di hadapanmu "sebelum d.atang a.znb leepadamu

furryan tiba-tiba, sedang Immu tidnk menyadarinya."
Marilah, sebelum kamu menyesali kesempatan

yang hilang, menyia-nyiakan Allah, dan mengolok-
olok janji Allah,

"$ frl 
l* J 3. vlu' i;" t;:;l Sz J;i J

&i4i';

Atau, kamu mengatakan bahwaAllah telah me-

mutuskan diriku sebagai orang sesat. Apabila Dia
memutuskan aku berada dalam petunjuk, niscaya
aku beroleh petunjuk dan bertakwa,

*C-"Y:i;U)Gp36i€J jij:j
'Atau supaya jangarf ada yang berkata,'Kalau Allah
memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk

lrang- nrang y ang b ertakwa. "' (az-Zumat 57)

Itulah dalih yang tidak berdasar, karena ke-
sempatan terbuka lebar sekarang dan sarana pe-

tunjuk senantiasa tersaji serta pintu tobat senantiasa
terbuka.

<i5v,,?061+$ge;GJFi
$J*;r'o

'Atau, supaya jangan ada yang berknta lutika ia me-

lihat azab, 'Kalau aku dapat kembali (ke dunia),
niscaya aku akan termasuk nrang-zrang yang berbuat

b aik. "' (az-Zurnar : 58)

Itulah harapan yang tidak tercapai. Jika kehidup
an ini berakhir, habislah putaran dan tidak pernah
kembali. Kini kalian berada di negeri amal. Itulah
satu-satunya kesempatan. Jika ia habis, kesempatan
pun tidak akan kembali dan kalian akan ditanya
dengan nada mengungkit dan menghinakan,

aKS;;<*Vu,r1':ft gtt'"A;;Viit1
itFJ(,

"(Bulmn demikian), sebmnrnya telnh danng kztenpan-

futetapan-Ku fupadamu lnlu knmu mendustalmnnya

dan lrnmu menyombongkan diri dan kamu termasuk

0r ang- 0r ang y ang kafr. "' (az-Zvrrar z 59)

)
Palrorama Kiamat

Redaksi ayat terus berlanjut hingga mengantar-
kan kalbu dan perasaan ke pelataran akhirat. Re-

daksi berlanjut dengan menyajikan panorama para
pembual dan kaum yang bertahwa pada situasi
yang mahapenting,

Z:";fi riAHAiJ;\lKtir,ntg\i!.:
'uj\^i,Fj j*ir;fcSl.i*';+e,ifr

"Supaya jangan adn orang yang mengataknn, Amat
besar penyesalnnku atas kelalaianku dnl"am (menunai-

kan lcewajiban) terhndap All"ah, sedang aku sungguh-

sungguh tnmasuk orang- lrang y ang memp ero lok- olo k-
Irnn (agama Allah). "' (az-Zwmaxz 56)
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"Pada hari Kiamat knmu akan melihat zrang-zrang

yangberbuat dusta terh.adap Allah, muknnya menjadi

hitam. Bukankah dalam nerakaJahannam itu ada

tempat bagi orang-orang yang menyombongknn diri?
Allah menyelamatkan lrang-zrang yang bertakwa
karena kemenangan mereka. Mereka tidak akan dl
sentuh oleh a<ab (neraka dan tidak pula) merekn bn-
du kacita. " (az-Zurnar: 60-61 )

Inilah terminal terakhir. Sekelompok orang ber-
wajah kelam karena kehinaan, kesedihan, dan jilatan
jahanam. Itulah kelompok orang yang tinggi hati
ketika di bumi, yaitu orangorang yang diseru ke
padaAllah. Seruan itu tetap ada, bahkan setelah dia
bermaksiat secara berlebihan. Namun, mereka
tidak merespons imbauan keselamatan. Pada hari
ini mereka berada dalam kehinaan yang membuat
wajahnya pekat.

Adapun kelompok lainnya selamat, beruntung,
tidak mengalami keburukan, dan tidak ditimpake-
sedihan. Itulah kelompok muttaqin yang dahulu
hidup dalam kewaspadaan akan hari akhirat dan
dalam pengharapan akan rahmat Allah. Maka, pada

hari ini mereka mendapatkan keselamatan, kebe-
runtungan, keamanan, dan kenyam artart. ".. Llfinekn

tidak almn dismtuh oleh a<ab (neraka dan tidakpul"a)
merekn berdukacita."

Setelah penjelasan ini, barangsiapa yang berke
hendak, sambuflah seruan kasih sayang yang lem-
but dan mengayomi dari balik pintu yang terbuka.
Barangsiapa yang berkehendak, tetaplah bercokol
dalam sikapnya yang berlebihan dan dalam aneka
kejahatannya hingga azab menyarrbar mereka,
sedang mereka tidak sadar.
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'Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia
memelihara segala sesuatu. (02) Kepunyaan-
Nyafah kunci-kunci (perbendaharaan) langit
dan bumi. Dan, orang-orang yang ka.fir ter-
hadap ayat-ayat Allah, mereka itulah or:urg-
orang yang merugi. (63) Ibtakanlah, 'Maka
apakah kamu menyuruh aku menyembah selain
Allah, hai orang-orang yang tidak berpengeta-
huanP (64) Sesungguhnya telah diwahyukan
kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu"

Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya
akan hapus amalmu dan tentulah kamu ter-
masuk orang-orang yang merugi. (65) Karena
itu, hendaklah Allah saja kamu sembah dan
hendaklah kamu termasuk orang-orang yang
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bersyukur.' (66) Dan mereka tidak mengagung-
kan Allah denga.n pengagungan yang semesti-
nya padahal bumi seluruhnya dalam genggam-
an- Nya pada hari kiamat dan langit digulung
dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia dan
Mahatinggi Dia dari apa yang mereka per-
sekuhrkan. (67) Dan ditiuplah sangkakala, maka
matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali
sirapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup
sangkakala ihr sekali lagi maka tiba-tiba mereka
berdiri menunggu (puhrsannya masing-masing).
(63) Da,n terang-benderanglah bumi (padang
mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tirhannya;
dan diberikanlah bulm (perhitungan perbuatan
masing-masing). Didatangkanlah pa"ra nabi dan
saksi-saksi serta diberi kepuhrsan di antara me-
reka dengan adil, sedang mereka tidak dirugi-
kan. (69) Disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa
(balasan) apa yang telah dikerjakannya dan
Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerja-
kan. (70) Orang-orang kalir dibawa ke neraka

Jahannam berombong-rombongan. Sehingga,
apabila mereka telah sampai ke neraka ihr,
dibukakan pinhr-pintunya dan berkatalah ke-
pada mereka penjaga-penjaganyar'Apakah
belum pernah datang kepadamu rasul-rasul
di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-

ayat Ttrha^nmu dan memperingatkan kepada-
mu akan pertemuan dengan hari iniP Mereka
menjawab,'Benar (telah datang)' Tetapi, telah
pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-
orang yang kafir. (71) Dikatakan (kepada me-
reka),'Masuldlah pinhrainhr nerakaJahannam
itq sedang kamu kekal di dalamnya-'Maka",
nerakaJahannam itulah seburuk-buruk tempat
bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
(72) Dan orang-orang ya^ng bertakwa kepada
Tlrhannya dibawa ke surga berombong-rom-
bongan (pula). Sehingga, apabila mereka sampai
ke zurga ihr sedang pinhr-pinhrnya telah terbuka
dan berkatalah kepada mereka penjaga-pen-
jaganyar'Kesejahteraan (ditimpahkan) atasmu,
berbahagialah kamu! Maka masukilah surga
ini, sedang kamu kekal di dalamnya.' (73) Dan
mereka mengucapkan,'Segala puji bagi Allah
yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami
aan tetatr (memberi) kepada kami tempat ini/ '

sedang kami (diperkenankan) menempati tem-
patdalam surga di mana saja kami kehendaki.'
Maka, surga itulah sebaik-baik balasan bagi
orang-orang yang beramal. (74) Dan, kamu

(Muhammad) akan melihat melaikat-malaikat
berlingkar di sekeliling'Arasy bertasbih sambil
memuji Tlrhannya; dan diberi puhrsan di antara
hamba-hamba Allah dengan adil dan diucap-
kan, 'Segala puji bagi Atlah, Ttrhan semesta
alam."'(75)

I
Pengantar

Inilah bagian akhir dari surah yang menluguh-
kan hakikat tauhid dari sisi keesaan al-Ktraliq Yang
menciptakan segala sesuatu dan Yang Memiliki
serta Mengelola segala perkara. Maka, tampaldah
ajakan kaum musyrikin kepada Nabi saw. supaya
ikut menyembah tuhan mereka sebagai imbalan atas
penyekutuan mereka terhadapNya sebagai sesuatu
yang ganjil. Allah adalah Pencipta segala sesuatu.
Dialah yang mengelola segala kerajaan langit dan
bumi tanpa sekufu. Jadi, bagaimana mungkin ada
pihak lain yang diibadahi bersama-Nya, padahal
hanya milik Dialah kunci.kunci perbendaharaan di
langit dan di bumi?

'Muekn ti"dak mmgagungknn Alkh fungan p etryagung-

an yang semestinya. . .. "

Mereka malah menyekutukan-Nya, padahal Dia-
lah semata sembahanYang Mahakuasa dan Maha
Mendominasi.

". ..Seluruh bumi beradn d"alam gengamnn-Nyapada
h.ari kiamat danlnngit digulungdengan tangan lmnnn-
Nya." (az-Zurnaxt.67)

Berkaitan dengan penggambaran hakikat ini de
ngan cara seperti itu padahari Kiamat, disajikanlah
panorama tunggal dari sekian panorama Kiamat.
Yaihr, panorama malaikatyang berkeliling di sekitar
'Arasy dengan membaca tasbih sambil memuji
Rabbnya. Maka, semua yang maujud menuhrrkan
pujian kepada-Nya, 'Dan diucaplmn, 'Segalnpuji bagi

Allah, Tilhan semesta alam."'ladi, inilah keputusan
terakhir tentang hakikat tauhid.

U6, A &,#;, 6,9 tp;_, i a &egi
+iit*y,WOiSU,tV+gai

#o'#:i5'
'Allnh mmciptnlan segaln sesuatu dnn Dia memekhara

segala s esuatu. Kepuny aan- Ny alah kunci- kunci (p er -

bendaharaan) lnngit dnn bumi. Dan zrang-zrangyang
knfir tuhadap ayat-ayat Allah, merekn itulah orang-

zrang y ang merugi. " (az-Zumar: 62-63)
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Itulah hakikat yang dituturkan oleh segala se-

suatu. Tiada seorang pun yang dapat mengklaim
bahwa dirinya telah menciptakan sesuatu. Tiada
satu akal pun yang dapat mengatakan bahwa alam
ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Setiap
perkara yang ada di alam wujud ini bertutur dengan

sengaja dan melalui pengafuran. Tiada sahr perkara
pun yang dibiarkan tertemukan atau bersifat ke-

betulan, baik ifu perkara kecil maupun besar.

"... D an D ia meme lihnr a s egaln s e s uatu... " Kepada
Allahlah langit dan bumi tunduk. Dia mengaturnya
selaras dengan apa yang dikehendaki-Nya. Ia ber-
jalan selaras dengan sistem yang telah ditakdirkan-
Nya. Kehendak pihak lain tidak intervensi terhadap
kehendak-Nya dalam mengelola langit dan bumi
sebagaimana yang terlihat oleh fitrah, dituturkan
oleh kenyataan, dan diakui akal dan hati.

"...D an lrang-orang y ang lmfr ter hadnp ay at- ay at

Allnh, merela itulnh orang-orangyang mnugi. "Mereka
merugi dari pemahaman yang dapat membuatke
hidupannya di bumi selaras dengan kehidupan di
seluruh alam. Juga merugi dari kenyamanan hida-
yah, keindahan keimanan, ketenteraman aqidah,
dan kelezatan keyakinan. Di akhirat, mereka me-

rugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka
adalah orang-orang yang merugi, yang dicakup
oleh kata al- khasirunn.

Gambaran Kekuasaan Allah di tlari Kiamat
Di bawah cahaya hakikatyang dituturkan langit

dan bumi sertayang dibuktikan oleh segala sesuatu
yang ada di alam nyata ini, didiktekanlah kepada
Rasulullah ihwal keganjilan penyekutuan dalam per-

ibadatan yang mereka tampilkan sebagai imbalan
dari penyembahan mereka kepada tuhannya. Se
olaholah persoalan ihr adalah masalah untung rugi
komoditas yang ditawar di pasar.

ts;wiql${t3u;rt'frd\3
"Kntalrnnl.ah, Mala, apalah kamu mmyuruh aku me-

ny embafuelnin Allnh, hni orang-orang yang tidnk bn -

p engetahuln ? "' (az-Zumar: 64)

Inilah keganjilan yang diteriakkan fifah dalam
sajian kehinaan yang menerangkan kebodohan yang

mutlak, tertutup, dan buta.
Kemudian hal ihr diikuti dengan mewanti-wanti

dari syirik yang diawali oleh para nabi dan rasul.
Kalbu mereka tidak pernah tersentuh oleh ke-

musyrikan. Wanti-wanti terhadap mereka bertujuan
untuk mengingatkan yang lain, yaitu kaumnya, agar
hanya zat Nlah yang diibadahi dan untuk menyata-
kan bahwa semua manusia itu sama sebagai hamba,

termasuk para nabi dan rasul,

'ttr :i :KA A W oirii Jdr,AVJ A5

&i';s"CSK;tlt
"sesunguhnya telah diuahyukan kepadamu dan

lupada (nabi-nabi) sebelummu, Jikn knmu memperse'

kutukan (Allah), niscaya aknn hapus amalmu dan

tentulah knmu termasuk orang-orang )ang merugi."'
(az-Zurnar:65)

Wanti-wanti dari kemusyrikan ini dipungkas de-

ngan perintah mengesakan penghambaan, serta
perintah bersyukur atas hidayah, keyakinan, dan atas

aneka nikmatAllah yang mengguyur hamba-Nya,
sehingga mereka tidak mampu menghifung-nya,

*i#i6;$3i56'iry,
"Karent. itu, hendaklnhAlkh saja knmu sembah dan

hendnklah kamu termasuk orang-orang yang bnsyu-

kur." (az-Zumar: 66)

' Dan mereka tidnk mengagungknn Allnh dtngan p eng-

agungan yang senrcstinya. . .. "

Benar, mereka tidak mengagungkan Allah de-

ngan penggagungan yang sebenarnya. Mereka me
nyekutukan Allah dengan sebagian makhluk-Nya.
Mereka tidak beribadah kepada-Nya dengan sung-
guh-sungguh. Mereka tidak memahami keesaan dan

kebesaran-Nya- Mereka tidak merasakan keagung-
an dan kekuatan-Nya.

Kemudian disingkapkan kepada mereka aspek
keagungan Allah dan kekuatan-Nya melalui de-

skripsi Qulani yang mendekatkan maktrluk kepada

hakikat yang komprehensif melalui deskripsi par-

sial, sehingga terjangkau oleh pemahamannya yang

terbatas,

LSsV'6$ii'i,AG+c;&i'irs
&6fr4\3it6At4":9+;U#
"...Dan bumi seluruhnya berada dalam genggaman-

Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan
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tangan knnnn-Nya. Mahnsuci Dia dnnMahntinggi Dia
dar i apa y ang merekn p ersekutuknn. " (az-Zurnarz 67)

Gambaran dan bukti yang terdapat dalam Al-
Qur'an atau hadits dimaksudkan untukmemudah-
kan pemahaman manusia akan aneka hakikatyang
tak mungkin dipahami kecuali ditempatkan dalam
ungkapanyang terjangkau oleh mereka dan dalam
gambaran yang dapat mereka bayangkan. Di antara
gambaran itu ialah gambaran tentang hakikat ke
kuasaan yang mutlak, yang tidak terikat dengan
bentuk, tidak berada pada suatu tempat, dan tidak
terbatas oleh suatu penghalang.

Kemudian dimulai menyajikan salah satu pano
rama kiamat yang diawali dengan tiupan pertama
dem berakhir dengan berakhirnya situasi. Yaitu, di-
giringnya penghuni neraka ke neraka dan penghuni
surga ke surga ke surga. Dan, tinggallah Allah se
mata Yang Mahaagung, lalu semua yang maujud
menghadapkan diri kepada zat-Nya dengan tasbih
dan tahmid.

Ihrlah panorama yang menarik dan meriah. Mula-
mula ia dinamis, lalu berjalan perlahan, hingga ter-
diam dalam tenang. Maka, seluruh perkara mem-
bisu dan berkemah di pelataran kebisuan yang
agung dan ketakutan yang khusyu di hadapan Allah
Yang Maha Esa dan Mahakuasa.

Inilah tiupan pertama muncul. Maka, semua
makhluk hidup yang masih tersisa di muka bumi
dan di langit menjerit mati. Kami tidak tahu berapa
lama jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua"

e}{e6So-'yiai4AJ+;btAte'eJ
< t tl .r,.- +) (( . z'1 . t.t\a' -- I
c: {,E'ILSJ Ii F &F e il;? x\'"17 G\ LJJ.l--l'..-V

s€'
'Dan ditiuplah sangknknl"a, maka m"atilah siapa yang
di kngit dan di bumi lucuali siapa yang dikehendaki
Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu seknli lagi,
mnlrn tiba+iba mnekn bndiri mmunggu (putusannny a

masing- masing). " (az-Zunrar: 68)

Di sini tidak dikemukakan tiupan ketiga, yaitu
tiupan untuk menyatukan dan mengumpulkan.
Tiupan itu tidak menggambarkan hiruk-pikuknya
mahsyar dan kekalutan kerumunan. Sebab, pano
rama ini dilukiskan dengan tenang dan bergerak
dalam diam.

qrj.,H\\,+;'v
"Dan terang-benderangln h bumi (padang maluyar)

dengan calny a (luadikn) Tuh.anny a... ",

yaitu bumi yang menjadi pelataran bagi peristiwa
itu. Cahaya Rabbnya merupakan cahayayang tiada
lagi cahaya pada kqnteks ini.

ai'{ii'$r(J
"...D an dib erikanlnh buku... "

yang mencatat per-buatan hamba.

ilAV'$\'iV
"...Dan di.dntnnglanlnh para n"abi dan sa"l'si- saksi... "

supaya mereka mengatakan kebenaran yang mere
ka ketahui dan dilipatkan segala pertengkaran dan
perdebatan di pelataran ini karena selaras dengan
atrnosfer keagungan dan kekhusyuan yang meme-
nuhi seluruh suasana,

ka;.;;$ *:ss&F\#G;
&tfr,4ir*fia+ver

". . .Dan diberi leeputusan di antara muela dnngan adil,
sedang merekn tidak dirugikan. Dan disempurnaknn
bagi tiapaiap jiwa (balnsan) apa yang telnh dilurya-
kannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka

lurj akan. " (az-Zumar: 69-70)

Maka, tidak diperlukan pengucapan sebuah kata
dan peninggian nada bicara. Karena ifu, proses per-

hihrngan dan tanyajawab yang tersaji pada pelatar-
an itu berlangsung indah dan singkal sebab kon-
teksnya di sini ialah konteks ketakutan dan ke-
agungan.

srxr:f,y;6,&Jyr'Y-tliU,
qt{{^"

"Uang- orang knfa dibawa lu ruraluJalnnnnm buom-
bong-rombongan. Sehirryga, apabik merekn telnh sampai
ke nerakn itu, dibuknlffin pintu-pintunya...."

Mereka disambut oleh para penjaga yang men-
catat hak mereka dan menjelaskan mengapa mereka
digiring ke sana.
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& lr$i !i.-tlta\i:T &L:ts;
"... D an b n ka t alnh lup ad a mer e kn p enj aga - p eni agany a,

'Apakah belum pernnh datang lupadnmu rasul-rasul di

antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat

Tithanmu dan memp eringatknn kepadamu aknn p u te -

muan dmgan hnri ini?' Merelu mmjawab,'Bennr (tel"ah

datang).' Tetapi, tel"ah pasti bnlaku lutetapan a<ab ter-

h"d"p otcng-otong y eng knfir." (az-Zumar: 71)

Situasinya ialah situasi pengakuan dan kepasrah-

an, bukan situasi pertengkaran dan perdebatan.

Mereka mengaku dan pasrah.

6F3:+WO'\t&1i{Y;Llt't-i
&o;'uti

'Dikataknn (kepada merekn) Mo:ukilah pintu-pintu
nerakn jahnnam itu, sedang knmu kekal di dalamnya.'
Makn, nerakaJahnnnam itulnh seburuk-buruk tempat

bagi orang-orang yang menyombongkan diri." (az-

Zwmar:72)

Itulah rombongan penghuni jahanam, rombong-
an orang{rangyang sombong. Bagaimana dengan
rombongan penghuni surga dan rombongan kaum
yang bertakrva?

i6.6&v"HiJL6,Wi6,iti(;,
"e4;,J'"+; A 36q6 .;;i'Sc'

S i-+r\7P:6H"-
'Dan orang-zrang yang bertakwa kepada Tuhannya

dibaua ke surga berombong-rombongan (pula). Se-

hingga, apatik merelw sampai lu surga itu sednngpintu'
pintunya telah terbulca d"an berlmt'alah kepada merela
penj aga-p enj agany a,'Ifusej ahteraan (dilimpah"l',nn) atas-

mu, berbahngialah knmu! Makn, masukilah surga ini,
sedang knmu kekal di dalnmnya."'(az-Zurnarz 73)

Itulah sambutan yang ramah, pujian yang disukai,
dan penjelasan sebab.' B erbahagialah lamu! " Suci-
lah kamu! Dahulu kamu sebagai orang y4ng baik-
baik, kini kalian datang sebagai orang yang b'aik'baik.

Maka, yang ada di surga hanyalah yang baik-baik
dan ia hanya dimasuki oleh orang baik-baik, yaitu

kekekalan di dalam kenikmatannya.
Inilah ungkapan tasbih dan tahmid yang disam-

paikan ahli surga,

i;si6tril;r(ii;,slig,ziitJss
&s*A:GV;

"Dan mereka mengucapkan, 'Segala puji bagi Alkh
yang telnh memenuhi janji-Nya kepada knmi dan tekth

(memberi) lupadn knml tempat ini sedang knmi (diper-

kenankan) menempati tempat dalam surga di mana

saja kami lcehendaki.... "

Inilah bumi yang berhak kamu warisi, sedang
mereka tinggal di dalamnya sesuai dengan kehen-
daknya dan meraih apayang mereka inginkan.

& ,. , zii2,(z > (

+.4PWte...
". . .Malca, surga itulah sebaik-baik balnsan bagi orang-

nrang yang beramal." (az-Zwmarz 74)

Kemudian panorama ditutup dengan pernyataan
yang memenuhi jiwa dengan ketakutan, keharuan,
keagungan, dan suasana lain yang sejalan dengan
atmosfer seluruh pelataran dan naungan. Surah
tauhid ini dipungkas dengan penutup yang sangat
serasi. Segala yang maujud menghadap kepada
Rabbnya dengan pujian dalamkekhusyuan danke
pasrahan. Ungkapan pujian itu dihrturkan oleh semua

makhlukhidup dan oleh semuayangmaujud dalam
kepasrahan,

rzb;: j.r$\Gb<i;::a<qSi,;ii
&'*r:u:f -;i+3:L\,b$,r;$Gsiei
"Dan kamu (Muhammad) aknn melihat melaikat-
mnlnilrnt b nlingknr di s e lceliling Ara.sy b utosbih s ambil
mnnuji Tuhnnnya. Dan, diberi putusan di antara hnmba-

h"ambaAllah dengan adil dan diumplmn, 'Segaln puii
bagi All"ah, Tuhnn semesta alnm."'(az-Zumar: 75) 3
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fiAflnlt il-ma'fiIul ,

niturmfiail ili mefialr
JUMNN Aft'T:85

;J(fili'_;:,
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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"Haa Miim.(l) Diturunkan Kitab ini (Al-
Qu"'an) dari AUah Yang Mahaperkasa lagi
IVIaha Mengetahui (2) Yang mengampuni dosa
dan menerima tobatlagi keras hukuman-Nya;
Yang mempunyai karunia- Tiada Ilah (yang
berhak disembah) selain Dia- Hanya kepada-
Nyatah kembali (semua makhluk). (3) Tldak ada
yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allab
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kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu,
janganlah pulang balik mereka dengan bebas
dari suahr kota ke kota yang lain memper-
dayakan kamu. (a) Sebelum mereka, kaum Nuh
dan golongan-golongan yang bersekutu se-

sudah mereka telah mendustakan (rasul). Tiap
tiap umat telah merencanakan ma.kar terhadap
rasul mereka untuk menawannya dan mereka
membantah dengan (alasan) yang batil untuk
melenyapkan kebenaran dengan yangbatil ihr;
karena itu Aku azab mereka. Maka" betapa
(pedihnya) azab-Ku. (5) Demikianlah telah pasti
berlaku ketetapan azab Thhanmu terhadap
orang-orang kafir, karena sesungguhnya
mereka adalah penghuni neraka- (6) 0dalaikat-
malaikat) yang memikul'Arasy dan malaikat
yang berada di sekililingnya bertasbih memuji
Ttrhannya dan mereka beriman kepada-Nya
serta memintakan alnpun bagi orang-orang
yang beriman (seraya mengucapkan), 'Ya
TUhan kami" rahrnat dan ilmu Engkau meliputi
segala sesuahr. Ivla^ka, berilah ampunan kepada
orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan
Engkau serta peliharalah mereka dari siksaan
nera^ka yangbernyala-nyala- (7) Ya Ttrhan kami,
masukkanlah mereka ke dalam surga'Aden
yang telah Engkau janjikan kepada mereka
dan orang-or.rng saleh di antara bapak-bapak
mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan
mereka semua- Sesungguhnya Engkaulah Yang
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana- (8) Pelihara-
lah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan
orang-orang yang Engkau pelihara dari (pem-
balasan) kejahatan pada hari ihr, maka sesung-
guhnya telah Engkau anugerahkan rahmat
kepadanya da.rr itulah kemena"ngan yangbesar.'
(9) Sesungguhnya ora^ng-orang yang ka^fir di-
serukan kepada mereka (pada hari Kiamat),
'Sesungguhnya kebencian Allah (kepadamu)
lebih besar daripada kebencianmu kepada
dirimu sendiri karena kamu diseru unhrk ber-
iman tapi kamu ka^fir.' (10) Mereka menjawab,
'YaThhan kami, Engkau telah mematikan kami
dua kali dan telah menghidupkan kami dua
kali (pula),lalu kami mengakui dosa-dosa kami.
Maka adakah suahr jalan (bagt kami) \fntuk
keluar (dari neraka)P (11) Yang demikian itu
adalah karena kamu kafir apabila Allah saja
disernbah. Dan, kamu percaya apabila Allatl
dipersekutukan. Maka, putusan (sekarang ini)
adalah pada Allah Yang Mahatinggi lagi

Mahabesar. (12) Dialah yang memperlihatkan
kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Nya dan
menurunkan rezeki dari langil Dan, tiadalah
mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang
kembali (kepada Atlah). (13) Maka, sembahlah
Allah dengan memurnikan ibadah kepada-
Nya, meskipun or+ng-orang kafir tidak menyu-
kai(nya). (14) (DiaIO Yang Mahatinggi derajat-
Nya, Yang mempunyai'Arasy, Yang mengutus

Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada
siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-
hamba-Nya, supaya dia memperingatkan (ma-
nusia) tentang hari pertemuan (hari Kiamat),
(15) (yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari
kubur), tiada suatu pun dari keadaan mereka
yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah ber-
firman),'Kepunyaan siapakah kerajaan pada
hari iniP Kepunyaan Allah Yang Maha Esa
lagi IVIaha Mengalahka^n. (16) Pada hari ini tiap-
tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang di-
usahakannya- Tidak ada yang dirugikan pada
hari ini. Sesungguhnya Atlah amat cepat hisab-
nya. (17) Berilah mereka peringatan dengan
hari yang dekat (hari Kiamat yaitu) ketika hati
(menyesak) sampai di kerongkongan dengan
menahan kesedihan. Orang-orang yang zalirn
tidak mempunyai tema"n setia seorangpun dan
tidak (pula) mempunyai seorang pemberi
syafaat yang diterima syafaatnya. (18) Dia
mengetahui (pandangan) mata yang khianat
dan apa yang disembunyikan oleh hati.(l9)
Allah menghukum dengan keadilan. Sem-
bahan-sembahan yang mereka sembah selain
Allah tiada dapat menghukum dengan suah,r

apa pun. Sesungguhnya Allah Dialatr Yang
IVIaha Mendengar lagi Maha Melihal" (20)

Pengantar
Surah ini membahas masalah kebenaran dan

kebatilan, masalah keimanan dan kekafiran, masa-
lah dakwah dan pendustaan, masalah kecongkakan
di muka bumi, kesombongan tanpa hak, dan azab

Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang
congkak dan tinggi hati. Di antma masalah ini di.
selipkan keadaan kaum mukminin yang beroleh
pehrnjuk lagi taal pertolongan Allah untuk mereka,
malaikat yang memintakan ampun untuk mereka,
Allah yang memenuhi permohonan mereka, dan

kenikmatan yang menanti mereka di akhirat.
Karena itu, atmosfer surah bagaikan atmosfer

pertempuran, yaifu pertempuran antara hak dan
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batil, dan antara keimanan dan kezaliman. Di antara
orang takabur dan sombong di bumi serta azab
Allah yang menimpa mereka berupa kehancuran
dan kebinasaan ... berembuslah udara kasih sayang
dan keridhaan tatkala disuguhkan cerita tentang
kaum mukminin.

Atmosfer itu muncul tatkala menyuguhkan
puing-puing pergulatan kaum terdahulu, juga ter-
cermin dari sajian panorama Kiamat. Masalah yang
ini dan itu tersebar di sana-sini di dalam konteks
surah dan terulang secara eksplisit. Surah juga
menyajikan gambaran masalah di atas dengan
keras, menakutkan, dan menggetarkan selaras de
ngan atmosfer surah secara keseluruhan. Atmofer
surah berpadu dengan karakter kekerasan dan
kekuatan.

Suatu tanda yang menunjukkan kesejalanan
masalah dengan atmosfer surah ialah pembukaan
surah dengan tekanan nada kuat yang khas,

"Yangmengampuni dosa danmenerima tobat lngi knas
hukumnn - Ny a; Yang mempuny ai knrunia. Tiada llnh
(yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-
Ny alah kemb ali (s emua makhluk)." (al-Mu'min: 3)

Surah ini bagaikan ketukan yang berirama de
ngan nada yang konstan, potongan kata dan makna-
nya berkesinambungan. Demikianlah, surah ini
bagaikan irama musik.

Demikian pula kita jumpai kata al-balu, ba'sul-
lahi, dan ba'sunaymrydiulang-ulang pada beberapa
ayatyang berbeda. Ada pula kata lain yang kuat dan
keras, baik lafazh maupun maknanya.

Secara umum, seluruh surah tampak seperti
kefukan dan hentakanke kalbu manusiadanmem-
pengaruhinya dengan keras. Surah menyuguhkan
aneka pemandangan Kiamat dan puing-puing kaum
terdahulu. Kadang-kadang surah berlaku lembut,
sehingga ia berubah menjzidi sentuhan dan nada-
nada yang mengelus kalbu dengan lembut. Surah
menyajikan para malaikat yang memikul 'Arasy,
sedang malaikat yang ada di sekitarnya berdoa ke-
pada Tuhannya kiranya Dia melimpa+an karunia
kepada hamba-hamba-Nya yang befimah. Atau,
surah juga menyajikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-

ayat yang terdapat pada diri manusia.
Kami sajikan beberapa ilustrasi yang melukiskan

atmosfer surah dan naungannya dari sana-sini, di
antaranya dari puing-puing kaum terdahulu,

"Sebelum merekn, knum Nuh dnn golongan-golongan

yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan
(rasul). Tiap-tiap umat telah merencanakan makar
tuh"adap rasul mnekt untuk mennuannya dan mereka

membantah dengan (alasan) yang batil untuk me-

lenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; knrena itu
Aku azpb mereka.rMakn, betapa (pedihnyal a<ab-Ku."
(al-Mu'min:5)

' D an apakth mneka tidak mengadaknn p erj aktnan di
muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan

lrang-zrang yang sebelum merekn? Merekn itu adalah
lebih hebat lukuatannya dnripadn merektt dan (ebih
banyak) bekns-bekns merekn di mukn bumi, rutkn All"ah

mengazab merekn disebabknn dosa-dosa merekn. Dan,
merekn tidak mempunyai seorangpelindung dari azab

Allah. " (al-Mu'min: 21)

Di antara ayat yang melukiskan panorama
Kiamatialah,

"Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat
(lmri Kiamatyaitu) lcetikn h"ati (menyesak) sampai di
kerongl<nngan dnngan mmahnn lesedih.an. Orang- orang

yng alim tidak mempuny ai teman se tia seorang pun
dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi ryajirut
yang diterima syafaatnya. " (al'Mu'min: 18)

"Yaitu orang-zrang yang mendustalmn Al-Kitab (Al-

Qi an) dan wahyu yang dibaua rasul-rasul Kami
yang telnh Kami utus. Kelak merekn aknn mengetahui,

lcetikn belenggu dan rantai dipasang di leher merekn,

seraya mnekn diieret ke dalnm air yang sangat panas,

lumudian mnekn dib aknr di dnlnm api. " (al-Mrdnin:
7o-72)

Adapun yang termasuk sentuhan lembut ialah
panorama malaikat yang memikul 'Arasy dengan
doanya yang khusyu,

"(Malaikat-malaikat) yang memikul'Arasy d.an

malniknt yang berad"a di sekililingnya batasbih memuji
Tfuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta

memintaknn ampun bagi orang-orang yang beriman
(seraya mmgucapknn) 'Ya Tilh.an kami, rahmat dan
ilrnu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka, beril"ah

ampunan fupada zrang-zrang yang bertobat dan
mengikuti jalan Engkau. Peliharalah mereka dari
silrsaan neraka yang bernyala-nyala. Ya Tuh"an knmi,
masukknnlnh merekn lce dalam surga'Aden y ang telah
Engkau janjiknn kepadn merekn dan orang-orang saleh

di antara bapak-bapak merela, d.an istri-istri mereka,

dnn keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engknu-
lnh Yang Mah"aperkasa kgi Mahnb/aksana. Pelih"ara-
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lah merelrn dari (balnan) kejahat'an. Dan orang-orang

yang Engknu pelihara dari (pembatyyQ kejaltatan
'pada 

hnrl itu, maka sesungguhnya telah Engkau anu-
-gerahknn 

rahmat kepadanya dan itulah kemenangan

yang besar." (al-Mu'min: 7-9)

Di antara sentuhan yang memberikan inspirasi

ialah sajian ayat-ayatAllah yang ada pada diri dan

pada alanr semesta,

'Dialah yang menciptaknn knmu dari tannh lumudian

dari setites mani, sesudah itu dari segumpal daralt.

Kemudian dilnhirkannya knmu sebagai seorang anak,

lnlu (kamu dibiarkan iidup) supaya knmu sampai ke-

p adn mnsa (dew asa). I{emudian (dib iar lan hidup lngi)

sampai tua, di antara kamu adayang diwafatknn se-

belim itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu

sam.pai kepada ajalyangditentuknn dan supaya knmu

memahami(nya). Dialah yang menghidupkan dan

mematikan. Apabiln Dia menetapkan suatu urus&n'

Dia hnnya berlata kepadanya, Jadilah', makaiadil"ah

ra. " (al-Mu'min: 67-68)

"Allnhtah y ang mmj adilan malnm untuk lcamu sup ay a

kamu beiistirahat padanya; dan meniadikan siang

terang b enderang. S esungguhny a Allah b enar -b enar

mempunyai karunia yang dilimpahkan atas .manusia,
tetapl kbbanyakan manusia tidak bersyukur. Yang

demikian itu- adnl.ah Allnh, Tuh'anmu, Pencip ta s egal'a

sesuatu, tiadn Ilnh (yang buhnk disembah) melninlan
Dia. Malrn, bagaiman"aknh knmu dnpat dipalingknn?"

(al-Mu'min: 61-62)

'Allahlnh yang menjadiknn bumi bogi kamu lelnpat
menetap dnn lnngit sebagai atap, dnn membmtuk knmu

lnlu membaguslmn rupamu smta mtmbui re<eki dmgan

sebagian yang baik-baik. Yang demikian adalnh Allah
Tuhanmu, Mahnagung Allah, Tuhan semesta alam."
(al-Mu'min: 64)

Ayat ini dan ifu menggambarkan atonosfer surah

dan melukiskan naunganny4 yang selaras dengan

topik dan karakter surah.

Konteks surah mengalir dalam berbagai topik
melalui empat bagian surah yang berbeda.

Bagian pertanz surah dimulai dengan membuka

surah dengan huruf-huruf yang terputus-putus,

"Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al-Qi an) dari

Allnh Yang Mahnpnlasa lngi Mahn Mengetahui. " (aI-
Mu'min: 1-2)

Pembukaan ini diikuti dengan nadayangkokoh
dan tetap,

"Yangmmgampuni dosa dan mmuima tobat lngi knas

hukuman- Ny a ; Yang mempuny ai karunia. Tiada llnh
(yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-

t ly akn kembali (s emua makhluk)." (al-Mu'min: 3)

Kemudian ditegiskan bahwa seluruh yang mau-
jud itu muslim dan berserah diri kepada Allah.
Tiada yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-

orang kafir. Perdebatan itu membuat mereka
tampak ganjil dibanding makhluk lain. Karena itu,
mereka tidak berhak didoakan oleh Rasulullah.

walaupun mereka suka melakukan aneka kebaikan.
Tbmpatkembali mereka adalah sama dengan tem-
pat kembali kaum terdahulu yang mendustakan.
Allah telah menyiksa mereka dengan sekeras-ke
rasnya; dengan siksa yang patut dikatakan men-

cengangkan dan mengagumkan. Di samping men-

dapat siksa dunia, siksa akhirat pun tengah menanti

mereka.
Kemudian diterangkan para malaikatyang me-

mikul 'Arasy. Juga malaikat di sekelilingnya yang

menampakkan keimanan kepada Rabbnya, yang

beribadah kepada-Nya, yang memintakan ampunan

bagi penduduk bumi, dan yang mendoakan agar

mereka beroleh ampunan, kenikmatan, dan ke-

bahagiaan. Pada saat yang sama disajikan pano
rama kaum kafir pada hari Kiamat yang diseru dari
sisi wujud yang beriman, Islam, dan berserah diri,

"sesungguhnya lcebencian Alkh (luponnmu) lebih bnar

daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri lurena

kamu diseru untuk beriman tapi kamu kafir." (al-
Mu'min: l0)

Mereka berada dalam kehinaan dan keter-
purukan setelah sebelumnya sombong. Mereka
mengakui dosanya dan mengakui Rabbnya. Namun,
pengakuan ini tidaklah berguna. Mereka hanya di.
ceritakan kemusyrikan dan kecongkakannya saja.

Dari tempat yang ada di hadapan Allah ini di
akhirat, bagran pertama surah kembali membawa
manusia kepada Allah di dunia,

' Dialah y ang memp nlihntknn kep adamu tanda- tnnda

(ukuasaan) -Nya dnn menurunknn re<eki dnri I'angit..'. "
(at-Mu'min:13)

Bagran ini mengingatkan merekaagar kembali
kepada Rabbnya dan mengesakan-Nya,

'Maka, sembahlnh Allah dengan memurnilmn ibadah

kepada- Ny a, meskipun orang-orang lmfr tidak mmyu-

kni (nya)." (al-Mu'min: 14)

l



XXIV: oz-Zunnr, aLMtiruirr, E Fushsltilol

I

Bagian ini juga mengisyaratkan wahp dan pe
ringatan akan hari yang sulit tersebut yang diikuti
dengan panorama mereka pada hari Kiamat,

"Yaitu hari (ketika) merekn keluar (dari kubur), tiada
suatu pun dari keadaan merekn yang tusembunyi bagi

Allnh....'

Orang yang tiran, congkak, dan para pembual
benar-benar "sirna", I-alu Allah berfirman,

"...Kepunyaan siapakah kerajaan pada hnri ini? Ke-
puny aan Allah Yang Maha Esa lngt Mahn Mengalah-
knn." (al-Mrfmin: 16)

Bagian ini terus melanjutkan berbagai gambaran
pada hari Kiamat di mana keputusan dan ketetapan
hanya milik Allah Yang Mahaagung. Pada hari itu
segalahalyang mereka sembah itu sirna danlenyap,
seperti lenyapnya orang{rang yang tiran dan durjana.

Bagian kedua dimulai dengan isyarat tentang
tempat pergulatan kaum terdahulu sebagai pe-

ngantar bagi sajian kisah Musa a.s. dengan Fir'aun,
Haman, dan Qarun. Pengantar ini mencerminkan
sikap kaum tiran terhadap seruan kebenaran. Pada

bagian ini dikemukakan pula serial baru yang tidak
disajikan dalam kisah Musa sebelumnya, yang tidak
disajikan kecuali pada surah ini, yaitu serial mun-
culnya seorang laki-laki mukmin dari keluarga
Filaun yang selama ini menyembunyikan keimanan-

nya- Dia membela Musa dari rencana pembunuhan.

Mula-mula dia menyampaikan ungkapan kebe-
naran dan keimanan secara rahasia dan waspada,

tetapi akhirnya dia mengungkapkannya secara
terang-terangan.

Tatkala terjadi perdebatan antara Musa dengan
Fir'aun, muncullah huiiah kebenaran dan argumen-
tasi yang kuat dan jernih. Dia mewanti-wanti kaum
Fir'aun akan hari Kiamat seraya mendeskripsikan
beberapa pemandangan dalam gaya yang ber-
pengaruh. Dia menceritakan kepada mereka ten-
tang sikapnya dan sikap orangorangyang sebelum-
nya terhadap Yusuf a.s. dan risalahnya.

Bagian kisah ini dilanjutkan hingga ujungnya
bertaut dengan akhirat.Tiba-tiba mereka berada di
sana. Tiba-tiba mereka berdebat di neraka. Tiba-
tiba terjadi dialog antara kaum dhuafa dengan kaum
yang sombong. Juga terjadi dialog antara mereka
semua dengan penjaga jahanam tatkala mereka
meminta dilepaskan. Tidaklah mungkin dilepas-
kan. Dalam naungan pemandangan ini, Allah me-

ngarahkan Rasulullah. kepada kesabaran, keper-
cayaan terhadap janji Allah yang hak, dan meng-

hadapkan diri kepada-Nya dengan tasbih, tahmid,
dan istigfar.

Adapun' bagian ketiga dimulai dengan menegas-

kan bahwa orang-orang yang mendebat ayat-ayat

Allah tanpa hujjah dan argumentasi, maka debat itu
semata-mata terdorong oleh keangkuhan diri
mereka atas kebgnaran, padahal mereka terlampau
kecil dan lemah untuk sombong. Pada saat itu,
bagian ini mengarahkan kalbu ke alam raya yang

diciptakan Allah ini, yang keadaanya lebih besar
daripada seluruh manusia. Boleh jadi kaum yang

sombong berpura-pura kerdil di hadapan keagung-
an ciptaan Allah yang kemudian membuka mata
hatinya, sehingga mereka tidak lagi buta,

'Tidaklah sama zrang yang buta dengan orang yang
melihat, dan tidaklah (pula sama) zrang-rrang yang

beriman serta mengajalmn amal saleh dengan lrang-
rrang yang durhnkn. Sedikit seknli knmu mengambil
p e lnj aran. " (al-Mu'min: 58)

Bagian ini menceritakan datangnya Kiamat ke-
pada mereka, mengarahkzrn mereka kepada seruan
Allah Yang Mengabulkan permohonan. Adapun
orang{rang yang congkak, mereka akan masuk ke
dalam jahanam dalam keadaan terhina dan kerdil.
Di sini disuguhkan beberapa ayat kauniyah yang
biasa dilintasi oleh kaum yang lalai. Disajikan
malam sebagai tempat beristirahat, siang itu ben-

derang, bumi sebagai tempat tinggal, dan langit
sebagai bangunan. Allah mengingatkan mereka
akan dirinya sendiri yang telah diciptakan-Nya de-

ngan bentuk sebaik-baiknya. Mereka diarahkan
kepada seruanAllah dengan memurnikan ketaatan

kepada-Nya.
Allah memberi tahu Rasulullah. supaya berlepas

diri dari apa yang mereka sembah. Dimaklumatkan
larangan-Nya agar tidak menyembah tuhan merek4
dan perintah-Nya supaya berserah diri kepada Rabb

semesta alam. Kalbu mereka disentuh bahwaAllah
Yang Maha Esa itulah Yang telah menciptakan
mereka dari tanah, kemudian dari nuthfah. Dialah
yang menghidupkan dan mematikan.

Bagian ini kembali dan membuat agar Nabi saw.

heran terhadap perilaku orang-orang yang men-
debat tentang Allah seraya mengingatkan mereka
dengan azabhart Kiamat dalam sajian yang keras,

"Ketikn belenggu dan rantai dipasang di lehn merekn,

seraya mnekn diseret ke dnlnm air yang sangat panas,

fumudian mnelu dibaknr di dnlnm api."(al-Mu'min:
7t-72)

Tatkala mereka ditinggalkan oleh apa yang
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dahulu mereka sekutukan dan mereka sendiri
mengingkari telah menyembah sesuatu, lalu per-

soalannya berakhir di jahanam, maka dikatakan
kepada mereka,

'Masuklah kamu lu pintu-pintu nerakniahanam, dan

knmu kekal di dalnmnya. Dan, itulah seburuk-buruk

tempat bagi orang-orang yang sombong."(al-Mu'min:
76)

Di bawah pemandangan ini, Allah sekali lagi
mengarahkan Rasul-Nya supaya bersabar dan per-

caya bahwa janji Allah itu benar. Baik Dia masih
memberinya umur sehingga dapat melihat se-

bagian dari yang diancamkan Allah kepada mereka,
maupun beliau meninggal sebelum melihatnya,
maka janji itu pasti terbukti.

Bagian terakhir surah berkaitan dengan bagian
ketiga. Setelah mengarahkan Rasulullah. supaya
bersabar dan menunggu, diingatkan bahwa Allah
telah mengutus banyak rasul sebelum dirinya,

"Tidak dapat bagi selrang rasul membawa suatu

mukjiat mel.ainlun dengan seidn Allnh." (al-Mu'min:
78)

Sebab, di alam semesta senantiasa terdapat ayat,

dan di depan mereka terdapat ayat yang dekat,

tetapi mereka lalai dari memikirkannya. Di antara-

nya binatang ternakyang ditaklukkan bagi mereka.
Siapa yang telah menaklukkannya? Ada pula bah-

terayang mengangkutmereka. Bukankah ini me
rupakan tanda yang mereka lihat? Demikian pula

tempat pergulatan kaum terdahulu, apakah ia tidak
mempengaruhi qalbu mereka sebagai nasihat?

Surah diakhiri dengan hentakan kuat atas puing-
puing kaum terdahulu, sedang mereka melihat
azab Allah, lalu mereka beriman,

' Makn, imnn muela tiadn b ugunn b agi mueka ntknl"a

mereka telnh melih"at silesa Kami. Itulah sunnah All"ah

yang telah berlnku terh"adnp hamba-hamba-Nya. Dan'di 
waktu itu binasalah orang-orang kafir." (al-

Mu'min: 85)

Penutup ini menggambarkan kejadian akhir
orang{rang yang sombong, yang sejalan dengan
atmosfer surah dan karakter utamanya.

Kini, marilah kita telusuri konteks surah secara

rinci.

Jangan Terpedaya oleh Kemakmuran Kaum
Musyrikin

,vg4:W\4iG;I>s359"
le. 4 -z -'b 
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"Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al-QLf an) dari
Allnh Yang Mahaperknsa logi Maha Mmgetahui, Yang

mengampuni dosa dan menerima tobat lagi lceras hu-
kuman-Nya; Yang mempunyai karunia. Tiada llah
(yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-

Nyakh lumbali (semua makhluk)." (al-Mu'min: 1-

3)

Surah ini dimulai dengan hna miimyNrg diguna-
kan untuk memulai tujuh surah lainnya. Di antara-

nya ada safu surah yang dikemukakan padanya dua
huruf itn ditambah tigahuruf lain, yaitu 'a'in, sin, qaf

Pembicaraan tentang huruf yang terpotong-
potong pada permulaan surah telah dikemukakan
sebelumnya. Huruf itu menunjukkan bahwa Al-

Qur'an terbuat dari sebagian huruf itu. Hal ini
menyulitkan mereka, padahal huruf ini mudah
diucapkan dan diketahui, sebab merupakan huruf
pada bahasa mereka yang digunakan dalam ber-
tufur dan menulis.

Kemudian huruf itu diikuti dengan isyarat pe-

nurunan Al-Kitab sebagai salah satu kebenaran
yang dibicarakan berulang-ulang dalam surah-surah

Makkiyyah, terutama dalam pembinaan akidah,

'Diturunlan Kitab ini (Al-fuLian) dnri Allnh Yang

Mahnperkasa lngi Mahn Mmgetahui." (al-Mu'min:
2)

Ayat itu hanyalah isyarat. Redaksinya beralih
dari isyarat ke pemberitahuan tentang sifat-sifat
Allah Yang telah menurunkan kitab ini. Itulah
himpunan sifat yang memiliki hubungan tematis
dengan seluruh kandungan surah dan masalahnya,

"Yang mengampuni dosa dan menerima tob at lngi knas
hukuman- Ny a ; Yang mempuny ai knrunia. Tiada llnh
(yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-

Ny alah kembali (semua makhluk)." (al-Mu'min: 3)

Sifat itu menunjukkan makna kemuliaan, pe-

ngetahuan, ampunan atas dosa, penerimaan tobal
kerasnya azab, kar tnia, nikmat, keesaan Tuhan,
dan kesatuan tempat kembali.

Seluruh topik surah berkaitan dengan makna-
makna yang tampil pada permulaan surah, yang

l
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disajikan dengan nada-nada yang kokoh dentingan-
nya, kuat susunannya, dan menginspirasikan ke-
mapanan, keteguhan, dan kemantapan.

Allah memperkenalkan diri-Nya kepada para
hamba melalui sifat-sifat-Nya yang memiliki peng-
aruh terhadap hidup dan eksistensi mereka. Sifat
itu menyentuh perasaan dan kalbu mereka, lalu
mempengaruhi harapan dan hasrat mereka seperti
mempengaruhi rasa takut dan khawatir. Allah mem-
beritahukan bahwa mereka berada dalam geng-
gaman-Nya. Tiada tempat untuk melarikan diri dari
pengaturan-Nya. Di antra sifat itu ialah sebagai
berikut.

"Yang Mahaperkasa" berarti Yang Mahakuat,
Yang Mahakuasa, Yang mengalahkan tetapi tidak
dapat dikalahkan, Yang mengatur segala perkara,
yang tidak dikuasai oleh siapa pun, dan Yang tidak
dapat dibantah oleh siapa pun.

"Yang Maha Mengetahui"berarti yang mengafur
alam nyata ini berdasarkan pengetahuan dan "pe-
ngalaman.'Maka, tiada satu perkara yang samar
bagi-Nya dan tiada satu perkara yang luput dari
pengetahuan-Nya.

"Yang mengampuni dosa" berar ti Yang memaaf-
kan dosa-dosa hamba berdasarkan pengetahuan-
Nya bahwa hamba itu berhak menerima ampunan.

"Yang menerima tobat"berarti yang menerima
tobatnya orang durhaka, menyambutnya ke dalam
perlindungan-Nya, dan membukakan pintu yang
tanpa hijab untuknya.

"Yang lceras hukumnn- Ny a" berarts yang meng-
hancurkan kaum yang sombong, menyiksa kaum
yang ingkar. Yaitu, mereka yang tidak mau bertobat
dan memohon ampun.

"Yang mempunyai karunia" berarti yang meng-
anugerahkan nikmat, yang melipatgandakan ke-
baikan, dan yang memberi tanpa batas.

"Tiada llah (yang berhak disembah) selnin Dia."
Maka, kepunyaan Dialah ketuhanan. Ketuhanan itu
tidak berbagi dengan sekutu dan tandingan mana
pun.

"...Hanya lupada- Nyalah kembali (semua makhluk). "

Maka, tiada yang dapat melarikan diri dari per-
hitungan-Nya dan tiada yang mampu kabur dari
pertemuan dengan-Nya. Kepadanyalah semuanya
kembali.

Maka, jelaslah hubungan Dia dengan hamba-
hamba-Nya dan hubungan hamba dengan Dia.
Jelaslah hubungan itu dalam perasaan, konsepsi,
dan pemahaman mereka. Sehingga, mereka me-

ngetahui cara berinteraksi dengan-Nya secara
sadar dan dalam rasa; serta dalam memahami apa
yang dimurkai dan diridhai-Nya.

Para pemeluk akidah mitologi hidup bersama
tuhannya dalam kebingungan. Mereka tidak me-
mahami sesuatu dengan terkontrol. Mereka tidak
mengetahui dengan jelas apa yang membuat fuhan-
nya senang dan marah. Mereka menggambar-
kannya dengan hawa nafsu yang berubah-ubah,
arah yang samar, dan emosi yang kuat. Mereka
hidup bersama berhalanya dengan kegelisahan
yang berkesinambungan. Untuk mendapatkan
keridhaannya, mereka mengucapkan jampi-jampi,
merapal mantra, memberi sesajen, dan menyajikan
korban. Mereka tidak tahu, apakah tuhannya murka
atau senang kecuali berdasarkan dugaan dan per-
kiraan.

Maka, datanglah Islam menjelaskan dan mene-
rangkan serta mengantarkan manusia kepada
Tuhannya yang hak, mengenalkan mereka kepada
sifat-sifat-Nya, dan memperlihatkan mereka kepada
kehendak-Nya. Juga memberi tahu mereka cara
mendekatkan diri kepada-Nya, cara mengharapkan
rahmat-Nya, dan cara takut kepada-Nya melalui
jalan yang jelas, stabil, dan lurus.

c#slx.fi ;;{'""[w;$i;'1:abas
a4;\|&;#c"tu#gi
6'^q,7'!,LV-efr6%G7s
vW3(3K'fr;ag,+th4,N9
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$tu\,s"St
"Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat
Allah, kecuali lrang-orang yang kafir. Karena itu,
janganlnh pulnng balik mnek t dmgan bebas dnri suatu
kota lce knn y ang lain memp aday aknn knmu. Seb elum
merelrn, kaum Nuh dan golongan-golongan yang ber-
sekutu sesudah merekn telnh mmdustalan (rasul). Tiap-
tiap umat telah merencanaknn maknr terhndap rasul
merela untuk mmnuannya dnn mereka membantah dz-
ngan (alnsan) yang batil untuk melznyapknn lubernran
dengan yang batil itu; karerut itu Aku a<ab mereka.
Makn, betapa (pedihnya) aztb-Ku. Demikianlah telnh
pasti berlnku kttztapan aab Tuhnnmu terhndnp nrang-
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orang knfr, lwrena sesungguhnya merekn adnkh peng-

huni neralu." (al-Mdmin: 4-6)

Setelah menegaskan sifat-sifat yang tinggi ter-
sebut dan keesaan Tuhan, ditegaskanlah bahwa
hakikat ini diterima oleh setiap orang yang ada di
alam nyata ini dan semua perkara yang ada di alam
nyata ini. Fitrah seluruh wujud terkait dengan haki-
kat ini dan menyatu dengan fibah ifu secara lang-
sung. Hal ini tidak dapat dibantah dan dipungkiri.
Seluruh wujud merasa puas dengan ayat-ayat Allah
yang membuttikan kebenaran dan keesaan-Nya.
Tiada yang membantah ayat itu kecuali orang-
orang kafir sebagai anomali dari semua orang dan
semua benda yang ada di alam nyata ini,

"Tidak ada yang memperdebatknn tentang ayat-ayat
Allnh, kecuali orang-orang lang kafr...."

Dari sekian maujud yang banyak ini, hanya mereka
yang menyimpang. Dari sekian makhluk yang
besar ini, hanya mereka yang berpaling. Jika mereka
dibandingkan dengan keseluruhan maujud, keada-
an mereka lebih lemah dan kecil daripada seekor
semut yang ada di bumi ini. Tatkala berdiri pada
sahr baris, mereka mendebat ayat-ayatAllah. Se-

mentara itu, maujud lain yang sangat besar berdiri
pada safu baris seraya mengakui pencipta alam
nyata sambil bersandar kepada kekuatan Yang
Mahaperkasa dan Maha Menguasai. Dalam posisi
itu, tempat kembali mereka sudah dapat dipastikan
dan persoalannya telah diputuskan, berapapun
kuatnya mereka, betapa pun sarana kekayaan, ke
megahan, dan kekuasaan telah mereka siapkan,

"...Karena itu, janganlnh pulnng balik merekn dengan

b eb as dar i s u atu la n lu kn n y ang lnin m.emp n dny aknn
knmu."(al-Ma'min: 4)

Meskipun mereka pulang-balik, berdinamika,
memiliki kekayaan, dan menikmati kesenangan,
sebenarnya mereka menuju kehancuran, kebinasa-
an, dan kerusakan. Aktrir pergulatan sudah diketa-
hui, yaifu pergulatan yang berlangsung antara ke-
kuatan maujud dan Penciptanya dengan kekuatan
merekayang lemah lagi miskin.

Telah berlalu sejumlah kaum dan golongan yang

setipe dengan mereka. Kesudahan mereka mem-
berikan inspirasibagi setiap orangyang berdiri me
nantang kekuatan yang menggerus dan melumat
setiap orang yang memajankan dirinya ke dalam
kemurkaanAllah,

"Sebelum rnereka, lwum Nuh dan golongan-golongan

yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan

(rasul). Tiap-tiap umat telah merencanakan makar
tuhndap rasul mueln untuk menntaannya dan merekn

membantah dengan (alnsan) yang batil untuk me-

lenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; knrena itu
Aku azpb merekn. Maka, betapa (pedihnya) a<ab-Ku."
(al-Mu'min: 5)

Itulah kisah I amt dat'r zam:an Nuh. Pergulatan itu
memiliki ruang yang mirip di setiap masa. Ayat di
atas menggambarkan kisah ini, kisah kerasulan,
pendustaan, dankezaliman sepanjang masa dan
generasi, juga dijelaskan akibat-akibatnya.

Seorang rasul datang, lalu didustakan oleh kaum-
nya yang zalim. Mereka tidak menghadapi argu-
men dengan argumen, tetapi mereka berpegang pada

logika kezaliman yang keras. Karenanya, mereka
berencana mencelakakan rasul, menimbulkan kesan
kepada ral<yat bahwa rasul itu pelaku kebatilan,
sehingga mereka dapat mengalahkan kebenaran.
Di sanalah tangan kekuasaan yang perkasa ikut
campur, lalu ia menyiksa mereka secara dahsyat
dan menal<jubkan. Azab itu layak dikagurri, 'Maka,
betapa (p edihny a) a<ab - Ku! "

Itulah azab yang menghancurkan, melumat, keras,
dan kuat sebagaimana dihrnjukkan oleh puing-puing
peninggalan mereka. Juga sebagaimana difuturkan
oleh sejumlah hadits dan riwayat.

Pergulatan itu belum berakhir. Jejaknya terus
merentang hingga akhirat,

"Demikianlah telah pasti berlaku ketetapan alab
Tilhnnmu terhndap' orang-zrang knfr, karena sesung-

guhnya mereka adalah penghuni neraka." (al-Mu'-
min: 6)

Apabila keputusan Allah telah ditetapkan pada

seseorang, keputusan ifu pasti terjadi, persoalan
dipufuskan, dan sia-sialah semua perdebatan.

Demikianlah Al-Qur'an menggambarkan rea-
litas yang terjadi, realitas pergulatan antara ke-
imanan dan kekafiran, antara hak dan batil, antara
para dai yang menyeru kepada Allah dan kaum
zalim yang congkak di bumi tanpa alasan yang hak.
Demikianlah kita tahu pergulatan itu sebagai pe-

ristiwa klasik yang bermula sejak terbitnya fajar
kemanusiaan. Arenanya lebih luas daripada seluruh
hamparan bumi, sebab seluruh maujud itu berdiri
sebagai makhluk yang beriman kepada Rabbnya,
yang muslim, dan yang berserah diri. Dari seluruh
maujud ini, dikecualikanlah orangorang kafr yang
mendebat ayat-ayat Allah, sedangkan maujud lain
tidak menentang-Nya.

Kita juga mengetahui akhir pergulatan antara
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barisan kebenaran yang panjang, besar, dan men-
cengangkan dengan kelompok batil yang minim,
ringkih, dan rentan. Kita mengetahuinya walaupun
kelompok batil ini berdinamika di berbagai negeri;
meskipun kelompok ini tampakkuat, berkuasa, dan

sejahtera.
Hakikat ini (yaitu hakikat pergulatan dan ke-

kuatan yang menonjol dengan medannya berupa
waktu dan tempat) digambarkan Al-Qur'an agar
mengendap dalam kalbu. Terutama supaya diketa-
hui oleh mereka yang memikul beban dakwah
kepada kebenaran dan keimanan di setiap waktu
dan tempat. Sehingga, mereka tidak menganggap
besar terhadap lahiriah kekuatan kebatilan pada
masa yang singkat dan di wilayah yang terbatas
pula, karena kekuatan itu tidak hakiki. Sesungguh-
nya kekuatan yang hakiki ialah yang digambarkan
oleh Kitab Allah, yang dituturkan oleh kalimah
Allah, sedang Dia Mahabenar firman-Nya. Dia Maha-
perkasa lagi Maha Mengetahui.

Tasbih dan Doa Para Malaikat
Hakikat pertama itu bertaut dengan keberadaan

malaikat yang memikul 'Arasy dan malaikat yang
ada di sekitarnya, yaitu sebagian dari kekuatanyang
beriman di alam nyata ini. Para malaikat ifu men-
ceritakan kaum manusia yang mukminin di sisi
Rabbnya, memintakan ampun untuk mereka, dan
memintakan dipenuhinya janji Allah untuk mereka
karena adanya kaitan keimanan di antara para
malaikat tersebut dengan kaum mukminin,

,t'+2,6i.1'A;A3$<'k6i(
Ku;rV,t;:,t;14;t;1,r41sj-*jaj;jj
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"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arasy dan
malnikat yang beradn di sekililingnya bertasbih memuji

Tuhanrrya dan merekn beriman lupada-Nya serta me-

mintaknn ampun bagi orang-orangyang beriman (se'

raya mmgucapknn), 'Ya Titlnn knmi, rahmat dan ilmu
Engkau meliputi segala sesuatu. Maka, berilah am-
punan kepada zrang-zrang yang bntobat dnn mmgikuti
jalan Engkau serta peliharalah mereka dari siksaan
nerakn yang bernyala-nyala. Ya Tilhan kami, mosuk-
knnlah muekn ls dnl"am surga Afun yang telnh Engkau
janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di
antara bapak-bapak mtrekn, dnn istri-istri merekn, dnn
keturunan mere ka s emua. S esungguhny a Engkaulah
Yang Mah"aperkasa lagi Mahabijalsana. Peliharalah
merekn dari (balasan) kejahatan. Dan orang-lrang
yang Engknu pelih.ara dnri (pembalnan) k j ahnnn padn

futri itu, mnkn sesunguhnya telah Englnu anuguahknn
rahm"at lupad^any a dan itulnh lcemmangan y ang b esar. "
(al-Mu'min:7-9)

Kita tidak tahu apakah'Arasy itu. Kita tidak me-
miliki gambaran tentangnya, tidak tahu bagaimana
para pengusung mengusungnya, dan bagaimana
orang{rang yang ada di sekitarnya. Tidaklah ber-
guna untuk mendalami sesuahr yang berada di luar
jangkauan pemahaman manusia. Tidaldah berguna
berdebat seputar perkara gaib yang tidak diberi-
tahukan Allah kepada pihakyang berdebat.

Masalah yang bertalian dengan hakikat yang
ditegaskan oleh redaksi surah ialah bahwa ada se-
jumlah hamba yang dekat dengan Allah. Mereka
bertasbih dengan memuji-Nya dan beriman kepada-
Nya. Al-Qur'an menegaskan keimanan mereka.

Itulah yang dapat kita pahami sekilas guna me
ngisyaratkan kaitan hubungan antara pemikul Arasy
dan kaum mukminin. Itulah hamba-hamba yang di.
dekatkan, yang setelah menyucikan Allah. Mereka
mendoakan kaum manusia mukmin dengan ke-
baikan seperti yang biasa dilakukan di antara se-

sama mukmin.
Mereka memulai doanya dengan kesanfunan,

sekaligus mengajarkan kepada kita cara berdoa dan
memohon yang sanfun. Mereka berkata,

"...Ya Tuhan knmi, rahmnt dan ilrnu Engkau meliputi
segala sesuatu...."

Sebelum memohon limpahan rahmat bagi manusia,

mereka menyatakan bahwa dirinya hanya meng-
ambil dari rahmat Allah yang meliputi segala se-

suahr. Mereka menisbatkan kepada ilmu Allah yang
mencakup segala sesuatu. Mereka tidak melakukan
apa pun di hadapan Allah, sebab rahmat itu hanyalah
rahmat dan ilmu-Nya. Mereka hanya mengambil
dari keduanya; hanya bersandar kepada keduanya.

)
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"...Maka, b erilah ampunan kep ada zrang- orang y ang

bertobat dan mengikuti jalan Engkau. Peliharalah
merekn dari siksaan nerakt yang bernyala-nyala." (aI-
Mu'min:7)

Isyarat ampunan dan tobat ini bertaut dengan
permulaan surah dan dengan sifatAllah yang tersaji
di sana, "Yangmmgampuni dosa d.an merrcrim.a tobat."
Isyarah kepa da azab J aharnam j uga bertaut dengan
sifat Allah "Yang knas hukuman-Nya".

Kemudian dalam berdoa, mereka beranjak dari
ampunan dan perlindungan dari azab kepada me-

minta surga dan pemenuhan janji Allah bagi hamba-

hamba-Nya yang saleh,

"Ya Tuhnn lrnmi, masukktnlah merekn lce dalam surga

Adn yang telah Engkau janjiknn kepada merekn dan

lrang-nrang saleh di antara bapak-bapak merekn, dan

istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Se-

sungguhny a Englaulah Yang Mahap erlasa lo.gi Moh"-
b ij als ana. " (al-Mu'min : 8)

Masuk surga merupakan nikrnat dan kemenang-
an, ditambah dengan kebersamaan dengan ayah-ibu,

suami-istri, dan anak-anakyirng saleh. Ini adalah nik-
mat lain yang tersendiri. Kebersamaan ini merupa-
kan salah satu fenomenakesafuan di antara seluruh
mukmin. Ayah, istri-suami, dan anak-anak bertaut
dan bersatu pada tali keimanan. Kalaulah tiada tali
ini, niscaya putuslah hubungan di antara mereka.

Penutup doa dengan pernyataan, "Sesungguhnya

Engkaulnh Yang Mahap er las a l"agi Mahnb ij aks ana ",

mengisyaratkan kepada kekuatan, juga meng-
isyaratkan kepada hikmah. Dengan hikmah itulah
keputusan yang dikenakan atas hamba.

"Peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan
zrang-lrang y ang Engknu pelihara dari (pembalnsan)

kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah

Engknu anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah
lumernngan y ang besar." (al-Mu'min: 9)

Doa ini, setelah berdoa supaya mereka dimasuk-
kan ke dalam surga Adn, mengisyaratkan sentral
utama pada situasi yang sulit. Yaitu, keburukanlah
yang mengekalkan pelakunya di akhira! yang men-
jerumuskannya ke dalam kebinasaan. Jika Allah
melindungi hamba-hamba-Nya yang beriman dari
keburukan itu, berar ti Dia melindungi mereka dari
aneka akibat dan buahnya, dan itulah rahmatyang
ada pada situasi tersebut. Demikian pula para pe-

milik lanskah kebahasiaan,'Dan ituhlt lemenangan

y ang besar."Semata-mata dipelihara dari keburukan
merupakan perkara yang besar.

Kaum Kalirin Ingin Keluar dari Neraka
Sementara para pemikul Arasy dan malaikat di

sekitarnya mempersembahkan doa ini kepada
Tuhannya bagi kaum mukminin, kita menjumpai
orang-orang kafir berada di suatu tempat di mana
setiap diri mencaricari penolong, sedang penolong
itu sangatlah langka Kita menjumpai orang-orang
kafir itu tatkala segala hubungan antara mereka
dengan setiap orang dan setiap benda yang ada di
alam ini telah terputus. Tiba-tiba mereka dipanggil
dari segala penjuru dengan nada menghinakan,
membenci, dan menggugat. Tiba-tiba mereka ber-
ada di tempat kehinaan setelah sebelumnya berlaku
congkak; berada di tempat yang tidak mungkin
menggapai harapan,

# "f i $ t;s;;C'\;KAii'i)L
&5;K*iiJv-<fisvi,a;1
6,j \)3 j;6 66'i(K(' *{\66\ JG
g3t1t 

";L ;Ai #,W e iLJyfr
A:&Ui;S-e,{-io\3".:el'Er{i(

#;A\;gi
"Sesungguhnya lrang-orang yang knfr diserukan /u-
pada mneka (pada hari Kiamat),'Sesungguhnya le-
bencian Allah (kepadamu) lebih besar daripada ke-

bencianmu lupada dirimu sendiri knrena knmu diseru

untuk berimnn tnpi knmu knfa.'Mnelm menjawab, 'Ya

Tuh.an kami, Engkau telah mematiknn knmi dua knli
dan telah menghidupkan knmi dua kali (pula), lalu
lmmi mmgakui dosa-d.osa knmi. Makn, adakah suatu
jalan (bagi knmi) untuk lsluar (dari neraka)?'Yang
demikian itu adal"ah karena lamu knf.r apabikAlkh
saja disembah. Dan, knmu pncaya apabila Alkh di-
persekutuknn. Maka, putusan (sekarang ini) adalah
pada Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar."'(aI-
Mu'min:10-12)

Al-muqtu berarti kebencian yang kuat. Mereka
diseru dari segala penjuru bahwa kebencianAllah
kepadamu tatkala kamu diseru kepada keimanan,
lalu kamu ingkar, adalah lebih hebat daripada ke-

bencian kamu atas dirimu sendiri. Sekarang kamu
mencaricari sesuatu yang dapat menyelamatkan
kamu darikeburukan dan dari sesuatuyang dibenci
karena kekafiran dan keberpalingan kamu dari
seruan keimanan sebelum habis waktunya. Alang-
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kah menyakitkan peringatan dan gugatan ini pada

situasi yang menakutkan dan sulit itu.
Sekarang, sedang penutup tipuan dan kesesatan

telah jatuh, mereka mengetahui bahwa yang men-
jadi pusat tujuan hanyalah AllahTa'ala,

'Merekn bnkata, 'Ya Tuhan kami, Engkau telah me-

matiknn knmi dua kali dan telnh menghidupknn knmi
dua knli (puln), lnlu lmmi mengakui dosa-dosa knmi.
Makn, adakah suatu jalnn (bagt lami) untuk luluar
(dari neraka) ?"(al-Mu'min: 11)

Ifulah pernyataan yang hina, pufus asa, dan nes-
tapa, "Ya Tith.an knmi'i padahal dahulu mereka kafr
dan mengingkari-Nya. Engkau telah menghidup
kan kami pada pertama kali. Ruh ditiupkan ke
benda mati, tiba-tiba ia hidup, tiba-tiba kami hidup.
Kemudian Engkau menghidupkan kami lagi se-
telah kami mati,lalu kami menjumpai-Mu, sedang
Engkau Mahakuasa untuk mengeluarkan kami dari
tempat kami ini. Kami benar-benar mengakui dosa-
dosa kami. "Makn, adnknh suatu jakn (bagx l(nmi) untuk
lsluar (dari neraka) Z"Bentuk nakirahinimenyirat-
kan keletihan dan keputusasaan yang pahit.

Di bawah situasi nestapa ini, dilontarkanlah ke
pada mereka alasan sehingga mereka kembali ke
tempat seperti itu,

"Yangdemikianitu adnl"ah knrena knmu leafr apabiln
Allnh saja disembah. Dan, knmu permya apabik Alkh
dipersekutulrnn. Malm, putusan (seknrang ini) adalah
pada Allah Yang Mahatinggi lagt Mahabesar." (al-
Mu'min: 12)

Inilah yang menunfunmu ke tempat yang hina
itu, yaitu keimananmu kepada sekutu dan ke-
kafiranmu kepada keesaan Allah. Keputusan ada di
tangan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.
Itulah dua sifat yang serasi dengan konteks pem-
berlakuan kepufusan. Yaifu, penguasaan atas segala
sesuatu dan keagungan atas segala sesuafu pada

maqam keputusan terakhir.

Kewajiban Beribadah kepada Allah
Di bawah naungan pemandangan ini, disajikan

sedikit sifat Allah yang sesuai dengan kedudukan
yang tinggi. Diarahkanlah kaum mukminin pada
konteks ini supaya mempersembahkan doa ke-
pada-Nya serasa mengesakan-Nya dan memurni-
kan ketaatan bagi.Nya. Dan, diisyaratkan wahyu
yang memperingatkan hari pertemuan, pemutusan,

dan pembalasan ketika kekuasaan, keperkasaan,
dan ketinggian hanya milikAllah,

65r;ars$s;:;4i;\;id_;"it},
+r$;rtV:eg+,;Jy%{(,
i; +i,1:ti Ai # 5r1;3cf4; ulif
+lr r rQ otitfr 6 iY " t;\,t i;f t{ SA
'l * {, ;t & ;fi t";, i ;;$ a>,ai,i3

K;,siAg,ravo6:{As\alf,
eA)e;6\5L7Ai{s^{:t;{q,t

s
' Dialah y ang memp nlihntknn lupadamu tanda- tanda

ft"ekuasaan)-Nya dan menurunknn re4ki dari langit.
Dan, tiad.al.ah mmdapat pelnjaran fucuali orang-orang

yang lcembali (fupada Alkh). Maka, sembahlah Allah
dengan memurnikan ib adah kep ada- Ny a, mes kip un
orang-orang knfr tidak menyukni(nya). (Dialah) Yang

Mahntlngqtdnaiat-Nya,YangmunpunyaiAraE,Yang
mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya
lupada siapa yang dikehzndaki- Ny a di antara h.amba-
h.amb a- Ny a, sup ay a dia memperingatkan (manusia)
tentang hari pertemuan (hari Kiamat), (yaitu) hari
(letil(n) merelm fuluar (dari kubur), tiada suatu pun
dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah.
(Lalu Alkh bnfirm"an), 'Kepinyaan siapaknh knajaan

pad"a hari ini?' Kepunyaan All"ah Yang Maha Esa la$
Mahn Mmgalnltlan. Padn h"ari ini tinp-tinp jiwa diberi
balnsan dengan apa yang diusahnknnnya. Tidak ada
yang dirugilnn paln hnri ini. Saungguhnya Allnh amnt
cepat hisabnya. " (al-Mu'min: 13- 17)

"Dialnh y ang memp nlihatknn lcep adamu nnda- nnda
(kckuasaan)-Nyo...."

Ayat-ayatAllah tampak pada segala sesuatu di
alam nyata ini, pada benda-benda yang besar seperti
matahari, planet-planet, siang, malam, hujan, kilal
dan guruh. Ayat ihr juga terdapat pada benda-benda
kecil seperti atom, sel, dan molekul. Pada benda
besar dan kecil terdapat tanda kekuasaan yang luar
biasa. Kebesarannya tampak tatkala manusia ber-
upaya untuk menundukkannya, bahkan mencipta-
kannya. Tidaklah mungkin benda itu patuh secara
total kepada makhlukyang paling kecil dan paling
sederhana dari sekian makhluk yang diciptakan
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Allah di alam nyata ini.

"...Dan yang menurunkan rezeki untukmu d.ari langit....'

Manusia mengenalnya sebagai hujan yang men-
jadi pokok kehidupan di bumi ini, sarana makanan,
dan minuman. Selain hujan, banyak ayatlainyang
disingkapkan manusia dari hari ke hari, di antara-

nya sinarkehidupan. Jika tidak ada sinar ini, maka
takkan ada kehidupan di planet bumi ini. Mungkin
termasuk ke dalam rezelnjuga berbagai risalah
yang diturunkan, yang menuntun langkah manusia
sejak kanak-kanak, lalu kakinya diayunkan di jalan

yang lurus, dan dihrnjukkan ke manhaj kehidupan
yang mengantarkan kepada Allah dan kepada
hukum-Nyayang kokoh.

"...Tidnklnh mengambil pelnjaran lucuali zrang yang
kembali (k epada Alki). " (al-Mu'min: 13)

Orang yang kembali kepada Rabbnya akan ingat
akan aneka nikmat-Nya, ingat akan karunia-Nya,
dan ingat akan ayat-ayalNya yang dilupakan oleh
orang yang keras hatinya.

Melalui penceritaan kembali dan kesadaran serta
renungan sebagai pengaruh yang ditimbulkannya
di dalam kalbu, Allah hendak mengarahkan kaum
mukminin supaya mereka hanya memohon ke-
pada-Nya dan memurnikan ketaatan bagi.Nya se
mata, dan tidak menghiraukan kebencian kaum
kafir,

'Maka, beriba"dahlnh lcepadn Alkh dengan memurni-
lan p enghnmb aan lup adn - Ny a, w alaupun knum lafir
tidak m my ukniny a. " (al-Mu'min : 14)

Kaum kafr tidak akan menyukai kaum muk-
minin yang memurnikan ketaatannya unfuk Allah
dan yang menyeru kepada-Nya semata, bukan
kepada selain-Nya. Tidaldah diharapkan dapat me
nyenangkan mereka, meskipun kaum mukminin
bersikap lembut kepada mereka, berdamai, atau
melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan mereka
dengan berbagai cara Karena ifu , lanjutkanlah arah
perjalanan kaum mukminin dengan menyeru Rabb
nya semata, memurnikan akidah untuk-Nya meng-
konsentrasikan hati kepada-Nya, dan jangan diper-
sulit oleh kerelaan atau kemurkaan kaum kafir,
sebab mereka takkan pernah rela.

Kemudian dikemukakan sebagian sifat Allah
dalam konteks ini yang mengarahkan kaum muk-
minin supaya menyembah Allah Yang Esa, walau-
pun kaum kafir membencinya. Melalui sifat-sifat ini
diceritakan bahwa Allah Ta'ala,

'Dialah Yang Mahatinggi derajat-Nya, Yang mem-
puny ai Ara"sy, Yang mengutusJibril fungan memb aw a
perintah-Nya leepada siapa yang dikehendaki-Nya di
antar a hamb a - hamb a- Ny a.... "

Hanya Allah Ta'ala yang memiliki keagungan
dan kedudukan yang tinggr. Dialah yang memiliki
'Arasy, Yang berkrfasa, dan Yang agung. Dialah
yang menyzunpaikan perintah-Nya melalui ruh dan

kalbu kepada hamba yang telah dipilih-Nya. Pe-

rintah merupakan kiasan dari wahyu dan kerasulan.

Pemakaian kiasan ini pertama-tama menerangkan
hakikatwatryu ini, bahwawahyu ihr merupakan ruh
dan kehidupan bagi manusia. Selanjubrya kiasan ini
menerangkan bahwa wahyu difu runkan dari yang

tingsi kepada hamba terpilih. Semua ini merupakan
naungan yang serasi dengan sifatAllah Yang Maha-
tinggi dan Yang Mahaagung.

Tugas utama hambayang dipilih Allah sehingga

Jibril menyampaikan perintah itu kepadanya ialah
memberi peringatan,

"...Supaya dia memperingatkan manusia tentang hari
p ertemuan (Kiamat). " (al-Mu'min: 15)

Pada hari ifu seluruh manusia bersua. Manusia
bersua dengan amalnya sendiri yang telah dilaku-
kan pada kehidupan dunia. Manusia, malaikat, jin,

dan seluruh malhluk bertemu dan menyaksikan
hariyang disaksikan ihr. Seluruh maktrluk bertemu
dengan Tuhannya pada saat perhitungan. Itulah
hari pertemuan dengan segala maknanya.

Kemudian hari pertemuan pun disebut hari
ketika segalanya transparan, tanpa penghalang,

tanpa pelindung, tanpa kepalsuan, dan tanpa tipuan,

"(Yaitu) hnri (l"etikn) merela kzluar (dari kubur). Makn,

tiada suatu pun dnri luadnan merekn y ang tersembunyi

bagi Allah...."

Tidak ada sesuahr pun dari perkara merekayang
tersamar bagi Allah kapan pun dan di mana pun.

Namun, di selain hari ini, mereka kadang berang-
gapan bahwa dirinya tidak terlihat atau perilaku dan

dinamikanya tersamar. Namun, hari ini mereka
merasa dirinya tersingkap. Mereka mengetahui
bahwa dirinya terbuka lebar. Mereka berdiri dalam
keadaan telanjang, tanpa penutup, bahkan penutup

imajinaf sekalipun.
Pada hari itu kaum yang sombong terbongkar

dan kaum yang tiran tersingkap. Seluruh yang mau-
jud berdiri dengan khusyr, seluruh hamba menun-

duk, dan tinggallah Pemilik segala kekuasaan, Yang

Mahakuasa dengan segala kekuasaan-Nya. Dialah
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sematayang tetap demikian di setiap saat. Pada hari
ini, kekuasaan-Nya terlihat nyata bagi semua mata,

setelah sebelumnya Dia hanya tampak bagi para
pemilik kalbu. Dia diketahui oleh setiap orang yang

ingkar dan dirasakan oleh setiap orang yang cong-
kak. Segala yang bersuara membisu dan segala yang

bergerak terdiam. Yang bersuara petah hanyalah
suara keagungan yang memiriskan, yang bertanya
dan menjawab. Pada hari itu, tiada yang bertanya
dan menjawab di antara yang maujud kecuali Dia,

"...(Lalu All"ah be$rman), 'Ifupunyaan siapakah lce'

rajaan pada hari ini?' I{epunyaan Allah Yang Maha
Esa lagi Maha Mengalahknn. Pada hari ini tiap-tiap
jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahnknnnya.
Tidak ada yng dirugiknn pada hari ini. Sesungguhnya

Allah amat cepat hisabnya. " (al-Mu'min: 16-17)

Hari itu adalah hari pembalasan yang hak. Hari
itu adalah hari keadilan. Hari itu adalah hari ketetap
an dan keputusan tanpa penangguhan dan keter-
lambatan.

Hari itu diliputi dengan keagungan dan kebisu-
an. Tbmpat itu diselimuti kekhawatiran dan kekhu-
syuan. Seluruh makhluk mendengar dengan khusyu.
Perkara pun diputuskan dan lembaran perhifungan
pun dilipat.

Naungan tersebut selaras dengan firman Allah
tentang orang-orang yang mendebat ayaLayat Allah
pada permulaan surah, 'Makn, janganlah kamu ter-
perdaya oleh hilir-mudiknya mnelm (dnkm berniaga)
ke berbagai negeri."Inilah akhir dari dinamika di
bumi, ketinggian tanpa hak, kecongkakan, kesom-
bongan, kekayaan, dan kesenangan.

Konteks r"f *ir'r,n* -**-"nO^" Rasulullah.
supaya memperingatkan kaumnya akan hari ter-
sebut yang ada pada salah safu panorama Kiamat
di mana ketetapan dan keputusan hanya milik Allah,
setelah hari itu disampaikan kepada mereka dalam
bentuk kisah tanpa memfokuskan sapaan,

\1"'6{-r([rdi$3sr;1-1t;.iti;ilii|

!Ye*U"v{;*u
Uu,z;eg $ 3'3A:\Ji6i':€\
.jl'^t':r;"r545j5i7.gj\e.';'?+-,$5

A r .iis^8i1t6ar

"Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat
(hnri Kiamatyaitu) lwtikn hati (menyesak) sampai di
knongknngan dengan mmalt"an lesedihnn. Orang- orang

yang rulim tidak mempunyai teman setia seorang pun
dnn tid"ak (puk) mempunyai seorangpemberi syafaat

yang diterima syafaatnya. Dia mengetahui (pandang-

an) mata yang kfiianat dan apa yang disembunyikan
oleh hati. Allah menghukum dengan keadilan. Dan,
sembahan- semb ahan y ang merekn s embah selain Allah
tiada dapat menghukum dengan suatu apa pun. Se'
sungguhnya Allah Diakh Yang Maha Mendtngar lngi
Maha Melihnl. " (al-Mu'min: 18-20)

Hari yang dekat dan segera ialah hari Kiamat.
Kata aaifuhmenggambarkan seolah-olah hari itu
datang dengan derapnya. Karenanya, diri-diri ber-
duka dan kebingungan. Seolah-olah kalbu yang
bingung meloncat ke kerongkongan. Mereka me-
nahan marah atas dirinya sendiri, citacita, dan atas
segala yang dikhawatirkan. Penahanan marah mem-
buatnya berduka dan membebani dadanya, sedang
mereka tidak menemukan teman akrab yang dapat
mengasihinya. Tidak juga menemukan penolong
yang memiliki kalimat bertuah pada situasi yang
sulit dan susah itu.

Pada hari itu mereka tampak hansparan. Tiada
satu pun dari persoalannya yang samar bagi Allah,
termasuk lirikan mata pengkhianatan dan rahasia
hati yang terpendam,

'Dia mmgetnhui (pandangan) mata yang khianat dan
apa yang disembnnyilan oleh hnti."(al-Mu'min: 19)

Mata yang berkhianat berupaya menyembunyi-
kan pengkhianatannya, tetapi ia tetap diketahui
Allah. Rahasia yang tertutup disembunyikan dalam
hati, tetapi ia terbuka bagi pengetahuan Allah.

Allah sematayangpadahari ini menetapkan ke-
putusan dengan benar. Tuhan-tuhan yang diseru
oleh mereka tidak memiliki arti, keputusan, dan
ketetapan.

' Allnh mmghukum dengan keadil"an. D an, sembahan-

sembaltnn yang mnela sembah selnin Allnh tiadn dnpat
menghukum dengan suatu apa pun...."

Allah memutuskan dengan benar melalui pe-

ngetahuan dan aneka informasi; melalui pendengar-

an dan penglihatan. Maka, Dia tidak menzalimi
seorangpun dan tidak melupakan satu perkarapun.

"... S esungguhny a Allah Dial"a,h Yang Maha Mendrngar

lngi Mahn Melihnt." (al-Mu'min: 20)
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"Apakah mereka tidak mengadakan perjalan-
an di muka bumi,lalu memperhatikan betapa
kesudahan orang-orang yang sebelum mereka?
Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya
daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-
bekas mereka di muka bumi, maka Allah me-
ngazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka-
Mereka tidak mempunyai seorang pelindung
dariaz.ab Allah. (21) Yang demikian itu adalah
karena telah datang kepada mereka rasul-rasul
mereka dengan membawa bukti-bukti yang
nyata lalu mereka kafir; maka Allah mengazab
mereka. Sesungguhnya Dia Mahakuat lagi
Mahakeras hukuman-Ny a. (22) Sesungguhnya
telah Kami uhrs Musa dengan membawa ayat-
ayat Kami dan keterangan yang nyata (23)

kepada Fir'aun, flaman, dan Qarun. Maka,
mereka berkatar'Dia adalah seorang ahli sihir
yangpendusta-' (24) Maka tatkala Musa datang
kepada mereka membawa kebenaran dari sisi
Kami, mereka berkata,'Bunuhlah anak-anak
orang-orang yang beriman bersama dengan
dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka'
Dan, tipu daya orang-orang kaJir itu tidak lain
hanyalah sia-sia (belaka). (25) Dan berkata Fir'aun
(kepada pembesar-pembesarnya),'Biarkanlah
aku membunuh Musa dan hendaklah ia me-
mohon kepada Ttrhannya, karena sesungguh-
nya aku khawatir ia akan menukar agama-
agamamu atau menimbulkan kerusakan di
muka bumi.' (26) Musa berkata,'Sesungguhnya
aku berlindungkepada Ttrhanku dan Ttrhanmu
dari setiap orang yang menyombongkan diri
yang tidak beriman kepada hari perhihrng-

an' (27) Seorang laki-laki yang beriman di
antara pengikut-pengikut Fir'aun yiurg menyem-
bunyikan imannya berkatar"Apakah kamu
akan membunuh seorang laki-laki karena ia
menyatakan,'T[hanku ialah AllahP Padahal,
dia telah datang kepadamu dengan membawa
keterangan-ketprangan dari Ttrhanmu. Jika ia
seorang pendustan maka dialah yang menang-
gung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang
yang benar, niscaya sebagian (bencana) yang
diancamkannya kepadamu akan menirnpamu.'
Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-
orang yang melampaui batas lagi pendusta (28)

(Musa berkata), 'Hai kaumku, untukmulah
kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka
bumi. Siapakah yangakan menolongkita dari
azab Allah jikaazab itu menimpa kitaP Fir'aun
berkata"'Aku tidak mengemukakan kepada-
mu, melainkan apa yang aku pandang baik;
dan aku tiada menunjukan kepadamu selain
jalan yang benar.' (29) Dan orang yang beriman
itu berkatar"Hai kaumku, sesungguhnya aku
khawatir kamu akan ditimpa (bencana) seperti
peristiwa kehancuran golongan yang berse-
kutu. (30) (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh,
'Aad, Tsamud, dan orang-orang yang datang
sesudah mereka- Allah tidak menghendaki ber-
buat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya.
(31) Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir
terhadapmu akan siksaan hari panggil-me-
manggil, (32) Saitu) hari (ketika) kamu (lari)
beqgaling ke belakang, tidak ada bagimu se-
orang pun yang menyelamatkan kamu dari
(azab) Allah. Siapa yang disesatkan Allah, nis-
caya tidak ada baginya seorangpun yangakan
memberi petrrnjuk. (33) Sesungguhnya telah
datangYusuf kepadamu dengan membawa ke-
terangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa
dalam keraguan tentang apa yang dibawanya
kepadamu. Sehingga, ketika dia meninggal,
kamu berkata, 'Allah tidak akan mengirim
seorang (rasul pun) sesudahnya. Demikianlah
Allah menyesatkan orang-orang yang melam-
paui batas dan ragu-ragu.' (34) (Yaitu) orang
yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa
aJasan yang sampai kepada mereka. Amat
besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah
dan di sisi orang-orang yang beriman. Demi-
kianlah Allah mengunci mati hati orang yang
sombong dan sewenang-wenang. (35) Dan
berkatalah Fir'aun, 'Hai Haman, buatkanlah
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bagiku sebuah bangunan yang tinggi suPaya
alar sampai ke pinhrpinur" (36) (yaitu) pinhr-pinhr
l*gtg supaya aku dapat melihat Ilah Musa dan
sesungguhnya aku memandangnya seorang
pendusta.' Demikianlah dijadikan Fir'aun me-
mandang baik perbuatan yang buruk itu, dan
dia dihalangi dari jalan (y"t g benar); dan tipu
daya Fir'aun itu ddak lain hanyalah membawa
kerugian. (37) Orang ya.ng berima^n iur berkata'
'Hai kaumku, ikutilah aku' aku akan menun-
jukkan kepadamu jalan yang benar. (38) Hai
kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanya-
lah kesenangan (sementara) dan sesungguh-
nya akhirat itulah negeri yang kekal (39) Barang-
siapa mengerjakan perbuatan jahaf maka dia
ddak akan dibalas melainkan sebanding de-
ngan kejahatan itu. Dan, barangsiapa yang
mengerjakan ama.l yang saleh baik laki-laki
maupun wanita sedangia dalam keadaa^n ber-
imalL maka mereka akan masuk surga' mereka
diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. (40) Hai
kaumkra bagaimana^kah kamu, aku menyeru
kamu kepada keselamata.n, tetapi kamu menyeru
aku ke neraka. (a1) (Kenapa) kamu menyeruku
supaya kafir kepada Allah dan memper-
sekutukan-Nya dengan apa yang tidak ku-
ketahui padahal aku menyeru kamu (beriman)
kepada Yang Mahaperkasa lagi Maha
Pengampun. (lZ) Suaan pasti bahwa apa yang
kamu seru supaya aku (beriman) kepadanya
tidak dapat memperkenankan seruan apa Pun
baik di dunia maupun di akhirar Sesungguh-
nya kita kembali kepada Atlah dan sesungguh-
nya orang-orang yang melampaui bata.q mereka
itulah penghuni neraka- (43) Kelak kamu akan
ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu.
Dan, aku rnenyerahkan urusanku kepada Allalr.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan
hamba-hamba-Nya.' (44) Maka" Allah meme-
liha.ranya dari kejahatan tipu daya mereka' dan
Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab
yang amat buruk. (a5) Kepada mereka di-
nampakkan neraka pada pagi dan petang' dan
pada hari terjadinya Kiarnat (dikatakan kepada
malaikat)r"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya
ke dalam az,ab yang sangat keras.' (16) Dan,
(ingatlah) ketika mereka berbantah-bantahan
dalam nerakan maka orang-orang yang lemah
berkata kepada orang-orang yang menyom-
bongkan diri, 'Sesungguhnya kami adalah
pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu

menghindarkan dari kami sebagian azab api
nerakaP (a7) Orang-orang yang menyombong-
kan diri menjawabr'Sesungguhnya kita semua
sanna-sama dalam neraka karena sesungguhnya
Atlah telah menetapkan keputusan di antara
hamba-hamba-(Nya).' (a8) Dan orang-orang
yang berada dalqm neraka berkata kepada
penjaga-penjaga neraka Jahannam"Mohon-
kanlah pada Thhanmu supaya Dia meringan-
l<anazab dari kami barang sehari.' (49) Penjaga
jahanam berkata,'Apakah belum datang ke-
padamu rasul-rasulmu dengan membawa ke-
terangan-keterangan?' Mereka menjawab,
'Benar, sudah datang.' Penjaga-penjagaJahan-
nam bekata, 'Berdoalah kamu.' Dan, doa
orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
(50) Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul
Kami dan orang-orangyangberiman pada ke-
hidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-
saksi (hari Kiamat), (5t) (yaitu) hari yang tidak
berguna bagi orang-orang zalirrr permintaan
maafnya. Bagi merekalah laknat dan bagi
merekalah tempat titggal yang buruk. (52)

Sesungguhnya telah Kami berikan pehrnjuk
kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat
kepada bani Israel" (53) untuk menjadi petunjuk
dan peringatan bagi orang-orang yang ber-
pikir. (5a) Maka bersabarlah kamu, karena
sesungguhnya janji Allah itu benar. Mohonlah
ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah
seraya memuji Thhanmu pada waktu petang
dan pagi." (55)

Pengantar
Tbpik dari bagian surah initelah disajikan secara

slobal. Sebelum menyajikan rinciannya, kami me
lihatbahwatampilnya serialkisah ini di sini sejalan

dengan topik surah. Cara pengungkapan kisah ini
sejalan dengan ungkapannya itu sendiri, dengan
metode pengungkapan surah ini, dan dengan peng-

ulangan sebagian ungkapannya.
Melalui lisan seorang laki-laki yang mukmin dari

keluarga Fir'aun, disajikanlah berbagai makna dan

ungkapan yang pernah disajikan sebelumnya pada

surah. Iaki-laki itu mengingatkan Fir'aun, Haman,
dan Qarun bahwa mereka berkiprah ke berbagai
negeri. Dia mengingatkan mereka akan suatu hari
seperti hari al-Ahzab. Dia juga mengingatkan mereka

akan hari Kiamat yang menampilkan aneka peman-

dangan, yang juga ditampilkan pada permulaan
surah.
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Diceritakan pula orang-orang yang mendebat
ayat-ayatAllah, kebencian Allah atas mereka, ke-
bencian kaum mukminin, sebagaimana hal ini di.
kemukakan pada bagian pertama. Kemudian re-
daksi ayat menyuguhkan pemandangan mereka di
neraka sebagai kaum yang hina, berendah diri, dan
memohon, tetapi tidak dipenuhi. Juga dikemuka-
kan pemandangan orang seperti mereka dari ka-
langan umat terdahulu.

Demikianlah bagian dari wahyrr, yaitu bahwa
tuturan keimanan dan tuturan orang beriman itu
sama karena diperoleh dari kebenaran yang safu.
Hal itu mengharmoniskan atmosfer surah dan
menjadikannya "pribadi" yang memiliki kesatuan
isyaral Itulah gejala yang teramati pada setiap surah
Al-Qur'an.

Ibrah dari Kisah Musa

uji i"* t ffis iJ% qi-ii a iaa. l;\ #
e|fi::, -,y 
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^+1iL;,,x5ti:3:cs'Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di
muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan
lrang-zrang yang sebelum merekn? Merekn itu adalah
lebih hebat lcekuatannya dnripada mnekn dan (lebih

banyak) bekns-bekns mereka di muka bumi, m"akn Allnh
mengazab merekn disebabkan dosa-dosa merekn. Dan,
merekn tidnk mempunyai seorang pelindung dari aab
Alkh. Yang dtmikian itu adalnh knrena tel"ah dntang
lcepada mereka rasul-rosul mereka dmgan membawa
buktibukti yang nyata lalu merelw kafir; makn Alkh
mengalab merelca. Sesunguhnya Dia Malt"akuat lagi
Mahnkeras hukuman- Nya. " (al-Mu'mtnz 2L-22)

Inilah yang mengantari kisah Musa dan topik
surah sebelumnyayang menceritakan orang-orang
yang mendebat ayat-ayatAllah dari kalangan mu-
syrikin Arab sepanjang lintasan sejarah. Allah me-
ngarahkan mereka supaya melakukan perjalanan di
bumi, melihat puing-puing kaum terdahulu yang
sikapnya diikuti. Kaum terdahulu itu lebih kuat dan
lebih berpengaruh di bumi daripada kaum musy-

rikin. Meskipun demikian kual mereka tetap lemah
di hadapan siksaAllah.

Dosadosa itulah yang telah melepaskan mereka
dari sumber kekuatan yang hakiki dan karena
menodai kekuatan keimanan yang di dalamnya ada
kekuatan Allah Yang Mahaperkasa dan Maha-
kuasa, t
"...Makn, Allnh mmgaryb mnekn disebablmn dosa-dosa

mereka. Dan, mereka tidak mempunyai seorang pe-
lindung dnri aab Allafr. "(al-Mu'min: 2l)

Tiadayang melindungi kecuali keimanan, amal
saleh, dan berdiri di depan keimanan, kebenaran,
dan kesalehan. Adapun mendustakan para rasul
dan keterangan, akan berakhir dengan kehancuran
dan kebinasaan,

"Yang fumikian itu a"d"alnh knrena telnh datang kepadn
mereka rasul-rasul mneka dengan membawa bukti-
bukti y ang ny ata lalu mere kn lwfir ; maka Allah meng-
/t"gb mereka. Sesungguhnya Dia Mahnkuat l,agi Maha-
keras hukuman- Nya." (al-Mu'min: 22)

Setelah isyarat yang komprehensif dan menye-
luruh ini, dimulailah penyajian salah satu model
orang kafr terdahulu. Mereka lebih kuat dan lebih
berpengaruh di bumi daripada kaum musyrikin.
Namun, Allah mengazab mereka karena dosa-dosa-
nya. Model itu i.alafu Fir'aun, Haman, dan Qarun
serta teman-temannya yang congkak dan tiran.

Serial ini terdiri dari kisah Musa berikut sikap
dan pandangannya. Kisah dimulai dari sajian risalah
kepada Fir'aun dan kelompoknya hingga berakhir
di akhirat dan berdebat di sana. Ini adalah per-
jalanan yang panjang. Namun, redaksi ayat hanya
memilih potongan-potongan tertentu dari perjalan-
an itu, yaitu potongan yang dapat mengantarkan
kepada tujuan serial ini di dalam surah ini.

.tl S -#,#3$_q6jri-.5 ifr;
J\L4-i.\jdi3;,6jl{;j3ys

"Sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan mem-
bauta ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata, ke-
padaFir'aun, Haman, dan Qtrun; maltn merekn ber-
lcata, '(Ia) adalnh selrang ahli sihir yang pendusta."'
(al-Mu'minz 23-24)

Aftv
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Inilah sifuasi pertemuan pertama. Musa dengan
ayat-ayat Allah serta kharisma yang bersumber dari
kebenaran yang ada di tangan-Nya berhadapan
dengan Fir'aun, Haman, dan Qarun bersama ke-
batilan yang palsu, kekuatan yang semu, dan pusat

kekuasaannya yang karenanya mereka enggan
menghadapi kebenaran yang berkuasa. Karena itu,
mereka mengandalkan perdebatan dengan kebatil-
an unfuk meruntuhkan kebenaran.

"..fuIaka, merelrn bnlwta, '(Ia) a.dnl.ah seorang ahli sihir
y ang pendusla.'' (al-Mu'min: 24)

Redaksi ayat menjelaskan apa yang terjadi se-

telah perdebatan ini dengan indah. Termasuk per-

tandingan dengan para tukang sihir dan keimanan
mereka kepada kebenaran yang mengalahkan ke'
batilannya dan menelan apa yang mereka ada-adakan.

Setelah situasi ini muncul peristiwa-peristiwa berikut.

6.t\;sr$a$t'q--b6\&iv6i
T ",s:t'i16*6,r:.W(

'Malrn, tntlmla Musa danng lupadn mnela memb aw a

lsbmaran dari sisi Kami, mereka berkata, 'Bunuhlah

anak-annk orang-orang yang beriman bnsama dengan

dia dnn biarkanLah hidup wanita-wanita mereka...."

Sebelum ayat ini tuntas, diselinglah dengan,

gqr, al t-i$:i 3::4v-' -

"...Dan tipu daya lrang-rrang kafir itu tidak lain
h.anyalah sia-sia ft ekka). " (al-Mu'min: 25)

Itulah tuturan orang tiran yang kasar manakala
huiiahnya dikalahkan, argumentasinya dibatalkan,
dan khawatir berkuasanya kebenaran yang me-
ngandung kekuatan, kejelasan, dan kepetahan. Ke
benaran yang menyapa fitratr, lalu ia menyimak dan

meresponsnya seperti meresponsny a pra tukang
sihir yang didatangkan supaya mengalahkan Musa
dan apa yang dibawanya. Maka, mereka kembali
mempercayai kebenaran dengan menentang Fir'aun
yangtiran.

Adapun Fir'aun, Haman, dan Qarunberkata, "Bu-

nuhlnh anak-annk orang-nrang yang beriman busama

dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita
merekn."

Fir'aun, pada masa kelahiran Musa, telah me-

ngeluarkan perintah semacam ini. Maka, di sana

ada salah satu dari dua kemungkinan yang terjadi
setelah perintah yang pertama. Kemungkinan per-

tama,Ff artnyang mengeluarkan perintah ifu telah
mati. lalu, diganti oleh anaknya atau putra mah-
kota, sedang perintah itu belum sempat dilaksana-
kan. Akhirnya, da@nglah Musa dan menghadapi
Fir'aun yang baru, yaitu yang mengenal Musa dan
sebagai putra mahkota, yang mengenal pendidik-
annya di istana dan mengenal perintah pertama
supaya membunuh anaklaki-laki dan membiarkan
hidup anak-anak wanita bani Israel. Maka, ungkap
an tambahannya itu mengisyaratkan pada perintah
ini, sedang pengkhususan kepada orang yang ber-
iman kepada Musa, baik itu dari kalangan tukang
sihir maupun dari kalangan bani Israel yang mino
ritas, menunjukkan pada orang-orang yang meres-
pons perintah karena takut terhadap Fir'aun dan
kelompoknya.

Kemunqkinan luduaialah Fir'aun pertama yang

mengangkat Musa sebagai anak masih tetap ber-
kuasa, sedang perintah pertama terlambat dilak-
sanakan beberapa waktu atau praktik itu dihentikan
setelah mencapai titik kritis. Maka, ungkapan tam-
bahan itu mengisyaratkan pada pembaharuan pe-

rintah. Pengkhususan dengan orang-orang yang
beriman kepada Musa semata dimaksudkan untuk
meneror dan menakut-nakuti.

Adapun Fir'aun, dia memiliki pandangan lain
atau memiliki saran tambahan selama konfirmasi
itu. Tujuannya supaya dia terlepas dari Musa, dan

merasa tenang,

"6;)L/5uJ 
e; $;\-"-oi, : ;;; ii55

$;c;io;Sro.*";r54""-Jt;.i
' Dan berlata F'ir'aun (lepadn pembesar-p embesarny a),

'Biarlunlnh aku membunuh Musa dnn fund"aklnh ia me-

mo hnn lup adn Tuhnnny a, knrma se sungguhny a aku kln-
w atir ia aknn menular agatna-agamamu atau menim-

bulknn lurusaknn di mukn bumi."'(al-Ma'min: 26)

Dari perkataarr, "Biarkanlah aku membunuh
Musa.-'l tampaklah bahwa pandangannya itu men-

dapat tantangan dan rintangan dari segi pendapal
Misalnya rintangan pendapat berupa, "Membunuh
Musa tidak menyelesaikan masalah. " Hal ini meng-
inspirasikan kepada k*ralayak ihwal kesucian Musa
dan dianggap sebagai syahid; menimbulkan empati
terhadap Musa dan terhadap agamayang dibawa-
nya. Terutama setelah para tukang sihir beriman
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dalam suatu pertunjukan terbuka di depan kha-
layak, dan setelah mereka memperlihatkan keiman-
an secara terang-terangan. Padahal, mereka ifu di-
datangkan untuk membatilkan perbuatan Musa
dan mengalahkannya.

Ada sebagian penasihat kerajaan yang merasa
takut jikaTuhan Musa membalas Fir'aun dan me-
nyiksa mereka. Dan, ini mungkin saja terjadi. Ada-
lah para penyembah berhala percaya akan paham
politheisme. Mereka menerangkan dengan mudah
ihwal kemungkinan Musa punyaTuhan yang akan
menyiksa orang yang mencelakakannya. Ucapan
Fir'aun, "...Hendakkth dia memohon kepadn Tuhan-
ftl a.... ", bertujuan menepis pandangan sebagian
penasihat ini. Mungkin pula kalimat yang busuk itu
berasal dari Fir'aun itu sendiri sebagai ungkapan
tantangan dan untuk menggentarkan. Akhirnya, dia
menemui balasannya, seperti yang akan dibahas.

Barangkali menarik untuk mencermati alasan
Fir'aun membunuh Musa,

"...Karena sesungguhnya aku khawatir ia akan me-

nukrtr agama- agamamu atau mmimbulknn krrusaknn
di mulrn bumi." (al-Mu'min: 26)

Adakah di sana yang lebih menarik daripada
Fir'aun yang sesat lagi penyembah berhala untuk
mengatakan tentang Musa, "'Karena s esunguhny a
aku khawatir ia aknn menuknr agama-agamamu atau
menimbulkan kerusakan di mukn bumi?"

Bukankah pernyataan itu sendiri merupakan
ungkapan setiap orang yang tiran dan menzalimi
setiap penyeru kemaslahatan? Bukankah pernyata-
an itu sendiri merupakan ungkapan yang batil dan
buruk dalam menghadapi pernyataan yang benar
lagi indah? Bukankah pernyataan itu sendiri me-
rupakan ungkapan tipuan busuk untuk menimbul-
kan bencana pada wajah keimanan yang tenang?

Ungkapan itu sama saja. Ia berulang setiap kali
kebenaran bertemu dengan kebatilan, keimanan
bertemu dengan kekafiran, dan kemaslahatan ber-
temu dengan kejahatan pada berbagai waktu dan
tempat. Itu adalah kisah ldasikyang berulang dan
tersaji dari waktu ke waktu.

Adapun Musa, dia berlindung ke pilaryang kokoh
dan benteng yang kuat. Dia bersembunyi di sisi
yang melindungi dan menjaga orang-orang yang
meminta penjagaan,

fJ $a Z;; 
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"Musa berkata, 'Sesunguhnya aku berlindung kepada

Tuhnnku dttn Tuhnnmu dnri setiltp orang yang menyzm-

bongkan diri yang tidak beriman kepada hari ber-

hisab. "" (al-Mutmin: 27)

Musamelontarkan ungkapan di atas dan diame-
rasa tenteram. Dia menyerahkan persoalannya ke-
pada Yang mengf.rngguli setiap orang yang cong-
kak, Yang menguasai setiap orang yang merasa
gagah, dan Yang berkuasa untuk melindungi orang-
orangyang berlindung kepada-Nya dari kaum yang
sombong. Musa mengisyaratkan keesaan Allah,
Rabbnya dan Rabb mereka. Musa tidak melupakan
atau meninggalkan keesaan itu saat menghadapi
anczunan dan intimidasi. Musa juga mengisyarat-
kan ketidakpercayaan kepada hari perhitungan.
Tidaklah orang congkak itu berbuat congkak jika
dia beriman pada hari perhitungan. Sedangkan, dia
membayangkan posisinya pada saat itu sebagai
orang yang menyesal, khusyu, tunduk, terhina,
tanpa kekuatan apa pun, tanpa teman yang me-
ngasihi, dan tanpa penolong yang ditaati.

Di sana muncullah seorang laki-laki dari ke-
luarga Fir'aun. Kebenaran menembus hatinya, tetapi
dia menyembunyikan keimanannya. Dia muncul
membela Musa dan merancang alasan unfuk mem-
bela umat dari ancaman Fir'aun. Dalam menyapa
Fir'aun dan konco-konconya, dia menempuh ber-
bagai metode dan merasukkan nasihat ke dalam
kalbu mereka serta mempengaruhi afeksinya de-
ngan menakut-nakuti dan memberi kepuasan,
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'Dan seorang laki-laki yang bniman di antara peng-

ikut-pmgilat Fir'aun y ang mzny embuny iknn imnnny a

bnknta,-Apalmh kamu alcan membunuh seorang lnki-
laki knrena ia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah?'
Padrlml" dia telnh dnnng lup adnmu dmgan membaw a

kcterangan-ketmangan dari Tuh.anmu. Jikn ia seorang

p endusn, makn dialah yang men anggung (dn s a) dus tn-

nya itu. Dan, jika ia seorang y,ang benar, n-iscaya 
-se'

toSro" ft enmnn) y ang dinncamlanny a ktp a"dnmu aknn

minimpamu.' S esunggt;hny a Allah tidak menuni uki
lrang-lrang yang melampaui batas lagi pendusta'

(Muia berkan), 'Hai knumku, untukmulnh keraiaan

pad,a hnri ini dmgan bukuasa di mukn bumi. Siapaknh

yang aknn menolong kin dari azab All"ah jikn aaab itu
'menimpa 

kita?' Fir'aun berkntn, Aku tidnk mengemu-

knlnn kepadamu, melninkan apa yang aku pandang

baik; dnn aku tiadn mmuniukknn krpadamu selninjal'an

yang bmnr.' Dan zrang yang bnimnn itu berlata,"Hai
'knimku, 

sesungguhnya aku kJnwatir knmu aknn di-

timpa (bencarut) seperti pnistiwa luhnncuran golongan

yang bersekutu. (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh,

Aad, Tsamud, dan zrang-orang yang datang sesudah

merelm. Allah tldnk menghendaki berbuat kezaliman

terhadap hamb a- hamb a- Ny a. H ai kaumku, s esung'

guhnya aku khnwatir tnhadapmu alan siksaan hari
panggil-memanggil, {yaitu) hari (ketikn) kamu ("ari)

berpaling ke belalang tidak adn bagimu seorang pun

yang menyelnmatknn kamu dari (azab) Alkh. Dan,

siapa yang disesatlmn Allah, niscaya tidak ada baginya

seorang pun yng akan memberi petuniuk' Sesung-

guhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan mem-

bawa luterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa

dalam kuaguan tentnng apa yang dibawanya lrepadn-

mu. Sehingga, lutika dia meninggal, kamu berkata,

Allah tidak akan mengirim seorang (rasul pun) se'

sudahny a.' D emikianlah Allah meny es atkan orang-

lrang yang melampaui batas dan ragu-ragu. (Yaitu)

urang )ang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa

alasan yang sampai lupada merekn. Amat besar lce-

murknan (bagi mnelm) di sisi Allnh dan di sisi rrang-

orang yang beriman. Demikinnl'ah Allnh mmgurci mnti
h"ati orang yang sombong dnn setoennng-wenang. Dan
berknnlnh Fir'altn,"Hai Haman, buatknnlah bagiku

sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke

pintu-pintu, (yaitul pintu-pintu langit, supaya aku

dapat melihnt llah Musa dnn sesungguhnya aku me-

mandnngnya seorang pendusta.' D emikianlnh dij adi-

knn Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk

itu, dan dia dihnlnngi dnri jalan (yangbenar); dan tipu

daya Fir'aun itu ttidak Lain hanyalah membawa ke'

rugian. Orangyangberiman itu bukntn, 'Hai knumku,

ikutilnh aku, aku alun menuniukknn kepadnmu jaLan

yangbernr. Hai kaumku, sesungguhnya fuhidupan ini
hanyal"ah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya

akhirat itulah negeri yang lcekal. Barangsiapa me-

ngerjaknn perbuatan jahat, makn dia tidak aknn di-
balns melninknn sebandingd.engan keiahntan itu. Dan,

barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh baik

laki-laki maupun wanita sedang ia dalam keadaan

berim.an, mnkn muekn aknn mnsuk surga, muela diberi

reaki di dnlnmnya tanpa hisaD. "(al-Mu'min z 28-a0)

Ihrlah hrr mulia yang dilakukan seorang mukmin
bersama konspiratornya, yaitu Fir'aun dan konco
konconya. Itulah tuhran fitrah yang beriman dalam

kewaspadaan, kemahiran, dan kekuatan.
Dia memulai dengan menunjukkan kengerian

atas apa yang mereka lakukan,

'Apakah kamu akan membunuh sezrang lnki-laki
larena ia menyataknn, Tithanku ialnh Allnh?...."

tii 9,563 :t:i. $ i".ii\M*<4K
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Apakah pernyataan yang bersih dan yang ber-
kaitan dengan keyakinan kalbu dan kepuasan jiwa
ini pantas membuahkan hukuman mati dan ke-
hilangan nyawa? Perbuatan itu sungguh kejam,
benar-benar biadab, buruk, dan keji.

Kemudian dia melangkah bersama mereka.
Orang yang melontarkan kalimat yang bersih itu,
"Tuhanku adalah Allah", mengatakannya dengan
hujjah dan di tangannya terdapat argumentasi,

"...Padah.al dia tel"ah datang kepadamu dengan mem-

bawa keterangan-lutrangan dari Tuhnnmu.... "

Oranginimenunjukkanayat-ayatymrgditampil-
kan oleh Musa dan dilihat oleh mereka, sedang
mereka sulit untuk meragukan keterangan itu
karena posisinya jauh dari khalayak.

Kemudian dia berhipotesis dengan hipotesis
yang paling buruk. Dia memposisikan dirinya se
jajar dengan mereka dalam menghadapi masalah
ituyang juga sejalan dengan kemungkinan terjauh
yang mungkin mereka pegang.

"..Jika ia seorang pendusta, maka dialah jang me-

nanggung (dosa) dustanya itu...."

Dia berani memikul risiko dari tindakannya,
menerima pembalasan, dan menanggung akibat-
nya. Hal ini sama sekali tidak dimaksudkan agar
mereka membunuh Musa.

Di sana ada kemungkinan lain, yaitu Musa se
orang yang benar. Dia sangat berhati-hati atas ke
mungkinan ini dan tidak menjerumuskan Musa ke
dalam pembunuhan.

"...Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian
(bencana) yang diancamknnnya lupadnmu aknn me-

nimpamu...."

Pengenaan sebagian perkara yang diancamkan
kepada mereka merupakan alternatif minimal dari
premisnya. Orang ini tidak meminta mereka se-

suatu yang lebih daripada itu. Inilah puncak kom-
promi dalam perdebatannya dengan Fir'aun.

Kemudian dia mengancam mereka dari sudut
yang samar. Dia melontarkan pernyataan yang di.
berlakukan bagi Musa, juga bagi mereka sendiri,

"...Sesungguhnya Allah tid"ak menunjuki orang-orang
yang melnmpaui batas lagi pendusta."(al-Mu'min: 28)

Jika Musa berdusta, Allah takkan menunjukkan
dan menyetujinya. Maka, biarkanlah Musa mene-
rima ulahnya dan hati-hatilah jangan sampai kalian
menjadi orangyang mendustakan Musa dan Rabb
nya. Jangan sampai berlebihan, lalu kamu ditimpa

akibat buruk dari perbuatanmu.
Tatkala dia dan Fir'aun serta kaumnya sampai

pada tindakan Allah bagi orang yang berlebihan lagi
pembual, dia menyerang mereka seraya inenakut-
nakuti dengan siksa Allah dan mewanti-wanti dar-i

azab-Nya yang tidak mungkin menyisakan mereka
berikut kerajaanrdan kekuasaan yang dimilikinya.
Dia pun mengingatkan mereka akan nikrnat keraja-
an yang semestinya disyukuri, bukan diingkari,

"Hai kaumku, untulcrnultth furajaan pafut hari ini de-

ngan berkuasa di muka bumi. Sinpaknhyang akan me-

nolong kita dari aaab Allah jika azab itu menimpa
kita?...."

Orang itu merasakan apa yang dirasakan oleh
kalbu seorang mukmin bahwa siksa Allah sangat
dekat dengan para pemilik kerajaan dan kekuaszrAn

di bumi. Mereka merupakan manusia yang paling
pantas untuk waspada. Juga manusia yang paling
tepat untuk menjaga diri dari siksa-Nya. Mereka se-
pantasnya tidur dalam kecemasan. Allah mengintip
mereka pada setiap saat di malam dan siang hari.

Karena itu, orang ini mengingatkan mereka akan
kerajaan dan kekuasaan yang digenggamnya. Dia
mengisyaratkan makna yang mengokoh dalam
peras:urnnya yang tajam. l^alu dia meredakan diri
dalam menghadapi mereka seraya mengingatkan
mereka akan siksaAllah, "Siapaknhyorg akan me-

nolong kita dari aaab Allah jika azab itu menimpa
kita?", guna memberitahukan bahwa persoalan
mereka itu sungguh mengusiknya. Karena, dia me
rupakan bagian dari mereka dan sama-sama me-
nanti akibat bersama mereka.

Jadi, dia sebenarnya tengah menasihati mereka
dan menyayanginya. Mudah-mudahan hal ini mem-
buat mereka memperhatikan nasihatnya dengan
sunguh-sungguh serta memegangnya dengan tulus
dan ikhlas. Dia berupaya memberi tahu mereka
bahwa apabila siksaAllah datang, maka tiadayang
dapat menolong dan membela daripadanya. Di
hadapan azab-Nya, mereka merupakan makhluk
yang sangat lemah.

Namun, Fir'aun tetap bercokol pada apa yang
biasa dianut oleh orang yartg zahm tatkala dinasi-
hati. Dia merasa bangga dengan dosanya. Dia me-
mandang nasihatyang tulus sebagai ancaman atas
kekuasannya dan gangguan bagi kiprahnya serta
keinginan untuk berbagi kekuasaan dan peng-
aturan dengannya.

"...Fir'aun berkata, 'Aku tidak mengemukakan ke-
padamu, melninlan apa yang aku pandang baik; dan
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aku tiada menunjukan kepadamu selain jalan yang

b enar. "' (al-Mu'min: 29)

Seakan Fir'aun berkata, "Sesungguhnya aku

tidak mengatakan kepadamu kecuali apayang aku

anggap benar dan yang aku yakini manfaatnya.

Sesungguhnya hal ifu adalah sesuatu yang benar
dan lurus tanpa perlu diragukan dan diperdebat-

kan." Apakah kaum zalim hanya melihat kelurusan,

kebaikan, dan kebenaran? Apakah mereka mem-

bolehkan seseorang berprasangka bahwa mereka
itu keliru? Bolehkan seseorang memiliki pandang-

an lain di samping pandangan mereka? Jika tidak,
mengapa mereka menjadi orang zalim?

Namun, seseorang yang beriman menemukan
hal yang berbeda dari keimanannya. Dia berpikir
bahwa dia wajib untuk bersikap waspada, mem-

berikan nasihat, dan mengemukakan pendapatnya.

Dia berpandangan bahwa suatu kewajiban untuk
berdiri di atas kebenaran yang diyakininya, apa pun

pendapat kaum tiran. Kemudian dia mengetuk
kalbu mereka dengan ketukan lain. Mudah-mu-
dahan ia terpengaruh, sadar, bergetar, dan cen-

derung. Dia mengetuk hati Fir'aun dan kaumnya

dengan mengingatkan puing-puing kaum terdahulu

sebagai bukti atas azab Nlah yang ditimpakan
kepada kaum yang berdusta dan yang tiran,

"Dan orang yang berim.an itu berknta, 'Hai knumku,

sesungguhnya aku khawatir kamu almn ditimpa (ben'

canaiieperti peristiwa kehancuran gohngan yang ber-

sekutu.- (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, 'Aad,

Tiamud, d.an orang-orang yang danng sesudnh merekn.

Alkh tidnk menghrndnki b erbuat kealimnn terlndap

h.amba-hnmba-Nya. "' (al-Mu'min: 30-31)

Pada saat itu setiap orang memiliki kelompok
masing-masing. Tetapi, orang mukmin itu dapat

menyatukannya dalam sehari, "Seputi puistiwa le-
hnnatran golongan yang bnsekutu",yufthari di mana

azab Nlah tampak nyata. Itulah hari yang satu

karakter, walaupun golongan berlainan . 'Allnh tldak

menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-

hnntba- Ny a."Dia menyiksa mereka karena kesalah-

annya. Allah memperbaiki mereka dan yang se-

sudahnya dengan menyiksanya melalui aneka pe
ristiwa yang ditimpakan-NYa.

Kemudian hati mereka diketuk lagi sambil meng-

ingatkan mereka dengan hari lain dari sekian hari
Allah, yaitu dengan hari Kiamat, hari tatkala ma-

nusia saling memanggil,

"Hai lnumku, s esungguhny a aku khnw atir tu hn d.apmu

akan siksaan hari panggil-memanggil, (yaitu) hari

(ketikn) knmu Qari) berpallng ke belakang, tidak a.da

bagimu seorang Pun yang menyel'amatkan knmu dari
(azab) Allnh. Dan, siapa yang disesatknn Allnh, niscaya

tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi

p etunj uk." (al-Mu'min: 32-33)

Pada hari itu malaikat memanggil orang-orang

supaya berkumpullada satu tempat; penghuni al-

Araaf memanggil penghuni surga dan penghuni

neraka; penghuni surga memanggil penghuni neraka;

dan penghuni neraka memanggil penghuni surga.

Panggil-memanggil tampil dalam berbagai bentuk.
Hari itu disebut hari panggil-memanggil karena
diliputi dengan teriakan dan ratapan dari sana-sini

dan menggambarkan keadaan yang berdesakan
dan bermusuhan. Nama itu pun sejalan dengan

ucapan orang mukmin, "Yaitu hari ketika kamu

berpaling ke belalmng tidak ada bagimu seorang pun

yangmenyelamatlan kamu dari (azab) Allah."
Mungkin ini menggambarkan kaburnya mereka

dari kengerian Jahannam atau upaya mereka untuk
melarikan diri. Pada saat itu tiada seorang pun yang

dapat menyelamatkan diri; tidak ada tempat untuk
kabur. Deskripsi keterkejutan dan lari merupakan
deskripsi terbaik bagi kaum yang sombong dan

congkak di bumi, yaitu para pemilik kepangkatan

dan kekuasaan.
'Dan sinpa yang disnatknn Alltth, niscaya tidak adn

baginya seurang pun yang akan memberi petunjuk."
Penggalan ini secara halus mengisyaratkan per-

kataan Fir'aun, "Tidaklah aku menunjukknnmu ke-

cuali lrz jalnn petunjuk",bahwapetunjuk itu merupa-

kan milikAllah. Barangsiapayang disesatkan Allah,

maka tiada yang dapat menunjukkannya. Allah
mengetahui keadaan manusia dan hakikatnya.
Maka, Dia mengetahui siapa yang berhak mene-

rima hidayah dan siapa yang berhak menerima ke-

sesatan.
Akhirnya, orang mukmin itu mengingatkan sikap

mereka terhadap Yusuf dan keturunannya yang di
antaranya adalah Musa. Mengapa Fir'aun dan kaum-

nya meragukan kerasulan Musa dan ayat-ayatyang
dibawanya? Mengapa mereka mengulang sikapnya

itu terhadap Musa, padahal Musa membenarkan
apa yang dibawa oleh Yusu? Tetapi, mereka me-

ragukan dan menyangsikannya serta mendustakan

bahwa Allah takkan mengutus seorang rasul se-

sudah Yusuf. Tbrnyata, kini muncul Musa. Dia datang

setelah periode Yusuf dan Musa datang untuk men-

dustakan omongan mereka,

"S esungguhny a telah dnnng Yusuf lvpadamu dmgan
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membawa keterangan- keterangan, tetapi kamu senan-

tiasa dalnm keraguan tentang apa yang dibawanya /ce-

padamu. Sehingga, futika dia meninggal, knmu ber-

knn, Allnh tidak aknn mengirim sezrang (rasul pun)
s e su dahny a.' D emikianlah A lkh meny e s at kan zrang-
lrang yang melampaui batas dan ragu-ragu. (Yaitu)
lrang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa
alasan yang sampai kzpada mereka. Amat besar ke-

murknan (bagi mereka) di sisi Alhh dan di sisi lrang-
orang yang buiman. Demikianl^ah Allah mengunci mnti
hati orang yang sombong dan sewenang-uenang." (aI'
Mu'min:34-35)

Inilah untuk pertama kalinya Al-Qur'an meng-
isyaratkan diutusnya Yusuf kepada suatu kaum di
Mesir. Dari surah Yusuf kita tahu bahwa Yusuf
dapat mencapai kedudukan sebagai pemegang
kunci perbendaharaan bumi dan pengaturnya. Dia
menjadi' Aziz Mesk, sebuah gelar yang diberikan
kepada menteri-menteri besar. Pada surah itu juga
ada isyarat bahwa dia dapat menduduki singgasana
kerajaan Mesir, meskipun isyarat ini tidak begitu
kuat. Misalnya dikatakan,

"Dan din mmnikkan ibu-bapaknya fu atns singgasann.

Dan, merekn semuanya mnebahknn diri snaya bnsujud
kepadn Yusuf Yusuf berkata, 'Wahai ayahku, inilnh
tabir rnimpila yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhnnku
telnh menjadiknnnya suatu kenyataan."'(Yusuf: 100)

Mungkin singgasana yang digunakan untuk men-
dudukkan ibu-bapaknya adalah perkara lain, bukan
singgasana Kerajaan Mesir Dinasti Fir'aun. Bagai-
manapun, Yusuf berhasil meraih kekuasaan dan
kedudukan. Karena itu, kita dapat menggambarkan
keadaan yang diisyaratkan oleh orang mukmin itu.
Yaifu, gambaran keraguan mereka terhadap apa
yang dibawa oleh Yusuf dahulu tanpa mendustakan-
nya secara terang-terangan, tetapi berkompromi
dengarurya sebagai pemilik kekuasaan. Namun,

".,Ketikn dia meninggal, kamu berknta, Alkh tidak
akan mengirim seorang (rasul pun) sesudahnya....."

Seolah-olah mereka merasa nyaman dengan
kematian Yusuf. I-alu, mereka meragukannya se-

cara terang-terangan dan membenci ketauhidan
murni yang dibawanya. Yaitu, ketauhidan yang
dilontarkannya saat dia berada dalam penjara ber-
sama dua teman lainnya. Dia berkata,

'Man"aknh yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-

macam itu ataulah Allnh Yang Mahn Esa lngi Maha-
perkasa?" (Yusuf: 39)

I-alu mereka menduga bahwa tidak akan ada
lagi rasul sesudah Yusu{ karena inilah yang mereka
inginkan. Seringkali sesuatu yang disukai sese-
orang menjadi kenyataan karena kenyataan ini se-
jalan dengan keinginan.

Orang mukmin itu bersikap tegas tatakala neng-
isyaratkan keraguan dan sikap berlebihan dalam
mendustakan. Dia berkata,

"... D e mi kianlah Alkh m e ny e s atkan zrang- 0r ang y ang

mektmpaui batas dan ragu -ragu. " (al-Mu'min: 3 4)

Dia mengingatkan mereka dengan penyesatan
Allah yang menanti setiap orang yang berlebihan
dan ragu-ragu dalam berkeyakinan, padahal dia
membawa sejumlah mukjizat.

Orang mukmin bersikap keras untuk meng-
hadapkan orang-orang yang mendebat ayat-ayat
Allah tanpa hujjah dan argumentasi dengan ke-
murkaan Allah dan kemurkaan kaum mukminin.
Mereka (para pendebat ayat-ayat Allah) melakukan
itu dengan cara yang sangat keji. Dia mengancam
karena kesombongan dan kecongkakannya serta
memperingatkan mereka dari penguncian hati
kaum yang sombong dan tinggi hati.

"(Yaitu) zrang yang memperdrbatknn ayat-ayat Allnh
tanpa alnsan yang sampai lcepada merekn. Amat besar

lsmurknan (bagi merekn) di sisi Alkh dan di sisi orang-

orang yng bniman. Demikianlnh AlLah mengurci mati
hnti orang yang sombong dan seuenang-uenang. " (aI-
Mu'min:35)

Pengungkapan melalui lisan orang mukmin nyaris
menerapkan ungkapan langsung dari Allah yang
ada pada permulaan surah. Yaitu, kemurkaan bagi
orang-orang yang mendebat ayat-ayatAllah tanpa
argumentasi. Juga penyesatan Allah atas orang-
orang yang congkak dan tingsi hati. Sehingga, di
hatinya tidak tersisa ruang sedikit pun untuk hidayah
dan pemahaman.

Meskipun turyang dijalani orang mukmin atas
kalbu mereka sangat panjang, Fir'aun tetap pada

kesesatannya dan bercokol pada penolakan atas
kebenaran. Namun, dia berpura-pura memahami
pandangan Musa. Dan, tampaklah bawa logika orang
mukmin itu dan hujjahnya itu sangat berpengaruh,
sehingga Fir'aun dan kaumnya tidak dapat me-
mungkirinya. Karena itu, Fir'aun mengambil jalan

baru untuk melarikan diri,
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'Dan berlntalah Fir'aun, 'Hai Haman, buatkanlah
bagiku sebualt bangunanyarrytinggi supaya ala sampai
lce pintu-plntu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku

dapat melihnt llah Musa dan sesungguhnya aku me-

mandangnya seorang pen dusta.' Demikiankh dij adi-
knn Fir'aun memandnng baik perbuatan yng buruk
itu, dan dia dihnlnngi dari jakn (yarry bennr) ; dan tipu
daya Fir'aun itu tidak lnin hanyalah membawa lee-

r ugian. " (al-Mu'min : 3 6-37)

Hai Haman, buatkan aku bangunan tinggiyang
akan disunakan untuk mencapai pintu-pintu langit
guna melihat dan mencariTuhan Musa di sana.

"... S esunguhny a aku memandangny a se or ang p en-

dusta...."

Inilah manuveryang dilakukan oleh si Fir'aun
yang tiran agar dia tidak menghadapi kebenaran
secara frontal dan tidak mengakui klaim keesaan
yang menggoyangkan singgasananya serta meng-
ancam mitos-mitos yang menjadi tumpuan keraja-
annya. Tidaklah mungkin hal itu merupakan pe-

mahaman dan penalaran Fir'aun. Tidaldah mung-
kin dia bersungguh-sungguh dalam mencariTuhan
Musa dengan usaha fisik yang sederhana seperti
itu. Pasalnya, para Raja Fir'aun telah mencapai ting-
kat intelekhral yang tajam, sehingga tidak mungkin
melakukan hal semacam itu.

Ungkapan itu semata-mata, dilihat dari satu sisi,

bertujuan untuk menggentarkan dan mengolok-
olok. Juga untukberpura-pura insyaf dan teguh, dari
sisi lain. Mungkin pula permintaan itu sebagai
langkah untuk me rniewberbagai pand:mgan yang

dikemukakan oleh orang mukmin. Semua kemung-
kianan ini menunjukkan keteguhan Fir'aun dalam
kesesatan dan kekokohannya di dalam keingkaran,

"...Dernikiankh dijadiknn Fir'aun rnemnndnng baik
pnbuatan yang buruk itu, dnn dia dilwlmgi dnri jalnn
(yang bernr)...."

Dia berhak menghalang-halangi jalan melalui
perdebatan yang menyimpang dari kelurusan dan
berbelok dari kestabilan. Rangkaian tipuan dan
muslihat Fir'aun itu diakhiri dengan pernyataan
bahwa dia akan berakhir dalam kerugian dan ke
hancuran,

"...Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah
membaw a lcerugian." (al-Mu'min: 37)

Terhadap tipuan, -";,:;, dan kekukuhan ini,

orang niukmin ihr menyampaikan pernyataan ter-
akhir yang menggema dan jelas, setelah dia meng-
ajak kaum agar mengikutinya pada jalan menuju
Allah, yaitu jalan petunjuk. Dia memberitahukan
kepada mereka ihwal nilai kehidupan yang cepat
sirna ini dan kerinduan mereka terhadap nikmat
kehidupan yang baqa serta mewanti-wanti mereka
daiazab al<htrat. Dia menjelaskan kepada mereka
kepalsuan dan kebatilan pada akidah syirik,
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"Orangyangberiman itu berlmta, 'Hai knumku, ikuti'
Lah aku, aku akan menunjukknn lepadamu jalnn yang
bmnr. Hai laumku, snungguhnya lehidupan ini hnnya-

lah kaennngan (sementara) dnn sesungguhnya akhirat
itulah negeri yang kekal. Barangsiapa mengerjakan
perbuatanjahat, maka din tidak aknn dibalns melain'
kan sebanding dzngan kejatmtan itu. Dan, barangsiapa

yang mengerj aknn amal yang sakh baik kki-l.aki mau-
pun wanita sedang ia dnlnm keadaan beriman, makn

muelm alun m.asuk surga, mnela dibni re<eki di dnln m-
nya tanpa hisab. Hai ka.umku, bagaimanakah kamu,

aku menyeru knmu kepada leselamatan, tetapi knmu
menyeru aku ke neraka. (Kenapa) kamu menyeruku

supay a knfr lupadn All"ah dan mempersekutuknn- Nya
dmgan apa y ang tidnk kuketn hui padnhnl aku meny eru

knmu (beriman) lup adn Yang Malnperkns a lagi Mahn
Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang knmu seru

supaya aku (bnim.an) lepadnnya tidnk dapat memper-

kenankan seruan apa pun baik di dunia maupun di
akhirat. Sesungguhnya kita kembali leepadaAllah dan

,\3:)\Wd$ttir?s.l;;t;
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sesunguhnya orang-orang yang melampaui batas,

merekn itulnh pmghuni ntrakn. Kelttk kamu aknn ingat
kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan, aku
meny erahknn urus anku kep ada Allah. S esunguhny a
Allah Maln Melihat akan hnmba-hnmba-Nya."" (aI-
Mu'min:38-44)

Itulah beberapa kebenaran yang telah mengen-
dap dalam dada surah ini. Orang mukmin itu kem-
bali menghadapi Fir'aun dan kaumnya,

"Hai knumku, ikutilah aku, aku aknn menunjukknn
kepadamu jal"an yang benar." (al-Mrftnin: 38)

Sebelumnya Fir'aun mengatakan, "Tidnklnh aku
menunjukknnmu kecuali ke jalan yang bernr."Jadi,
ucapan orang mukmin itu merupakan tantangan
yang jelas dan terang dengan kalimat yang benar
tanpa mengkhawatirkan kekuasaan Fir'aun yang
tiran. Juga tanpa mengkhawatirkan kaumnya yang
bersekongkol dengan Fir'aun seperti Haman dan

Qarun, dua wazk Fir'aun.
Orang mukmin itu menerangkan hakikat ke-

hidupan mer eka, "Sesungguhnya kzhidupan ini hanya-
lnh kesenangan sementara'] kesenangan yang cepat
sirna, tidak kekal, dan tidak abadi. "Dan sesungguh-

nya akhirat itulah negni yang kelml" (ayat39) karena
akhirat merupakan pokok. Akhirat itulah yang
harus ditilik dan dijadikan pertimbangan.

Orang mukmin itu menegaskan prinsip perhi-
tungan dan pembalasan di akhirat kepada mereka,

"Barangsiapa mengerj alan p nbuatan j ahnt, makn dia
tidak akan dibaln melainkan sebanding dengan ke-

j ah.atan itu. Dan, barangsiapa yang mmgerjaknn amal
yang saleh baik lakilaki maupun wanita sedang ia
dalnm keadaan beriman, makn merekn akan masuk
surga, merekn diberi re<eki di dalamnya tanpa hisab."
(al-Mu'min:40)

Karunia Allah menghendaki untuk melipatgan-
dakan kebaikan, bukan melipatgandakan keburuk-
an. Hal ini merupakan rahmatAllah bagi para hamba,
karena menimbang kelemahan mereka. Juga karena
banyaknya faktor kendala dan penghambat manu-
sia di jalan kebaikan dan kelurusan. Maka, Dia me
lipatgandakan kebaikan mereka dan menjadikan-
nya sebagai penebus atas aneka keburukannya.
Tiba-tiba mereka telah sampai ke dalam surga se-

telah dihisab, dan Allah menganugerahkan kepada
mereka di dalam surga rezeki yang tanpa batas.

Orang mukmin merasa aneh jika dirinya mengajak
mereka ke dalam keselamatan, sedang mereka me
ngajak dirinya ke dalam neraka. I-alu dia menyindir,

"Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru

kamu kepada kcselnmatan, tetapi knmu menyeru aku
ke nnaka ?" (al-Mu'min: 4l)

Sebenarnya, mereka tidak mengajaknya ke
neraka, tetapi mengajak kepada kemusyrikan. Apa
bedanya seruan kepada kemuslrikan dan seruan
ke neraka? Tiaddbedanya, karena seruan diganti
dengan seruan lain melalui ungkapan berikut,

"(Kermpa) lumu mmyeruku supaya knfr kepadaAllnh
dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak
kuketahui, padahal aku menyeru kamu (beriman)
kepada Yang Mahaperkasa kgi Maha Pengampun?"
(al-Mu'min:42)

Alangkah bedanya antara seruan yang satu de
ngan yang lain. Seruannya kepada mereka sangat
jelas dan lurus. Dia mengajak mereka kepada Yang
Mahaperkasa lagi Maha Menguasai. Dia mengajak
mereka kepadaAllah Yang Esa, yang jejak keesaan-
Nya dapat dilihat di alam nyata ini, aneka ciptaan-
Nya yang menakjubkan menuturkan kekuasaan
dan takdir-Nya. Dia mengajak mereka kepada-Nya
agar Dia mengampuni mereka, sedang Dia Maha-
kuasa untuk mengampuni. Dialah yang menganu-
gerahkan ampunan. Dia Yang Mahaperkasa lagi
Maha Pengampun.

lalu, hal apakah yang mereka serukan? Mereka
menyerukan kekafiran kepada Allah dengan cara
menyekutukan sesuatu yang tidak diketahui de-
ngan-Nya seperti sesuatu berupa sebutan-sebutan,
ilusi, dan teka-teki.

Tanpa bimbang dan ragu-ragu, orang mukmin
itu menegaskan bahwa para sekutu itu tidak me-
miliki kekuasaan sedikit pun dan tidak memiliki
urusan secuil pun baik di dunia maupun di akhirat.
Semua persoalan bermuara kepada Allah Yang Esa.

Kaum yang berlebihan dan melampaui batas pe-

ngakuan itu akan menjadi penghuni neraka,

"Sudah pasti bahwa apa yang kamu snu supaya aku
(b eriman) kep adany a tidak dapat memp er kenanknn
seruan apa pun baik di dunia maupun di akhirat.
Suungquhnya kita lumbali lcepadn Allah dan sesung-

guhnya orang-nrang yang mel.ampaui batas, mnelm itu-
lnh penghuni neraka." (al-Mu'min: 43)

Apalagi yang tersisa setelah penjelasan yang
jelas dan menyeluruh tentang berbagai hakikat
utama akidah? Orang mukmin menyampaikan
akidah itu secara terang-terangan kepada Fir'aun
dan koncokonconya tanpa ragu-ragu dan merasa
enggan setelah sebelumnya dia menyembunyikan
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keimanannya, lalu dia memaklumatkannya seperti
itu. Jadi, tiada lagi yang tersisa kecuali menyerah-
kan seluruh persoalan kepada Allah. Orang muk-
min telah melontarkan kalimat dan itu melapang-
kan hatinya seraya mengancam mereka bahwa
kalimatnya itu kelak akan disampaikan pada saat
peringatan tidak lagi berguna, karena seluruh per-

soalan milikAllah.
"Kelak kamu akan ingat pada apa yang kukatakan
kepadamu. Dan, aku mmyerahkan urusanku lcepada

Allnlt. S nungguhny a All"ah Mah"a Melihnt aknn hnmba-

hamba- Ny a." (al-Mu'min: 44)

Berakhirlah perdebatan dan dialog. Orang muk-
min dari keluarga Fir'aun telah mencatatkan ka'
limatnya yang hak sebagai sesuatu yang abadi di
dalam kalbu zaman.

Serial kisah dilanjutkan dengan apayang terjadi
antara Musa dan Fir'aun serta bani Israel, hingga
berakhir dengan keselamatan dan ketenggelaman.
Orang mukmin itu berhenti sejenak untuk mem-
buat beberapa catatan setelah dia tiba di terminal
terakhir dan setelah menjalani kehidupan,
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"Makn, Allnh memelihnranya dari kejah"atan tipu daya

mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh

azttb yang amat buruk. Kepada merekn dinampakkan
nerakn pada pagi dan petang dan pa"da hnri terjadinya

Kiamnt (dilrataknn lupada malnikat),'Masukkanlnh

Fir'aun dnn laumnya fu dalnm azab yang sangat keras.'

Dan (ingatl.ah) kalkn merekn bnbantah-bantah dnlam

neraka, maka orang-orang yang lemah berknta kepada

orang- lrang y ang meny omb onglmn diri, " S e sungguhny a

kami adalah p engikut- p engikutmu, maka dap atkah
kamu menghindarkan dari kami sebagian aaab api
nerakn?' Orang-lrang yang menyombongknn diri men-

jawab, 'Sesungguhnya kita semua sama-sama daltm
neraka knrenn sesunguhnya Allnh telah menetapkan

luputusan di antara hnm.ba-hamba- (Nya).' Dan, orang-

lrang yang berada dal"am neraka berkata lcepada pen-
j aga -p enj aga neraka j ahanam,'Mo honkanlah p ada

Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami
barang sehnri.' PenjagaJahnnnam berlmta,'Dan apaknh

belum datang kepadamu rasul-rasulmu dtngan mem-

bawa lwterangan-L"etnangan ?' Merekn mntj awab,'Bennr,

sudah datang.' Penj aga-p enj aga j ahanam b er kata,

'Berdoalah kamu.' Dan doa zrang-zrang kafir itu
hnnyalnh sia-sia belakn." (al-Mu'min : a5-50)

Dunia telah dilipat. Setelah itu ditampilkanlah
lembaran pertamanya. Tiba-tiba orang mukmin yang
pernah melontarkan ungkapan kebenaran telah
dilindungi Allah dari aneka kejahatan tipu daya
Fir'aun dan koncokonconya, sehingga tidak ber-
dampakterhadap dirinya sedikitpun, baik di dunia
maupun di akhiral Sedangkan, Fir'aun kembali ke
dalam nestapa buruknya azab,

"Kepada merekn dinampakknn nnaka pada pagt dan

Petang dnn padn hnri terjadinya Kiamnt (dikntnknn lu-
pada malnikat), 'Muukknnl.ah Fir'aun dan knumnya

lu dalnm aub yangsangat knas."'(al-Mu'min: 46)

Nash itu memberitahukan bahwa penampakan

neraka kepada mereka pada pagi dan petang terjadi
pada masa setelah mati hingga terjadinya Kiamal
Hal ini merupakan siksa kubur, sebab setelah itu
Allah berfirman, "Pada hari terjadinya Kiamat (di-

kntalrnn lup adn malnilat),'Masukknnl.ah Fir' aun dan

knumnya ke dalnm aryb yangsangat keras."'Jadi, ini
merupakan azab sebelum Kiamat.

Itu adalah azab yang buruk. Memperlihatkan ke
neraka pada pagi dan petang, baik untuk menyiksa
dengan melihatrya maupun merasakan sengatan
dan panasnya sebagai azab yang keras atau karena
dia benar-benar akan merasakannya. Sering kali
kata 'uridla digunakan untuk makna menyentuh
dan dekat. Azab itu sangat mengerikan. Jika Kiamat
tiba, mereka disuruh masuk ke dalam azab yang
sangat keras.

Adapun pada ayat selanjutnya, Kiamat benar-
benar telah terjadi. Redaksi ayat mengutip satu

*Arutofit'sg;
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momen keaadaan mereka di neraka saat mereka
saling berdebat,

'Makn, lrang-zrang yang lemah bnknta kepadn lrang-
lrang yang meny ombongknn diri,'Sesungguhnya knmi
adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatknh kamu
menghindarlmn dnri ktmi sebagian aab api nuakn?"'
(al-Mu'min:47)

Jadi, kaum dhuafa pun berada dalam neraka ber-
sama orang{rang yang congkak yang tidak dapat
menolong kaum dhuafa yang mengekor kepada-
nya, azabnyajuga tidak diringankan. Mereka bagai-

kan domba yang digiring. Mereka tidak memiliki
pandangan, kehendak, dan pilihan.

SesungguhnyaAllah dahulu telah memberi me-

reka karunia, yaifu karunia kemanusiaan, karunia
kebebasan individual, karunia pilihan dan kemer-
dekaan. Namun, mereka melenyapkan semua ka-

runia ini, dan memilih untuk mengekor di belakang
orang yang congkak, tiran, golongan tertenfu, dan
kelompok kecil. Bahkan, mereka tidak menjawab
dengan, 'Tidak." Bahkan, mereka tidak sempat ber-
pikir unhrk menjawabnya. Juga tidak berpikir untuk
merenungkan apa yang akan dikatakan kepada
mereka lantaran kesesatan yang pernah mereka
tr<utt, "Sesungguhnya knmi adnkh petgkut-pengikutmu. "

Tidaklah penghindaran mereka dari apa yang
telah dianugerahkanAllah dan kepatuhan mereka
kepada para pembesar kecuali supaya mereka
menjadi penolong di sisi Allah. Kini mereka berada
dalam neraka. Mereka digiring ke sana oleh para
pemimpinnya sebagaimana dahulu mereka digiring
dalam kehidupan dunia bagaikan kambing.

Kemudian kini mereka bertanya kepada para
pembesarnya,'Maka, dapatkah kamu menghindar -

knn sebagian a<ab api neraka dari lami?"
Dapatkah mereka menghindarkan azab ini se-

bagaimana dahulu ketika di dunia mereka me-
ngesankan bahwa dirinya dapat menuntun peng-

ikuhrya ke jalan yang lurus? Dapatkah mereka me-
nyelamatkan sebagaimana mereka dulu mengesan-
kan dapat melindunginya dari kerusakan, keburuk-
an, kemudharatan, dan tipu daya musuh?

Adapun orang-orangyang congkak, maka dada-

nya terasa sempit oleh orang{rang yang dianggap
lemah. Mereka menjawabnya dengan kesulitan, ke
sempitan, dan kepufusasaan. Di antara tanggapan
kaum congkak ialah,

" Orang- orang I ang meny lmb ongkan diri menj aw ab,

'sesungguhnya kita semua sama-samo dalnm neraka

larerut sesunguhnya Alkh telah menetapknn kzputusan

di antar a hnmb a- hamb a - ( Ny a).' " (al-Mr.r'min : 48)

Masing-masing kita berada dalam neraka. Masing-

masing kita lemah, tidak mendapatkan penolong, dan

tiada yang membantu. Kita masing-masing berada
dalam kedukaan dan kesulitan. Apa artinya permo-
honan kalian kepada kami, padahal kalian melihat
bahwaorang sombongdan oranglemah itu sama saja?

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan leputusan di
antara hamba- hamb a- ( Ny a). "

Keputusan itu tidak dapat ditinjau kembali, tidak
dapat diubah, dan tidak dapat diganti. Persoalan
telah diputuskan. Tiada seorang hamba pun yang
dapat meringankan hukurn Allah sedikit pun.

Tatkala kelompok yang ini dan yang itu me-

mahami bahwa tiada tempat berlindung dari azab

Allah kecuali kepada-Nya, maka kedua kelompok
ihr menuju penjaga jahanam dengan kehinaan yang
meliputi semuanya,

"Dan orang-orangyang berada dnlnm neraka berknta

kep ada p enj aga-p enj aga nerakn Jahannam, Mo hon-
kankh pada Tuhnnmu supay a Dia meringankan agab

dari lrnmi barang sehnrf. "'(al-Mu'min: a9)

Mereka meminta tolong kepada penjagaJahan-
nam supaya berdoa kepada Rabbnya dengan harap
an dapat melenyapkan kehebatan bencana,
"Mohonlcanl.ah padn Tuhnnmu supay a Dia meringan-
knn aab dari karyi barang seh.ari. 'Ya, barang sehari
saja, di mana mereka dapat beristirahat. Sehari saja

mesti diraih melalui syafaat, permohonan, dan doa.

Namun, penjaga Jahannam tidak memenuhi ke-
rendahan hati orang yang memelas, terhina, dan
papa ini. Para penjaga memahami prinsip. Mereka
mengetahui sunnahrllah. Mereka mengetahui bahwa
waktunya telah habis. Penolakan ini membuat
mereka semakin tersiksa dengan diungkit dan di-
ingatkan mengapa mereka meraih azabini,

"PmjagaJah.ann am bnlmta, Apaknh belum dnnng le -

padnmu rasul-rasulmu dengan membawa leeterangan-

lefurangan?' Merekn mrnjawab,'Bennq wdnh dnnng.... "

Pertanyaan dan jawaban menunjukkan tiada guna-

nya dialog. Karena itu, para penjaga menepiskan
tangan dari mereka,lalu menyerahkan penghuni
neraka ke dalam keputusasaan, olok-olok, dan
kehinaan,

"... Penj aga - p e nj aga J a hannam b er kat a,'B e r do alah
l{nmu...."
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Jika doa dapat mengubah sedikit dari keadaan-
mu, maka berdoalah! Maka, ayat dipungkas dengan
mengomentari hal-ihwal doa itu,

"...Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia
b el,aka. " (al-Mru' min: 5 0)

Doa itu takkan sampai, tiba, dan berakhir pada
jawaban. Doa itu hanya sia-sia belaka, baik bagi
kaum yang sombong maupun kaum yang lemah.

Pada situasi r-*,";: *,, o,o-0,*- catatan
penutup seluruh serial yang diawali dengan isyarat
terhadap beberapa kelompok yang memasukkan'
diri ke dalam azab Allah, setelah mereka mendusta-
kan dan congkak,
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"Sesungguhnya Kami menolorry rasul-rasul Kami dnn

nrang-orang yang buiman padn kehidupan dunia dnn
pada hnri berdirinya salsi-salcsi (nri Kiamat), yaitu
h^ari yang tidnk bergunn bagi orang-orang zalim per-
mintaan maafnya dnn bagi merelal"o.h lnknat d"an bagi

merekalah tempat tinggal yang buruk. Sesungguhnya

telnh Kami bnilan petunjuk lupada Musa; dnn Kami
wariskan Taurat kepada bani Israel, untuk menjadi
petunjuk dnn pningatnn bagi orang- orang I ang b erpikir.

Maka, bersabarLah kamu, knrenn sesungguhnya janji
Allnh itu bennr, dnn molnnlnh ampunnn untuk dasamu

dan bertasbihlnh seraya memuji Tuh.anmu pada waktu
petang dan pagt." (al-Mu'min: 51-55)

Inilah penutup yang pasti dan selaras dengan
situasi yang tegas pula. Situasi itu telah memper-
lihatkan kepada umat manusia alhir dari kebenaran
dan kebatilan, baik akhir keduanya di dunia mau-
pun akhir keduanya di akhirat. Manusia dapat me
lihat bagaimana kejadian akhir Fir'aun dan konco
konconya dalam kehidupan dunia. Juga mereka

dapat melihatnya berdebat di dalam neraka, lalu
berakhir dalam kesia-siaan dan kekerdilan. Inilah
akhir dari setiap masalah yang ditetapkan dalam Al-

Qur'an,

"S esungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan

zrang- lrang y ang beriman pada kehidup an dunia dan
pada hnri berdirinydsalsi-sal<si (nri Kiamat), yaitu
hnri yang tidak berguna bagt zrang-zrang aalim per'
mintnan maafny a dnn bagi merekalah lnknat dan bagi

merelalah tempat tinggal yang buruk." (al-Mu'min:
5t-52)

Adapun di akhirat, tiada seorang mukmin yang
percaya akan akhirat yang mempersoalkan ke-
jadian akhir seperti itu. Bahkan, tiada celah yang

mendorong untuk berdebat. Adapun ihwal per-

tolongan dalam kehidupan dunia terkadang perlu
dijelaskan dan diterangkan.

Janji Allah itu benar dan pasti, "Sesungguhnya

Kami mmolong rasul-rasul Kami dnn zrang- zrang y ang

beriman pada kehidupan dunia." Sementara itu
manusia melihat ada rasul yang dibunuh, ada yang

diusir, ada yang mati syahid, dan ada pula yang
hidup dalam kedukaan, kesulitan, dan tekanan.
Lalu, di mana letak janji Allah bahwa Dia akan me-

nolong mereka dalam kehidupan dunia? Setan masuk
ke dalam jiwa manusia dan melakukan aneka tin-
dakan di dalamnya.

Manusia hanya melakukan analogi melalui lahi-
riah persoalan serta melupakan nilai dan hakikat
yang banyak yang terdapat dalam takdir. Manusia
hanya menganalogikan melalui masayang pendek
dan ruang yang terbatas. Itulah analogi manusia
yang kecil. Adapun ulruran yang umum meletakkan
masalah pada tataran waktu dan tempatyang luas;

tidak menetapkan batasan wakhr dan tempat. Jika
kita melihat masalah akidah dan keimanan pada

bidang ini, niscaya kita melihat akidah itu pasti

ditolong. Ditolongnya masalah akidah merupakan
pertolongan bagi penganut akidah itu. Penganut
akidah ini tidak memiliki eksistensi jika tidak ada

akidah yang dianutnya. Hal yang pertama kali di-
tuntut dari mereka ialah keimanan; fana dalam ke-
imanan dan menonjolkan keimanan.

Orang juga memfokuskan makna pertolongan
pada bentuk tertentu yang telah dikenalnya dan
yang biasa dilihat mereka, padahal bentuk per-

tolongan itu bermacam-macam. Ada bentuk per-

tolongan yang mirip dengan kekalahan tatkala di-

lihat secara sepintas. Ibrahim a.s. dilemparkan ke
api, tetapi dia tidak meninggalkan keyakinannya
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dan dari mendakwahkannya. Apakah Ibrahim ber-
ada pada posisi menang atau kalah? Tidak diragu-
kan lagi, menurut pembicaraan akidah, bahwa
Ibrahim berada dalam puncak pertolongan tatkala
dia dilemparkan ke dalam api. Dia pun ditolong se
kali lagi ketika selamat dari api. Ini satu benhrk dan

itu bentuk yang lain, secara lahiriah keduanya
sangat berbeda, tetapi hakikatnya keduanya sangat
dekat.

Al-Husein, semoga Allah meridhai-Nya, mati
syahid dalam bentuk yang dipandang agung dari
satu sisi, tetapi mengejutkan dilihat dari sisi lain.
Apakah ini pertolongan atau kekalahan? Menurut
bentuk lahiriah dan ukuran yang kecil, hal itu me
rupakan kekalahan. Namun, menurut hakikat yang

tulus dan ukuran yang besar, kematian syahid itu
merupakan kemenangan. Setiap orang yang mati
syahid senantiasa menggetarkan rasa cinta dan
kasih sayang pada semua insan. Juga menggelora-
kan dan menggetarkanghirah dan semangatuntuk
berkorban dalam kalbu, seperti yang ditimbulkan
oleh al-Husein. Gugurnya al-Husein menimbulkan
simpati dari kaum muslimin, baik Syiah maupun
non-Syiah sama saja, juga dari nonmuslim.

Betapa banyak orang syahid yang tidak mampu
membela akidah dan dakwahnya, walaupun dia
hidup seribu tahun, seperti yang dibela oleh ke-
matiannya. Tiada yang dapat menanarnkan makna-
makna yang penting dalam kalbu dan yang dapat
mendorong orang untuk melakukan aneka karya
besar seperti yang ditanarnkan melalui khotbahnya
yang terakhlr, yang ditulis dengan darahnya. Khot-
bah itu senantiasa menjadi pendorong dan peng-
gerak bagi anak cucu. Mungkin menjadi pendorong
bagi langkah sejarah secara keseluruhan sepanjang
generasi.

Apa arti kemenangan dan apa arti kekalahan?
Kita perlu me-reuieu konsepsi-konsepsi dan nilai-
nilai yang terpendam dalam pertimbangan kita
sebelum bertanya, "Di manakah janji Allah untuk
memberikan pertolongan kepada para rasul-Nya
dan kaum mukminin dalam kehidupan dunia?"

Di sana terdapat beberapa kondisi yang dapat
mewujudkan kemenangan dalam bentuk lahiriah
yang dekat. Yaitu, ketika bentuk lahiriah yang dekat
ini bertaut dengan bentuk abadi yang kokoh. Mu-
hammad saw. ditolong dalam hidupnya karena per-

tolongan ini berkaitan dengan konsep penegakan

akidah ini di bumi melalui hakikatnya yang sem-
purna. Akidah ini takkan mencapai kesempurnaan
kecuali jika ia mengayomi dan mengahrr seluruh

kehidupan masyarakat, mulai dari mengatur kalbu
individu hingga pemerintahan yang berkuasa.

Allatr berkehendak untuk membela pemilik akidah

ini dalam hidupnya guna mewujudkan akidah ter-
sebut dalam benhrknyayang sempurna. Hakikat ini
tetap membekas dalam realitas sejarah tertentu se
cara nyata. Karepa itu, bentuk pertolongan yang
dekat bertaut dengan benhrk pertolongan yang jauh;

bentuk lahiriah menyatu dengan bentuk hakikah
selaras dengan takdir dan pengaturan Allah.

Di samping ihr, ada pertimbangan lain yang perlu

diperhatikan. Janji Allah berlaku bagi para rasul-
Nya dan orang{rang yang beriman. Maka, suatu
keharusan adanya keserasian antara hakikat ke-
imanan kalbu dengan adanya janji Allah. Hakikat
keimanan seringkali dilampaui manusia. Hakikat ini
tidak dijumpai kecuali pada saatkemusyrikan, de-

ngan segalasosok dan benhrknya, lenyap darikalbu.
Di sana terdapat berbagai bentuk syirik khafi. Kalbu
tidak dapat melepaskan diri daripadanya kecuali
tatkala ia hanya menghadapkan diri kepada Allah
semata, berserah diri kepada-Nya, merasa tenteram
terhadap qadha dan qadar-Nya, dan merasa bahwa
Allahlah zat y arry mengaturnya.

Maka, dia tidak memiliki pilihan kecuali yang
telah dipilihkan Allah. Semua ini bertaut dengan
ketenteraman, kepercayaan, kerelaan, dan pene-

rimaan. Tatkala seseorang sampai pada derajat ini,
maka dia tidak mendahului apa pun terhadap Allah
dan tidak menyarankan bentuk pertolongan atau

bentuk pilihan dpa pun kepada Allah. Namun, dia
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia mene
rima apa saja yang diraihnya sebagai kebaikan.
Ifulah salah satu makna pertolongan; pertolongan
dalam mengalahkan ambisi pribadi dan syahwat.
Itulah kemenangan internal yang menjadi syarat
basi diraihnya kemenangan eksternal.

"S esungguhny a Kami menolong rasul-rasul Kami dan

zrang-zrangyang berimnn pad"a kehidupan dunia dan
pad.a hari bndirinya saksi-saksi Qwri Kiamat), yitu
h"ari yang tidnk berguna bagi orang-orang znlim per-
mintaan maafny a dan bagi mere knl"ah l"aknat d"an b agi

merekalah tempat tinggal y ang buruk." (al-Mu'min:
5t-52)

Pada panorama terdahulu kita melihat tidak ber-
gunanya argumentasi kaum yang zalim serta bagai-
mana mereka mendapatkutukan dan tempatkem-
bali yang buruk. Adapun salah satu bentuk per-

tolongan pada kisah Musa adalah seperti berikul

"Sesungguhnya telah Kami beriknn petunjuk kepada
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Musa; dan Kami uarisknn Taurat lcepadn bani Israel,

untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi lrang-
\rang y ang b erp ikir. " (al-Mu'min | 53 - 5 4)

Inilah salah satu model pertolongan Allah, yaitu
memberikan Al-Kitab dan petunjuk; pewarisan Al-
Kitab dan petunjuk. Model inilah yang diiluskasi.
kan Allah dalam kisah Musa. Maka, kita mengeta-
hui adanya pelataran yang luas. Pada pelataran itu
terdapat bentuk khusus dari salah satu bentuk per-

tolongan yang menunjukkan suatu kecenderungan.
Kini muncul nada akhir pada bagian surah ini

sebagai pengarahan kepada Rasulullah dan kaum
mukminin Mekah yang menyertainya pada masa-

masa sulit dan genting. Juga pengarahan bagi umat
yang lahir sesudah beliau, lalu mereka memiliki
sikap seperti yang dimiliki generasi terdahulu,

'Maka bersabarlnh knmu, knrena sesungguhnya janji
Alkh itu benar, d.an mohnnl"ah ampunan untuk dosamu

dnn bertasbihl.ah seraya memuji Tilhnnmu pada waktu
petang dan pagi." (al-Mu'min: 55)

Nada akhir ini merupakan ajakan supaya ber-
sabar. Yaitu, bersabar dalam menghadapi pendusta-

an, gangguan, bisikan kebatilan yang mendominasi
dan menguasai suatu periode melalui kekuasaan
pemerintah, tabiat manusia yang beragam, dan
nafsu beserta kecenderungannya untuk meraih
pertolongan yang dekat serta kesenillgan dan ke-
inginan yang terkait dengan pertolongan itu. Juga
bersabar dalam menghadapi berbagai perkara di
jalan yang kadang-kadang sebagian perkara itu
berasal dari teman, di samping dari musuh.

'Mala bersabarlnh knmu, lmrenn sesungguhny a j anj i
All"ah itu bennr...",meslnpun rentang waktunya lam4
persoalannya kompleks, dan sebabnya berubah.
Itulah janji dari ZatYang berkuasa untuk merea-
lisasikannya; janji dari 7,at yang berkehendak.

Di jalan, ambillah bekal perjalanan,

"...Dan mohonlah ampunnn untuk dosamu dan ber-

tasbihlnh seraya memuji Tilh"anmu pada waktu petang

do, pogr" (al-Mu'min: 55)

Inilah bekal di jalan kesabaran yang panjang dan
melelahkan, yaitu bekal istighfar atas dosa dan
tasbih dengan memujiTuhan. Istigfar yang disertai
dengan tasbih sangat mungkin dipenuhi. Keduanya
itu sendiri merupakan pendidikan dan pembinaan
jiwa serta peny'ucian kalbu. Inilah bentuk per-

tolongan yang terjadi pada kalbu, yang akibatnya
tampak dalam realitas kehidupan dengan bentuk
lain.

Pemilihan petang dan pagi adalah kiasan bagi
wakhr secara keseluruhan, dan keduanya merupa-
kan dua sisi masa. Keduanya merupakan waktu di
mana kalbu masih jernih serta bidang perenungan

dan hrr bersama d<iltullnhmasih luas.
Inilah manhaj yang dipilih Allah untuk menyiap

kan sejumlah jalarymenuju pertolongan dan pe-

nyiapan bekal. Setiap pertempuran tentu mem-
butuhkan persenjataan dan perbekalan.
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"Sesungguhnya orang-orang yang memper-
debatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan
yang sampai kepada merekan tidak ada dalam
dada mereka melainkan hanyalah (keinginan
akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada
akan mencapainya. Maka, mintalah perlin-
dungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha
Mendengar lagr Maha Melihal (56) Sesung-
guhnya penciptaan langitdan bumi lebih besar
daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyak-
an manusia tidak mengetahui. (54 ndaklah sama
orang yang buta dengan orang yang melihat
darr ddaklah (pula sama) orang-orang yang ber-
iman serta mengerjakan amal saleh dengan
orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu
mengambil pelajaran. (58) Sesungguhnya hari
Kiamat pasti akan datang tiada keraguan ten-
brgnya, tetapi kebanyakan manusia tiadaber-
iman. (59) Thhanmu berfirman,'Berdoalah ke-
pada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagi-
mu. Sesungguhnya orang-orang yang menyom-
bongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk
nerakaJahannann dalam keadaan hina dina.'

(60) Allahlah yang menjadikan malam untuk
kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan
menjadikan siang terang benderang. Sesung-
guhnya Allah benar-benar mempunyai karunia
yang dilimpahkan atas manusia, tetapi ke-
banyakan manusia tidak bersyukur. (61) Yang
demikian itu adalah Allah, Thhanmu, Pencipta
segala sesuatu, tiada trah (y"ttg berhak disem-
bah) melainkan Dia. Maka, bagaimanakah
kamu dapat dipalingkan? (62) Seperti demi-
kianlah dipalingkan orang-orang yang selalu
mengingkari ayatrayat Allah. (63) Allalrlah yang
menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap
dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu
lalu membaguskan rupamu serta memberi
rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang
demikian adalah Allah Thhanmu, Mahaagung
AtlaIL Thhan semesta aJam. (64) Dialah Yang
hidup kekal, tiada Itah (yang berhak disembah)
melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan
memurnikan ibadah kepada-Nya. Segala puji
bagi Allah Ttrhan semesta alam. (65) Katakan-
lah (ya Muhammad), 'Sesungguhnya aku di-
larang menyembah sembahan yang kamu
sembah selain Atlah setelah datang kepadaku
keterangan-keterangan dari Thhanku. Dan,
aku diperintahkan supaya tunduk patuh ke-
pada Ttrhan semesta alam. (66) Diatah yang
menciptakan kamu dari tanah kemudian dari
setetes manr, sesudah itu dari segumpal darah.
Kemudian dilihirkannya kamu sebagai se-
oranganak Lafta ftamu dibiarkan hidup) supaya
kamu sampai kepada masa (dewasa), kemu-
dian (dibiarkan hidup lagi) sampai nra, di arrtaxa
kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami
perbuat demikian) supaya kamu sampai ke-
pada ajal yang ditentukan dan supaya kamu
memahami(nya). (OZ) Diatah yang menghidup-
kan da^n mematikan. Apabila Dia menetapkan
suatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya"

Jadilah', maka jadilah ia. (68) Apakah kamu
tidak melihat kepada orang-orang yang mem-
bantah ayat-ayat Allah, bagaimanakah mereka
dapat dipalingkan? (69) (Yaitu) orang-orang
yang mendustakan Al-Kitab (Al-Qgr'an) dan
wahyu yang dibawa rasul-rasul Kami yang telah
Kami utus. Kelak mereka akan mengetahui
(70) ketika belenggu dan rantai dipasang di leher
mereka" seraya mereka diseret (71) ke dalam
air yang sangat panas. Kemudian mereka di-
bakar di dalam api,(72) lalu dikatakan kepada
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merekar'Manakah berhala-berhala yang selalu
kamu persekutukan (73) (y"ttg kamu sembah)
selain AltahP Mereka menjawab,'Mereka telah
hilang lenyap dari kami, bahkah kami dahulu
tidak pernah menyembah sesuatu.' Seperti
demikianlah Allah menyesatkan orang-orang
kafir. (74) Yang demikian itu disebabkan kamu
bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar
dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam
kemaksiatan). (75) (Dikatakan kepada mereka),

'Masuklah kamu ke pintu-pintu nerakaJahan-
nam, dan kamu kekal di dalamnya- Dan, ihrlah
seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang
sombong.' (76) Maka bersabarlah kamu, se-

sungguhnya janji Allah adalah benar. Maka"
meskipun Kami perlihatkan kepadamu se-

bagran siksa yang Kami ancamkan kepada
mereka ataupun Kami wafatka.n kamu (sebelum

ajal menimpa mereka), namun kepada Kami
sajalah kamu dikembalikan." (77)

Pengantar
Bagran surah ini sangat erat kaitannya dengan

bagian sebelumnya Bagian ini merupakan lanjutan
dari alinea terakhir pelajaran terdahulu, penyem-
purna bagi pengarahan yang ditujukan kepada
Rasulullah. Supaya bersabar dalam menghadapi
pendustaan, gangguan, rintangan dari kebenaran,
dan rintangan kebatilan.

Setelah adanya pengarahan ini, diketahuilah
penyakit yang menimbulkan perdebatan terhadap
ayat-ayat Allah tanpa hujjah dan argumentasi.
Penyakit itu ialah kecongkakan yang mencegah
pemiliknya tunduk kepada kebenaran, padahal
mereka terlampau kecil dan kerdil untuk berbuat
sombong yang menyesaki dada.

Karena itu, ditampilkan peringatan akan betapa
besarnya alam yang diciptakan Allah dan kecilnya
seluruh manusia jika dibandingkan dengan langit
dan bumi. Pelajaran dilanjutkan dengan menyuguh-
kan beberapa ayat malirokosmos dan karunia Allah
yang terkandung dalam penaklukan sebagian ayat
itu bagi manusia, padahal manusia lebih kecil dan
ringkih daripada ayat itu. Diisyaratkan pula karunia
Allah bagi manusia pada diri mereka sendiri. Ka-
runiayang ini dan yang itu membuktikan keesaan

Sang Pencipta yang mereka sekutukan.
Bagian ini mengarahkan Rasulullah. supaya me-

nampilkan kalimat tauhid secara terang-terangan
danberpaling dari apayang mereka sembah selain
Allah. Bagian ini diakhiri dengan pemandangan

keras sebagai salah satu pemandangan Kiamat di
mana mereka ditanya ihwal apayang dahulu mereka
sekutukan dengan nada membungkam dan meng-
hinakan. Bagian ini dipungkas seperti bagian se-

belumnya dipungkas, yaitu dengan mengarahkan
Nabi saw. supaya bersabar, apakah Allah memberi-
nya kehidupan sehingga beliau melihat sebagian
dari apa yang dijanjikan-Nya, atau mematikannya
sebelum janji Allah menjadi kenyataan. Seluruh
persoalan milik Allah. Mereka akan dikembalikan
kepada-Nya bagaimana pun juga.

Pensingkarr" .""n";; *uorr""" Allah
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"S esungguhny a zrang- lrang y ang memp er deb atkan
tentang ayat-ayt Allah tanpa alasan yang sampai
kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka me-

lainknn hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang
mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka,
mintalah p nlindungan kep ada Allah. S e sungguhny a

Dia Maha Mendengar lngi Mahn Melihat. Sesungguh'

nya pmciptaan langil dan bumi lebih buar daripada
penciptaan manusia, tetapi kebanyaknn manusia tidak
mengetahui. Tidaklah sama lrang yang buta dengan

rrang yang melihnt, dan tidakl"ah (pula sama) zrang-

lrang yang beriman serta mengerjakan amal saleh

dengan zrang-zranglang durhakn. Sedikit seknli knmu

mmgambil pelajaran. Sesungguhnya hnri Kiamat pasti
akan datang, tiada keraguan tentangnya, tetapi ke-

bany almn mnnusia tia.dn berimnn. Titltanmu b erfrmnn,
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B er doalah lupada- Ku, niscala akn n Kuperkenanknn
bagimu. Se sungguhny a orang- orang ) ang meny lmbong-
kan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka

Jahannam dalam lu adaan hina dina. "' (al-Mu'rrlrinz
56-60)

Sesungguhnya makhluk manusia ini sering
melupakan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dirinya
merupakan alam kecil yang lemah, yang mendapat
kekuatan bukan dari dirinya sendiri. Tetapi, melalui
keterkaitan dia dengan sumber kekuatan yang per-
tama, dari Allah. Kemudian dia memutuskan keter-
kaitannya itu, lalu merasa senang, bebas, nyzunan,
marnpu, dan tinggi. Akhirnya, tergurislah kecong-
kakan dalam hatinya yang diperolehnya dari setan
yang binasa karena kecongkakannya. Kemudian dia
menguasai manusia dan menemuinya dari depan.

Manusia benar-benar mendebat ayat-ayat Allah
dan congkak. Ayat itu merupakan buhf,i yang me-
nuturkan dan mengungkapkan fitrah dengan lisan
fitrah. Dia menyangka dirinya dan orang lain bahwa
dia hanya berdiskusi karena belum merasa puas;
dan dia mendebat karena belum yakin.

Allah Maha Mengetahui hamba-hamba-Nya. Dia
Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Me
ngetahui aneka rahasia. Dia menetapkan bahwa
orang itu congkak, kecongkakan semata, kecong-
kakan yang terguris dalam hati, kecongkakan yang
mendorong pemiliknya untuk memperdebatkan
sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Congkak,
hasrat untuk menggapai sesuatu yang lebih besar
daripada yang sebenarnya, berupaya mengambil
tempatyang bukan miliknya dan tidak diperuntuk-
kan bagrnya. Sedangkan, dia tidak memiliki hujah
yantuk mendebat ayat-Nya dan tidak memiliki
argumen yang dapat dijadikan sandaran. Maka,
semua itu hanyalah kecongkakan semata,

"Sesunguhnya zrang-lrang yng memperdebatkan
tentang ayat-ayat Allah tanpa alnsan yang sampai
kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka me-
lainknn hanyal.ah (keinginan akan) lubesaran |ang
merekn sekali- lali tiadn akan mencapainya'- "

Jika manusia memahami hakikat dirinya dan
hakikat alam ini; jika dia mengetahui perannya
dengan baik dan tidak berupaya untuk melampaui-
nya; jika dia merasa tenteram pada keberadaannya
sebagai bagian dari makhluk Allah yang ditakluk-
kan selaras dengan takdir-Nya ... niscaya dia merasa
tenteram dan nyaman.Jugamerasapuas dan tawa-
dhu serta hidup dalam kedamaian bersama jiwanya
dan alam sekitarnya; dalam kepasrahan kepada

Allah dan ketundukan.

'...Maka, mintalah perlindungan kepada Allah. Se-
sungguhny a Dia Maltn Mmdngar lagi Mahn Meliha,t. "
(al-Mu'min:56)

Berlindung kepada Allah dalam menghadapi ke
congkakan menunjukkan kebiadaban dan kejahat-
an sifat sombong. Manusia hanya meminta perlin-
dungan kepada Allah dari sesuafu yang mengerikan
dan buruk; yang mungkin menimbulkan keburuk-
an dan gangguan. Semua ini ada di dalam sifat som-
bong. Sifat sombong memayahkan pemiliknya dan
meletihkan manusia yang ada di sekitarnya. Sifat
sombong menyakiti hati di mana kesombongan
terguris padanya serta menyakiti hati orang lain.
Sifat sombong merupakan keburukan yang kita
layak berlindung kepada Allah daripadanya.

"Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lngi Maha
Melihat." Dialah yang mendengar dan melihat.
Sombong yang tercela tercermin pada gerakan
yang Anda lihat dan pada tufuran yang Anda dengar.
Dia menyerahkan seluruh persoalannya kepada
Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dia
mengurus menurut kemaslahatan yang dilihat-Nya.

Kemudian diberitahukan kepada manusia ten-
tang fungsinya yang hakiki di alam raya ini. Juga
tentang kekerdilannya dibanding dengan maktrluk
Allah yang biasa dilihat manusia dan yang tampak
besar hanya dengan dilihat, sehingga mereka me
rasa bertambah kerdil tatkala mengetahui hakikat
dirinya,

"Sesunguhnya penciptaan lnngit dan bumi lebih besar
dnripadn penciptaan manu,sia, tetnpi lcebanyalun ma-
nusia tidak mengetahui." (al-Mu'min: 57)

Iangrt dan bumi diciptakan untuk manusia se
hingga dia dapat melihatnya dan dapat mengana-
logikan dirinya dengan keduanya. Namun, tatkala
dia mengetahui hakikat nisbah, dimensi, dan haki-
kat kemampuan dan kekuatan, maka manusia men-
jadi minder akan kebesaran alam, merasa kerdil,
dan merasa kecil. Sehingga, seolaholah manusia
merasa hancur dan sirna kalaulah tidak diingatkan
akan unsur ketinggian yang dititipkan Allah di dalam
dirinya dan yang karena unsur itu dia dimuliakan.
I\4aka, Dia semata yang menahan keufuhan manu-
sia di depan keagungan alam semesta yang men-
cengangkan dan besar ini.

Pandangan sekilas terhadap langit dan bumi
dapat membuahkan pemahaman demikian.

Bumi di mana kita hidup merupakan satelit kecil
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dari sekian satelit matahari, yang massanya 3/Ijuta
dari massa matahari. Besarnya bumi lebih kecil
daripada salah satu dari bagian matahari yang ter-
diri atas jutaan bagian.

Matahari yang kita lihat ini merupakan salah satu

dari 100 juta matahari yang terletak pada galaksi
yang dekat dengan kita dan kita merupakan bagian
dari galaksi ini. Hingga hari ini manusia telah me
nemukan sekitar 100 juta dari galaksi ini yang ber-
serak di angkasa yang mencengangkan dan tidak-
lah berarti jika dibandingkan dengan lingkungan
sekitarnya.

Apa yang ditemukan manusia hanyalah sisi yang
remeh dan kecil, dan nyaris tidak diceritakan dalam
strukhrr semesta. Walaupun demikian remeh dan
sepelenya, ia tetap mencengangkan, mengagum-
kan, dan memusingkan kepala hanya tatkala di-
deskripsikan belaka. Jarak antara kita dan matahari
sekitar 73 juta mil. Hal itu karena matahari me-
rupakan induk keluarga planet kita yang termasuk
kelompok planet bumi yang kecil. Menurut pen-

dapat yang paling sahih, matahari merupakan
induk bagi bumi yang kecil. Bumi kita tidak jauh

dari pelukan ibunya, tidak lebih dari jarak 73 juta
mil.

Adapun galaksi yang diikuti matahari memiliki
diameter sekitar 100 milyar tahun cahaya. Tahun
cahaya berarti jarak sejauh 100 juta mil, sebab ke
cepatan cahaya adalah 100.086 mil.

Galaksi lain yang paling dekat dengan galaksi
kita jaraknya sejauh 750 ribu tahun cahaya.

Sekali lagi kita ingatkan bahwa jarak, dimensi,
dan besaran itulah yang berhasil diketahui dan di-
singkapkan oleh manusiayang kecil ini. Ilmu ma-

nusia mengakui bahwa apa yang ditemukannya
merupakan sepotong kecil saja dari alam semesta
yang luas ini.

Allah Ta'ala befirman,

"sesungguhnyapenciptann Langit dan bumi lebih besar

daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyaknn mn-
nusia tidak mengetahui." (al-Mu'min: 57)

Tidak ada yang besar dan yang kecil dalam ke
kuasaanAllah, demikian pula tidak ada yang mudah
dan sulit. Dia menciptakan segala sesuatu dengan

satu kata. Benda itu hanyalah beberapa perkara
yang tampak sebagaimana adanya, sebagaimana
diketahui dan diapresiasi manusia. Apalah artinya
manusia dibanding semesta yang mencengangkan
ini? Apalah artinya kecongkakan manusia jika di-
bandins dengan makhlukyang besar ini?

' Tidnl:lnlt samn orang y ang b uta d.engan wang y ang me -

lihnt, dan tidakkh puln sam.a antara orang-zrangyang
beriman serta mengnjalan amal saleh dnngan zrang-

orangyng durhaka...."

Orang berpenglihatan dapat melihat dan me-

ngetahui;mengenal kadar dan nilainya, tidak me
maksakan diri, tidaR congkak dan tidak tinggi hati,
sebab dia melihat dan mencermati. Orang buta
tidak melihat dan tidak mengetahui kedudukannya
serta kaitan dirinya dengan sekitarnya. Maka, dia
keliru dalam menghargai dirinya dan menghargai
lingkungannya, sehingga dia terpuruk di sana-sini

karena buruknya penghargaan.
Demikian pula tidak sama antara orang-orang

yang beriman dan yang beramal saleh dengan
orang yang berbuat buruk. Kelompok yang ini
dapat melihat dan mengetahui, lalu mereka meng-
hargai dirinya. Sedangkan, yang ini buta dan bodoh,
sehingga dia berbuat buruk. Berbuat buruk ter-
hadap segala sesuatu, berbuat buruk kepada diri-
nya sendiri, berbuat buruk kepada manusia, dan

berbuat buruk dalam memahami nilai dirinya dan

nilai perkara yang ada di sekitarnya. Maka, dia
keliru dalam membandingkan dirinya dengan apa

yang ada di sekitarnya. Maka, dia buta. Buta berarti
buta hati.

'...Sedikit seknli kamu mengambil pelajaran." (aL-

Mu'min: 58)

Kalaulah mengambilnya, niscaya kita mengeta-

hui. Persoalannya sangat mudah dan jelas, tidak
memerlukan banyak berpikir dan mengingatkan.

Jika kita mengingat akhirat, kita yakin akan ke
datangannya, membayangkan kedudukan kita di
san4 dan menghadirkan pemandangan kita di sana,

... maka kita akan mengambil pelajaran.

"Sesungguhnya hnri Kiam.at pasti aknn datang tiada
ktraguan tentnngny a, tetapi lebany akan mnnusia tiada
b eriman." (al-Mu'min: 59)

Karena itu, mereka mendebat dan sombong.
Sehingga, tidak mengakui kebenaran, dan tidak
mengetahui kedudukan mereka yang benar.

Menghadapkan diri kepadaAllah dengan ibadah,

memohon kepada-Nya, dan berendah diri kepada-

Nya dapat menyembuhkan kalbu dari kesombong-
an yang membuatnya merasa besar, lalu kesom-
bongan ini mendorongnya untuk mendebat ayat-

ayat Allah tanpa hujjah dan argumentasi. Allah
membukakan pintu-pintu-Nya untuk kita agar
menghadapkan diri dan berdoa kepada-Nya. Dia
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memberitahukan bahwa Dia pasti mengabulkan
permohonan orang yang berdoa kepada-Nya. Dia
mengancam orang yang enggan beribadah kepada-

Nya dengan kehinaan dan keterjerumusan ke
dalam neraka yang menanti mereka,

'Tuhanmu berfrman,'Berdoalah kepada- Ku, niscaya

akan Ku -p erkenankan bagimu. S e sungguhny a zrang-
zrang y ang meny ombonglan diri dari meny embah- Ku
akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina
dina. "' (al-Mu'min: 60)

Berdoa memiliki sejumlah etika yang mesti di-
perhatikan, yaitu ketulusan kalbu untuk Allah,
percaya akan dipenuhi tanpa menyarankan bentuk
pengabulan apa pun, atau mengkhususkan waktu
atau tempatnya. Menyarankan merupakan praktik
yang tidak etis. Juga meyakini bahwa berdoa me
rupakan taufik dari Allah, sedang pengabulan doa
merupakan karunia. Umarr.a. berkata, "Aku tidak
memikul beban keingingan dikabulkan, tetapi me-
mikul beban keinginan dapat berdoa. Jika aku men-
dapat kemauan unfuk berdoa, maka pengabulan
menyertainya." Itulah ungkapan kalbu yang aril
yang memahami bahwa tatkala Allah menakdirkan
pengabulan, Dia menakdirkan doa. Keduanya, saat
dikehendaki Allah, berjalan seiring.

Adapun orangorang yang enggan beribadah ke
pada Allah, maka balasan yang tepat bagi mereka
ialah menghadapikehinaan dan kekerdilan di dalam

Jahannam. Inilah akhir dari kesombongan yang
menggelumbungkan hati dan dada manusiayang
kecil ketika di bumi dan dalam kehidupan yang
murah ini sambil melupakan betapa besarnya cipta-
an Allah. Apalagi, melupakan keagungan Allah dan
melupakan akhiratyang pasti datang; serta melupa-
kan kondisi terhina di akf,rirat setelah adanya tiupan.

Alam Semesta adalah Cermin Kekuasaa^tr Afhh
Setelah menceritakan orang-orang yang enggan

menyembah-Nya, Allah mulai menyuguhkan bebe
rapa nikmat yang dianugerahkan kepada manusia.
Yaitu, nikmat yang memberikan inspirasi tentang
keagungan-Nya; nikmat yang tidak mereka syr-
kuri, tetapi mereka enggan beribadah dan meng-
hadapkan diri kepada-Nya,

r$ijx1|gj$i$kriw
'Ju:"555,r6i3JbAfr jfu-r

E"pJxii?-'sjtt,<.rrJs,_Y3i
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u it 
^i 

g;'u3:1_ 4't *gr^(Oji Jni
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xi(:::+tgi6l{s:::"9,p1**s
6 t <AJrai 3. ){\\ !5C,i;-14'
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$-'il3'i'6^-Ja
'All^ohl"ah yang mmjadiknn malnm untuk knmu supaya

kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang
t er ang- b end er ang. S e s unggu hny a Allah b e nar - b enar
mempunyai karunia y ang dilimpahkan atas manusia,
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yan!
dtmikinn itu adalahAllnh, Tuh.anmu, Pencipta segaLa

sesuatu, tiada llah (yangberhak disembah) mel,ainknn

Dia. Maka, bagaimanaknh kamu dapat dipalingkan?
Seperti demikianlah dipalingkan orang-lrang yang
selnlu mmginglari ay at-ayat Allnh. Alkhlhh yang men-
jadiknn bumi bagi kamu tempat menetap dan langit
sebagai atap, dnn membentuk kamu lnlu membagusknn

rupamu serta memberi re<eki dengan sebagian yang
baik-baik. Yang demikian adalah Allah Tuhanmu,
Mahnagung Allnh, Tilhan semesta al"am. Dialah Yang

hidup lreknl, tinda Ikh (yangbnlt"ak disembah) melnin-
knn Dia; makn sembahkh Dia dmgan memurniknn
ibadah kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan
semesta al.am. " (al-Mrfmin: 61 -65)

Malam dan siang merupakan dua gejala alam,
lancrt danbumi merupakan dua makhluk di alam
juga. Ayat di atas mengingatkan penciptaan Allah
akan rupamanusia dengan sebaik-baiknya di sam-
ping Dia pun memberi mereka rezel<t yang baik-
baik. Semua itu disuguhkan sebagai nikrnatAllah
dan karunia-Nya bagi manusia. Semuanya disuguh-
kan dalam tataran keesaan dan pemurniaan ketaat-
an bagi Allah. Hal ini menunjukkan keterkaitan
antara semua fenomena, makhluk, dan makna ini.

Juga menunjukkan pada adanya hubungan di an-

tara semuanya; keharusan merenungkannya dalam
cakupan yang luas; serta mencermati keterkaitan
dan keserasian di antara semuanya.

Pembangunan alam semesta menurut kaidah
yang digunakan Allah, kemudian menjalankannya
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selaras dengan prinsip yang telah ditakdirkan Allah,

berarti Dialah yang memungkinkan adanya ke-

hidupan di bumi, pertumbuhannya, dan kemajuan-

nya. Dialah yang memungkinkan adanya kehidup
an manusia dalam bentuk yang kita kenal selaras

dengan berbagai kebutuhan manusia yang dituntut

oleh firah dan kejadiannya.
Dialah yang telah menjadikan malam sebagai

tempatberdiam, beristirahat, dan santai. Dialah yang

menjadikan siang terang-benderang dan membantu

untuk melihat dan berdinamika. Dia telah menjadi.

kan bumi sebagai tempat menetap yang layak bagi
kehidupan dan aktivitas. Dia menjadikan langit se
bagai bangunan yang kokoh, tidak renggang, tidak
runtuh, dan tidak memiliki kekurangan dimensi
dan interelasinya. Jika berkekurangan, niscaya

kehidupan manusia tidak mungkin berlangsung di

bumi ini, bahkan kehidupan lainnya.
Dialahyang memungkinkan bahwa di sana ada

rezekiyang baik-baik, yang tumbuh dari bumi dan

turun dari langit. Kemudian dinikmati manusia
yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk,
yang diberi karakteristik dan kesiapan yang sejalan

dengan alam ini. Jugayang sesuai dengan situasi di

mana dia hidup berhubungan dengan alam raya ini.

Semua ini merupakan perkara yang berhubung-
an dengan serasi seperti yang Anda lihal Karena

itu, Al-Qur'an mengingatkannya pada safu tempat
melalui kaitan ini. Dari semua inim diambillah
argumen unhrk menunjuld<an keesaan Sang Pen-

cipta. Di bawah naungan keesaan inim kalbu ma-

nusia diarahkan kepada seruan Allah semata de-

ngan memurnikan ketaatan kepada-Nya seraya

berbisik, "Segala puji bagi Allah Rabb semesta

alam." Ditegaskan pula bahwa yang menciptakan
ini dan yang membuatnya dengan keserasian
seperti itu ialah Yang layak disebut sebagaiTuhan.
Tuhan itu ialah Allah, Rabb semesta alam. Bagai-

mana mungkin manusia dapat dipalingkan dari
kebenaran yang terang dan jelas ini?

Di sini kami akan menyuguhkan beberapa isyarat

singkat yang menunjukkan beberapa aspek keter-

kaitan pada rancangan alam semesta ini serta kait-
annya dengan kehidupan manusia; sekadar isyarat
singkat berkaitan dengan isyarat umum yang

ditampilkan dalam Kitab Allah.

'Jika bumi tidak mengitari dirinya sendiri (berotasi)

dalnm menghndapi matah.ari, niscaya nkknn tniadi
pergantian siang dan malam."

'lila putaran bumi atas dirirtya lebih cepat daripad'a

putaran matahari, niscaya manztlah menjadi kacau-

bal.au, bumi tercabik-cabik, lalu bumi sendiri h.ancur

dnn tnbarry ke anglwsa."

'Jilm putaran bumi atas dirinya lebih lambat daripada

putaran matahari, niscaya manusia binasa karena

panas dan dingin. Cepatnya perputaran bumi pada

dirinya dengan kecepatan yang ada seknrang ... meru-

paknn kecepatan yang selaras dengan apa yang adn di
bumi sep erti kehidupan bin"atang dnn tanam-tanam.an

secara luos."

"Kalaulnh tiadn puputnran bumi padn dirinya sendiri,

niscaya air lnut dan samudra lnryoF."

'Apa yang aknn terjadi jila poros bumi tetap dnn bumi

bngerak padn garis ednrnya di sekit'ar matahnri dnn

matahari sebagai pusat? Niscaya takkan dikenal
musim. Manusia tidak alan mengmnl musim lumnrau,

dingin, gug4 dan hujan."

'Jikn kulit burni lebih tebal daripada yang semestinya

sednlnm bebnapa laki, niscaya k'arbondioksida meng'

isap olsigm dnn takknn ada tanamnn yang hidup."

'Jila udara lebih tinggi daripada yang ada seknrang,

m.almiutnn boln api yang kini tcrbalar di luar angknsa

akan jatuh lu seluruh bola dunia. Bola-bola api itu
bugnak dengan cepat, yaitu sekitar 6 hingga 40 mil'
Bola itu dnpat membakar setiap benda yang tnlcena

olehnya.Jilrn ia bergnaklambat sepnti peluru, niscaya

semuanya mengmni bumi, dan akibatnya almn sangat

mengniknn. Adnpun manusia jila dia dinbrak oleh

secuil boln api yarry bergnak apat melebihi leecepatan

butir peluru, niscaya ia mencabik tubuhnya hanya

larena panasnya yang melintas."

'Jikn diudnra olsigm sebanyak 50 0/o atau lebih, bukan

21 0/0, m.alm semua materi yang dnpat tubaknr di dunia
akan menjadi target kebaltaran karmn bunga api dari
kilat y ang meny ambar pohon dapat memb aknr hutan.

Jila pnsentase olcigen di udara turun hingga l0 0/o atau

lebih rendah lngi, mungkin pada masa-mnsa tertentu

kchidupan dnpat saja berjalan. TetnpL iumlah peno-

pang uruur kmajuan, sepnti api yang selurang me-

lhrlpah, aknn b erkurang. "

Di sana terdapat ribuan keserasian pada ran-

cangan alam ini. Jika salah satunya terganggu se
kecil apa pun, niscaya akan menodai sosok ke-

hidupan yang kita kenal. Itr,rlah keserasian dengan

kehidupan manusia.
Manusia itu sendiri memiliki rupa yang baik,

unik, dan berbeda dari makhluk hidup lainnya.
Kesempurnaan juga terdapat pada aspek organ
tubuh yang berguna untuk melaksanakan aneka
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tugas dengan mudah dan cermat. Keserasian an-

tara kejadian dan situasi alam inilah yang memung-
kinkan manusia ada dan berdinamika di tengah-
tengah alam semesta sebagaimana adanya. Di
samping itu, manusia juga memiliki keistimewaan
utama yang membuatnya sebagai khalifah di bumi.
Dia dilengkapi dengan sarana kekhalifahan yang
utama. Yakni, akal dan komunikasi ruhiah dengan
apa yang ada di balik bentuk materi dan sifat.

Jika kita lanjutkan pembahasan tentang kecer-
matan tubuh manusia dan keserasian bagian-bagian-

nya dan fungsi-fungsinya seperti dijelaskan Allah,
'Dia telnh menciptalcan rupamu, Lalu Dia membagus'

kan rupamu", maka kita terpaku pada satu organ
kecil. Bahkan, pada setiap sel pada diri manusia
yang cermat dan menakjubkan ini.

Kita ambil contoh ihwal kecermatan yang me-
nakjubkan ini melalui tulang rahang di mana gigi
berada. Kita melihat kedudukannya sebagai alat.

Karena demikian cermatnya alat ini sehingga jika
salah satu tulang ini menonjol sejauh 1/10 mili-
meter pada gusi atau lidah, niscaya akan menekan
keduanya. Penonjolan seukuran itu pada gusi atau
glgl akan membuat gisi menggigit apa yang ada di
depannya. Keberadaan organ setipis kertas rokok
antara rahang bawah dan atas membuat organ ini
terpengaruh oleh tekanan rahang atas organ ini,
sehingga tampaklah padanya bekas tekanan. IGrena
demikian cermatnya rahang ini, sehingga keduanya
benar-benar padu unhrk mengunyah dan menggiling.

Kemudian alam manusia ini diberi perlengkapan

agar dia dapat hidup di alam ini. Mata manusia di-
sesuaikan dengan daya rambat cahaya yang dihrn-
tut oleh pelaksanaan fungsi penglihatannya di bumi.
Tblinga manusia disesuaikan dengan daya rambat
bunyi yang dituntut oleh pelaksanaan fungsi pen-

dengarannya di bumi. Setiap indra atau setiap organ
dirancang sesuai dengan sarana yang disiapkan
basi kehidupannya. Juga dilengkapi dengan ke-
mampuan untuk beradaptasi secara terbatas tatkala
situasinya berubah.

Manusia diciptakan dengan memiliki sarana,

hidup dalam sarana, terpengaruh oleh sarana, dan
mempengaruhi sarana. Ada kaitan erat antara pe-

rancangan sarana dengan sfukfur tubuh manusia.
Sosok manusia seperti ini memiliki hubungan de
ngan sarananya yang lain, yaifu langit dan bumi.
Karena ihr, AlQur'an mengingatkan sosok manusia
pada ayatyang di dalamnya diungkapkan ihwal bumi
dan langit. Inilah kemukjuatarr dalam Al-Qur'an.

Kita anggap cukup isyarat singkat tentang kecer-

matan ciptaan Allah serta keserasian ciptaan antara

alam dan manusia.
Kita berhenti sejenak melihat teksteksAl-Qur'an

berikut.

' Allahlnh y ang mmj adilan malam untuk knmu supaya

kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang

terang bmdnang.t."

Istirahat pada malam hari merupakan kebuhrh-
an setiap makhluk hidup. Manusia memerlukan
waktu gelap untuk mengistirahatkan seluruh sel

kehidupan dan melindunginya dari cahaya. Manu-
sia tidak hanya memerlukan tidur untuk meng-
istirahatkan tubuhnya, tetapi memerlukan malam.
Dia memerlukan kegelapan. Sel kehidupan yang
terus-menerus terkena cahaya akan mencapai
batas keausan jaringan, sebab sel ihr tidak merasa-

kan pori diam.
'D an menj adilcan sinng terang-bendtrang. " Peng'

ungkapan semacam ini sebagai pengungkapan
yang mengilustrasikan secara nyata. Seolah-olah
siang itu hidup, dapatmelihat, dan menatap. pada-

hal, manusialah yang dapat melihat pada siang,
sebab melihat sebagai keadaanyang dominan.

Pergantian malam dan siang seperti itu merupa-
kan nikmatyang di dalamnya terkandung sejumlah
nikmat pula. Jika malam atau siang terusmenerus,
bahkan jika salah satunya lebih lama beberapa kali
lipat daripada yang lain, niscaya sirnalah kehidupan.
Tidaklah mengherankan jika cerita tentang per-
gantian malam dan siang senantiasa dibarengi de-

ngan cerita tentang karunia yang tidak dapat di-
syukuri oleh mayoritas manusia.

"... Sesungguhnya Allnh benar-bennr mempuny ai knru -

nia y ang dilimpahlmn atns mnnusia, tetapi lubanyalan
m.anusin tidak bersyuktzr. "(al-Mu'min: 6l)

Fenomena alam ini diakhiri dengan catatan bahwa

7-atY ang menciptakan keduanya adalah zat Tuhan
yang berhak menyandang namayzmg agung,

"Yang demikian itu adnl"ahAllnh, Tilhnnmu, Pencipta

segal.a sesuatu, tiadn IIah (yangberhnk disembah) me-

lainlan Dia. Makn, bagaimarmlmh knmu dnpat dl-
palingknn ?" (al-Mu'min: 62)

Hal itu mengherankan dan berhak dianggap
heran. Jika manusia melihat kekuasaan Allah pada

segala sesuatu, maka mereka mengetahui dengan
pasti bahwa Dia itu Pencipta segala sesuafu, atau

mengetahui secara hipotetis bahwa keberadaan-
Nya karena adanya ciptaan-Nya Mustahil ada orang
yang mengaku bahwa alam ihr ciptaannya. Tidaklah
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waras pendapat yang mengatakan bahwa alam ini
ada tanpa ada yang mengadakan. Sungguh sangat

mengherankan semua ini, lalu semua itu mema-

lingkan manusia dari keimanan dan pengakuan.

"Maka, bagaimanaknh knmu dapat dipalingknn?"
Demikianlah, manusia dipalingkan dari kebenar-

an yang jelas ini. Demikian pula halnya yang di.
lakukan oleh generasi terdahulu yang disapa oleh
Al-Qur'an. Demikianlah halnya pada setiap masa,

manusia berpaling tanpa sebab, hujjah, dan argu-

mentasi,

"Sep erti demikianlah dipalingkan lrang- lrang lang
selntu mengingtatri ayat-ayat A/hrt. "(al-Mu'min: 63)

Dari dua fenomena malam dan siang, Allah ber-

alih ke perancangan bumi agar dapat menjadi tem-
pat menetap dan perancangan langit sebagai atap,

'Allahlah yang menjadikan bumi bagi knmu tempat

menetap dan langit sebagai atap,.."

Bumi merupakan tempat menetap yang cocok
bagi kehidupan manusia pada berbagai sudutnya
yang kami isyaratkan secara global. langit merupa-

kan bangunan yang kokoh pertaliannya, dimensi-

nya, gerakannya, dan perputarannya. Karena ifu , ia

terjamin kekokohan dan kestabilan bagi kehidupan
manusia Juga diperhitungkan secara cermat dalam

rancangan alam ini; dan diperhitungkan stuktur-
nya secara mendalam.

Kemudian penciptaan langit dan bumi dikaitkan
dengan penciptaan manusia berikut re zeklty ay ang

baik-baik seperti yang sebagian rahasianya telah
kami isyaratkan,

"...Dan membentuk kamu hlu membagusknn rupamu

sertn m.smb€ri reuki drngan sebagian yng baik-baik. . . . "

Rangkaian ayat dan karunia ini ditutup seperti
rangkaian ayat sebelumnya ditutup,

"...Yang demikian adnlah Allnh Tuh"anmu, Mahnngung

Allnh, Tuhnn semesta alam. " (al'JN,{ir:'lrnin: 64)

Dialah Yang Menciptakan, menakdirkan, meng-

atur, memelihara kamu, dan menetapkan tempat
untukrnu pada kerajaan-Nya. Yang berbuat demi-

kian itu adalah Allah, Rabb kamu. 'Maka, Maha-
agung Allah." Mahaagung keagungan-Nya dan

berlipat-lipat. Dialah "Rabb semesta alam", semua

alam.

'Dialnh Yang hidup lekal-.,"

Ya. Dialah semataYang Hidup kekal. Yang Maha-

hidup secara substansial, bukan kehidupan yang

diupayakan dan diciptakan. Hidup yang tidak me-

ngenalpermulaan dan akhir, tidaklenyap dan tidak
sirna, tidak berubah dan berganti. Tiada satu per-

kara pun yang memiliki sifat kehidupan seperti itu.
Mahasuci Dia. Dialah semata yang memiliki ke-
hidupan seperti itu. Dialah semata yang memiliki
sifat ketuhanan ka5ena Dialah Yang memiliki ke-
hidupan demikian. Jadi, Yans Mahahidup hanyalah
Allah,

"...Tiada llah (yang berhak disembah) melainkan
Dia...."

Karena itu,

"...Sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah ke-

padn-Nya...."

Pujilah Dia dalam berdoa,

"...Segala puji bagi Alkh Tulun semesta alam." (aI-
Mu'min:65)

Setelah rangkaian ayat, karunia, catatan penu-

tup, dan momen yang dahsyat ini-yang diliputi de
ngan hakikat keesaan, hakikat ketuhanan, dan

hakikat rububiah-ditampilkanlah pengajaran bagi
Rasulullah. agar beliau memaklumatkan kepada
kaumnya bahwa beliau dilarang beribadah kepada
selain Allah seperti yang mereka serukan. Beliau
diperintahkan berserah diri hanya kepada Allah
Rabb semesta alam,

66t-"irr3fi6Jr5"3L4jl,6+
'u,j6 .!l 8 ij a* oj,E Q:!ia'E

s
"Katakanlah (ya Muhammad), 'Sesunguhnya aku
dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah

selain Allnh setelah dntang kepadnku keterangan-lu-

terangan dnri Tuhnnku; dan aku dipnintahknn supaya

tunduk patuh kepada Tithan semesta alam."'(aI-
Mu'min:66)

Beliau mengumumkan kepada orang{rang yang

berpaling dan ayat-ayat Allah dan yang meng-
ingkari karunia-Nya bahwa dirinya dilarang me-
nyembah pihak selain Allah yang mereka serukan.
Katakanlah, "Aku dilarang dan takkan melakukan-
nya'setel.ah datang lupadaku lwterangan-leeterangan

dari Tuhnnka'. Aku memiliki bukti-bukti dan aku
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percaya pada bukti itu. Selayaknya aku merasa puas

dan membenarkannya, lalu aku memaklumatkan
pernyataan yang hak. Di samping tidak menyem-
bah selain Allah, aku pun berserah diri kepada Rabb
semesta alam. Dengan tidak menyembah selain
Allah dan berserah diri kepada-Nya, sempurnalah
suatu akidah."

Kemudian beliau diminta menyajikan salah satu
ayatAllah yang ada pada diri mereka setelah beliau
diminta menyajikan ayat-ayat-Nya yang ada pada
alam semesta. Yaitu, tanda kehidupan dan fase-fase
nya yang menakjubkan, supaya ayat ini dijadikan
pendahuluan bagi penanaman hakikat seluruh ke.
hidupan di hadapan Allah,

'i'# s'; # o"i rG a ru's G i\;

#'rKK^J;;\:\gtA{;
'Dialnh y ang mmciptaknn lamu dari tan"ah kemudian
dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah.
Kemudian dilahirkannya knmu sebagai seorang anak.
Lalu, (lnmu dibiarknn hidup) supiya lwmuiampai
kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan lidup
lagi) sampai tua, di antara knmu ada yang diwafatlmn
sebelum itu. (Kami pnbuat dtmikian) supaya kamu
sampai lrzpada ajalyangditmtulun dan supaya lamu
memahami(nya). Dialah yang menghidupkan dan
mematiknn, Apabiln Dia menetapkan suatu urusan,

Dia hanya berlun lupadnnya, Jadilah', m.alm jadilnh
ra. " (al-Mu'min: 67-68)

Pada kejadian manusia ini terdapat hal-hal yang
tidak terjangkau oleh ilmu manusia, sebab hal itu
ada sebelum adanya manusia. Tetapi, ada pula hal-
hal yang dapat dilihat dan dipantau manusia. Namun,
pemantauan ini pun baru dilakukan beberapa abad
setelah turunnya Al-Qur' an.

Penciptaan manusia dari tanah merupakan haki-
kat yang mendahului keberadaan manusia. Tanah
merupakan asal seluruh kehidupan di mukabumi.
Dari sanalah kehidupan manusia berasal. Tiada
yang mengetahui kejadian yang luar biasa itu
kecuali Allah. Tiada yang mengetahui bagaimana
berlangsungnya peristiwa yang mahapenting se-

lama sejarah bumi dan sejarah kehidupan ini.

Adapun perkembangbiakan manusia sesudah-
nya melalui pernikahan berlangsung melalui per-
temuan sel jantan, yaitu nuthfah, dengan sel telur.
l-alu, keduanya menyatu dan menetap dalam rahim
dalam bentuk 'alaqah. Pada akhir fase janin ke-
luarlah anak, yaitu setelah melewati beberapa per-
kembangan utarna yang dialami sel induk.

Jika kita merenungkan fasefase perkembangan
yang dilalui bayi sejak lahir hingga berakhirnya ajal
secara lebih mendalam dan intensif, maka kita
mengetahui adanya fasefuse utama, seperti tampak
dari konteks ayat, yang terdiri atas fase anak-anak,
kemudian fuse dewasa, dan akhirnya fuse usia tua.
Itulah fase yang mencerminkan dua sisi puncak
kekuatan dan kelemahan.

"...Di antara knmu ad.a yang diwafatkan sebelum

itrr...", yakni sebelum mencapai semua fase atau
sebagiannya. "...Supaya kamu sampai kepada ajal
yang ditentuknn...'l ditakdirkan, dan diketahui tanpa
dapat dimajukan atau dimundurkan.

"...Dan supaya kamu memahaminy a." (al-Mutmin:
67)

Dengan mengikuti perjalanan janin, perjalanan
persalinan, dan perenungan, kita dapat mengetahui
betapa baiknya penciptaan dan pengahran itu. Dalam
hal ini, pengetahuan tersebut akan memiliki peran
penting.

Perjalanan janin merupakan perjalanan yang
menakjubkan dan sungguh mempesona Kita dapat
mengetahui lebih banyak mengenai hal itu ter-
utama setelah adanya kemajuan dalam bidang ke-
dokteran dan geneokologi. Namun, isyaratAl-Qur'an
yang cermat mengenai hal itu sejak 14 abad yang
lampau membuat kita terkesima, dan tak dapat di.
cerna akal, jika tanpa melalui perenungan dan pe-

mikiran.
Perjalanan kehidupan janin dan anak sungguh

menohokperaszan manusia dan menyentuh kalbu
insan di mana pun dan dalam fase perkembangan'
siapa pun. Setiap generasi merasakan sentuhan ini
menurut cara dan pengetahuannya masing-masing.
lalu Al-Qur'an menyapa semua generasi manusia
dengan fuse perjalanan itu. Maka, mereka mengeta-
hui, kemudian ada yang merespons dan ada pula
yang tidak meresponnya.

Allah mengakhiri ayat ini dengan menFrguhkan
hakikat proses menghidupkan dan mematikan,
sekaligus hakikat penciptaan dan kejadian,

"Dialnh yang mmghiduplun dan memntikan. Ap abik
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Dia menetapknn suatu nrusan, Dia hnnya berlmta lu-
padnnya, Jadilnh', mnkn jadilnh aa. "(al-Mutnin: 68)

Banyak ayatAl-Qur'an yang mengisyaratkan ke
hidupan dan kematian karena keduanya menyen-
tuh kalbu manusia dengan kuat dan dalam. Juga
karena keduanya merupakan fenomena yang me
nonjol dan berulang setiap kali manusia menyadari
kejadiannya. Kehidupan dan kematian mengan-
dung makna yang lebih besar daripada makna yang
tampak untuk pertama kalinya.

Kehidupan ihr bermacam-macam, demikian pula
kematian. Kita melihat bumi yang mati, kemudian
tampak memperlihatkan kehidupan. Kita melihat
pohon yang dedaunan dan rantingnya mengering
pada suafu musim, tetapi kemudian ia tampak mem-
bersitkan kehidupan di sana sini, berdaun, meng-
hijau, dan menjadi rimbun. Kehidupan memancar
dan melimpah dari pohon itu. Kita pun melihat telur
kemudian menjadi anak. Kita melihat biji kemudian
menjadi tanaman. Kita juga melihat perjalanan yang
sebaliknya. Yaitu, dari kehidupan menjadi kematian
sebagaimana perjalanan dari kematian ke kehidup
an. Semua ihr menyentuh kalbu dan menggelora-
kannya kepada adanya kekuastan yang mempeng-
aruhi dan mengatur. Gelora ihr bervariasi selaras
dengan manusianya dan situasinya.

Yang menjalankan kehidupan dan kematian ke-
pada hakikat penciptaan dan pengadaan tidak lain
kecuali sebuah kehendak untuk menciptakan,
menciptakan apa saja mel aluikataJadil"ahlTiba-nba
sebuahwujud memancarkan kehidupan dan men-
jadi ada. Maka, Mahasuci Allah, Maha Pencipta
yang sebaik-baiknya.

Nasib Penenta^ng 
"r;;; 

o,hh
dan Rasul-Nya

Di depan kejadian kehidupan manusia, di bawah
naungan pemandangan kehidupan dan kematian,
dan di bawah hakikatpenciptaan dan pengadaan tam-
paklah perdebatan tentang ayat-ayat Allah sebagai
sesuatu yang aneh dan ganjil. TampaHah pendusta-
an terhadap pararasul sebagai sesuatuyang meng-
herankan dan aneh. Karena itu, tindakan tersebut
dihadapi dengan ancaman yang menakutkan dalam
salah satu benhrk pemandangan l(amatyang keras,

$ l'3'A ;5 t \,y-:;e6j #.{$i J\} A
s,16:,t4)ih56+AtljKtji

t#3_J$ai56*j$ue"p'*'f lS'b;Jr;.
"i^',l;-? & cto4r\1i i* +4.e $
(;:,:':r,]G7i 

_u; n&,,F3 3ft g
,,'(:ifft U.A:;{+ f ;t};i Ki S
t;J"q\frd4{Q.61i$3;\4{t>&
r7.u"9V:6+3.$\J^i-;tg6;;{

t'a';<Si;'l&
"Apalmh kamu ti"dak melihnt fupada nrang-orangyang
memb antah ayat-ay at Allah ? B agaimanaknh mnekn
dapat dipalingkan? (Yaitu) zrang-zrang yang men-
dustaknn Al-Kitab (Al-Qian) dan waltyu yang di-
bawa rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kel"ak

mereka alan mengetahui, ketika belmggu dan rantai
dipasang di lzhn mnekn, seraya mnelm diseret lu dnlnm
air yang sangat panas. Kemudian mereka dibalar di
dal"am api, lnlu dikntalean lupada merekn, 'Manaknh
buhnla-berhnln yang sel"alu kamu persekutukan (y ang
lwmu sunbah) sekin Allnh?' Merekn mmjawab,'Muekn
telah hilang hryop dari knmi, bahkah kami dahulu
tilnk penwh meny embah sesuatu.'Seperti fumikianl"ah
Allah menyesatkan orang-orang lufir. Yang dtmikian
itu disebabknn lamu bersula rin di mulw bumi dmgan
tidnk bmar dnn lwrmn knmu selnlu bnsuka ria (dalnm

Item"akiatan), @ikntalcan lepadn mnekn)'Masuklnh
lmmu lu pintu-pintu nnaknJaltnnnnm, dan knmu lelcal
di dalamnya. Dan itulnh seburuk-buruk tempat bagi
nrang- orang y ang sombong. "" (al-Mutmin: 69-76)

Sungguh mengherankan perbuatan orangorang
yang memperdebatkan ayat-ayat Allah dan cakupan
ayat-ayat ini. Inilah pendahuluan yang menerang-
kan apayang menunggu mereka di sana,

"Apalah knmu tidak rukhnt kzpana orang-zrangyang
memb antah ay at-ayat Allah ? Bagaimanaknh mnekn
dnpat dipalingknn ? Yaitu lrang- zrang y ang mmdusta-
kan Al-Kinb (Al-Qian) dan wahyu yng dibawa
rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kel"ak merekn

akan mengetaft zi. " (al-Mu'min: 69-70)

Merekamendustakan satukitab dan satu Rasul,
tetapi hal itu dipandang sebagai pendustaan ter-
hadap seluruh ajaran yang dibawa para rasul. Sebab,
para rasul ihr menganut satu akidah yang tercermin
pada risalah terakhir sebagai benhrknya yang paling
sempurna. Karena ihr, mereka dianggap mendusta-
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kan seluruh risalah dan seluruh rasul. Seluruh pen-

dusta, baik dahulu maupun sekarang, jugamelaku-
kan hal itu tatkala mendustakan rasulnya yang datang
dengan membawa satu kebenaran dan satu akidah.

"Kelak mereka aknn mengetahui."Kemudian di-
jelaskan apa yang kelak mereka ketahui itu. Yaitu,
kehinadinaan di dalam azab dan bukan h anya azab.

"Ketikn betenggu danrantai dipasangdi lehn mnekn,
seraya mereltn diseret." (al-Mutmin: 71)

Mereka diseret dengan kehinaan seperti itu
bagaikan seekor binatang. Di manakah kemuliaan
manusia? Mereka telah mencopot kemuliaan dari
dirinya sendiri.

Setelah diseret dan ditarik ke dalam azabyang
menghinakan, akhirnya mereka dibawa ke air yang
panas dan neraka,

"Ke d.alnm air yang sangat panns, lumudian merekn

dibaknr di dalnm api." (al-Mu'rntn:72)

Mereka diikatdan diborgol seperti seekor anjing.
Tempat yang mereka tuju dipenuhi dengan air
panas dan apiyang menyala-nyala.

Tatkala berada dalam azab yang menghinakan,
mereka dicela, dihinakan, disalahkan, dan diungkit,

"Kemudian dikntalcan lcepada merekn, 'Manalmh bn-
hala-berhala yang selalu knmu persekutukan selain
AIIah ?''' (al-Mu'min: 73)

Mereka menjawab sebagai jawaban penipu yang
muslihatnya terbongkar, sedang dia berpufus asa

dan merugi.

'Merelcn menjawab, 'Merekn telah hilnng lenyap dari
knmi, bahknh knmi dahulu tidak pnnnh menyembah

sesuatu....tt

Berhala-berhala itu lenyap dari kami. Kami tidak
lagi mengetahui cara untuk mengenal mereka. Bah-
kan, kami tidak pernah menyembah mereka sedikit
pun. Semuanya ihr hanyalah ilusi dan perbuatan sia-

sia.

Jawaban yang memelas itu dipungkas dengan
gugatan terakhir,

"... Sep erti demikianlah Allnh meny esatknn nrdng- lrang
lafr."(al-Mu'min: 74)

Kemudian diarahkan kepada mereka gugatan
terakhir,

"Yang demikian itu disebabknn lamu bersukn ria di
mulrn bumi dmgan tidak bennr dnn lmrm"a lamu seLalu

bersuka ria (dalam lcemnlcsiatan). (Diknnkan lcepadn

mereka), 'Masuklah kamu lu pintu-pintu neraka

Jahannam, dan knmu kekal di dalnmnya.'Dan itulnh
seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang slm-
b ong. "' (al-Mt'rnin: 7 5 -7 6)

Duhai Penolong, betapaberatnya seretan dalam
rantai dan belenggu serta air panas dan api yang
menyala-nyala. Ternyata hal itu hanya sebagai pen-

dahuluan sebelufir seseorang memasuki jahanarn,

"Dan itulnh seburuk-buruk tempat bagi orang-orang
yang sombong. "Kesombongan merupakan sumber
kehinaan. Balasan atas kesombongan ialah peng-
hinaan.

Di depan pemandangan pemandangan kehinaan
dan azabyang mengerikan, akibat perdebatan ter-
hadap ayat-ayat Allah, dan akibat kecongkakan
yang membusungkan dada; ... diarahkanlah kepada
Rasulullah. dan dipesankan kepadanya supaya ber-
sabar atas kecongkakan dan perdebatan yang di-
jumpainya. Juga agar percaya pada janji Allah yang
hak dalam segala keadaan, baik Dia memperlihat-
kan sebagian yang dijanjikan-Nya naupun Dia me
nyimpan dan menanganinya sendiri. Karena, se-

luruh keputusan berpulang kepada-Nya, sedang
tugas Rasul hanyalah menyampaikan, dan mereka
dikembalikan kepada-Nya,

rirl;4&je.,6'3Lfi '-r-ri,t_*C

*sa_clg<ii!;:i"lit
'Maka, bnsabarl.ah kamu, sesungguhnya janji Allah
adalnh benar. Maka, meskipun Kami perlihatkan
lupadnmu sebaginn silsa yang Kami anmmknn kzpadn

merela ataupun Kami wafatlran lmmu (sebelum ajal
mmimp a mue l<n), namun l<cp ada Kami s aj alah lamu
dikembalilmn " (al-Mu'min: 77)

Di sini kita berhenti sejenak untuk merenung
dengan mendalam. Rasul yang menerima gang-
guan, pendustaan, kecongkakan, dan keingkaran
malah dikatakan kepadanya, "laksanakan kewajib
anmu dan berdirilah di atasnya! Hasil pelaksanzum

kewajiban bukanlah urusanmu." Bahkan, setelah
dadanya terobati dengan terwujudnya beberapa
ancamanAllah atas kaumyang congkak dan men-
dustakan, beliau tetap tidak menambatkan hatinya
atas pembuktian itu. Beliau hendaknya bekerja. Itu
saja. Melaksanakan kewajibannya, selesai! Persoal-
an itu bukanlah persoalannya, masalah ihr bukanlah



Juz XXIV az-Zunratr al-Mu'min, E Fushshilat (138) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X

masalahnya, tetapi seluruh persoalan itu milikAllah
dan Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya.

YaAllah, ZatYarg Mahatinggi. Wahai Pendidik
Yang Sempurna, yang memperlakukan para pelaku

dakwah dengan pendidikan yang sempurna ini,
yang membina pribadi Rasul-Nya. Itulah persoalan
yang menyulitkan diri manusia; persoalan yang
memerlukan kesabaran dari kalbu manusia yang
keras. Atau, karena kekerasan ini, manusia diarah-
kan dengan cara baru. Mungkin pendidikan ini
lebih sulit daripada kesabaran dalam menghadapi
gangguan, kecongkakan, dan pendustaan.

Tbrhambatnya keinginan manusia untuk melihat
bagaimanaAllah menyiksa musuh-musuh-Nya dan
musuh-musuh para dai-Nya, sedang di antara ke-

duanya masih terjadi permusuhan dan pertengkar-
an, merupakan masalah yang menyulitkan diri
manusia. Tetapi, itulah pendidikan Ilahiah yang
tinggi dan penyiapan Ilahiah bagi kaum terpilih
yang bersih. Juga untuk membersihkan jiwayang
terpilih dari segala noda rasa menang, walaupun
berupa rasa menang atas musuh.

Isyarat mendalam ini perlu direnungkan dan
kalbu dai hendaknya diarahkan kepadaAllah pada

setiap saat. Inilah sabuk keselamatan dalam mere
dam segala keinginan yang sejak awal telah diber-
sihkan, tetapi setan menyelami dan mengeruhkan
jiwa tersebut

3t4;r: ;'; bl,itaF ;S+Za:"5 r;;
c33;6tofts2!4;4is&s
G: {UG$ ;t\5 :6r s$ l^t e "y Lxq
'$'fWGa!ttf:,t$<,JV:ii-!46
qt'F:*63:,t#tb;uA
iptrl$: g,i it; At 1 ;U5U
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"Sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang
rasul sebelum kamu, di antaramereka adayang
Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka
ada (pula) yang tidak Kami eeritakan kepada-
mu. Tidak dapatbagi seorangrasul membawa
suatu mukjizatmelainkan dengan seizin Allah.
Apabila telah datang perintah Allah, diputus-
kan (semua perkara) dengan adil. Dan, ketika
itu rugilah orang-orang yang berpegang ke-
pada yang batil. (78) Allatrlah yang menjadikan
binatang ternak untuk kamu, sebagiannya
untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk
kamu maka& (79) Dan" (ada lagi) manfaat-man-
faat yang lain pada binatang ternak itu untuk
kamu dan supaya kamu mencapai keperluan
yang tersimpan dalam hati dengan mengen-

Dan, kamu dapat diangkut dengan
mengendarai binatangbinatang itu dan de-
ngan mengendarai bahtera. (80) Dia memper-
lihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan-
Nya). Maka, tanda-tanda (kekuasaan) Allah
manakah yang kamu ingkari? (81) Maka, apa-
kah mereka tiada mengadakan perjalanan di
muka bumi lalu m'emperhatikan beltapa kesudah-
an orang-orang yang sebelum mereka? Adalah
orang-orang sebelum mereka itu lebih hebat
kekuatannya dan (lebih b*ytk) bekas-bekas
mereka di mukabumi, maka apa yangmereka
usahakan itu tidak dapat menolong mereka.
(42) IvIaka, tatkala datang kepada mereka rasul-
rasul (yang dulu diuhrs kepada) mereka dengan
membawa keterangan-keterangan, mereka
merasa senang dengan pengetahuan yang ada
pada mereka dan mereka dikepung oleh azab
Allah yang selalu mereka perolok-olokkan ihr.
(83) Maka, tatkala mereka melihat azab Kami,
mereka berkatar'Kami beriman hanya kepada
Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-
sembahan yang telah kami persekuhrkan de-
ngan Allah.' (84) Makq iman mereka tirada ber-
guna bagi mereka tatkala mereka telah melihat
siksa Kami.'Itulah sunnah Allah yang telah
berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan, di
waknr iur binasalah orang-orang kafir." (85)
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Pengantar
Bagran ini merupakan penyempurnaan atas kG

mentar pada pelajaran sebelumnya. Yaitu, menyem-
purnakan pengarahan bagi Rasulullah. dan kaum
mukminin supaya bersabar hingga Allah meng-
':znkan dan merealisasikan j anj i dan ancaman-Nya,

baikperealisasian itu pada masahidup beliau mau-
pun setelah beliau wafat. Persoalannya bukanlah
persoalan beliau, tetapi persoalan akidah ini, orang
yang menganutnya, orang yang memperdebatkan-
nya, dan yang congkak terhadapnya. Hukum ten-
tang persoalan ini diserahkan kepada Allah. Dialah
yang menunfun gerak dan mengarahkan langkah
akidah sesuai dengan kehendak-Nya.

Bagian terakhiryang memungkas surah ini me
nyajikan beberapa aspek lain dari hakikat akidah.
Kisah persoalan ini ialah kisah yang panjang dan
klasik, tidak dimulai dengan risalah Islam dan
Rasul-Nya saw.. Sebelum beliau terdapat rasul-rasul.

Sebagian mereka dikisahkan kepadanya dan se-

bagian lagi tidak. Semuanya menghadapi pendusta-

an dan kecongkakan. Semuanya dilengkapi dengan
ayat-ayatdan aneka kejadian luar biasa. Semuanya
berharap andaikan Allah menampilkan suatu ke-
jadian hebat untuk menaklukkan para pendusta.

Namun, tiada ayat yang datang kecuali dengan izin
Allah pada waktu yang dikehendaki Allah. Ayat itu
merupakan seruan-Nya. Dia mengelolanya sesuai

dengan kehendak-Nya.
Ayat-ayat Allah itu kokoh di alam semesta dan

terlihat oleh mata setiap wakhr dan tempat. Melalui
ayat ihr, Allah menceritakan binatang dan bahtera.

Juga mengisyaratkan ayat lainnya secara umum,
yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun.

Surah dipungkas dengan sentuhan yang kuat
tentang puing-puing kaum terdahulu yang ber-

frilaku sebagai pendusta. Mereka tertipu oleh ke
kuatan, kemakmuran, dan pengetahuan yang di-
milikinya. Kemudian mereka dikenai sunnatullah,

"Mak4 iman mereka tiada berguna bagi mereka
tatkala mereka telah melihat siksa Kami.

Itulnh sunnah Alkh yang telnh bnlnku terltndnp hnmba-

h"amba-Nya. Dan di waktu itu binasalah zrang-orang
lilfr." (al-Mtmin: 85)

Dengan nada itulah, surah diakhiri sebagai surah
yang berkisar padapergulatan antarahak dan batil,
keimanan dan kekafiran, kesalehan dan kezaliman,
hingga surah dipungkas dengan penutup yang
terakhir.

Hakikat Mukjizat dan Ibrah dari Kaum
Terdahulu

-tA;( ;'A bi -it,AF ;stfrfi :,5 lfi
354i;t"fts<t4;4i;&;
G''5t\G4 rf\j iulriv .;t e'y4-hq

&<;,yft(ali
"Sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul

s ebelum lrnmu, di antara mrekn ada y ang Kami cnita-
knn kepadamu dan di antara merekn ada (pula) yang
tidak Kami ceritakan fupadamu. Tidak dapat bagi

selrang rasul membawa suatu mukji4t melainkan
dengan seizin Allnh. Apabila telah datang perintah
All"ah, diputusknn (semua perlmra) dmgan adil. Dan
lutika itu rugilah zrang zrangyangbnpegang lcepada

y ang batil." (al-Mu'min: 78)

Persoalan ini memiliki banyak latar belakang.
Allah mengisahkan sebagiannyadi dalam kitab ini,
dan sebagiannya tidak dikisahkan. Di antara masa-

lah yang dikisahkan ialah isyarat tentang jalan
panjang, yang mengantarkan, yang jelas, dan yang
memiliki rambu-rambu. Juga dikisahkan apa yang
ditegaskan oleh sunnah terdahulu yang berlaku
dan tidak dapat diingkari; serta penjelasan tentang
hakikat risalah, fungsi rasul, dan batasan-batasan-

nya dengan sangat jelas.

Ayat di atas menegaskan hakikatyang perlu di.
kuatkan di dalam jiwa dan dijadikan sandaran. Ayat
ini menguatkan dengan tegas,

'...Tidak dapat bagi sezrang rasul membawa suatu

mukjiaat melninlmn dengan sei<in Allnh...."

Diri manusia, termasuk diri rasul, berkeinginan
agar dalcrah mencapai ketinsgian dan agarkaum
yang congkak bertekuk lutut dengan cepal Karena itu,

mereka senantiasa menanti datangnya kejadian luar
biasa yang menumpas kaum yang sombong. Namun,
Allah hendak menguatkan hamba-Nya yang terpilih
dengan kesabaranyang mutlak dan merelakan diri-
nya untukAllah. Maka, Dia menerangkan kepada
mereka bahwa mereka tidak memiliki kewenangan
sedikit pun atas suatu perkara; fugas mereka berakhir
tatkala risalah disampaikan; dan datangnya kejadian
luar biasa ditangani oleh-Nya saat Dia menghendaki-
nya. Penjelasan dimaksudkan supaya kalbu mereka
merasa tenang, tenteram, dan nyaman. Juga supaya
rela dengan apayang ada di hadapannya serta me-
nyerahkan segala persoalan kepada-Nya.
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Allah juga hendak memberikan pengertian ke-
pada manusia ihwal hakikat ketuhanan dan kena-

bian. Mereka mengetahui bahwa para rasul itu ma-

nusia seperti mereka, yang dipilih Allah, dan di-
tentukan hrgasnya. Mereka tidak mampu dan tidak
pernah berusaha untuk melampaui batas-batas
tugas ini. Juga supaya manusia mengetahui bahwa
penangguhan suatu kejadian luar biasa merupakan
rahmat bagi mereka. Telah diputuskan dalam ke
tetapannya bahwa Dia akan menghancurkan para
pendusta setelah terjadinya peristiwa. Jadi, peris-

tiwa itu dianggap manusia sebagai penangguhan,

sedang Allah memandangnya sebagai rahmat,

"...Apabila telah datang perintah Allah, diputuskan
(semua perkara) dmgan adil. Dan lcetila itu rugilnh
orang-urang yang berpegang kepadn yang batil." (al-
Mu'min:78)

Di sana tiada lagi ada sarana unfuk beramal,
bertobat, dan kembali setelah adanya keputusan
Allah yang terakhir.

Para penuntut k"j.d; ru", ui"." aiarahkan ke
pada ayat-ayat Allah yang ada yang dilupakan ke
beradaannya karena sudah terlampau biasa. Jika
mereka merenungkan sebagian kejadian luar biasa
yang mereka pinta, dan ayat ihr pun membuktikan
ketuhanan, niscaya batallah perkataan bahwa ada

seseorang selain Allah yang menciptakan tanda itu.

Juga batallah pandangan bahwa ayat itu tercipta
tanpa pencipta, pengatur, dan pihak yang ber-
kehendak,

UWW\H,rt1;:,irr<G6i\i{il
ei;LW:$$59;144.63it'"9
g 6J:3 :j,i:i gSWr e,;')

*6;* Ai,*-r" aY' 4 t$; {-- })
'Allahlah yng menjadikan binatang ternak untuk
lwmu, sebagianrrya urrtuk knmu ltendnrai dnn sebagian-

nya untuk kamu makan. Dan (ada lagi) manfuat-
manfuat yang lain pada binatang ternak itu untuk
kamu dan supaya kamu mencapai keperluan yang
tersimpan dnlam hati dengan mengmdarainya. Dan,
knmu dapat diangkut dengan mengend.arai binatang-

binatang itu dnn dengan mengendarai bahtera. Dia
memp erlihatknn lup adnmu tanda- tntda (lee lans aan-

Ny a). Mala, tanda- tnnda (keku asaan) All"ah mnnnknh

yang lamu ingkari?" (al-Mu'min: 79-81)

Pertama-tama Allah menciptakan binatang ter-
nak sebagai ayat yang luar biasa seperti halnya
tubuh manusia. [alu, Dia menebarkan kehidupan
padanya, menyusunny4 dan menciptakan rupanya.

Semua itu luar biash dan tidak dapat diklaim oleh
manusia. Allah menghinakan dan menaklukkan
binatang ini bagi manusia, padahal di antnranyaada
binatang yang lebih besar tubuhnya dan lebih kuat
daripada manusia. Tbtapi, Dialah yang menjadikan-
oY&'

'Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk
lumu, sebaginnnya untuk knmu lundnrai dnn sebagian-

nya untuk knmu m.akan "(al-Mu'min: 79)

Yang berikut tidak perlu dihargai, misalnya se-

seorang berkata, "Binatang ihr seperti itu keadaan-

nya sejak dahulu, selesai! Binatang bukan sesuatu
yang luar biasa dan mukjizat bagi manusia. Bina-
tang ini tidak menunjukkan kepada adanya Khaliq
yang telah menciptakannya dan menaklukkannya
dengan segala karakteristiknya-"Tuturan fiffah dapat

mengakuinya tanpa ada perdebatan semacam itu.
Allah mengingatkan mereka akan nikmatyang

besar yang terdapat pad a ayat-ayatyang biasa,

'Dan supay a lamu mmrapai fuperluan yang tersimpan

dnlnm lwti dmgan mmgm.dnratny a, D ary lamu dap at
diangkut dengan mengendarai binntang-binatang itu
dan dmgan mmgendarai bahtera." (al-Mutmin: 80)

Keperluan yang terpendam dalam hati dan ke
perluan yang tercapai melalui binatang merupakan
keperluan yang besar pada saat itu sebelum adanya

sarana fansportasi, angkutan, dan perhubungan
kecuali dengan menggunakan ternak. Di sana masih
ada keperluan yang tercapai melalui bantuan bina-
tang hingga kini bahkan esok. Hingga kini ada per-
jalanan di beberapa daerah pegunungan yang hanya
dicapai dengan mengendarai binatang, walaupun
telah ada kereta, mobil, dan kapal terbang. Sebab,
pegunungan merupakan daerah terjal yang hanya
dapat diinjak kaki binatang.

"Dan lamu dapat diangkut dengan mengendarai

binatang-binatang itu dnn dengan mengenl"arai bah-

tera.'\ang iripun merupakan salah satu ayatAllah
dan nikmat-Nya bagi manusia. Berjalannya bahtera
di atas air berfumpu pada hukum dan keserasian
rancangan alam ini: bumi dan langitrya, daratan dan

lautannya, dan tabiat benda serta unsur-unsurnya.
Hukum tersebut mesti ada hingga bahtera dapat
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berlayardi atas air, baik berjalan dengan kemudi, uap,

atom, atau kekuatan lainnya yang dititipkan Allah
di alam ini dan mudah digunakan oleh manusia.
Karena ifu, diingatkanlah manusia saat ayat-ayat itu
disajikan dan nikmat-nikmat-Nya, disuguhkan.

Betapa banyak ayat seperti ini hadir dan tersebar
di alam semesta. Tiada seorang pun yang mampu
mengingkarinya,

"Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (ke-

kuasaan-Nya). Makn, tandn-nnda (kekuasaan) Allnh
manakah y ang lamu inglari ?" (al-Mu'min: 81)

Ya, di sana ada orang yang mengingkari. Di sana
ada orangorang yang mendebat ayat-ayatAllah. Di
sana ada orang yang menentang kebenaran. Namun,
tiada seorang pun di antara pendebat itu melainkan
karena menyimpang, pamrih, sombong, keliru, atau
karena tujuan lain yang tidak hakiki.

Di sana ada orang yang mendebat karena dia
zalim seperti Fir'aun dan sejenisnya yang meng-
khawatirkan kekuasaannya dan singgasananya.
Sebab, singgasana itu didirikan di atas mitologi
yang justru disapu oleh kebenaran yang menetap
kan hakikat ketuhanan yang tunggal.

Di sana ada orang yang mendebat karena dia
pemeluk paham komunisme yang akan hancur
manakala hakikat akidah samawiah mengakar dalam
diri manusia. Sebab, paham ini hendak melekatkan
manusia dengan tanah; mengaitkan hatinya dengan
perut dan syahwat tubuhnya; dan mengosongkan
hatinya dari penghambaan kepada Allah supaya hati
menyembah paham atau menyembah pemimpin.

Di sana ada orang yang mendebat karena dia
diuji sebagai tokoh agama, sebagaimana hal ini ter-
jadi dalam sejarah gereja di era pertengahan. Karena
ihr, tujuan perdebatannya ialah melepaskan diri dari
kekuasaan itu. Maka, dia mengembalikan masalah
tuhannya ke gereja.

Di sana ada sekian alasan mengapa orang men-
debat. Namun, fitrah akan menjauhi perdebatan ini
dan mengakui hakikat yang kokoh dalam hati
seseorang. Yakni, hakikatyang sejalan dengan ayat-

ayatAllah setelah didebat oleh berbagai pihak.

Pada bagian ,"r;r-;.ajikanlah nada kuat
yang terakhir,
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'Apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di
mukn bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan
orang- zrang y ang s eb elum mne kn ? Adalnh zrang- zrang
sebelum merekn itu lebih hebat lcekuatannya dnn fubih
banyak) belws-bekas merelea di muka bumi, makn apa
yang mnela usalalmn in tidnk dnpat menolnng mnekn,

Maka, tatlmln datarry lupada mnekn rasul-rasul (yang

dulu diutus kepada) mereka dengan membaua kzte-

rangan-keterangan, merekn meftma senang dtngan pe-
ngetnhuan yang ana pada merelm dan mnelm dikzpung
oleh azab Alkh yang selalu muelw perolok-olokknn itu.
Maka, tatkala mereka melihat alab Kami, mereka

bnlwta, 'Kami bniman lmnya lftpadn Alkh saja dan
kami kafr kepada sernbahan-sembahan yang telah
lumi pnsekutulan dmgan Allah,' Makn, im.an mnekn
tioln baguna bagi mneln tatlilI"a mcrelu telah melilnt
siksa Kami.'Itulah sunnah Allah yang telah berlaku
terhadap hamba-hamba-Nya. Dan, di waktu itu
bhasalahnrang-oraeglruf r."(al-Mt'min:82-85)

Puing-puing kaum terdahulu banyak dijumpai
dalam sejarah umat manusia. Sebagian jejaknya dapat
menceritakan kisahnya, dan sebagian lainnya ter-
pelihara dari mulut ke mulut, atau tercatat dalam
kertas dan buku. .Al-Qur'an sering mengarahkan
kalbu kepada kisah itu. Sebab, di dalamnya terdapat
makna yang menunjukkan aneka hakikat yang
kokoh pada langkatr perjalanan umat manusia; karena
kisah itu berpengaruh dalam terhadap jiwa manusia.

Al-Qur'an menyapa fihah melalui hakikat fitrah
yang diketahui oleh Yang menurunkan Al-Qur'an
ini, melalui pintu-pinhr fitrah, dan melalui jalan-jalan

masukyang dikehrk, lalu terbuka. Memang ada hati
yang memerlukan ketukan ringan, tetapi ada juga
yang memerlukan ketukan kuat, jika kalbunya telah
berkarat.

Al-Qur'an bertanya dan mendorong mereka me
lakukan perjalanan di bumi dengan mata terbuka,
perasz:um yang peka, dan kalbu yang cermat supaya
dapat melihat dan merenungkan apa yang terjadi
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sebelumnya di bumi dan apa yang mereka alami,

'Apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di
muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan

zrang- lrang y ang s eb elum mereka ?.... "

Sebelum menceritakan bagaimana akibat ini, Al-

Qur'an menerangkan keadaan orang-orang sebe-

lumnya dan membandingkan keadaan mereka
dengan umat terdahulu agar tercapailah komparasi
yang sempurna,

'...Adalnh zrang-lrangsebelum merekn itu lebih hebat

kekuatannya dan (ebih banyak) bekns-belas mnekn di
muka bumi...."

Kaum terdahulu lebih banyak, lebih kuat, dan'

lebih kaya. Di antara mereka ada generasi dan umat
sebelum bangsa Arab. Allah mengisahkan seba-
giannya kepada rasul-Nya, tetapi sebagian lagi tidak
dikisahkan. Di antara mereka ada umatyang kisah-
nya diketahui orangArab dan peninggalannya dilalui,

'...Maka, apa yangmerekn usahalwn itu tidak dapat
meno long merela." (al-Mu'min: 82)

Kekuatan, jumlah, dan kekayaan tidak dapat me
lindungi mereka dari perkarayang mereka anggap
tipuan. Bahkan, anggapan inilah yang menjadi
pangkal kecelakaan dan kebinasaan mereka,

'Mala, ntlala dnnng lepadn mnelw rasul-rasul (yang

dulu diutus lupada) mereka dengan membawa ke-

terangan-keterangan, mereka merosa senang dengan

pengetahuan yang ada pada merekn-.."

Ilmu tanpa keimanan merupakan fitnah yang
membutakan dan membuat semena-mena, karena
jenis ilmu zahiri ini menginspirasikan tipuan. Sebab,

pemiliknya berpandangan bahwa dia dapat memu-
fuskan dengan ilmunya berkenaan dengan kekuat-
an yang besar dan dapat menguasai hal-hal yang
besar pula. Lalu dia melampaui kapasitas dirinya
dan kedudukannya. Dia melupakan pihak men-
cengangkan yang belum lagi dikenalnya. Plhak itu
ada di alam semesta ini, sedang dia tidak mampu
melawan-Nya- Bahkan, untuk mengetahui-Nya atau

mengetahui sisi-sisinya yang terdekat.
Karena anggapan itu, dia menjadi besar lalu me

ngambil bagian melebihi porsinya. Dia melecehkan
ilmu-Nya dan melupakan kebodohan dirinya. Kalau-

lah dia berpikir, niscaya dia tahu bahwa apa yang
diketahui ialah yang tidak diketahuinya. Apa yang
dapatdilakukannya di alam ini ialah apayangtidak
dapat dikerjakarurya, bahkan untuk memahami rahasia

mengapa dia congkak.
Mereka ini bergembira dengan ilmu yang dimi-

likinya dan melecehkan orang sebelumnya yang
diceritakan kepada mereka,

"...Dan merelrn dikepung oleh a<ab Allah yang selnlu

m e r e ka p er o I o k - o lo kknn i tu. " (al-Ma'rnin : 83 )

Tatkala melihat Lab Nlahdengan nyata, jatuh-

lah topeng mereka dan pahamlah sejauh mana dia
tertipu. Mereka pun mengakui apa yang dahulu
mereka ingkari; mengakui keesaan Allah dan ingkar
terhadap sekutu-sekutu selain Allah. Sayang, ke-
sempatan bertobat telah habis.

'Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka

berknta, 'Kami beriman hanya kepadn Alkh saja dan

kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah

knmi pusekutulan drngan Allnh.' Makn, iman maekn

tiada bergunn bagi mnekn tatknla merekn telnh melilut
siksa Kami.... " (al-Mu'min: 84-85)

Hal itu karena sunnatullah telah berlaku, yaitu
tobat takkan diterima setelah munculnya azab Allah.
Tobat itu karena takut, bukan karena beriman,

"...Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap

hamba-hnmba-Nya...."

Sunnatullah itu kokoh, tidak goyah, tidak ber-
lainan, dan tidak menyimpang dari jalurnya.

"... D an di u aktu itu b inas alnh or ang- m ang lmfr. " (aI-
Mu'min:85)

Surah ini dipungkas dengan pemandangan yang

keras di samping pemandangan azab Allah yang
menyiksa para pendusta; pemandangan mereka
meminta tolong, ketakutan, dan memaklumatkan
pengakuan dan kepasrahan. Penufupan ini selaras

dengan atrnosfer, naungan, dan topik surah yang
utama.

Di dalam surah disajikan masalah-masalah akidah
yang ditangani oleh surah Makkiyyah, yaitu masa-

lah tauhid, masalah ba'ab'kebarrgkitan', dan masa-

lah wahyu. Namun, masalah ini bukan topik surah
yang menonjol, yang menonjol ialah pergulatan
arrtarahak dan batil, keimanan dan kekafiran, dan

kesalehan serta kezaliman. Isyarat-isyarat pertem-
puran inilah yang menunjukkan "kepribadian surah
ini" dan menunjukkan tanda keistimewaannya di-

banding surah-surah lain. J
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'TIaa Miim. (l) Diturunkan dari (Ttrhan) Yang
IVIaha Pemurah lagi Maha Penyayang. (2) Kitab
yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan
dalam bahasa Arab, unhrk kaum yang me-
ngetahuio (3) yang membawa berita gembira
dan yang membawa peringatan, tetapi ke-
banyakan mereka berpaling (daripada^nya); maka
mereka tidak (mau) mendenga"rka^n. (4) Mereka
berkata, 'Hati kami berada dalam tutupan
9."rS menuhrpi) apa yang kamu seru kami ke-
padanya dan di telingakami ada sumbatan dan
di antara kami dan kamu ada dinding, maka
bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja
(pula)'(5) Ifutakanlah,'Aku hanyalatr seorang
ma.nusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku
bahwa Ilah kamu adalah trah Yang Maha Esan

maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju

kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya
Dan, kecelakaan yang besarlah bagi orang-
orang yang mempersekutukan-Nya, (6) (yaitu
orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan
mereka ka.fir akan adanya (kehidupan) akhiraL
(7) Sesungguhnya orang-or:rng yang beriman
dan mengerjakan Fnat yang saleh mereka men-
dapat pahala yang tiada putus-putusnya.' (8)

Katakanlah,'Sesungguhnya patutkah kamu
kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam
dua masa dan kamu adaka^n sekutu-sekutu bagi-
Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Thhan
semesta alam.' (9) Dan Dia menciptakan di bumi
ihr gunung-gunung yang kokoh di atasnya Dia
memberkahinya da^n Dia menenhrkan padanya
kadax maka.nan-makanan (penghuninya) dalam
empat mas,L (Penjelasan ihr sebagai jawaban)
bagi orang-orang yang bertanya. (10) Kemu-
dian Dia menuju langit dan langit itu masih
merupakan asap,lalu Dia berkata kepadanya
dan kepada bumi"'Datanglah kamu keduanya
menurut perintah-Ku dengan suka hati atau
terpaksa-' Keduanya menjawab,'Kami datang
dengan suka hati.' (11) Maka" Dia menjadikan-
nya hrjuh larrgt dalam dua masa dan Dia me-
wahyukan pada tiap-tiap langit urusannya Kami
hiasi langit yang dekat denga^n bintang-bintang
yang cemerlang dan Kalni memeliharanya de-
ngan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan
YanglVlahaperkasa lagi Mafra Mengetahui. (12)

Jika mereka berpaling, maka katakanlat\'Aku
telah memperingatkan kamu dengan petir, se-

perti petir yang menimpa kaum'Aad dan kaum
Tsamud.' (13) Ketika rasul-rasul datang kepada
mereka dari depan da^n dari belakang mereka
(denga^n menyerukan), fanganlah kamu me-
nyembah selain Allah.' Mereka menjawab,
'Kalau Thhan kami menghendaki tentr Dia akan
menurunkan malaikat-malaikat-Nya, maka
sesungguhnya kami kalir kepada wahyu yang
kamu diutrrs membawanya.' (11) Adapun kaum
'Aad maka mereka menyombongkan diri di
muka bumi tanpa alasan ya^ng benar dan ber-
kata,'Siapakah yang lebih besar kekuatannya
dari kamiP Apakah mereka itu tidak mem-
perhatikan bahwa Allah yang menciptakan
mereka adalatr lebih besar kekuatan-Nya dari
mereka? Dan adalah mereka mengingkari
tanda-tanda (kekuatan) Kami. (15) Maka, Karni
meniupkan angin yang amat gemuruh kepada
mereka dalam beberapa hari yang sial, karena
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Kami hendak merasakan kepada mereka itu
siksaan yang menghinakan dalam kehidupan
dunia. Sesungguhnya siksaan akhirat lebih
menghinakan sedang meneka tidak diberi per-
tolongan. (16) Dan adapun kaum Tinmud maka
mereka telah Kami beri pehrnjuk tetapi mereka
lebih menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk
itu, maka mereka disambar petir azab yang
menghinakan disebabkan apa yang telah mereka
kerjakan. (17) Kand selamatkan orang-orang
yangberiman dan mereka adalah orang-orang
yang bertalnva- (18) Dan (ingattah) hari (ketika)
musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka
lalu mereka dikumpulkan (semuanya) (19) Se-
hingga apabila mereka sampai ke nerakao pen-
dengara.n, penglihatan, dan kulit mereka men-
jadi saksi terhadap mereka tentang apa yang
telah mereka kerjakan. (20) Mereka berkata
kepada kulit merekan'Mengapa kamu menjadi
saksi terhadap kamiP Kulit mereka menjawab,
'Allah yang telah menjadikan segala sesuatu
pa^ndai berkata telah menjadikan kami pandai
(p"t") berkata" dan Dialah yang menciptakan
kamu pada kali yang pertama dan hanya ke-
pada-Nyalah kamu dikembalikan.' (21) Kamu
sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari per-
saksian pendengaran, penglihatarL dan kulitnru
terhadapmu. Bahkarb kamu mengira bahwa
Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa
yang kamu kerjakan. (22)Dan yang demikian
ihr adalah prasangkamu yangtelah kamu sa.ngka

terhadap Thhanmu, prasangka itu telah mem-
binasakan kamu, makajadilatr kamu termasuk
orang-orang yang merugi (23)Jika mereka ber-
sabar (menerima az,ab), maka nerakalah tem-
pat diam mereka. DarLjika mereka mengemuka-
kan alasan-alasan, maka tidaklah mereka ter-
masuk orang-orang yang diterima alasan-
nya-(2a) Kami tetapkan bagi mereka teman-
teman yang menjadikan mereka memandang
bagus apayangada di hadapan dan dibelaka"ng
mereka dan tetaplah atas mereka kepuhrsan
azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum
mereka dari jin dan manusial sesungguhnya
mereka adalatr orang-orang yang merugi. (25)

Dan orang-orang yang kafir berkata, J*gar-
lah kamu mendengar dengan sungguh-sung-
guh akan Al-Q*'* ini dan buatlah hinrkpilnrk
terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan
(mereka) (26) Maka, sesungguhnya Kami akan
merasakan azab yang keras kepada orang-

orang kafir dan Kami akan memberi balasan
kepada mereka dengan seburuk-buruk pem-
balasan bagr apa yang telah mereka kerjakan.
(27) Demikianlah balasan (terhadap) musuh-
musuh Allah, (y.itr) neraka- Mereka mendapat
tempattinggal yangkekal di dalamnya sebagai
pembalasan atag keingkaran mereka terhadap
ayat-ayat Kami. (28) Dan or:Lng{rang ka.fir ber-
kata,'Ya Thhan kami, perlihatkanlah kepada
kami dua jenis orang yang telah menyesatkan
kami (yainr) sebagian darijin dan manusia agar
kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki
kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-
orang ya^ng hina.' (29) Sesungguhnya orang-
orang yang mengatakan, 'Thhan kami ialah
Allah', kemudian mereka meneguhkan pen-
dirian merekao maka malaikat akan turun ke-
pada mereka (denga^n mengata&an), Janganhfi
kamu merasa takut dan janganlah kamu me-
rasa sedihl dan beqgembiralah kamu dengan
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan
Allah kepadamu.' (30) Kamilah Pelindung-
pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di
akhiral Di dalamnya kamu memperoleh apa
yang kamu inginkan dan memperoleh (p"1")
di dalamnya apa yang kamu minta (31) sebagai
hidangan (bagimu) dari (Ttrhan) Yang tVIaha
Pengampun lagi IVIaha Penyayang. (32) Siapa-
kah yang lebih baik perkataa^nnya daripada
orang yang menyeru kepada Aflafr" mengerja-
kan amal yang ialeh da^n berkata"'Sesungguh-
nya aku termasuk orang-orang yang berserah
diriP (33) Tidaklah sama kebaikan da"n kejahat-
an. Tolaklah (kejahatan iUr) dengan cara yang
lebih baih maka tiba-tiba or:mg yang antaxamu
dan antara dia adapermusuhan seolah-olah telah
menjadi teman yang sangat setia- (34) Sifat-
sifat yang baik ihr tidak dia^nugerahkan me-
lainkan kepada orang-orang yang sabar dan
tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-
oriang yang mempunyai keberunhrngan yang
besar. (35) Daq jika setan mengganggumu de-
ngan suatu gangguan, maka mohonlah perlin-
dungan kepada Altah. Sesungguhnya Dialah
Yang Matra Mendengar lagi Maha Mengeta-
hui.'(36)

Pengantar
Masalah akidah dengan segala hakikatnya yang

mendasarmerupakan kajian surah ini. Yaitu, masa-
lah ketuhanan Yang Esa, kehidupan akhirat, dan
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pewahyuan risalah. Di samping itu, dikaji pula
metode berdalnvah kepadaAllah dan perilaku dai.

Segala hal yang ada dalam surah menjelaskan
hakikat ini dan menunjukkannya. Surah juga me-

nyajikan ayat-ayatAllah yang ada pada diri dan alam
semesta, mewanti-wanti orang yang mendustakan-
nya, mengingatkan puing-puing para pendusta dari
generasi terdahulu, dan menayangkan pemandang-

an para pembual pada hari Kiamat. Juga menerang-
kan bahwa kaum yang mendustakan itu, baik dari
golongan jin maupun manusia, adalah merekayang
tidak menerima aneka hakikat dan tidak berserah
diri kepadaAllah Yang Esa. Padahal, langit, bumi,
matahari, bulan, dan malaikal semuanya bersujud
kepada Allah, bersikap khusy.r, menerima, dan
berserah diri.

Berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang tung-
gal, maka pada permulaan surah dikemukakan,

"Katakanlah, Aku hanyalah seorang manusia seperti

knmu, diwahyuknn lepadnlru bahwa Ilnh knmu adnla.h

Ilnh Yang Mahn Esa, malw tetaplah padn jalan yang
lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun
krpadn-Nya. Dan lceal"ala"an yang besarl"ah bagi orang-

lrang y ang memp usekutulan- Ny a."' (Fushshilaf 6)

"Kataknnlah,'Sesunguhny a p atutknh kamu kafr lu'
p adn Yang merciptnlun bumi dalnm dua mnsa dnn kamu

adaknn s e ku tu - s e ku tu b agi - Ny a ? (Yang b er s ifu t ) dt mi -

kian itul"ah Tuhnn semesta alnm."'(Fushshilafi 9)

Dikisatrkan pula tentang kaum'Aad dan Tsamud
bahwa para rasul mereka telah menyampaikan
hakikat itu sendiri kepada mereka,

'Janganlnh knmu menyembah selnin Alkh." (Fush-
shilaf 14)

Pada pertengahan surah dikemukakan,

'Janganl.ah bersujud lupada mntah^ari dnn janganl"ah
(puk) lupadn bulan. Tenp| bersujudl"ah lupada Allnh
Yang menciptalmnny a, j ikn lmmu hnny a kepada- Ny a

saja menyemlaft. "(Fushshilau 37)

Pada akhir surah disajikan hakikatyang sama,

"Pada hari (T"hnn) memanggil merekn,'D i mannknh

sekutu-sekutu-Ku itu?' Mereka menjawab,'Kami
nyatakan lupadn Engknu bahwa tidak ada seorangpun

di antara lumi y ang mnnb ui lusaksian (bahwa Engknu

Pun] a sekutu)."' (Ftrshshil at: 47)

Berkaitan dengan masalah akhirat disuguhkan
ancaman bagi orang{rang yang tidak mempercayai
akhirat,
'Dan lucelalrnan yang besarlnh bagi orang-orang yang

mempersekutuknn- Nya, (yaitu) nrang-zrang yang tidnk
menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya
(luhidupan) akhirat." (Fushshilat: 6-7)

Dan, surah ditutup dengan,

"Ingatlah bahwa sesungguhnya merekn adal"ah dalnm
luraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka.

Ingatlah bahwa seiungguhnya Dia Maha Meliputi
segal.a sesuatz. "(Fushshilaf 54)

Pembicaraan masalah ini disajikan pula pada

beberapa panorama Kiamal Suafu sajian mengenai
apayang akan terjadi guna menguatkan bahwahal
itu pasti terjadi, bahkan cara seperti ini lebih me-
nguatkan dan mengkonkretkan masalah itu.

Sehubungan dengan masalah wahyu disajikan
sejumlah ayat, sehingga menjadikan topik ini se-

bagai topik utama surah. Surah dimulai dengan
wahyu secara rinci,

"Haa Miim. Diturunkan dari (Tuhan) Yang Maha
Pemurah lagi Mah"a Penlalang. Kinb yangdyelnsknn
ayat-ayatnya, yakni bacaan dalnm balrasaArab, untuk
knum yang mmgetahui, yang membawa berita gembira
dan yang membawa peringatan, tetapi lcebanyakan

merelm berpaling (dnripadanya); maka merekn tidak
(mau) mendengarknn. Mereka berkata, 'Hati kami
b nadn dnlnm tutupan (y ang menutupi) apa y ang knmu
seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sum-
batan, dan di antara kami dan kamu ada dinding.
Maka, bekerjalah kamu, sesunguhnya kami bekerja
(pula)' Kataknnlnh, Aku h"any alah seorang manusia

seperti kamu, diwaltyukan kepadaku bahua Tilhan
knmu a"dalnh Tuhan Yang Esa."'(Fushshilafi 1-6)

Pada pertengahan surah dikemukakan sam-
butan kaum musyrikin terhadap Al-Qur'an ini,

' D an orang- orang y ang laftr b u knta, Janganlnh knmu

mendengar dengan sunguh-sungguh aknn Al-@Li an

ini dan buatlnh hlruk-pikuk terhndapnya, supaya knmu

dapat mengalahknn (mnekn)."' (Fushshil at: 26)

Selanjutnya penyambutan mereka ini lebih
dirinci dan dibantah pula pendapat mereka,

"Sesunguhnya orang-zrang yang mengingkari Al-
Qtian letiltn Al-qrian itu datang kepada merekn,

(merelm itu pasti akan celnka), dan sesungguhnya Al-

QLf an itu adalnh kitab yang muka. Yang tidak datang

kepadanya (Al-Qian) lcebatilan baik dari depan

mnupun dnri belnlmngnya, yang diturunknn dnri (Tuhnn)

Yang Mahnbij aks ana lagi Mahn Terp ui i. Tidakkh ona

yang dikntaknn (oleh orang-orang ka.ftr) lupadamu itu
selain apa yang sesungguhnya tel"ah dikatnknn lupada



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X (147) Juz XXIV: oz-Zumar, al-Mu'ttti,r, E Fushshilat

rasul-rasul seb elum kamu. Sesungguhny a Tuhnn knmu
b erutr - benar mempuny ai ampunan dan hukum.an y ang
pedih. Dan jika Kami jadikan Al-QLr an itu suatu
bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah
merekn mengatakan, 'Mengapa tidak dijekxkan ayat-
ayatnya.' Apakah (patut Al-Qi an) dalam bahasa

asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Kataknnlah,
'Al-Qi an itu adalah petunjuk dan penawar bagi
zrang-lrang yang berimnn. Dan orang-orang y ang tidttk
beriman pada telinga mereka ada sumbatnn, sednngAl-

Qi an itu suatu kegelapan bagi merekn. Mereka itu
annkh (sepnti) zrang-urangyang dipanggil dnri tmQat
y ang j au h. "' (Fushshil at: 4l - 4 4)

Adapun tentang metode dakwah dan perilaku
dai, maka ditegaskan,

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada
zrang y ang meny eru kp ada Allnh, mmgerj akan amal
yang saleh dan berknta, 'Sesungguhnya aku termasuk

zrang-orang yang berserah diri.' Tidaklah sama lce-

baiknn dnn kejahatan. Tolnkkh (le'jahann ilu) dzngan

cara y ang lebih baik, makn tiba-tiba zrang yang antnra-
mu dan dia ada permusuhan seolah-olnh telah mmj adi
teman yang sangat setia. Sifotsifat yang baik itu tidak
dianugerahkan melainkan kepada lrang-zrang yang
sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada
zrang- zrang y ang memp uny ai keb er untungan y ang
besar. Dan jikn setan mengganggumu dengan suatu
gangguan, malm mohonlnh pnltndungan lupadn Allnh.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi
Mahn Mengetahui. " (Fushshilaf 33-3 6)

Masalah ini disajikan dalam himpunan pengaruh
perasaan yang dalam. Disajikan pada arena semesta
yang dipenuhi dengan ayat-ayatyang agung. Disaji.
kan pada mikrokosmos manusia yang menakjub-
kan kejadiannya. Disajikan pada arena manusia me
lalui puing-puing kaum terdahulu. Dan, akhirnya
disajikan pada suasana pemandangan Kiamat dan
pengaruhnya yang dalam. Sebagian pemandangan
ini sangatlah unik gambaran dan situasinya serta
menimbulkan kedahsyatan.

Di antara pemandangan semesta pada surah ini
ialah pemandangan penciptaan pertama atas bumi
dan langit dengan sedikit terperinci,

"Kataknnlah,'S esunguhny a p atutknh knmu kafir lu -

pada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan
kamu adnkan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bnsifat)
demikian itulnh Tuh"an semesta alam.'Dan Dia men-

ciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di
atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan
padanya kadar makanan-makanan (penghuninya)

dalam empat masa. (Penjektsan itu sebagai jawaban)
bagi orang-orangyang butanya. Kemudian Dia mmuju
langit dan langit itu masih merupakan asap, lnlu Dia
bnknn lrzpadnnya d.an fupadn bumi, 'Datanglah knmu
keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau
terpaksa.' Keduanya menj awab,'Kami datang dengan

suka hati.'Malns Dia menjadikannya tujuh langit
dal"am dua mnsa dan Dia meualryuknn padtt tiap-tiap
langit urusannya. Kami hiasi lnngit yang deknt dengan

bintang-bintang yang cemerlang dan Kami meme-

lifutrany a dengan sebaik-baikny a. Demikianlah keten'
tuan Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui."
(Fushshilatz 9-12)

Pemandangan makrokosmos lainnya ialah tanda-
tanda kekuasaan berupa malam, siang, matahari,
bulan, beribadahnya malaikat, kekhusyuan bumi
dalam beribadah dan denyut kehidupannya,

'Dan sebagian dnri tandn-tanda lukuasaan-Nya ialah
malnm, sinng, m"atahnri, dnn bulan.Jangankth bersujud

fupada mntah.ari dan janganlnh (pula) kepada bulnn.
Tinpi, bnsuj udlnh krpadn Allnh Yang mmciptalmnnya,
jika kamu hanya fupada-Nya saja menyembah.Jika
merekn menyombongknn diri, mnkn merekn (makikat)
yangdi sisi Tithnnmu bertasbih kepada-Nya di malnm
dan siang hari, sedang mnelm tidak jemu-jemu. Dan
sebaginn dari tnndn-nndn (lelaasann)-Nya bahwa knmu

melihat bumi itu luring tandus, makn apabiln l(ami
turunknn air di atasnya, niscaya ia bergnak dan subur.

S es ungguhny a (Tuhnn) Yang menghidup knnny a tentu

dapat menghiduikan yang mati. Sesungguhnya Dia
Mahnkuasa atas segaLa sesuatu. " (Fashshilat 37-39)

Dalam surah ini hakikat dirimanusiadisingkap
kan dan diperlihatkan kepada pemilknya dalam
keadaan transparan, tanpa penutup,

"Manusia tidak jemu memohon kebaikan.Jikn merekn

ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lngi putus
hnrapan. Danjikn Knmi mnasaknn lepodnnya sesuatu

rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan,
postilah dia berkntn, 'Ini adal"ah hnkku, dan aku tidak
yakin bahwa ltari Kiamat itu akan dntang. Dan jika
aku dikembaliknn kepada Tuh.anku, maka sesungguh-

nya aku akan memperoleh kebaikan pada sisi-Nya.'
Makn, Kami benar-benar akan memberitakan kepada

orang-orang knfr apa yang tel"ah merekn kerj aknn dan
akan Kami rasakan kepada mereka, wab yang keras.

ApabiLa Kami mzmberiknn nikmat kepada maiusia, ia
berpaling dan menjauhkan diri. ntupi, apabiln ia di-
timpa malnpetakn, malu ia banyak berdoa." (Fush-
shilaf 49-51)
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Di antarapuing umatterdahulu yang digambar-

kan dalam surah ini ialah puing kaum'Aad dan

Tsamud,

'Adapun kaum Aad maka mereka menyombongJrnn

diri di mula bumi tanpa alnsan yang benar dan ber'

kata, 'siapakah yang lebih besar kekuatannya dari
knmi?' Apaknh merekn itu tidnk memperhntilmn bahwa

Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar

lulaatan- Ny a dmi mnela ? Dan adalnh merela mmg-

ingknri tanda-tan"da (ktkuatan) Kami. Makn, Kami
miniupknn angin yang amat gemuruh kpada mneka

dnki beberapa hari yang sial, larenn Kami hendnk

merasakan kepada muela itu silcsaan yang menghim-

kan dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya siksaan

akhirat lzbih menghinaknn sedang mnelu tidak diberi
pntolongan. Dan, adapun lmum Tamud mnkn mnekn
-tekh 

Kami beri petunjuk tetapi merekn lebih mnyukni
buta (kesesatan) dari petunjuk itu, makn mereka di-
sambar petir azab yangmenghinnlcan disebabkan apa

y ang telnh merekn knj akan. Kami s elnmatknn orang-

lrang yang beriman dan mereka adalah orang-orang

yang bernkwa. " (Fushshilat 15- 18)

Di antara pemandangan Kiamat yang berpeng-

aruh pada surah ini ialah,

'Dan (ingatlnh) hnri (lutlka) musuh-musuh Allah di-
gting lG dnlnm rurakn lnlu mcrelu dikumpullan (snnun-

nyal. Sehlngga apabila mereka sampai ke neraka,

pendmgaran, penglilmtan, dnn kulit merekn mmjadi
-salrsl 

tihndap merekn tentang aPa Yng telnh merekn

teerjakan. Dan mereka bnkata kepadn kulit merelca,

'Aiengapa kamu menj adi saksi tahadap kami ?' Kulit
mn elm mmj aw ab, Allnh y ang telnh mmi adilwn s egal"a

sesuatu pandai bnknn tulnh menjadiknn lmmi pandai
(puln) berlcata, dnn Dial"ah yang merciptakan kamu

pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah
- 
kamu dilumbalilun."' (Fushshilau 19-21)

Pemandangan lainnya ialah gambaran orang
yang menipu dan yang tertipu di akhirat,

'Dan orang-orang lafa bnlata, 'Ya Tuhnn lami, per-

lihntlanlnh fup adn kn mi dua j enis orang y ang telnh mz -

nyesatkan lwmi (yaitu) sebagian darijin danmanusia

agar kami letakknn keduanya di bawah telnpak l(nki

knmi supay a fu dua j mis itu menj adi orang- lrang I ang

hina. " " (Fushshilau 29)

Demikianlah berbagai hakikat akidah dalam

surah ini disajikan dalam himpunan pengaruh yang

mendalam. Boleh jadi kumpulan pengaruh yang

warna-warni ini menerangkan atmosfer surah,

menggambarkan karakternya, dan melukiskan

naungannya. Kenyataannya, sejak permulaan surah

hingga akhir surah, kalbu menjumpai aneka peng-

aruh dan hentakan yang membawanya ke kerajaan

langit dan bumi; ke relung-relung jiwa, ke puing-
puing manusia, dan ke alam Kiamat. Surah meng-
getarkan dawai hati dengan beberapa sentuhan
yang memberikanpengaruh mendalam.

Redaksi surah, dengan berbagai topik dan
pengaruhny4 berlangsung dalam dua bagian yang

rangkaiannya sangat padu. Bagian pertama diawali

dengan ayat-ayat yang menceritakan penurunan Al-
Kitab, karakternya, dan sikap kaum musyrikin
terhadapnya. Iilu, diikuti kisah penciptaan langit
dan bumi, serta penyajian kisah 'Aad dan Tsamud.

Pemandangan mereka di alhirat menjadi bukti bagi
pendengaran, penglihatan, dan kulil

Dari sana kembali pada pembicaraan tentang
mereka ketika di dunia dan bagaimana mereka
menjadi sesat itu. Lalu diceritakan bahwa Allah
mengikat mereka dengan teman yang jahat dari
kalangan jin dan manusia, yang membuat segalanya

indah dilihat dari depan maupun belakang. Di
antara pengaruh pertemanan ifu ialah ungkapan,

langanlnh lnmu m.endengar dmgan sungguh- sungguh

akan Al-Qti an ini dan buatlalt hiruk-pikuk ter-

hndnpnya, supaya kamu dnpat mmgal.ahlmn (mnekn) "
(Fushshilau 26).

Kemudian diceritakaan sikap mereka pada hari
Kiamat, yaifu membenci teman manusia dan jin
yang telah menipunya. Pada sisi lain diceritakan
orang-orang yang berdo4'Tuhan kami ialah Allah."
Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
maka malaikat akan furun kepada mereka, bukan-

nya teman-teman yang jahal seraya menenangkan
mereka, menyampaikan berita gembir4 dan meng-

umumkan tempatnya di dunia dan akhirat. Bagran

ini diikuti dengan hal ihwal dahvah danparapelaku-
nya. Bagian ini diakhiri dengan masalah itu.

Bagian itu diikuti dengan bagian kedua yang
menceritakan ayat-ayat Allah seperti malam, siang,

matahari, bulan, para malaikat yang beribadah,
bumi yang khusyu, dan kehidupan yang menggeliat
dan berkembang setelah bumi mati. Pembicaraan
ini diikuti dengan pembicaraan tentang orang{rang
yang mengingkari ay at-ay at Allah dan kitab-Nya.

Juga disajikan pembicaraan tentang kitab ini sambil

mengisyaratkan Kitab Musa dan kaumnya yang
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menentangnya. Dia menyerahkan urusan mereka
kepada Allah setelah tibanya ajal yang ditetapkan.

Setelah itu disajikan pembicaraan tentang Kiamat
yang hanya diketahui Allah. Dia juga mengetahui
buah yang tersembunyi di balik kelopak dan ke-
turunan yang tersembunyi dalam rahim. I-alu di-
suguhkan pemandangan kaum kafiryang diminta
tanggung jawab tentang para sekutunya. Pem-
bicaraan ini diikuti dengan topik tentang diri ma-

nusia yang bansparan, tanpa penutup. Meskipun
manusia sangat antusias atas kepentingan dirinya,
tetapi dia tidak benar-benar mementingkarurya. Se
hingga, dia berdusta dan kafir, tidak waspada ter-
hadap azab dan kehancuran yang disebabkan pen-

dustaannya.
Surah dipungkas dengan janji Allah yang akan

menyingkapkan ayat-ayat-Nya yang ada pada diri
dan pada alam semesta, sehingga mereka menjadi
terang dan percaya,

"Kami akan memperlihatknn kepada mereka tand.a-

tandn (lukuasaan) Knmi di segenap ufuk danpadn diri
merekn smdiri, whinggajelnslah bagi mnelm bahwa Al-

Qi an itu benar. Apalah Tuhnnmu tidak cukup (bagi

knmu) bahwa sesunguhnya Dia menyaksilan segaln

s e su atu ? " " (Fushshilat 53)

Surah diakhiri dengan nada akhir seperti itu.
Marilah kita memulai rinciannya.

Nabi Adalah t""".r";t

,1+4J5#;;tvJG&"#;
6i695ib*s;-s;g$rlt!;:1'"
1/'u6Sla6S;*'bre.{6}'€;,4
4L?.4;rrqv3JCl^;',e3^4r6;;i,(,
-"J6;KW3;ff69t;sL*ev;u

T;ir**VA!-&'-(|LCXtK6l-6t
,i+S\{"";41\{'i57tJ(S'4{A-
"4,+rg\Vr;)\fr r;'uji3y$'br$e

teffiiH
"'Haa Miim. Diturunkan dari (Tuhan) Yang Mahn
Pemurah lagi Maha Peny ayng. Kinb yng dij elnsknn

ayat-ayatnya, yakni bacaan dalttm baluasaArab, untuk
knum yang mengetahui, yang membawa berita gembira

dan yang membawa peringatan, tetapi lcebanyakan

merekn bupaling (daripadanya); maka merekn tidak
(mau) mendengarkan. Mereka berkata, Hati kami
b erada dnLam tutupan (y ang menutupi) apa y ang knmu

suu knmi kepadnnya futn di telinga knmi adtt sumbatan

serta di antara kami dan kamu ada din"ding. Makn,
bekujalah knmu, sesungguhnya knmi bekcrja (pulo).'
Katakanlah,'Aku hany alah s eorang manusia sep erti
lamu, diualryuknn lepadnla bahwa llnh knmu adal^ah

Ilnh Yang Mafut Esa, makn nnplnh pada jal.an yang
lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun
ktpadn-Nya. Dan leecelalmnn yang besarlnh bagi orang-

zrang yang memp ersekutuknn- Ny a, (y aitu) lrang- zrang

yang tidak menunailmn aknt dan merekn knfr alwn
adany a (kehidupan) akhirat. Sesungguhnya zrang-

orang yang beriman dnn mengerjaknn amal yang saleh

merekn mendapat pahnln yang tiada putus-putusnya. "
(Fushshilau 1-8)

Telah dikemukakan pembicaraan tentang pem-

bukaan surah dengan hurufyang terputus-putus
pada berbagai surah. Pengulangan pembukaan
dengan haa miim sejalan dengan metode Al-Qur'an
dalam mengulang isyarat tentang hakikat yang
menyentuh kalbu manusia, sebab fitrah kalbu ini
membufuhkan peringatan yang berulang-ulang.
Kalbu menjadi lupa bila tidak diingatkan dalam
kurun waktu yang lama. Kalbu memerlukan peng-

ulangan kembal.i dengan berbagai cara guna me
ngokohkan hakikat perasznn yang mengendap di
dalamnya. Al-Qur'an memperlakukan kalbu sesuai

dengan karakteristik dan kesiapan yang tersimpan
di dalamnya; selaras dengan apa yang diketahui
oleh Pencipta dan Pengafur kalbu ini menurut apa
yang dikehendaki-Nya.

"Diturunknn dari (luhnn) Yang Maha Pemurah lngi
Maha Penyayazg. " (Fushshilat 2)

Seolah-olah haa miim merupakan nama surah
atau jenis surah. Sebab, surah ini memiliki jenis

huruf yang juga menjadi lafaz Al-Qur'anini. Haa
miimberfungsi sebagai subjek, sedangkan 'Df-
turunlan dnri (Tuhnn) Yang Maha Pemurah Lagi Mahn
Penyayang"berfungsi sebagai predikat.

Pemakaian ar - r ahman dan ar - r ahim tatkala men-
ceritakan penurunan Al-Kitab menunjukkan sifat
yang dominan pada penurunan ini, yaifu sifat kasih
sayang. Tidak diragukan lagi bahwa penurunan
kitab ini merupakan rahmat bagi alam semesta, dan

rahmat bagi orang yang mengimani kitab ini dan
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mengikutinya. Juga sebagai rahmat bagi selain
mereka, bukan hanya untuk manusia tetapi untuk
seluruh makhluk hidup.

Al-Qur'an telah menetapkan sebuah manhaj dan

merancang garis yang bertumpu pada seluruh
kebaikan dan yang berpengaruh terhadap kehidup
an manusia, konsepsinya, pemahamannya, dan alur
perjalanannya. Pengaruh ini tidak hanya terbatas

bagi kaum yang mengimaninya, tetapi pengaruh-

nya bersifat global dan baru sejak ia datang ke alam

ini. Orangorang yang mengikuti sejarah umat ma-

nusia dengan penuh kesadaran dan kecermatan
serta mengikuti makna kemanusiaan yang univer-

sal dan mencakup seluruh segi aktivitas manusia,

niscaya memahami hakikat ini dan menerimanya.
Banyak di antara mereka yang telah mencatat ini
dan mengakuinya dengan tegas.

"Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan

dalnm bahnsa Arab, untuk kaum yang mengetahui."
(Fushshilau 3)

Penjelasan yang kokoh selaras dengan tujuan
dan sasran; selaras dengan berbagaijenis tabiat dan

akal; selaras dengan berbagai lingkungan dan

zmrran;dan selaras dengan berbagai kondisi psiko
logis dan kebutuhannya yang variatif. Penjelasan

kokoh yang selaras dengan pernyataan-pernyataan

tadi merupakan indikatoryang jelas padakitab ini.
Ayat-ayat kitab ini telah dijelaskan selaras dengan
pernyataan-pernyataan tadi; dan dijelaskan sebagai

bacaan yang berbahasaArab bagi kaum yang me-

ngetahui. Yaihr, kaum yang memiliki kesiapan unfuk
mengetahui, memahami, dan membedakan.

Al-Qur'an ini tampil menjalankan fungsinya,

"Yang membawa berita gembira dan yang membawa

peringatan...."

Membawa berita gembira bagi kaum mukminin
yang beramal dan memperingatkan para pendusta

yang berbuat buruk; menerangkan sarana untuk
meraih berita gembira dan peringatan dengan uslub

bahasa Arab yang jelas bagi kaum yang bertutur
dengan bahasa Arab. Meskipun begitu, mayoritas
mereka tidak menerima dan meresponnya,

"...Tinpi lubanyaknn mnekn berpaling (dnripadanya) ;
maka mereka tidak (mau) mendtngarkan. " (Fush-

shilail 4)

Kadang-kadang mereka berpaling sehingga
tidak pernah mendengarkannya. Mereka menjaga

hatinya agar tidak terpengaruh oleh Al-Qur'an yang

dahsyat. Mereka menganjurkan khalayak agar

tidak menyimaknya. Mereka berkata,

'Janganlah knmu mendengar dengan sunguh- sungguh

aknn Al- QLi an ini dnn buatlnh hiruk-pikuk terhodap-

nya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)."

(Fushshilat 26)

Kadang-kadang mereka mendengarkan dan
kadang-kadang tidik, sebab mereka melawan pe-

ngaruh Al-Qur'an ini terhadap jiwanya. Maka, se
olaholah mereka tuli dan tidak mendengar,

'Merelm bnkata, 'Hati knmi bnadn dalnm tutupan (yang

menutupi) apa yang lamu seru knmi kepadanya dan

di telinga lmmi ada sumbatan sertn di antara lmmi dan

kamu a.dn dinding. Makn, beknjakh knmu, sesungguh-

nya kami beknja (pula)."'(Fushshilat 5)

Mereka berkata demikian untuk menyatakan
keingkaran dengan sebenar-benarnya dan untuk
memutuskan harapan Rasulullah agar beliau tidak
lagi mengajak mereka. Pasalnya, mereka menjum-
pai dalam hatinya pengaruh dari ucapan beliau pada

saat mereka tidak ingin dan tidak hendak menjadi
orang beriman.

Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tem-
pat tertutup sehingga tidak terjangkau oleh kalimat-
mu. Jikakamu mau,lakukanlah perbuatanmu, dan

kami pun akan melakukan pekerjaan kami." Atau,
mereka berkata tanpa peduli, "Kami tidak peduli lagi
atas perkataan dan perbuatanmu; atas peringatan

dan ancamanmu.Jikakamu mau, melintaslah di jalan-

mu, karena kami pun akan melintas di jalan kami.
Kami takkan mendengarmu, lalukanlah apa yang
akan kamu lakukan. Datangkanlah apa yang kamu
ancarnkan kepada kami, karena kami tidak peduli."

lnilah contoh dari apayang diterima oleh pelaku

dakwah yang pertama. Rasulullah melintas di
jalannya, berdalavah dan berdakwah. Beliau tidak
menghentikan dakwah, tidak berputus asa, tidak
menganggap terlambat atas janji Allah untuknya
dan ancaman-Nya bagi para pendusta. Beliau terus
maju unhrk memaklumatkan kepada mereka bahwa
perealisasian ancaman Allah bukanlah wewenang-
nya. Beliau hanyalah manusia yang menerima wahyr,
lalu menyampaikannya, dan mengajak manusia
kepada Allah Yang Esa; kepada konsistensi di atas
jalan; dan memperingatkan kaum musyrikin se-

bagaimana diperintahkan. Setelah ini semua, per-

soalannya diserahkan kepada Allah. Beliau tidak
memiliki kekuasaan sedikit pun atas hal itu. Beliau
hanyalah manusia yang diperintah,

"Katalmnlah, Aku hnnyalnh seorang manusia seperti



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an X (tst) Jnz XXIV: az-ZunraE al-Mu'ntiu, E Fushshilot

knmu, diualryuknn kepadnku bahwallah knmu adnhh
Ilah Yang Mah.a Esa, makn tetaplnh pada jalnn yang
lurus menuju lupada-Nya dan mohonlah ampun lrc-
pada-Nya. Dan kecelnkaan yang besarlah bagi orang-

zrang y ang memp ersekutulan- Ny a. "' (Fushshilail 6)

Alangkah besarnya kesabaran, beban, keiman-
an, dan kepasrahan! Beliau tidak mengenal apa pun
dalam kesabaran seperti itu, berlepas diri dari se-
gala daya dan kekuatan pada kondisi seperti itu, dan
memikul beban karena dijauhi dan didustakan tanpa
meminta disegerakan mukjizatyang dapat menyadar-
kan kaum yang berpaling, berdusta, dan yang me
rendahakan. Dalam kesabaran itu beliau tidak me-
ngenal penderitaan; dan tidak mengenal beban pada
penderitaan. Beliau memandangnya sebagai ke-
sungguhan dalam menjalani salah satu aspek dari
realitas kehidupan. Kemudian beliau melanjutkan
langkahnya.

Dalam situasi seperti itu, dianjurkan supayaber-
sabaryang banyak dilakukan oleh para nabi dan rasul.

Jalan dakwah ialah jalan kesabaran, yaitu kesabaran
yang panjang. Kesabaran yang pertama harus di-
lakukan ialah bersabar dalam menanti hasil dakwah.
Sabar karena lambatoiya pertolongan bahkan lambat-
nya tanda-tanda pertolongan. Kemudian penting
sekali untuk berserah diri, ridha, dan menerima.

Tindakan terjauh yang diperintahkan kepada
Nabi saw. untuk menghadapi pelecehan dan hinaan
ialah mengatakan,

"...Dan k ceLaknnn yang baarlah bagi orang-zrang yang
mempersekutuknn- Ny a, y aitu orang-orang y ang tidak
menunaikan zakat dan mereka kafr akan adanya
(kehidupan) akhirat." (Fushshilat 6-7)

Dalam konteks ini zakat disebutkan secara khusus,
tentu karena memiliki keserasian yang belum lagi
kami ketahui. Ayat ini diturunkan di Mekah, sedang-
kan zakatbaru difardhukan pada tahun kedua hijrah
di Madinah, walaupun prinsip zakat telah dikenal di
Mekah. Di Madinah, ditetapkanlah nishab zakatharta
dan lainnya sebagai kewajiban tertentu. Di Mekah,
zakatmerrpakan perkara umum dan bersifatmana
suka dan tiada batas tertentu. Pelaksanaannya di-
serahkan kepada nurani masing-masing. Adapun
kekafiran ialah wujud kekafiran yang karenanya si
pelaku berhak menerima bencana dan kebinasaan.

Sebagian ulama menyebutkan tujuan zakat dalam
konteks di atas ialah keimanan dan kesucian dari
syirik. Mungkin demikian maknanya dalam konteks
ini.

Langrt dan Bumi Diciptakan dalam Beberapa
Periode

Penyeru melanjutkan langkahnya unhrk mene-
rangkan kepada mereka tentang buruknya kejahat-
an yang dilakukan karena syirik dan kafr. Dia mem-
bawa mereka pada arena semesta yang luas, yaitu
arena langit dan fumi. Alam semesta yang apabila
mereka dibandingkan dengannya, hanyalah se-

suahr yang tidak bermakna. Dia membawa mereka
pada arena ini unhrk menerangkan kekuasaan Allah
yang mereka ingkari; kekuasaan-Nya pada pen-
ciptaan alam semesta ini, sedang mereka merupa-
kan bagian daripadanya. Dia hendak mengeluarkan
mereka dari sudut pandang yang sempit dan kecil
yang digunakan untuk melihat dakwah ini, sehingga
mereka melihat dirinya sesuafu yang sangat besar.

Mereka terlalaikan dari melihat dakwah dan
Nabi saw. oleh orang lain. Mereka lalai dari kebe-
naran agung yang dibawa oleh Muhammad, yang
diterangkan oleh Al-Qur'an ini. Kebenaran yang
berkaitan dengan langit dan bumi; berkaitan de-
ngan seluruh umat manusia pada seluruh masa;
berkaitan dengan kebenaran besar yang melintasi
zaman, tempat, dan diri mereka; dan kebenaran
yang bertalian dengan seluruh rancangan alam
semesta,

_4i Ji;,ir *"!:Vs;)K3"t4 S w
,ai'Q'l6t$i'-ytu'*t!-,,1Y"t555J",+t
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"Katakanlah,'Sesungguhnya patutkah kamu kafir
kepada Yang menciptaknn bumi dal.am dua masa dan
kamu adalmn sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat)
dzmikian itulnh Tuhan semesta alnm.'Dia mencipta-
knn di bumi itu gunung-gunungyangkokoh ili atasnya.
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya
lndnr mnkannn-mnlannn (p enghuntny a) dnlnm emp at
masa. (Penjelasan itu sebagai jauaban) bagi zrang-
orangyang bntanya. I{emudian Dia mmuju kngtt dnn
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langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata
kepadanya dnn ktpadn bumi, 'Datanglnh knmu lcedua-

nla menurut perintah-Ku fungan sukn h"ati atau ter-
p alsa.' Keduany a menj aw ab,' Kami datang dengan

sukn hati.'Maka, Dia menjadikannya tujuh langit
dnl"am dua mnsa dnn D ia mewaltyukan padn tiap liap
Iangit urusannya. Kami hiasi Inngityangdelwt dmgan

bintnng-bintang yang cemnlnng dnn Knmi memelihnra-

ny a dengan sebaik- b aikny a. D emikianlah leetentuan

Yang Mahapnkasa lagi Maha Mengetahui." (Fush-

shilaf 9-12)

Katakanlah kepada merek4 "Sesungguhnya tat-

kala kamu kafir; tatkala kamu melontarkan perkata-

an penting dengan nada menghinakan, sebenarnya
kamu telah melakukan perkara yang amat besar,
ganjil, dan buruk. Kamu benar-benar mengingkari
Zatyang telah menciptakan langit dan bumi serta
menciptakan gunung-gunung di atasnya, member-
katinya, dan menciptakan makanan pokok."

7-atYang telah menciptakan langit dan menata
urusannya, menghiasi langit dunia dengan pelita
dan memeliharanya. Zat Y zng kepada-Nya tunduk
lansit dan bumi, patuh, taat, dan berserah diri. Namun
kamu, sebagian penghuni bumi, menolak dan mem-
bangkang.

Namun, redaksi Al-Qur'an menyuguhan hakikat
ini dengan metode Al-Qur'an yang menyentuh kalbu
yang paling dalam dan menggetarkannya. Kami
akan berupaya menelusuri untaian redaksi ini se
cara sistematis dan rinci.

"Katalanlah,'Sesungguhnya patutlah knmu knfr lce-

padn Yang mmciptakan bumi dalam dua masa dan

lamu adnlwn sekutu- sekutu bagi- Ny a ? (Yang bersifat)

demikian itulnh Tuhnn semesta al,am.' Dia mencipta-
lrnn di bumi itu gunung-gunurryyang lcnlah di atamla.
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya
ladar mnlmnnn-mnknnnn (p mghuniny a) dalam nnp at
masa. (Penjel.asan itu sebagai jauaban) bagi zrang-

nrang yng bntanya." (Fushshilat: 9-10)

Allah menuturkan hakikat penciptaan bumi dalam
dua hari. Sebelum menyajikan kisah-kisah lain ten-

tang bumi, kisah itu diikuti dengan episode pertama
penciptaan b umi. "hulnh Rnbb sunesta al.am. "l{ahart
mengingkari-Nya dan menjadikan sekutu bagi-Nya,
padahal Dia adalah pencipta bumi di mana kalian
tinggal. Adakah penghinaan, pelecehan, dan kebu-
rukanyang lebih keji daripadaitu?

Bukankah hanya dua hari sebagai lamanya
penciptaan bumi dan dua hari lagi digunakan unhrk
menciptakan gunung-gemunung, menenfukan kadar

makanan pokok bagi penghuninya, dan melimpahi-
nya dengan keberkahan? Bukankah hanya empat
hari unhrk menyelesaikan semuanya?

Tbnfu saja "hari" di sana ialah hari menurut per-

hitungan Allah yang lamanya hanya diketahui oleh-

Nya. Ia bukan seperti hari dunia. Hari di bumi hanya-

lah ukuran masa ya+g terjadi sejak terciptanya bumi.
Sebagaimana halnya bumi memiliki hari yang me
rupakan masa perputarannya pada dirinya sendiri
terhadap matahari, demikian pula planet-planet lain
memiliki hari. Bintang memiliki hari yang berbeda
dengan hari bumi. Sebagiannya lebih singkat dari-
pada hari bumi dan sebagian lagi lebih panjang.

Hari yang padanya bumi diciptakan dan hari
yang padanya diciptakan gunung-gunung dan di-
tentukan kadar makanan pokok penduduknya me-
rupakan hari yang berbeda dan diukur dengan
uktu'an yang berbedapulayang tidak kita ketahui.
Namun, kitamengetahui bahwahariitu jauh lebih
panjang daripada hari bumi yang kita kenal.

Kita hanya dapat menggambarkannya sesuai de
ngan jangkauan pengetahuan kita sebagai manusia.

Yaitu, hari tersebut merupakan masa yang dilalui
bumi fase demi fase hingga ia kokoh, kulitrya keras,

dan layak bagi kehidupan yang kita kenal. Hal ini,
menurut teori yang ada pada kita, menghabiskan
waktu 2 juta tahun bumi.

Hal itu hanya perkiraan ilmiah yang bersandar
pada penelitian batuan dan perkiraan usia tengah-
tengah bumi. Tatkala mengkaji Al-Qur'an, kita tidak
bersandar pada p'erkiraan-perkiraan itu sebab ia
merupakan kebenaran yang temporer, yang se-

benarnya tidaldah demikian. Ia hanyalah teori yang
dapat berubah. Kita tidak menafsirkan Al-Qur'an
beradasrkan hal demikian, tetapi kadang-kadang
kita menjumpai bahwa teori itu ada benarnya, jika
kita membandingkannya dengan nash Al-Qur'an,
keduanya berdekatan. Ifita juga menemukan bahwa
teori itu dapat digunakan untuk menjelaskan nash
Al-Qur'an tanpa memustahilkannya. Melalui cara
ini kita dapat mengatakan bahwa teori ini atau itu
lebih mendekati kebenaran sebab lebih dekat de-
ngan makna nash Al-Qur'an.

Pendapat yang sahih menyebutkan bahwa se-

mula bumi merupakan bola api yang berbentuk gas

seperti matahari sekarang. Pandapat lainnya me-

mandang bumi sebagai bagian dari matahari yang

terlepas karena alasan yang tidak sesuai dengan
ketentua. Bagian ini memerlukan waktu yang lama
hingga kulitnya dingin dan mengeras, sedangkan
bagian dalamnya tetap bergejolak karena panas,
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sehingga mengeluarkan batu yang sangat keras.
Tatkala kulit bumi dingin, bumi pun membeku

dan mengeras. Semula bumi merupakan bafuan
keras yang terdiri atas lempengan-lempengan batuan.

Pada awalnya, lautan tercipta melalui bersatunya H2
dan 01. Tatkala keduanya menyatu, timbullah air.

Udara dan air yang ada di bumi kita ini bekerja
sama dalam memecahkan dan memisah-misahkan
bahr, membawanya, dan menancapkannya, sehingga
terciptalah bagran bumi yang dapat ditanami. Ke-
duanya bekerja sama dalam menciptakan sungai,
selokan, dan dalam memenuhi lembah. Maka, tiada
satu pun bagian bumi yang tercipta melainkan me
rupakan bekas reruntuhan atau "bangunan.'

Kulit bumi yang senantiasa bergerak dan beru-
bah dinamis ini menggetarkan lautan sehingga
timbullah gelombang dan uap air yang disebabkan
sinar matahari. Uap itu naik ke langit dan terbentuk-
lah awan yang kemudian menurunkan air hujan
yang tawar ke bumi dengan melimpah. Maka ter-
jadilah banjr, sehingga terciptalah sungai-sungai
yang mengalir pada permukaan bumi. Sungai ini
mengubah jenis batu menjadi jenis yang lain. Di
samping itu, sungai pun membawa batu dan meng-
alihkannya.

Permukaan bumi berubah melalui rangkaian abad,

ratusan, bahkan ribuan tahun. Salju yang beku juga
ikut andil dalam mengubah permukaan bumi se-
perti yang dilakukan oleh air bah. Demikian pula
halnya dengan angin. Matahari juga mempengaruhi
permukaan bumi seperti yang ditimbulkan air dan
angin melalui api dan cahayayang ditimbulkannya.
Demikian pula segala makhluk hidup ikut meng-
ubah permukaan bumi. Apa yang keluar dari perut
bumi berupa peristiwa gunung berapi turutmeng-
ubah permukaan bumi.

Anda bertanya kepada ahli geologi ihwal be-
batuan yang ada di kulit bumi, lalu dia memerinci
jenis yang banyak untuk Anda. Namun, di sini kami
akan menceritakan tiga kelompok besar.

Putamn,baitan beku atau api, yaifu bafuanyang
keluar dari dalam bumi ke permukaan sebagai
cairan yang kemudian membeku seperti batu granit
dan batu kleran. Kami sajikan sampelnya berupa
kristal-kristal dan kandungannya, baik yang ber-
warna putih, merah, maupun hitam. Setiap kristal
menunjukkan stukhrr kimiawi yang memiliki ek-
sistensinya sendiri. Bafuan ini terdiri atas beberapa
jenis pula yang menarik perhatian Anda bahwa
bafuan inilah dan batuan lainnyayang membentuk
permukaan bumi setelah bumi ini selesai tercipta

pada masa yang sangat lampau.
Kemudian air yang furun dari langit, atau yang

mengalir di sungai, atau yang membeku berupa es

memberikan perlakuan kepadanya. Demikian pula
halnya dengan udara, angin, dan matahari. Semua
ini mengubahjenis bahran ini, baik dari aspekkarakter
maupun strukfuq,kimiawinya, sehingga pada giliran-
nya menciptakan batuan lain yang belum lagi dapat
dikategorisasikan oleh para ahli.

Ke dua,batuan sedimen atau endapan, yaifu bafu an-

batuan bumi yang pecah dan terbelah karena per-
lakuan air, angin, matahari, atau makhlukhidup ke
mudian mengendap dan mengikat. Para ahli meng-
istilahkannya dengan sedimen karena batu itu tidak
lagi berada di tempatnya semula. Setelah terbelah
dan pecah dari bahr pertama atau saat menuju proses
pemisahan, bafu ihr dibawa air atau angin, lalu hrun,
mengendap, dan menetap di suatu tempat di bumi.

Krtiga, batuan yang diistilahkan oleh para ahli
geologi dengan batuan metamorf. Gunung batu
merupakan jenis batuan ini seperti yang digunakan
orang untuk membangun rumah-rumah di Mesir.
Batuan ini merupakan struktur kimiawi yang di-
kenal dengan karbonat kalsium. Ia tercipta di bumi
karena pengaruh makhluk hidup atau proses
kimiawi seperti yang dialami batu kerikil. Menurut
para ahli, unsur utama batu kerikil ialah oksida
kalsium seperti tanah liatyang sumbernya sama.

Batuan yang ini dan yang itu terjadi dan ter-
pengaruh oleh cepatnya perputaran bumi. Di antara
hal yang mempengaruhi kecepatan rotasi ialah
mengembang atau memuainya bumi disebabkan
hal tertentu pula. Jika pemuaian dan pengembang-
annya menurun, maka tidak akan menambah atau
mengurangi diameternya kecuali hanya beberapa
kaki.

Dengan kecermatan bumi seperti itu, tidaHah
mengherankan jika gunung-gunung yang kokoh
dapat menjaga keseimbangan bumi dan menahan-
nya Sehingg4 bumi tidak menjatuhkanmu sebagai-
mana hal ini ditegaskan Al-Qur'an pada 14 abad
yang lalu.

"...Dia memtrnknhinya dan Dia mmentuknn pa"danya

kndar mnlanan-makannn.... " (Fushshilau 10)

Penggalan ini menimbulkan gambaran pada
benak kaum terdahulu ihwal tanaman yang tumbuh
di bumi serta aneka barang tambang yang berman-
faatyang disimpanAllah di perutbumi seperti emas,
perak, besi, dan selainnya. Setelah sekarang Allah
menyingkapkan aneka keberkahan bumi bagi ma-
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nusia dan aneka pangan yang dapat disimpan untuk
waktu yang lama, maka makna penggalan ifu mem-
berikan garnbaran yang lebih luas lagi bagi benak.

Kita melihat bagaimana unsur-unsur udara be-

kerja sama hingga membentuk air; bagaimana air,

udara, matahari, dan angin bekerja sama hingga
membentuk tanah yang baik unhrk bercocok tanam;

bagaimana air, matahari, dan angin bekerja sama

hingga membentuk hujan sebagai sumber seluruh
air tawar berupa sungai yang tampak dan yang tidak
tampak dalam bentuk mata air dan sumur. Semua
ini merupakan sumber keberkahan dan sumber
kekuatan.

Di sana ada udara. Dengan udara itu, kita ber-
napas dan hidup.

Bumi merupakan bulatan yang dilapisi kulit yang

unsur utamanya berupa batu. Pada lapisan batu ter-
dapat lapisan air. Di atas lapisan batu dan air ini ter-
dapat udara sebagai gas yang tebal bagaikan lautan
yang memiliki kedalaman. Kita (keturunan manu-
sia), binatang, dantumbuhan, hidup di dalamudara
yang tebal ini dengan nyaman.

Dengan udarakita dapatbernapas melalui oksi.
gennya. Dengan udara tanaman tumbuh melalui
karbonnya, bahkan melalui oksida karbon yang di-

istilahkan oleh para ahli kimia dengan HO2. Tiinaman
tumbuh melalui oksida ini. Kita menyantap tanam-
an. Kita menyantap binatang yang juga memakan
tanaman. Melalui keduanya tubuh kita tumbuh.

Di sana ada beberapa gas, di antaranya nitrogen
yang berfungsi meringankan oksigen sehingga kita
tidak terbakar oleh udara yang dihirup. Di sana juga

ada uap air yang berfungsi melembabkan udara. Di
sana sejumlah gas lainnya dengan kadar minim, di
antaranya argon, heliaum, neon, hidrogen, dan se-

lainnya. Gas ini merupakan sisa-sisa dari peristiwa
terciptanya bumi pada fase pertama.

Materi yang kita makan dan yang dimanfuatkan
dalam kehidupan, demikian banyak jenis makanan
yang disantap untuk kekuatan, terdiri atas unsur-
unsurutamayang terkandung di dalambumi juga

di udara. Sebagai contoh adalah gula. Apakah gula
itu? Ia terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen.
Demikian pula dengan makanan, minuman, pakai-

an, atau sarana yang kita gunakan semuanya terdiri
atas unsur-unsuryang terkandung dalam bumi.

Semua itu menunjukkan suatu keberkahan; suatu
penentuan makananyang diciptakan dalam empat
hari. Semua ini tuntas dalam periode waktu yang
lama, yaitu hari-hari Allah yang kadarnya hanya
diketahuiAllah.

"Kemudian Dia menuju langit dan lnngit itu masih
merupakan asap, lalu Dia berkata lupadanya dan
kepada bumi, 'Datanglah kamu keduanya menurut
perintah-hfu dmgan sukn hnti atau terpahsa.' I{eduanya
mutjawab, 'Kami dntang dengan sukn hati.' Makn, Dia
menjadiknnnya tujuh langit dalnm duamasa dan Dia
mewahyuknn pada tipp-tlap langit urusannya. Kami
hiasi langit yang deknt dengan bintang-bintang yang
cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-
b aikny a. D emikianlah ketentuan Yang Mahap erkas a
lngi Maha Mengetahui." (Fushshilat: 11-12)

Di sini al- istiw a bermakna'menuju'. Bagi Allah
menuju berarti berkehendak . Tsummatidark selalu
menunjukkan urutan waktu, tetapi dapat pula me-
nunjukkan peningkatan konseptual dan secara
indrawi, langit lebih atas dan tinggi.

"Kemudian Dia menuju langit dan lnngit itu masih
merupakan o:ap...."

Ada kepercayaan bahwa sebelum diciptakan
bintang terdapat apa yang diistilahkan dengan
nebula. Nebula ini merupakan asap, yaitu gas.

Nebula tidaklah tercipta dari gas dan debu ke-
cuali sekadar sisa-sisa penciptaan bintang. Tedri
penciptaaan mengatakan bahwa galaksi terbuat dari
gas dan debu, dari dua materi ini terbentuklah planet-
planet melalui penggumpalan. Namun, kejadian ini
menimbulkan sisa-sisa dan dari sisa-sisa inilah ter-
benfuk nebula. Sisa-sisa penciptaan ini masih me-
nebarkan gas dan debu pada galaksi yang luas ini,
yang kadarnya setara dengan yang tercipta menjadi
planet-planet, dan planet-planet ini masih terus me-
ngambil debu dan gas ihr melalui gravitasinya. Planet
ini berfungsi seperti sapu bagi langit. Meskipun
jumlah "tukang sapu" itu memiliki jumlah yang
mencengangkan, tetapi tidak berarti jika dibanding-
kan dengan lahan langit yang luasnya demikian
mencengangkan.

Pernyataan di atas mungkin benar sebab sangat
dekat dengan makna hakikat Al-Qur'an, "Kemudian

Dia menuju langit dan langit itu masih merupaknn

asap."Ju1a dengan keadaan bahwa penciptaan 7
petala langit berlangsung dalam periode waktu
yang lama, yaitu dua hari menurut perhitungan hari
Atlah.

IGta cermati hakikatyang mencengangkan berikut

"Lalu Din berknn k padnrrya dnn kzpad"a bumi,'Datnng-
lnh kamu lceduanya mcnurut perintah- Ku dengan sukn

hati atau terpalca.' Keduanya menjauab, 'Kami
dntang dengan sukn hnti."'(Fushshilafi 11)
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Penggalan ini merupakan isyarat yang menak-
jubkan ihwal kepatuhan semesta ini kepada hukum;
kepada hakikat hubungan ketaatan alam ini dengan
Penciptanya serta kepasrahan kepada perintah dan

kehendak-Nya. Jadi, yang tunduk kepada hukum
ini bukan hanya manusia yang umumnya tunduk
dengan terpaksa. Ia tunduk secara pasti kepada
hukum ini, tidak dapat mengelak darinya. Alam
manusia ini hanyalah sebuah tameng kecil di atas

hamparan semesta yang menakjubkan. Hukum
alam semesta berlaku baginya, apakah ia suka
maupun tidak.

Namun, hanya manusia yang tidak patuh se-

patuh bumi dan langil Bahkan, dia berupaya untuk
melepaskan diri dan berpaling dari jalur yang mu-
dah dan ringan. Sehingga, dia membentur hukum-
hukum yang mesti dikalahkannya, lalu dia pasrah

dalam ketidakpahrhan. Kecuali hamba-hamba Allah
yang artinya, geraknya, gambarannya, kehendak-
nya, keinginannya, dan kecenderungannya telah
"berdamai" dengan semua hukum ini. Maka, dia
datang dengan patuh dan berjalan dengan mudah
dan ringan bersama derap langkah semesta yang
mencengangkan menuju Rabbnya bersama planet-
planet; serta berkomunikasi dengan segala ke-
kuatan yang ada padanya.

Pada saat itulah dia menciptakan aneka keajaib-
an dan menampilkan aneka hal yang luar biasa.
Sebab, dia sejalan dengan hukum berpedoman pada

kekuatannya yang mencengangkan. Kekuatan
bersumber dari hukum itu dan meliputinya dalam
perjalanan menuju Allah dengan penuh ketaatan.

Kita tunduk dengan terpaksa. Ingin kiranya kita
tunduk dengan taat. Ingin kiranya kita merespon
seperti yang dilakukan langit dan bumi, yaitu res-
pon dengan rela dan gembira dalam kebersamznn
dengan ruh wujud yang tunduk, patuh, responsif,
dan berserah diri kepada Allah, Rabb semesta alam.

Kadang-kadang kita ingin menampilkan gerak-

an-gerakan yang menggelikan. Roda takdir ber-
putar menurut caranya, kecepatannya, dan menuju
tujuannya. Sementara ifu, seluruh alam semesta
berputar mengikutinya selaras dengan sunnah
yang berlaku. Kadang kita menginginkan gerakan
yang cepat atau lambat, sqdang kita berada dalam
rombongan besar planet yang mencengangkan ini.
Pada saat kita memisahkan diri dari putaran roda
dan menyimpang dari langkah perjalanan, timbul-
lah kegalauan, ketergesa-gesaan, egoisme, ketama-
kan, keinginan yang berlebihan, dan kepanikan.
Kita terus tercecer di sana-sini, sedangkan rom-

bongan terus bergerak. Kita membenturkan diri
dengan tameng ini dan itu,lalu kita merasa sakit.
Kita bertabrakan di sana-sini, sementara roda terus
berputar dengan kecepatannya dan dengan caranya

menuju arahnya. Maka, lenyaplah seluruh kekuat-
an dan upaya kita dengan sia-sia.

Namun, tatkala kalbu kita beriman dengan
sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah
dengan sungguh-sungguh pula serta bertaut de-

ngan ruh wujud secara serius, maka kita akan me-

mahami hakikat fu ngsi kita, menyerasikan langkah
kita dengan lanskah takdir serta bergerak pada saat
yang tepat dengan kecepatan yang tepat pula, juga

dalamjangkauan yang sesuai. Kita bergerak de-

ngan seluruh kekuatan wujud yang bersumber dari
Pencipta wujud. Kita menciptakan aneka karya
besar secara nyata tanpa mengalami ketertipuan.
Sebab, kita mengetahui sumber kekuatan yang
menjadi modal kita dalarn menciptakan karya besar
tersebut dan kitayakin bahwakekuatan itu bukan-
lah kekuatan diri sendiri, tetapi ia bertaut dengan
kekuatan Allah yang besar.

Jika demikian, alangkah senangnya, alangkah
bahagianya, alangkah nyamannya, dan alangkah
tenteramnya kalbu kita saat melakukan perjalanan

singkat di atas planetyang patuh dan responsif ini,
yang berjalan bersama kita dalam derap perjalanan
besar menunju Rabb, sebagai tujuan utama.

Alangkah damainya jiwa tatkala kita hidup di
alam yang bersahabat. Semuanya berserah diri
kepada Rabbnyi. Kita dan dirinya pasrah. langkah
kita sejalan dengan langkahnya. Kita tidak men-
dahuluinya dan ia pun tidak mendahului kita sebab
kita merupakan bagian dari dirinya; sebab kita
bersamanya menuju satu fujuan,

"...Keduanya menjawab, 'Kami datang dtnga.n sukn

hnti.'Maka, Dia mmjadiknnnya tujuh langit dalam
dua m.asa dan Dia mewalryuknn padn tiap4iap lnngit
ur us anny a. " (Fushshilat : ll - 12)

Mungkin kedua hari itulah masa penciptaan
planet-planet dari nebula, atau selama dua hari itu
selesai penciptaan sebagaimana diketahui Allah.
Pewahyuan kepada setiap langit mengisyaratkan
pada pemberian hukum-hukum yang berlaku di
sana menurut pefunjuk dan pengarahan Allah. Tetapi,

kita tidak tahu hukum apakah yang dimaksud itu;
mungkin jarak jauh langit, mungkin galaksi yang
satu menjadi langit bagi yang lain, mungkin beberapa
galaksiyang memiliki jarak jauh berbeda merupa-
kan sejumlah langit, dan mungkin bukan demikian
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selaras dengan banyak kemungkinan dari makna
kata "langif.
"...Kami hiasi lnngit yang deknt daryan bintang-bintang

yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan

sebaik-baiknya...."

Demikian pula langit dunia tidak memiliki satu

maknayang terbatas. Mungkin ia merupakan galaksi

yang paling dekat dengan kita, yang dikenal dengan
Bima Sakti yang diameternya mencapai satu miliar
cahaya. Mungkin pula bukan itu selaras dengan
makna kata "l.angit"yangpadanya terdapat bintang
dan planet-planet yang menerangi kita bagaikan pelita.

"Kami memelihnrany a furryan sebaik-baiknl a" dat',
gangguan setan sebagaimana hal ini ditunjukkan di
berbagai surah lain pada Al-Qur'an. Kami tidak
memiliki pengetahuan yang rinci ihwal setan ini
kecuali sekadar isyarat-isyarat singkat di dalamAl-

Qur'an dan ini cukup bagi kami.

"...D emikianlah ke tentuan Yang Mahap erkasa lagi
Mahn Mmgetahui." (Fushshilau 12)

Adakah yang menakdirkan semua ini, yang
menahan seluruh wujud ini, dan yang mengahtr se
luruh wujud ini selain Yang Mahaperkasa, Mahakuat,
dan Mahakuasa; kecuali Yang Maha Mengetahui dan

Yang Maha Memahami aneka sumber dan muara?

Setelah wisata alam yang mencengangkan ini,
mengapa sikap orang-orang yang mengingkari
Allah dan menetapkan sejumlah sekutu bagi-Nya
tidak juga berubah? Mengapa tidak berubah, se-

dangkan langit dan bumi berkata kepada Rabbnya,

"Keduanya menjawab, 'Kami datang dengan suka

hnti. "'Mengapa manusia yang selemah semut kecil
yang merayap di muka bumi mengingkari Allah
dengan congkak dan bangganya? Apa balasan bagi
si congkak yang arogan ini?

Peringata^n unhrk ; Q*airy
dengan Peristiwa Lampau

3j!j!6i;+d" jr:^tK'rt;"V,;tg
Ji C)'t ui F+ A,X',t ]f;i ii:'ety$
-qlgi e 4:'i;.{ eJ r"tii $g-^f J yV'.U

i;lt,4:iUJV:6ffi$'a:S+{"3
rir?K\(J6jJz:;'qffi ;iJ6,:{,#.

g;6,3t1-w.Yagq':i&ffG&
e:i;i$tycJ-zLJev;;Q:&ffi:6

'e63\w:6"&;.,4,r#ft &5:,A.
6;,*.6%ell-ffJ rit* 6 ;u u Ai

*'o'Li"t3(3t]:r;i>Ji6;#
'Jilrn. merela berpaling makn kntaknnlah, Aku telah

memperingatkan kamu dengan petir, sepnti petiT y ang

menimpa knum Aad dan lwum Tiamud.' I{etika rasul-

rasul datang kepada mereka dari depan dan dari
belakang mereka (dengan menyerukan), Janganlah
kamu menyembah selain Alkh.'Mereka menjawab,
'Kal.au Tuhnnknmi menghendaki, tmtu Dia akanme-
nurunkan mal.ailmt-malailat- Ny a. Makn, sesungguh-

ny a lrnmi l<nfr fupada walry u y ang knmu diutus mem-

bawanya.'Adapun knum Aad makn merelil menyzm-

bongltan diri di mulw bumi tanpa alnsan yang bmar
dan bnknta, 'Siapaknh yang lebih besar lcekuatannya

dari lnmi ?' Apaknh mnela itu tidak memp erhntikan

bahwa Allnh yang menciptalan merela adnlnh lebih

besar lukuatan-Nya dari merelu? Dan adalnh merekn

mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. Maka,
Kami meniupkan angin yang amat gemuruh lupada
merelm dalnm beberapa hari yang sial, lmrena Kami
hendak rnerasakan leepada mereka itu silcsaan yang
menghinalrnn dnlam lehldupan dunin. Saunguhnya
silcsaan alihirat lcbih mmghinnlan sed.ang muelm tidnk
diberi pntolorryan. Dan adapun kaum Iiamud maka

mneka telnh Kami beri petunjuk tetapi merekn lebih

menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk itu. Makn,
mtrel<n disambar p etir aab y ang mmghinalan disebab-

knn apa yang telnh msrelil ku7 aknn. Kami selnma.tlan

nrang-nrangyang beriman dan mueka adnlah zrang-
nrang y ang b utalat)a." (Fushshilat: 13- 18)

Peringatan ini sungguh mengerikan dan mena-

kutkan,'Makn lfitakanlah, Aku telah mempningat-
kan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa

luum Aad dan kaum Tiamud"'yarrg sesuai dengan
buruknya kejahatan, kejinya dosa, arogansi kaum
musyrikin yang dikemukakan pada permulaan
surah, dan melencengnya manusia kafir dari derap
makrokosmos yang disampaikan sebelum diberi
peringatan.

Ibnu Ishak meriwayatkan kisah peringatan ini.
Dia mengatakan bahwa Yazid bin Ziyad mencerita-

J"Jt3$l$rlrx\i6li;-u-:eA
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kan dari Muhammad bin Ka'ab al-Kurdi, bahwa
pada suatu hari tatkala Utbah bin Rabi'ah, dia
seorzmg bangsawan, duduk di tengahtengah kaum

Quraisy, dia berkata, "Hai kaum Quraisy, bagai-

mana jika aku pergi menemui Muhammad, ber-

bicara kepadany4 dan memberikan beberapa tawar-

an yang mudah-mudahan diterima sebagiannya,
lalu kita penuhi tawaran yang diterimanya asal dia
tidak mengganggu kita?" Padahal, ketika itu Rasu-

lullah sedang berada di masjid sendirian.
Halitu terjadi setelah Harnzahmasuklslam dan

mereka melihat sahabat Rasulullah semakin ber-

tambah banyak.
Kaum Quraisyberkata, "Kami setuju. HaiAbul

Walid, temuilah dia dan berbicaralah dengannya."
Utbah pergi hingga duduk di sisi Rasulullah

seraya berkata, 'Hai anak saudaraku, engkau adalah

bagian dari kami, sehingga kamu mengetahui ke-

utamaan dan kedudukanmu di dalamkeluargadan
keturunan. Kamu telah membawa perkara yang

besar kepada kaummu. IGmu telah mencerai-berai-
kan keutuhan mereka, memandang dungu impian
mereka, mencela fuhan dan agama mereka, dan

mengingkari apa yang disembah oleh nenek moyang

mereka. Dengarkanlah, aku akan menawarkan
beberapa tawaran yang dapat kamu pikirkan. Mudah-

mudah-mudahan kamu dapat menerima sebagian-

nya."
Nabi saw. bersabda, "Hai Abul Walid, knnlnnkh

aku akanmmyimaknya."
Utbah berkata, "Hai anak saudaraku, jika per-

buatan yang kamu lakukan ihr karena ingin meraih
kekayaan, maka kami akan mengumpulkannya
untukmu sehingga kamu menjadi orang yang paling

kaya di arfiarakami. Jika perbuatan itu dimaksud-

kan untuk mendapatkan kemuliaan, kami akan

mengangkatrnu menjadi pemimpin kami sehingga

kami tidak akan memutuskan suafu perkara tanpa

kamu. Jika perbuatan itu dimaksudkan untuk men-

dapatkan kekuasaan, maka kami akan mengangkat-
mu menjadi raja. Jika apa yang kamu lakukan itu
merupakan pendapat yang kamu rasakan bahwa
kamu sendiri tidak mampu menolaknya, kami cari-

kan tabib untukmu. Kami akan mengeluarkan biaya-

nya hingga kamu sembuh." Dikatakan demikian
karena mungkin saja seseorang diganggu jin, se-

hingga perlu diobati.
Setelah Utbah selesai dan Rasulullah menyimak-

nya, beliau bertany4 "Hai Abul Walid, apakah sudnlt

selesai?"
'Utbah mengiyakannya.

Nabi saw. bersabda, "Sekarang d.engarlmn aku'"
"Ya, aku akan mendengarkannya," katautbah.
Nabi bersabda, "Dengan menyebut nama Allah

Yang Mahn Pemurah dnn Mah.a Peny ay ang. Han Miim.
Diturunkan dari (Tuhnn) Yang Maha Pemurah lagi
Mahn Penyayang. Kitab yang dijelnsknn ayat-ayatnya,

yakni bacaan dalgm bahasa Arab, untuk knum yang

mengetahui, yang membawa berita gembira dnn yang
membawa pningatan, tetapi lubanyalmn merekn ber-

palins @nripadnny a) ; m.aka mnekn tidnk (mnu) men-

fungarlun."Rasulullah melanjutkannya dan mem-
bacakannya kepada Utbah.

Begitu mendengar, Utbah diam dan duduk ber-
sandar pada kedua tangannya yang diletakkan di
belakang punggungnya hingga menyelesaikan
surah iniyang dilanjutkan dengan surah as-Sajdah

dan beliau pun bersujud. Nabi saw. berkata, "Hai

Abul Walid, aku telah mendengar tawaranmu. Pergi-

lah kamu dengan tawaranmu ihr."
Utbah pulang unhrk menemui para sahabatnya.

Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang
lain, "Abul Walid datang dengan wajah yang ber-
beda dengan ketika dia pergi." Setelah duduk di sisi

mereka, mereka berkata, 'Hai Abul Walid, bagai-

mana hasilnya?"
Dia menjawab, "Hasilnya, aku mendengar se-

buah ungkapan. Demi Allah, aku belum pernah
mendengar ungkapan semacam itu. Demi Allah,
ungkapan itu bukan sihir, bukan puisi, dan bukan
pula perdukunan. Hai kaum Quraisy, patuhilah aku

dan taatlah kepadaku. Biarkan orang itu dan apa
yang dianutnya. Menyingkirlah kalian darinya.
Demi Allah, ucapannya yang aku dengar akan men-
jadi kenyataan. Jika bangsa Arab mencelakakannya,
cukuplah mereka yang melakukannya, bukan kalian.

Jika dia berhasil mengalahkan orang Arab, maka

kekuasaannya adalah kekuasaan kalian juga, ke-
muliaannya adalah kemuliaanmu juga, dan kalian
menjadi manusia yang palins bahagia karenanya."

Kaum Quraisy berkata, "Demi Allah, hai Abul
Walid, kamu tersihir oleh kata-katanya." Al-Walid
berkata, "lnilah pandanganku. lakukanlah apa yang

selaras dengan pandanganmu! "
Al-Baghawi meriwayatkan sebuah hadits dalam

tafsirnya dari Muhammad bin Fudhail, dari al-Ailah,
yaitu pufa Abdullah al-Kindi al-Kufi (Ibnu Katsir
berkata bahwa sebagian riwayatnya lemah), dartaz'
Ziyalbin Harmalah, dari Jabir bin Abdullah r.a.

bahwa tatkala Nabi saw. membaca surah ini hingga
firman Nlah, 'J[il(n merela berpalirgnnka kat'aknn-

lah, Aku telah mempningatlun lwmu dengan petir,
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seperti petir yang menim\a kaum 'Aad dan kaum
Tsamud", Utbah menutup mulut Nabi saw., meng-
ingatkan hubungan kekerabatannya, lalu pulang ke
rumahnya, tidak kembali kepada kaum Quraisy.
Dia tidak menemui mereka.

Kemudian tatkala kaum Quraisy menanyakan
soal itu kepada Utbah, dia berkata, "Maka, aku me
nahan mulutnnya dan mengingatkannya akan hu-
bungan kekerabatannya supaya dia diam. Kalian
tahu bahwa apabila Muhammad mengatakan se-

suatu, dia tidak pernah berdusta. Aku khawatir
kalian ditimpa azab."

Ihrlah gambaran dari pengaruh peringatan Rasu-

lullah terhadap kalbu orang yang tidak beriman.
Kami takkan meninggalkan riwayat ini sebelum
berhenti sejenak di depan gambaran Rasulullah,
kesantunan pribadi yang agung, dan ketenangan
kalbu yang beriman. Beliau menyimak ucapan Utbah
ihwal perkara sepeleyang ditawarkan Utbah, sedang
kalbunya dipenuhi dengan perkarayang lebih agung.
Meskipun perkara itu sangat sepele, namun Rasu-

lullah menerimanya dengan menahan diri, menyi-
maknya dengan santun, sbdang beliau tenang, ten-
teram, dan bersahabat. Dia tidak meminta Utbah
menyegerakan persoalannya yang sepele.

Setelah selesai, barulah beliau berkata dengan
tenang, mantap, dan toleran, "Hai Abul Walid, apa-
knh englrnu sudah selesai?"lalu dia mengiyakannya.
Barulah Nabi saw. bersabda, "Kini, simaklah aku."
Beliau tidak membuabrya kaget, misalnya dengan
mengatakan , "Kini aku juga aknn berknta. "Selanjut-
nya beliau membaca firman Allah dengan percaya
diri, tenang, dan penuh semangat.

Itulah gambaran yang menimbulkan kharisma,
kepercayaan, kasih sayang, dan ketenangan di dalam
kalbu. Karena itu, beliau dapat menguasai kalbu
pendengarnya yang semula hendak menaklukkan
dan mengalahkannya. Semoga Allah melimpahkan
rahmat kepada beliau. MahabenarAllah Yang Maha-
agung, yang berfirman, 'Allah Maha Mengetahui
kcpada siapa risalnh- Ny a diberiknn. "

Setelah berhenti sejenak, mari kita kembali ke
nash Al-Qur' anul-Karim,

'Jilw merekn berpaling makn kntaknnlah, Aku tel"ah

memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang
menimpa kaum Aad dan kaum Tiamud."'(Fush-
shilaf 13)

Ayat ini merupakan tur ke puing-puing kaum
terdahulu, setelah tur ke kerajaan langit dan bumi.
Sebuah hrr yang menggetarkan kalbu yang cong-

kak dengan melihat puing-puing kaum terdahulu,
"Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari

depan dan dari belakang mereka (dengan menye-
rukan), Janganlah kamu menyembah selain Allah'.... "

Itulah sebuah kalimat yang dibawa oleh semua
rasul, yang menjadi fondasi bangunan semua agama,

'.. -lt[erekn menj awab,| Knlnu Tuhnn knmi menghendnki,

tentu Dia akan menurunknn malniknt-malaiknr Ny a.

Makn, sesungguhnya kami kafr kepada wahyu yang
knmu diutus membawanya. "' (Fushshilail 14)

Itulah kekeliruan yang senantiasa berulang
dihadapi setiap rasul. Tidak ada seorang utusan
yang diutus kepada manusia melainkan dari ka-
langan manusia juga yang mengenal dan mengeta-
hui mereka, memiliki keteladanan yang realistis,
dan merasakan penderitaan seperti yang diderita
umatnya. Namun, kaum'Aad danTsamud menonjol-
kan kekafiran mereka kepada rasulnya, sebab rasul
itu berupa manusia, bukan malaikat seperti yang
mereka sarankan.

Hingga di situ penyimpulan tempat kembali kaum
'Aad dan Tsamud; hingga satu kesimpulan, yaitu
disiksanya mereka dengan pekikan. Kemudian
kisah masing-masing kaum dirinci seperti berikut,

'Adapun kaum Aad maka merekn menyombongknn

diri di mukn bumi tanpa alnsan yang benar dnn ber-

kata, 'Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari
knmi?'...."

Yang sepatutny4 ialah seluruh hamba tunduk
kepada Allah dan tidak sombong di muka bumi.
Siapakah mereka jika dibandingkan dengan ke-
agungan ciptaan Allah? Setiap yang congkak di
muka bumi, berarti dia berbuat tidak sepatutnya.
Kaum'Aad congkak dan tertipu. "Merekn berkata,
'S iap akah y ang leb ih b es ar ke ku atanny a dnr i knmi ? "'

Itulah peras:um palsu yang dimiliki oleh kaum
yang tiran. Suatu perasaan yang tidak lagi ada ke-
kuatan tafkala dibandingkan dengan kekuatan
mereka. Mereka lupa,

".,Apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa
Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar

lce kuatan- Ny a dari merela ?.... "

Itulah prinsip awd.. ZatYNrg menciptakan mereka
dari suatu sumber adalah lebih kuatdaripada mereka,
sebab Dialah yang memberi mereka kekuatan yang
terbatas itu. Namun, kaum yang congkak tidak
sadar,

"...Dan adalah merekn mengingkari tanda-tandn (ke-

kuatan) Kami." (Ftshshilaf 15)
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Tatkala berada di depan pemandangan ini, mereka
menampilkan kekuatan fisiknya dan membangga-
kan kekuatannya,. Sebab, pemandangan berikut-
nya pada ayat merupakan puing-puingyang selaras

dengan ketakjuban palsu itu,

'Makn, Kami meniupknn angin yang amat gemuruh

kepada mnekn dalnm beberapa hari yang sial, knrena

Kami hendak merasakan kepada mereka itu silcsaan

yang menghinakan dalnm kehidupan dunia...."

Itulah angin ributyang dahsyat dan dingin pada

hari sial yang menimpa mereka. Ifulah kehinaan
dalam kehidupan dunia. Sebuah kehinaan yang
layak diterima oleh kaum yang sombong, penuh
kebanggaan, dan congkak atas hamba yang lain.

Itulah kehinaan di dunia, sedang di akhirat
mereka pun takkan dibiarkan,

"... Sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan

sedang merekn tidak diberi pertolongan. Dan adapun

knum Zhamud maka mere lm telah Kami b eri petunj uk
tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) dari
petunjuk i/2.... " (Fushshilat 16-17)

Ayat ini mengisyaratkan dengan jelas ihwal ke-
lurusan hidup mereka setelah adanya mukjizat unta
betina, lalu mereka kembali murtad dan kafir.
Mereka lebih memprioritaskan kebutaan daripada
petunjuk. Kesesatan setelah petunjuk merupakan
kebutaan yang sangat hebat.

"...Maka, mereka disambar petir aaab yang meng-

hinaknn disebabknn apa y ang telnh mereka kerj aknn. "
(Fushshilafi U)

Kehinaan merupakan akibat yang paling tepat.

Ia bukan hanya sekadar azab.Ia bukan hanya se-

kadar kebinasaan. Namun, kehinaan pun merupa-
kan balasan atas kebutaan setelah keimanan.

"Kami selamatkan lrang-lrang yang beriman dan
mereka adalnh orang-zrang )ang bertakwa. " (Fush-
shilaf 18)

Tur berakhir pada puing-puing kaum'Aad dan
Tsamud serta peringatan dengan puing yang me-
nakutkan dan mengerikan. Peringatan yang me-
nyingkapkan kekuasaan Allah yang tidak dapat
dibendung dengan kekuatan apa pun dan tidak
dapat dihalangi dengan benteng mana pun, se-

hingga tiada lagi tempat bagi si congkak dan si
sombong.

Di Hari Kiamat Anggota TUbuh Menjadi Saksi
Kini terbukalah bagi mereka kekuasaan Allah

pada penciptaan alam semesta dan kekuasaan Allah
pada sejarah manusia. Sejarah memperlihatkan
mereka kepada kekuasaan Allah pada diri mereka
sendiri yang tidak mereka miliki sedikit pun dan
yang tidak dapaf,mereka lindungi sedikit pun dari
kekuasaan-Nya. Termasuk pendengaran, peng-

lihatan, dan kulit mereka sendiri taat kepada Allah
dan mendurhakai mereka pada kondisi tertentu.
Bahkan, menjadi saksi yang memberatkan mereka,

t:'yp&6;irer6iJli'i{Gfz$(ii
6kr&!yre*"*s"it;w+v,vY
r]6W i ̂ .:" lb'jJ.$s; * 6&
;ih"issX.6rK36ait\xrziJ
"{4t'^i5.Js'l5Kct&t';*ir:s
i^gAisffi{:}rs;"t6:{Jru
,iiiy"i:1{6Kj:,&<lZ\tt6A:,
bF.ob&-".#3rqK;flK;
&'ga$'G'\w,v{;'s66
'Dan (ingatlnh)'hnri (ketlkn) musuh-musuh Alkh di-
giring ke dalnm neraka lalu mereka dikumpulkan
(semuanya) Sehingga apabiln mnekn sampai kc rurakn,
pendmgaran, penglihatan, dan kulit mueka mmjadi
salcsi terhndap merelm tentang apa yang telnh merekn

kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka,

Mengapa knmu menjadi saksi terhadnp kami?'Kulit
mn elm mntj aw ab, Allah y ang tel"ah mmj adilmn segal"a

sesuatu pandni bnknta telnh menja"diknn lcami pandai
(puln) berknn, dan Dialnh yang menciptakan kamu
pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah
kamu dikembalikan.' Kamu sekali-knli tidak dapat
b ersembuny i dnri p ns al<sinn p endtngaran, p engliltatan,
dan kulitmu terhadapmu. Bahkan, kamu mengira

bahwa Alkh tidnk mengetahui kebanyaknn dnri apa

yang lamu kriakan. Dan yang demikian itu adalah
pras anglamu y ang tekh lumu s angkn tn lndnp Tuhnn-

mu, prasangka itu telah membinasaknn knmu, maka
jadikh kamu termasuk orang-orang yang mnugi.Jika
mereka bersabar (menerima a<ab), maka nerakalah
tempat dinm mereka. Dan, jikn mnelm mmgtmukaknn
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alnsan-alnsan, makn tidakkh merekn termasuk orang-
0r ang y ang di t e r ima alas anny a. " (Fushshilat z 19 -24)

Itulah keterkejutan yang mencengangkan pada

tempat yang sangat sulit, di mana kekuasaan Allah
membuat seluruh anggota badannya patuh dan
merespons, sedang mulut mereka sendiri bisu karena

dirinya sebagai musuh Allah. Bagaimana tempat
kembali musuh-musuh Allah? Mereka akan digiring
dan disatukan antara kaum terdahulu dan yang
kemudian dan yang kemudian dengan yang ter-
dahulu sebagai sebuah kawanan. Digiring ke mana?
Ke neraka.

Tatkala dilaksanakan hisab, sedang tidak ada
para saksi untuk perhitungan itu, tiba-tiba lidah
mereka kelu, tidak dapat berbicara, padahal dulu
digunakan untuk berdusta, merekayas4 dan meng-
olok-olok. Maka, tampillah pendengaran, peng-

lihatan, dan kulit mereka untuk meresponsTuhan-
nya dengan taat dan pasrah. Semuanya mengisah-
kan diri mereka ihwal perkarayang mereka anggap
tersembunyi, yang mereka sembunyikan dari Allah,
yang mereka kira tidak dilihat-Nya.

Mereka menyembunyikan niat yang sebenarnya
dan menyamarkan aneka kejahatannya. Mereka
tidak bermaksud menyembunyikan dari penglihat-

an, pendengaran, dan kulitnya. Bagaimana disem-
bunyikan, sedang semuanya menyertainya. Bagai-
mana disembunyikan, sedang ketiganya merupa-
kan bagian dari anggota badannya? Kini anggota
itulah yang menelanjangl apa yang dikiranya ter-
sembunyi dari seluruh makhluk dan dari Allah
Rabb semesta alam.

Alangkah mengejutkarurya kekuasaan Allah yang
tersembunyi, yang mengalahkan anggota badan
mereka, lalu anggota badan ini merespons dan me
menuhi perintah Allah.

'Dan mueka berlmn lnpono kulit mnela, Merryapa
lrnmu mmjadi salcsi tnhndap kami?'.,.."

Tiba-tiba kulit menghadapi mereka dengan
kebenaran yang tidak mereka ketahui tanpa basa-
basi dan ragu-ragu,

"...Kulit merela m.enjawab, All^ah yang telnh mmj adi-
kan segaln sesuatu pandni berkata telah menjadikan
lmmi pandni (pul"a) bnknn..... "

Bukankah Diayang telah menjadikan lidah dapat

bertutur? Dia berkuasa untuk menjadikan anggota
selain lidah dapatberbicara. Dia memberi kemam-
puan kepada segala sesuatu unfuk dapatberbicara.
Kini semuanya berkata, bercerita dan menjelaskan.

",Dan Dialnh yang mmiptaknn knmu padn kali yang
pertama dan hnnya kepada-Nyalah lmmu dilrembali
lan."(Fushshilail 21)

Kepada Allahlah tempat kembali dan berakhir.
Tiada jalan untuk melarikan diri dari genggaman-
Nya, baik dahulu maupun sekarang. Hal inilah yang

diingkari oleh akal tnereka, tetapi inilah yang di.
tegaskan oleh kulit mereka. Penggalan selanjutnya
menceritakan sebagian anggota tubuh mereka;
menerangkan suasana yang mengejutkan,

"Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari per-
saksian pendengaran, penglihann, dan kulitmu ter-

hndnpmu...."

Tidak pernah terbetik dalam benak mereka jika
anggota badan itu akan memberikan kesaksian
yang memberatkan mereka. Tidak pernah kamu
mampu menyembunyikan diri daripadanya, kalau-
pun kamu ingin,

",.Boltkan, knmu mmgira bahwa All"ah tidnk mmgeta-
hui lubany alun dnri ap a y ang lwmu lerj almn. " ffvsh-
shilau 22)

Dugaan bodoh yang membuahkan dosa inilah
yang menuntunmu ke nerakaJahim,

'Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang
telah lrnmu sangkn terhndap Tuhanmu, prasangka itu
telah membinnsalmn knmu, maln jadilah knmu ter-
mnsuk zrang- zrang y ang merugi." (Fushshilail 23)

Kemudian disajikan catatan akhir,

'Jika mnekn b nsabar (mennima nub) maka nerakn-
lnh tempat diam mneka...."

Ayat ini bukan untuk mengolok-olok, sebab se.

karang kesabaran merupakan kesabarzn atas neraka,
bukan kesabaran yang membuahkan jalan keluar
dan imbalan yang baik. Ia adalah kesabaran yang
balasannya berupa nereka sebagai tempat menetap
dan tempat tinggal yang paling buruk.

"... D an j ikn m er e ka mengemu kakan alas an - alas an,

maka tidaklnh mereka termasuk lrang-zrang yang
diterima al.asanny a." (Fushshil att 24)

Di sana tiada lagi celaan. Di sana tiada lagi alasan.

Biasanya orang yang mengemukakan alasan meng-
harapkan maaf dan kerelaan setelah melenyapkan
beberapa penyebab kebencian. Kini, pintu alasan
telah tertutup. Tiada maaf dan kerelaan yang men-
jadi buah pemberian alasan.

I
I
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Balasan Allah terhadap Kaum Kalirin
dan Kaum Mukminin

Kemudian diterangkan pula kepada mereka
ihwal kekuasaan Allah pada kalbu mereka setelah
sebelumnya, ketika di bumi, mereka enggan ber-
iman kepada Allah. Allah menggandengkan mereka,

karena Dia melihat kebusukan hatinya, dengan
teman jin dan manusiayang jahat-yang menjadikan
perbuatan buruk ihr indah dalam pandangannya.
Mereka berakhir bersama rombongan yang telah
ditetapkan sebagai rombongan yang merugi, yang

telah ditetapkan kepufusan azab atas mereka,

v^3 &$ lort rt#;:G A:JS; *
GS*,JLsAeJAi&'6W

&ir+rj(4f,ei5"d
"Kami tetapkan bagi mereka teman-temnn yang men-

jadikan mereka memandang bagus apa yang ada di
hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas
mereka keputusan apb pada umat-umat yang ter'
dahulu sebelum merekn dari jin dan manusin; sesung-

guhnya mereka adalah zrang-zrang yang merugi."
(Fushshilaf 25)

Perhatikanlah keadaan mereka di dalam geng-
gaman Allah yang mereka ibadahi! Bagaimana
kalbu yang ada dalam tubuhnya ihr menunfun mereka
ke dalam azab dankerugian. Allah menyertakan
dan menghadirkan teman-teman yang membisiki
mereka dan menjadikan segala keburukan ihr indah
dalam pandangan mereka. Mereka memandang
aneka perbuatannya ifu bagus, sedang mereka tidak
menyadari keburukannya.

Bencana terhebatyang menimpa manusia ialah
manakala dia kehilangan kesadarannya akan ke-
burukan dan penyimpangan perbuatannya. Juga
manakala dia melihat segala sesuatu yang bertalian
dengan diri dan perbuatannya itu bagus. Inilah
perkara yang membinasakan. Inilah yang diwanti-
wanti, yang selalu membawa pada kehancuran.

Tiba-tiba mereka berada dalam lingkungan teman
yang buruk. Yaitu, umat yang telah ditetapkan se-

bagai penerima ancaman Allah, baik dari kalangan
manusia maupun jin, yaifu kawanan kaum merugi.
"Sesungguhny a mnekn adnlnh nrang- lrang yang mmtgi. "

Di antara perbuatan yang dijadikan indah oleh
"teman" ialah mereka didorong unfuk memerangi
Al-Qur'an, tatkala mereka mengetahui kekuatan di
dalamnya,

$or:Jr4$-:'7ffi-rii'{r
&t*

"Dan orang-nrangyang knfr bnlwta, Janganlnh knmu
mendengar dengan sunguh-sungguh aknn Al-Qi an

ini dnn buatlnh hirak-pikuk terhndnpnya, supaya knmu
dapat mengalahknn (mue lw)."' (Fushshil at: 26)

Itulah pernyataan yang diperintahkan oleh para
pembesar Quraisy kepada rakyat jelata tatkala
mereka tidak mampu mengalahkan dampak Al-
Qur'an pada dirinya dan diri rakyabrya.

".. Janganlah knmu mend.engar dmgan sungguh-sung-

guh alan Al-@Lf an ini...."

Seperti diakui mereka, Al-Qur'an telah menak-
lukkan mereka, mengalahkan akalnya, merusak
kehidupannya, memisahkan orang tua dari anak-
nya, dan memisahkan istri dari suaminya. Memang
benar Al-Qur'an telah memisahkan dengan pe-

misahan dari Allah, tetapi memisahkan antara ke
imanan dan kekafiran serta petunjuk dengan ke-
sesatan. AlQur'an memurnikan kalbu hanya untuk-
Nya, sehingga ia tidak tertambat kecuali tertambat
kepada Allah. Itulah pemisahan.

"...Dan buatlah hiruk-pikuk terhndapnya, supaya

knmu dnpat mrngalnhkan (mne kn). "(Fushslflau 26)

Itulah pemerkosaan atas kehormatan dengarr
tidak sepatuhya. Itulah cermin ketidakberdayaan
orangyang enggan beriman dalam menghadapiAl-

Qur'an dengan hujjah dan argumentasi.
Mereka membuat hiruk-pikuk dengan kisah

Rustam dan Isfandiar seperti yang dilakukan Malik
ibun Nadhar. Tujuannya untuk memalingkan ma-
nusia dari Al-Qur'an. Mereka mengacaukannya
dengan pekikan dan kegaduhan; mengacaukannya
dengan persajakan dan bahnr rajaz Namun, semua
upaya ini habis ditiup angin, tidak mampu me-
ngalahkan Al-Qur'an. Sebab, Al-Qur'an membawa
rahasia kemenangan dan ia merupakan kebenaran.
Kebenaran selalu menang, meski usaha apa pun
dilakukan orang batil untuk mengalahkannya.

Untuk membantah ucapan merekayang ganjil,

disuguhkanlah ancaman yang tepat,

"fi 
(\tf"6d;i_f ,61ir_,;{:6_$i'i""$
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'Mala, sesungguhnya Kami aknn merasaknn azpb yorg
keras kepada zrang-zramg kafir dan Kami akan mem-

beri balnsan kepadn mnekn dengan seburuk-buruk pem-

bal.asan bagt apa yang telah msrekn kujaknn. Demi'
kianlnh balruan (terludnp ) musuh-musuh Allnh, (yaitu)

neraka. Merela mendnpat tempat tinggal y ang keknl di
dalnmnya sebagai pembalnsan atas keingkaran merekn

ter hadap ay at-ay at Kami." (Fushshilat : 27 -28)

Dengan cepat kita menjumpai mereka dalam
neraka. Dengan segera kita menyaksikan kecelaka-
an orang-orang yang tertipu, yaitu orang yang
dibuat temannya memandang indah atas perbuatan

buruk yang ada di sekelilingnya; yang dibujuk
dengan kebinasaan sebagai akhir dari capaiannya,

,tiv#'c6;LA;1i69;\ilKciiS6i
&'*fu4iG(K6::ae\4ia

"Dan lrang-orang kafir berkata, 'Ya Tuhan kami,
perlihntlmnlnh lupada lami dua j enis orang yang telnh

menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jin dan
manusia agar kami letakkan keduanya di bawah
telapak kaki kami supaya lcedua jenis itu metjadi
nrang- orang y ang hina."' (Fushshilaf 29)

Ihrlah dendam kesumatyang hebat dan kobaran
untuk membalas, 'Agar kami lenkkan luduanya di
bawah telnpak l(nki kami supaya lceduajenis itu men-

jadi orang-orang yang hina."Hal ini terjadi setelah
adanya hubungan kasih sayang, persahabatan,
bisikan, dan tindakan menjadikan keburukan se-

bagai keindahan.

Inilah hubu"-"", n;:;an bisikan dan bujuk-
an. Di sana pun ada hubungan lain, yaifu hubungan
nasihat dan persahabatan. Hubungan di antara kaum
mukminin yang berkata, "Rabb kami adalah Allah",
kemudian mereka istiqamah di jalan yang menuju
kepada-Nya dengan disertai keimanan dan amal
saleh. Bagi mereka ini, Allah tidak memberikan
teman jin dan manusia yang jahal Tetapi, Dia me
nyuruh malaikat agar melimpahkan keamanan dan
ketenteraman ke dalam kalbu mereka, menggem-
birakan mereka dengan surga, dan melindungi
mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat,

4"G{tr\;fr\"cxig,$6<'.iirL
ttU\;,-;t'Vi3JJ\i'{iJi'"4'at

ty:.;i e &ej p g <,,rc3 iK,ti
';3ir4g,\1tfu-:F:'75i6rqtri

&e*s{i$ ('Fi3(;i--Fi
" S e s unggu hny a 0r ang- 0 r ang y ang m mgat akan,' Tu h.an

knmi ial.ah Allah', lumudi.an merekn meneguhknn pen-

dirinn mtrelu, mala mnkilat almn turun lepadn merekn

(dengan mengatakan), Janganlah kamu merasa takut
dnn janganlah knmu merasa sedih; dan bergembiral.ah

lrnmu dmgan (memperolzh) surga yang telnh dtjanlikan
Allah kepadamu.' Kamilah Pelindung-p elindungmu
dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya
lamu memperoleh apayanglmmu inginkan danmem-
peroleh (puk) di dalnmnya apa yang knmu minta se-

b agai hidangan (b ogtmu) dari (Tuhnn) Yang Mahn Pmg-
ampun kgi Mahn Peny ay ang." (Fushshilat: 30-32)

Keistiqamahan dalam memegang teguh per-
nyataan, "Rabb kami adalah Allah", berarti ke-
istiqamahan dalam mengaktualisasikannya dan
membenarkannya. Keistiqamahan yang dirasakan
dalam hati dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

Keistiqamahan dalam melaksanakan berbagai im-
plikasi kewajibannya. Tbntu saja semua ini merupa-
kan perkara yang berat dan sulit. Karena itu, pelaku-
nya berhak mendapat nikmat yang besar di sisi
Allah berupa kebersamaan dengan malaikat, per-

lindungan mereka, dan kasih sayang mereka. Inilah
yang tampak dari.apa yang dikisahkan Allah ten-
tang mereka. Malaikat berkata kepada temannya
yang beriman,

"..Janganlah knmu merosa takut dnnjanganlah knmu
merosa sedih; dan bergembiralnh kamu dtngan (mem-

peroleh) surga yang telah dijanjikan Allnh lcepadnmu.

Kamilah Pelindung-p elindungmu dalam kehidup an
dunia dan di akhirat...."(Fushshilat: 30-31)

Kemudian digambarkan kepada mereka surga
yang dijanjikan sebagai penggambaran seorang
sahabat kepada sahabatnya selaras dengan apa
yang diketahui dan dilihahrya dari perolehan yang

menantinya,

"...Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu

inginlmn dan mempnolzh (puk) di dnkmnya ap a y ang

knmu minta." (Fushshilafi 31)

Mereka menerangkan keindahan dan kebaikan
perolehan itu lebih lanjut,

"Sebagai hidangan (bagtmu) dari (Tuhnn) YangMahn
Pengampun lngi Mahn Penryaryng."(Fushshilaf 32)
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Perolehan ihr dari sisi Allah. Dia memberi mereka
hidangan disertai ampunan dan rahmat-Nya. Ada-
kah nikmat lain yang lebih besar daripada itu?

Seruan Para Dai dan Pengingkaran
Terhadapnya

Bagian ini dipungkas dengan melukiskan gam-

baran orang yang menyeru kepada Allah, mene-
rangkan semangat, ucapannya, tufur katanya, dan
perilakunya. Seruan ini diarahkan kepada Rasu-

lullah dan kepada umatnya yang berdalnvah. Surah
ini dimulai dengan menerangkan kekerasan dan
keburukan perilaku orang yang diseru serta ke-
ingkaran mereka. Allah berkata kepada penyeru,
"Inilah jalanmu, apa pun yang terjadi."

!S1:*',Vr$Jlyi;r;*i';JAS
i.r l\:*;iAcfitj$ a;;f i i,tL
:ft i;c 41, 69 
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"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada
zrang yang menyeru kepada Allnh, mmgerjakan amal
yang saleh dan berknta, 'Sesungguhnya aku termasuk

rrang-lrang yang berserah diri?' Tidaklnh sama lu-
baiknn dan ktjahann. Tokkkh (keiahntan itu) dmgan
cara yang lebih baik, makn tiba-tiba orang yang antnra-
mu dan antara dia ada permusuhan seol"ah-olah telah
menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik
itu tidnk dianugnahknn melninknn lepadn mang-orang

yang sabar dnn tid.ak dinnugerahltan mel"ainknn kzpada

zrang- zrang y ang mempurty ai ke b er untungan y ang
besar. Dan jika setan menggangumu dengan suatu
gangguan, makn mohonlah pnlindungan kzpada Allnh.
Sesunguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi
Mahn Mengetahui. " (Fushshilat 33-36)

Bangkit melaksanakan kewajiban dalnvah ke-
padaAllah dengan menghadapi berbagai penylm-
pangan diri manusia, kebodohannya, kebangga-
annya dengan apa yang disukainya, dan kecongkak-
annya... merupakan perkarayang berat dan urusan
yang sangat penting,

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada
lrang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal
yang saleh dan berktila, 'Sesungguhnya aku termasuk

0 r ang- 0r ang y ang b er s e r a h dir i ? "' (Fushshilat 3 3 )

Ifulah ungkapan dalavah yang merupakan ung-
kapan terbaik yang dituturkan di bumi yang dinaik-
kan ke langit bersdma perkataan baik lainnya. Namun,

hendaklah perkataan ini disertai dengan amal saleh

sebagai pembuktiannya dan disertai dengan pe-

nyerahan dirikepadaAllah. Maka, dalnvah itu hanya
semata-mata karena Allah. Juru dakwah ataupun
rasul tidak memiliki apa pun kecuali sekadar me-

nyampaikan.
Setelah itu, mungkin dia menerima keberpaling-

an, perilaku buruk, dan keingkaran sebagai imbalan
atas ucapannya, lalu dia membalasnya dengan ke-

baikan. Maka, dia berada pada tempat yang tinggi
sedangkan selainnya, yang membalas dengan ke-
burukan, berada pada tempat yang rendah.

'Tidaklah sama kebaikan d.an lujahatan,.."

Dia tidak boleh membalasnya dengan keburuk-
an, karena kebaikan tidak sama dampaknya dengan

keburukan, demikian pula nilainya. Kesabaran
tidak sama dengan toleransi. Dia tidak boleh ber-
keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan.

Jika demikian (membalas kejahatan dengan kebaik-
an), maka nafsu yang binal akan terseret kepada
ketenangan dan kepercayaan. Sehingga, permu-
suhan menjadi pertemanan dan kekerasan berubah
menjadi kelembutan,

"...mlnkkth (krjah^ann itu) dengan mra yang l"ebih baik,

maka tiba-tiba lrangyangantaramu dan dia ad.aper-

musuhan seolnh-olah telah menjadi teman yang sangat

s e t ia. " (Fushshilau 3 4)

Prinsip ini terbukti kebenarannya dalam realita.
Kobaran nafsu berubah menjadi kelembutan, ke-

marahan menjadi ketenteraman, dan kekerasan
menjadi rasa malu. Hal itu karena dai berpegang
kepada kalimat yang baik, cara yang tenang, dan
karakteryang lembut dalam menghadapi kobaran
kemarahan dan kebinalan.

Kalaulah perbuatan mereka dibalas dengan pe-

kerjaan yang sama, niscaya kemarahannya semakin
berkobar, semakin keras, binal, menolak, dan akhir-
nya hilang rasa malu dari dirinya, lepas kendali, dan
merasa bangga berbuat dosa.

Namun, toleransi tersebut memerlukan jiwa
besar, terutama tatkala dia mampu berbuat buruk
dan membalasnya. Kemampuan ini sangatpenting
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bagi adanya dampak toleransi sehingga kebaikan
terhadap pelaku keburukan tidak dianggap sebagai

kelemahan. Jika dia merasa lemah, maka toleransi-

nya tidak bernilai dan tidak memiliki dampak ke-

baikan sedikit pun.
Toleransi ini pun terbatas padakondisi keburuk-

an pribadi, bukan permusuhan terhadap akidah dan

fitnah di antarakaum mukminin. Jika yang terjadi
berupa permusuhan dan fitnah, dia perlu melawan-

nya dengan segala cara atau dia bersabar hingga
Allah memutuskan perkaranya.

Inilah suahr peringkat, yaitu peringkat pembalas

an keburukan dengan kebaikan. Toleransi terhadap

dorongan kemarahan dan kedengkian serta sikap
proporsional dalam menetapkan kapan dia harus
toleran dan kapan membalas dengan kebaikan...
merupakan derajat agung yang tidak dapat dilaku-
kan oleh semua manusia. Peringkat ini memerlu-
kan kesabaran. Peringkat itu pun merupakan per-

olehan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-

hamba-Nya yang berusaha, sehingga mereka ber-

hak menerimanya,

"Sifut-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan me-

lninlmn kepada lrang-urangyang sabar dnn tidak di-
anuguahlan melninknn lupadn orang-orang |ang mem;

puiyai keberuntungan yang besar." (Fushshilail 35)

Ia merupakan derajat yang tinggi hingga men-

capai batas seperti tampak pada diri Rasulullah di
mana beliau tidak pernah marah untuk membela

dirinya sendiri. Apabila beliau marah karena Allah,
tiada seorang pun yang dapat meredakannya. Maka,

dikatakan kepadanya dan kepada setiap dai,

"Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gang-

guan, makn mohonkth perlindungan kepada All"ah. Se-

sunguhnya Dialnh Yang Mah.a Mendengar lngi Maha
Mengetahui." (Fushshilafi 36)

Kadang-kadang kemarahan itu mengganggu.
Tiba-tiba dia tersadar bahwa dirinya kurang sabar

dalam menghadapi kesulitan, atau merasa sulit
bersikap toleran. Pada saat demikian, berlindung-
lah kepada Allah dari setan yang dikutuk. Permohon-

an ini dapat menguatkannya dalam berusaha me-

manfaatkan daya marah dan terlepas dari celahnya.

Allahlah Pencipta kalbu manusia ini. Dialah yang

mengetahui pintu-pintunya, kecenderungannya.
DiaYang mengetahui daya dan kesiapannya;Yang
mengetahui jalan masuknya setan; Yang melin-
dungi kalbu penyeru dari gangguan marah atau

gangguan setan yang sering kali berpengaruh juga

terhadap kemarahan orang yang sabar.

Itu adalah jalan yang berat, jalan kesenangan
nafsu, keinginannya, durinya, dan lembahnya yang

mesti dilalui seorang dai untuk mencapai tujuan dan

titik keselamatan.
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"Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah malam, siang, matahari dan bulan.
Janganlah bersujud kepada matahari dan
janganlah (pula) kepada bulan, tetapi ber-
sujudlah kepada Allah Yang menciptakannya,
jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
(37)Jika mereka menyombongkan diri, maka
mereka (malaikat) yang di sisi Thhanmu ber-
tasbih kepada-Nya di malam dan siang hari,
sedang mereka tidak jernujemu. (38) Dan se-

bagran dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa
kamu melihat bumi itu kering tandus, maka
apabila Kami turunkan air di atasnyan niscaya
ia bergerak dan subur. Sesungguhnya (Tirhan)
Yang menghidupkannya tentu dapat meng-
hidupkan ya"ng mati. Sesungguhnya Dia IVIaha-
kuasa atas segala sesuatu. (39) Sesungguhnya
orang-orang yang mengingkari ayalayat Kami
mereka tidak tersembu4F dari Kami. Maka,
apakah orang-orang yang dilemparkan ke
dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang
yang datang dengan aman sentosa pada hari
Kinmat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki;
sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan (a0) Sesungguhnya onurg{rang
yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur-an
itu datang kepada merekan (mereka ihr pasti
akan celaka), dan sesungguhnya AI-Qur'an itr
adalah kitab yang mulia. (al) Yang tidak datang
kepadanya (Al-Qur-an) kebatilan baik dari

depan maupun dari belakangnya, yang di
turunkan dari (Ttrhan) Yang Mahabijaksana
lagi Maha Terpuji. (42) Tidaklah ada yang di-
katakan (oleh orang-orang kalir) kepadamu
itu selain apa yang sesungguhnya telah dikata-
kan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesung-
guhnya Ttrhan kpmu benar-benar mempunyai
ampunan dan hukuman yang pedih. (a3) Dan
jika Kami jadikan Al-Qgr'an itu suatu bacaan
dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah
mereka mengatakan,'Mengapa tidak dijelas-
kan ayat-ayatnya? Apakah (patut Al-Q;rr-an)
dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang)
Arab? Katakanlah,'Al-Qpr'an itu adalah pe-
tunjuk dan penawar bagi orang-orang yang
beriman. Dan" orang-orang yang tidak beriman
pada telinga mereka ada sumbatan, sedang
Al-Qur-an itu suatu kegelapan bagi mereka.
Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang
dipanggil dari tempat yang jauh.' (44) Sesung-
guhnya telah Kami berikan kepada Musa
Thurat lalu diperselisihkan tentang Thurat itu.
Kalau tidak ada keputusan yang telah ter-
dahulu dari Ttrhanmu, tentulah orang-orang
kalir itu sudah dibinasaton. Da:q sesungguhnya
mereka terhadap Al-Qgr'an benar-benar ber-
ada dalam keragu-raguan yang membingung-
kan. (45) Barangsiapa yang mengerjakan amal
yang saleh, maka (pahalanya) untuk dirinya
sendiri. Dan, barangslapa yang berbuat jahat
maka (dosanya) atas dirinya sendiri. Sekali-se-
kali tidaklah Ttrhanmu menganiaya hamba-
hamba-(Nya). (46) Kepada-Nyalah dikembali
kan pengetahuan tentang hari Kiamal Dan
tida-k ada buah-buahan keluar dari kelopaknya
dan tidak seorangwanita pun rnengandung dan
tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan se-

pengetahuan-Nya. Pada hari (Tbhan) memang-
gil merekar'Di manakah sekuhr-sekutu-Ku ifir?
Mereka menjawab, 'Kami nyatakan kepada
Engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara
kami yang memberi kesaksian (bahwa Engkau
punya selarur).' (a7) Darb lenyaplah dari mereka
apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan
mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka
suatu jalan keluar pun. (48) Manusia tidakjemu
memohon kebaikan. Jika mereka ditimpa
malapetakan dia menjadi putus asa lagi putus
harapan. (nS) Dan, jika Kami merasakan ke-
padanya sesuahr rahmatdari Kami sesudah dia
ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata" 'Ini
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adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari
Kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikem-
balikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya
aku akan memperoleh kebaikanpada sisi-Nya-'

Maka, Kami benar-benar akan memberitakan
kepada orang-orang kafr apa yangtelah mereka
kerjakan dan akan Kami rasakan kepada mereka
azabyangkeras. (50) Apabila Kami memberi-
kan nikmat kepada manusian ia berpaling dan
menjauhkan diri. Tetapi, apabila ia ditimpa
malapetaka, maka ia banyak berdoa. (51) Kata-
kanlalL tsagaimana pendapatnu jika (AI- Qur'an)
ihr datang dari sisi Allah kemudian kamu meng-
ingkarinya? Sirapakah yang lebih sesat daripada
orang yang selalu berada dalam penyimpang-
an yangjauhP (52) Karni akan memperlihatkan
kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami
di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri,
sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an
itu benar. Apakah Ttrhanmu tidak cukup (bagi
kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan
segala sesuahr? (53) krgatlah bahwa sesungguh-

nya mereka adalah dalam keraguan tentang
pertemuan dengan Ttrhan mereka- Ingatlah
bahwa sesungguhnya Dia Maha Meliputi se-

gala sesuatu." (54)

Pengantar
Inilah kelompok baru yang menyertai kalbu

manusia pada lapangan dakwah. Bagian ini dimulai
dengan turbersama ayat-ayatAllah di alam semesta

seperti malam, siang, matahari, dan bulan. Di ka-

langan kaum musyrikin ada omng yang bersujud ke

matahari dan bulan di samping kepada Allah, pada-

hal keduanya merupakan makhluk Allah.
Sajian ayat-ayat ini diakhiri catatan bahwa jika

mereka enggan beribadah kepada Allah, di sana ada

kelompokyang menyembah-Nya, yang lebih dekat
dengan-Nya daripada mereka. Di sana juga ada

bumi yang berkedudukan sebagai hamba, yang

menerima kehidupan dari Rabbnya seperti halnya
mereka, tetapi tidak membangkang Allah. Sebenar-

nya mereka hanya mengingkari ayat-ayat Allah
yang bersifat kauniyah dan mendebatayat-ayat N-
Qur'an yang berbahasa Arab, tidak mengandung
bahasa asing.

Kemudian Allah mengajak mereka beralih ke salatt

satu pemandangan Kiamat. lalu, ditampilkanlah
diri mereka dalamkeadaan telanjang dengan segala

kelemahan, dinamika, dan kealpaannya berikut
segala ketamakannya pada kekayaan dan keluh

kesah atas kemudharatan. Kemudian mereka tidak
melindungi dirinya dari keburukan yang ada pada

sisi Allah.
Akhirnya, surah dipungkas dengan janji Allah

bahwa Dia akan menyingkapkan ayat-ayatAllah pada

alam semesta dan pada diri manusia. Sehingga, j elas-

lah bahwa Dia adal*r Hak serta lenyaplah keraguan
dan kebimbangan yang ada dalam kalbu mereka.

Beberapa Thnda Kekuasaan Allah

bQ.:,{tr;\i jA(r3\Ai5J4i4vv6i
oL3-6L c t\ ;t\'-w" " 5 6)t-J; *Al

*<4:^";lUL_#
"Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
mnlnm, siang matahari dnn bulan.Janganlnh bersujud

lupada matahari danjangankth (pula) fupada bulan,

t e tnp i b e r s uj u dkh lup adn A lltth Yang me ncip t a knnny a,

jikn kamu hanya kepada-Nya saia menyemhah."
(Fushshilaf 37)

Ayat-ayat ini terpampang bagi mata dan dapat
dilihat baik oleh orang pintar maupun orang bodoh.
Ayat-ayat ini menimbulkan kesadaran langsung
pada kalbu manusia, walaupun manusia tidak me-

ngetahui sedikit pun tentang hakikat ilmiahnya.
Tbrnyata antara ayat-ayat tersebut dan dunia ma-

nusia memiliki hubungan yang lebih dalam dari-
pada sekadar pengetahuan ilrniah. Di antara kedua-

nya memiliki hubungan penciptaan, kejadian, dan
pembentukan. Manusiaberasal dari alam dan alam
berasal dari manusia. Penciptaan manusia berarti
penciptaan alam. Materi manusiaberarti materi alam.

Kejadian manusia berarti kejadian alam. Hukum
manusia berarti hukum alam. Tuhan manusia juga

tuhan alam. Karena itu, manusia menghadapi alam
dengan perasaan yang dalam disertai getaran dan
pemahaman langsung terhadap bahasa alam.

Karena itu, biasanya Al-Qur'an menganggap
cukup dengan mengarahkan kalbu kepada alam

dan menyadarkan kelalaiannya dari alam. Kelalaian
ini terjadi karena sudah terlampau biasa atau karena
bertumpuknya halangan dan rintangan. lalu, A1-

Qur'an menyibakkan rintangan tersebut dari ma-

nusia agar kalbu tersadar kembali, hidup, dan me-

nyayangi alam semesta yang bersahabat ini serta
bersama-sama merespons melalui pengetahuan lama
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yang mengakar secara dalam.
Ayat ini mengisyaratkan salah satu bentuk pe-

nyimpangan tersebut. Ada suafu kaum yang me-
mahami matahari dan bulan secara berlebihan, me
nyimpang, dan sesat. I-alu, mereka menyembah
keduanya supaya lebih mendekatkan mereka ke-
padaAllah karena keduanya merupakan makhluk
Allah yang paling terang.

Kemudian tampillah Al-Qur' an mengembalikan
penyimpangan mereka dan melenyapkan kepalsu-
an akidahnya. Al-Qur'an berkata kepada mereka,
'Jika kamu menyembah Allah dengan benar,
janganlah menyembah matahari dan bulan, tetapi
sembahlah Allah yang telah menciptakannya. Al-
Khaliq adalah satu-satu zatyangdituju oleh seluruh
makhluk. Matahari dan bulan sama seperti kamu,
yaitu menuju kepada penciptanya. Karena itu,
hadapkanlah dirimu, bersama keduanya, kepada Al-
Iftaliq Yang Esayang berhak kamu ibadahi."

P ada khalaq ahunrut digunakan kata ganti jamak
muannatskarena melihat jenisnya serta planet dan
bintang lain yang sekelompok dengannya. Pema-
kaian dhamtr muannats bagi orang berakal ber-
tujuan menisbatkan kehidupan dan akal pada ke-
duanya. Allah menggambarkan mereka sebagai
sosok yang memiliki mata.

Jika mereka tetap sombong setelah Allah me-
nyajikan ayat-ayat ini dan setelah menerangkannya,
maka penjelasan ini tidak boleh didahulukan atau
diakhirkan dan tidak boleh ditambah atau diku-
rangi, karena selain mereka tetap beribadah ke-
pada-Nya tanpa keengganan,

Jji,X'"#"e;-""i:6v;abG

'Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka
(mnlaiknt) yang di sisi Tith.anmu batnsbih kepada- Nya
di malam dan siang hari, sedang merekn tidak jemu-
jemu."(Fushshilail 38)

Pengertian yang paling mudah bagi kalbu tatkala
disebutkan "orang-orangyang bnadn di sisi Tithnnmu"
adalah para malaikat. Namun, mungkin saja di sana
ada hamba Allah yang didekatkan selain malaikat.
Tidaklah kita mengetahui sesuatu kecuali hanya
sedikit saja.

Mereka yang berada pada sisi Tuhanmu me-
miliki derajat yang tinggr dan agung. Mereka sangat
mulia dan ideal. Mereka tidak congkak seperti orang-
orang yang menyimpang lagi sesat itu. Mereka

tidak tertipu oleh kedekatan kedudukannya dengan
Allah. Mereka tidak henti-hentinya bertasbih siang
dan malam. Mereka tidak merasa bosan. Alangkah
bedanya penghambaan penghuni bumi dengan
orang yang mengetahui hakikat penghambaan
terhadap Allah!

Di sana ada buryi sebagai induk mereka yang mem-
berikan makanan pokok. Bumi yang merupakan asal
dan tempat kembali mereka. Bumi di mana mereka
tinggal di permukaannya dengan merayap, tanpa
makanan dan tanpa minuman kecuali apa yang di-
perolehnya dari bumi. Bumi ini diam dan hrnduk ke
pada Allah. Ia menerima kehidupan daripada-Nya,

{\XiqL6jfiil;r4-F;-ii6,;3ii=4rqj
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"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya
bahzua kamu melihat bumi itu luring tandus, maka
apabiln Kami turunknn air di atasnya, niscaya ia ber-
gerak dan subur. Sesungguhnya (Tuhan) Yang meng-
hiduplannya tentu dapat menghidupkan yang mati.
Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."
(Fushshila* 39)

Kita berhenti sejenak di depan ungkapan Al-
Qur'an yang demikian cermatnya. Di sini kekhu-
syuan bumi berarti diamnya bumi sebelum turun-
nya hujan. Setelah Kami menurunkan hujan, bumi
pun menggeliat dan tumbuh subur. Seolaholah ia
merupakan gerakan syukur dan shalat atas aneka
sarana kehidupan. Dikatakan demikian karena
konteks ayat ini ialah konteks kekhusyuan, ibadah,
dan tasbih. Dalam pemandangan ini bumi ditampil-
kan sebagai salah satu sosok yang ada dalam pe-

mandangan. Ia melibatkan diri dengan perasaan
yang selaras dan gerakan yang selaras pula.

Ihwal keserasian yang indah dari ungkapan ini
Kami kutipkan dari buku at-Thshwir al-Fanni fil
@d anseperti berikut.

Bumiyang belum menerima airhujan dan yang
belum menumbuhkan tanaman kadang-kadang di-
ungkapkan dengan hamidatan dan kadang-kadang
dengan khasyi'atan.Sebagian orang memahami ini
hanya untuk memvariasikan ungkapan saja. Mari
kita lihat dua gambaran berikut.

Kedua ungkapan itu berada pada dua konteks.
Per tama, kata hnmi da t anb er ada pada ko nteks,

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang ke-
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bangkinn (dari kubur), makn (ketahuilnh) sesungguh-

nya Kami telah menjadilcan kamu dari tanah, kemu-

dian dari setetes mani, lumudian dari segumpal darah,

kemudian dari segumpal daging yang sempurna ke-

jadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelns-

knn kepadamu dan Kami tetapkan dalamrahim, apa

yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah di'
tentukan. Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai

bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) lamu sam-

pai padn kedewasaan, dnn di antara lumu ada yang
diw afatkan dnn (adn puk) di antara kamu y ang dipan-
jangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak
mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah

diketahuinya. Dan knmu lilmt bumi ini kning lcemu-

dian apabiln Kami turunknn air di atasnya, hiduplnh
bumi itu dan suburlah serta menumbuhkan berbagai

macarn tumbuh-turnbuhan yang indnh." (al-Haji: 5)

Kedua, kata klwsyi'atan'tanptl dalam konteks
ini,

"Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah
m.alnm, siang matahnri dnn b ulnn. Jarryanlnh b n suj ud
lcepada matahari dan janganlah (puln) kepada bul"an,

tetnpi bersujudkh lupann Allnh Yang meruiptaknnnya,
jila kamu hnnya lupada-N1a saja menyembah.Jika

mnelw mznyombongknn diri, mnla merelw (malaiknt)

yang di sisi Tuh.anmu bertasbih lupada-Nya di mal"am

dnn siarry hari, sednngmneka tidak jemu-jemu. Dan,
sebagian dari tanda-tanda (lukuasaan) - Ny a b ahw a

knmu melihnt bumi itu A:husyu, mnlu apablln Kam;
turunknn air di atasnya, niscaya in bergnak d"an subur.

S e sungguhny a (Tuhan) Yarry menghidup lanny a tentu

dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia
Mah.alaasa atas segaln sesuatu." (Fvshshilaf 37-39)

Jika konteks itu direnungkan sekilas, jelaslah

aspek keserasian antara hnmidann dan klnsyi'atan.
Pada konteks pertama, atrnosfernya berupa ba' ats
'kebangkitan', menghidupkan kembali, dan me-
ngeluarkan dari kubur. Maka gambaran bumi yang

serasi dengannya ialah keadaan' ksrtng, kemudian
menggeliat, berkembang, dan menumbuhkan ber-
bagai macam tanaman. Sementara ahnosfer pada

konteks kedua ialah ahnosfer ibadah, khusyu, dan
sujud. Maka, sangaflah tepat jika bumi digambar-
kan sebagai sesuatu yang khusyu. Bila hujan turun,
bumi pun bergerak dan tanamannya hrmbuh subur.

Pada konteks kedua, hanya terjadi gerak dan
tumbuh, sedangkan pada konteks pertama ada
gerak, tumbuh, berkembang, dan pemunculan. Hal
itu karena gerak dan tumbuh merupakan dua hal
yang pasti ada dalam konteks ibadah dan sujud.

Pemakaian ihtaaatdan rabatpada konteks kedua
memiliki tujuan yang berbeda dengan pemakaian

keduanya pada konteks pertama.
Pada kontels kedua, kedua kata itu menggam-

barkan gerakan bumi setelah diam. Gerakan inilah
yang menjadi hrjuan konteks kedua, sebab setiap
perkara yang ada pada panorama itu bergerak
dalam gerakan ibahah. Maka, tidaklah serasi jika
bumi tetap terpaku dalam diam dan kekhusyu-
annya, sehingga ia pun bergerak bersama para pe-

laku ibadah lainnya dalam suafu panorama. Gerak-
an bumi pun bertujuan agar ia tidak menjadi salah

safu bagian panoramayang diam, sedang seluruh
bagian yang ada di sekitarnya bergerak. Inilah
suatu kecermatan dalarn keserasian gerakan imaji.
natif sejalan dengan takdirnya.

Marilah kita kembali kepada nash Al-Qur'an.
Kita menjumpai bahwa catatan akhir ayat meng-
isyaratkan pada kegiatan menghidupkan orang
mati dengan menjadikan kegiatan menghidupkan
bumi sebagai contoh dan indikatornya,

"... S uungguhny a (Tuhnn) Yang mmghidup knnny a tentu

dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia
Mahakuasa atas segala sesuatu." (Fushshilaf 39)

Al-Qur'an menyuguhkan panorama seperti ini
secara berulang-ulang; menjadikannya sebagai
model dari peristiwa menghidupkan di akhira| dan

sebagai pehrnjuk atas kekuasaan Allah. Panorama
kehidupan bumi sangat dekat dengan setiap kalbu,
sebab yang pertarna kali dielus Al-Qur'an ialah hati
manusia, bukan akalnya. Tatkala kehidupan meng-
geliat dari tengah-tengah mayal peristiwa ini meng-
inspirasikan secara implisit ke dalam perasaan yang
paling dalam akan adanyakekuasaaanyang meng-
hidupkan. Al-Qur'an menyapa fitrah dengan bahasa

fitrah itu sendiri melalui cara yang paling mudah.

Di depan panorama ayat-ayat kauniyah yang
menimbulkan pengaruh yang dalam terhadap pe-

rasaan ini, disuguhkanlah ancaman bagi orang yang

mengingkari ayatayatyang jelas lagi cemerlang ini,
lalu mereka kafir kepadanya atau menyalahkannya,

,_uireAelif*;*ST:'a3:6,$6
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"Sesungguhny a zrang- lrang y ang mengingkari ayat-
ayat Kami, merekn tidnk tersembunyi dari Kami. Makn,

apaknh zrang-lrang y ang dilemparlan lce d^alnm nerakn

lebih baik ataukah zrang-zrang yang datang dengan

aman sentlsa pada hari Kiamat? Perbuatlah apa yang
kamu kefundnki, saungguhnya Dia Mahn Melih"at apa

y ang knmu kerj akan." (Fushshilat 40)

Mula-mula ancaman disajikan secara implisit
tetapi menakutkmt, 'Merekn tidak tersembunyi dari
Kami. " Mereka telanjang dalam pengetahuanAllah.
Mereka akan disiksa karena apa yang mereka hgkari,
apa yang mereka salahkan, dan apa yang mereka
jauhi. Mereka menduga dapat melepaskan diri dari
kekuasaan Allah seperti terlepasnya mereka d'ari
perhifungan manusia dengan membuat perkeliru-
an. Kemudian ancaman disajikan secara eksplisit,
"Maka, apakah orang-zrang yng dilemparkan ke

dalam neraka lebih baik ataukah zrang-orang jang
datang dengan aman sentosa pada hari Kiamat?"
Ancaman ini menyindir mereka bahwa yang mereka
tunggu itu hanyalah pelemparan ke neraka, ke-
takutan, dan keterkejutan sebagai kebalikan dari
kaum mukmininyang datang dengan aman sentosa

Ayat dipungkas dengan ancaman lainnya yang

tersira! "Pnbuatlnh apa yang lamu lcehmd.aki, sesung-

guhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu lurjakan."
Alangkah besarnya kengerian yang dialami orang
yang disuruh beramal, lalu dia mengingkari ayat-
ayat Allah, padahal Allah Maha Melihat apa yang dia
kerjakan.

Al-Qpr'an adalah Petunjuk dan Penawar
Kemudian disuguhkan ihwal orangorang yang

kafir terhadap ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an
yang merupakan Kitab yang agung, kuat kukuh,
dan tidak terselipi kebatilan sampai kapan pun,

Jt;*6-15Lj7{;6fiuffi:uiiil
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"S e s ungguhny a lrang- lrang y ang mengingkar i A l-
fui an ketikn Al-qrf an itu datang kepada merekn,

(merekn itu pasti gkan celakn), dan sesungguhnya Al-

QLi an itu adalafr kinb yang mulia. Yang tidnk datang
lnpadnnya (Al, QLi an) lebatilnn baik dnri depan mau-
pun dari belaknngnya, yang diturunkan dari (Tuhnn)

Yang Mahnb ij aks ana lagi Maha Iirpuj i. Tidakkh ada

yangdilmtaknn (oleh orang-orang knfir) kepadamu itu
selain apa yang sesungguhnya telah dikniaknn lupada
rasuJ-rasul sebelum knmu. Sesungguhnya Tithan kamu

bennr-benar mempunyai ampunan dan hukutnnn yang
pedih. Dan jika Kami jadikan Al-Qi an itu suatu
bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah
merekn mengatakan, Mengapa tidak dijekskan ayat'
ayatnya?' Apalnh (patut Al-fuf an) dalam bahasa

asingsednng (rasul adalah orang) Arab? Kanknnlah,
'Al-Qi an itu adalah petunjuk dan penauar bagi
zrang-zrang yang beriman. Dan, lrang-rrang yang
tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan,
sedang Al-Qti an itu suatu kegelapan bagi merekn.

Merekn itu adalnh (sepnti) orang-zrang yang dipangil
dnri tempat y ang j auh.'" (Fushshil atz 4l-44)

Nash itu membicarakan orang-orang yang meng-
ingkari peringatan tatkala peringatan ini datang
kepada mereka tanpa menyadari apa yang ada pada

dirinya dan apayang akan menimpanya sertatidak
menyadari informasi, "S esungguhny a orang- orang
yang mengingkari Al-foi an lcetika Al-qti an itu
danng fupada merekn, (mnekn pasti alan cehkn).,."
Seolaholah dikatakan bahwa tiada ungkapan yang
cocok dan memadai unhrk menerangkan perbuatan
mereka karena demikian buruknya. Karena itu,
predikat dan inna dilesapkan lalu dilanjutkan de-
ngan menerangkan peringatan yang mereka ingkari
guna menekankan betapa buruk dan jahatnya per-

buatan mereka,

"...Sesunguhnya AI-Qi an itu adalah kitab yang
mulia. Yang tidak datnng lupadnnya (Al-@i an) lu-
batilnn baik d.ari fupan m.aupun dnri belnknngnya, yang
diturunkan dari (Tithan) Yang Mahabijaksana lagi
Mahn Tirpujf. " (Fushshilat: 4L-42)

Bagaimana mungkin kebatilan dapat masuk ke
dalam Kitab ini, sedang ia berasal dari Allah Yang
Hak, yang menggemakan kebenaran, dan bertaut
dengan kebenaranyang menjadi fondasi langit dan
bumi?

sf6Q4,f :;',1:5{.Jy-,'t:3r$lt;
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Bagaimana mungkin Kitab itu dimasuki kebatil-
an, sedang ia mulia dan terpelihara atas perintah
Allah yang menjamin keterpeliharaannya. Dia ber-
firman,

"Sesungguhnya Kamilnh yang menurunknn Al- Qi an

dan sesungguhnya Kami benar-bmar memeliharanya. "
(al-Hijr:9)

Orang yang merenungkan Al-Qur'an ini akan
menemukan kebenaran yang diturunkan dan se-

lanjutnya kebenaran itu dikukuhkan. Dia akan me-

nemukan kebenaran pada ruh Al-Qur'an dan pada

nashnya. Dia menemukannya dalam kesahajaan
dan kemudahan sebagai kebenaranyang menente
ramkan fitrah, yang menyapa kedalaman fitrah, dan
yang memengaruhinya secara menakjubkan.

Al-Qur)an "diturunkan dari (Tulnn) YangMahn-
bijaksana lagi Maha Terpuji'. Hikmah tampak nyata
dalam bangunan Al-Qur'an, dalam pengarahannya,
pada cara penurunannya, dan pada penanganannya
terhadap kalbu manusia melalui cara yang paling
singkat. Allahlah yang telah menurunkannya. Dia-
lah Pencipta Yang Maha Terpuji. Di dalam A1-

Qur'an terdapat sesuatu yang menggelorakan ma-

nusia agar memuji-Nya sebanyak-banyaknya.
Kemudian konteks ayat mengaitkan Al-Qur'an

dengan wahyu sebelumnya; arftaru Rasulullah de
ngan para rasul sebelumnya. Seluruh keluarga ke-
nabian dihimpun dalam satu perkumpulan yang
menerima satu bahasa dari Tuhannya. Bahasa itu-
lah yang mengikat ruh dan kalbu mereka; yang
menyatukan jalan dan dalnvahnya. Orang muslim
terakhir merasa bahwa dirinya merupakan cabang
dari pohon tua yang akarnya menghunjam; sebagai

anggota dari keluargayang memiliki sejarah panjang,

"Tidalikh adn yang dilwtaknn (oleh orang-orang knfir)
leepadamu itu sel.ain apa yang sesungguhnya telah di-
kntaknn lcepadn rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguh-

nya Tuhan kamu benar-bennr mempunyai ampunan

dan hukuman yang pedih. " (Fushshilat 43)

Itulah wahyu yang satu, risalah yang satu, dan
akidah yang satu. Demikian pula ia mendapat pe
nyambutan yang safu dari manusia, pendustaan
yang satu, dan penentangan yang safu pula. Selan-
jutnya risalah ifu merupakan jalinan yang satu,
pohon yang satu, keluarga yang satu, kepedihan
yang satu, pengalamanyang safu, dan hrjuan akhir
yang satu pula serta jalan yang membentang dan
mengantarkan.

Risalah itu memberikan rasa akrab, kekuatan,

kesabaran, dan metode yang menginspirasikan
hakikat risalah kepada para pelaku dalnvah yang
menempuh jalan dalcwah sejak Nuh, Ibrahim, Mus4
Isa, Muhammad saw., dan seluruh saudaranya.
SemogaAllah melimpahkan rahmat dan keselamat-
an kepada mereka semua.

Risalah itu mem\erikan penghargaan, kemulia-
an, dan kesanggupan unfuk menempuh jalan yang
sulit, sandungan, duri, dan tanjakan di jalan dakwah.
Pelaku dalavah terus melanjutkan perjalanannya,
sedang dia merasa bahwa para pendahulunya yang
menempuh jalan ini merupakan kelompok terpilih
dari keturunan seluruh manusia.

Risalah itu merupakan kebenaran, "Tidaklnh a"d^a

yang dikntaknn (oleh orang-orang knf.r) lcepadamu itu
selain apa yang sesungguhnya telnh dikntaknn lcepada

rasul-rasul s eb elum kamu...." Namun, adakah dam-
pakyang mencengangkan lagi dalam sepertiyang
ditimbulkan dan dikukuhkan oleh hakikat ini di
dalam diri kaum mukminin?

Itulah yang dilakukan Al-Qur' an. Al-Qur' an me-
ngokohkan hakikat yang besar ini dan menanam-
karurya di dalam kalbu.

Di antara ungkapan yang dikatakan kepada para
rasul yang juga dikatakan kepada Nabi Muhammad
saw. sebagai rasul terakhir ialah, "...Sesungguhnya

Tilhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan
hukuman yang pedih."

Ungkapan itu disampaikan agar pribadi orang
mukmin istiqamah dan proporsional, lalu dia men-
dambakan rahmat'Allah dan ampunan-Nya serta
tidak pernah berputus asa. Dia pun waspada ter-
hadap siksa Allah dan takut kepada-Nya sehingga
dia tidak pernah lalai. Itulah keseimbangan yang
menjadi karakter Islam yang utama.

Kemudian Allah mengingatkan mereka akan
nikmatyang telah dianugerahkan, yaihr menjadikan
Al-Qur'an ini berbahasa Arab sebagai bahasa mercka.

Juga diisyaratkan cara mereka berkelit, menging-
kari, mendebat, dan melakukan penyimpangan,

'Dan jika Kami jadiknn Al-QLi an itu suatu bacaan

dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka

mmgataknn, Mmgapa tidnk dij elnknn ay at- ay atny a ?'
Apaknh (patut Al- @4f an) dalnm bahasa asing s e dang
(rasul adalah orang) Arab ?.... "

Mereka tidak menyimak Al-Qur'an lantaran ia ber-

bahasa Arab, tetapi mereka mengkhawatirkannya
justru karena ia berbahasa Arab yang menyapa fihah
bangsaArab dengan bahasa mereka sendiri. Karena
itu, mereka berkata,' Janganlah mendengarkan Al-
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Qur'an ini dan masukkanlah gangguan ke dalamnya,

mudah-mudahan kamu dapat mengalahkannya. "

Kalaulah Allah menjadikan Al-Qur' an berbahasa
asing, niscaya mereka menentangnya juga, lalu
mereka berkata, "Mengapa Al-Qur'an tidak disajikan
dalam bahasa Arab yang jelas, terang, dan rinci?"
Kalaulah sebagian Al-Qur'an itu berbahasa asing
dan sebagian lagi berbahasaArab, niscaya mereka
menentangtya juga dan berkata, "Mengapa Al-Qur' an

itu berbahasa Arab dan juga berbahasa asing?" Itulah
gambaran penentangan, perdebatan, dan keingkaran.

Hakikat yang dapat dipetik dari balik perdebatan

ini ialah menyangkut fungsi, yaitu kitab ini meru-
pakan petunjuk dan penawar bagi kaum mukminin.
Kulbr't .n"r"kalah yang dapat memahami tabiat dan

hakikat Al-Qur' an sehingga hatinya beroleh petun-
juk dan terobati. Adapun orangyang tidakberiman,
kalbu mereka tertutup, tidak ada layar yang me-
nampilkan kitab ini. Pada telinganya ada sumbatan
dan hatinya buta. Mereka tidak beroleh kejelasan
apa pun, sebab mereka sangat jauh dari tabiat dan
seruan kitab ini,

"...Katalanlnh, Al- futi an itu adnlnh petuni uk dnn pe-

naloar bagi orang-orang yang beriman. Dan, orang-

urang jang tidak beriman pada telinga mereka ada

sumbatan, sednngAl-Qti an itu suatu lugel"apan bagi

merekn. Merekn itu adalnh (seperti) lrang-rrangyang
dipanggrt dari tempat y ang j auh."' (Fushshil atz 44)

Manusia menjadi bukti atas firman di atas pada

setiap waktu dan tempat. Ada orang yang dirinya
menerima reaksi Al-Qur'an ini sehingga tumbuh
dan hiduplah sesuatu di dalam dirinya yang kemu-
dian menumbuhkan tulang-belulang, baik bagi
dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Ada
pula orang yang telinga dan hatinya enggan mene-
rimaAl-Qur'an ini. Maka, Al-Qur'an membuat mereka
semakin tuli dan buta. Al-Qur'an tidak mengubah
apa pun, tetapi kalbulah yang mesti berubah. Maha-
benar Allah Yang Mahaagung.

Bagian surah ini juga mengisyarakan Musa,
kitabnya, dan perselisihan kaumnya terhadap kitab
ini. Isyarat ini sekadar contoh dari para rasul yang
sebelumnya dikisahkan secara global. Allah telah
menetapkan ketentuannya berkenaan dengan per-

selisihan mereka. Keputusan-Nya telah berlalu bahwa

keputusan akhk dari semua ini diberikan pada pe
ristiwa pemutusan yang agung,

'; : e-J trj baf:u eSfi ,{"}W; 6j
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"sesungguhnya tel4h Kami bniknn kepadn Musa Taurat

lnlu diperselisihkttn tentangTaurat itu. Kalnu tidnk oda

luputusan yang tekh terdnhulu dari Tilhnnmu, tmtulnh
orang-orang kafr itu sudah dibinasaknn. Dan, sesung-

guhnya mnekn tsrhndnp Al- qti an benar -bermr bera.da

dalam keragu -raguan y ang membingungkan. " (Fush-

shilaf 45)

Demikian pula Allah telah memutuskan untuk
membiarkan keputusan masalah risalah terakhir
hingga hari yang dijanjikan; untuk membiarkan
manusia berbuat, lalu mereka dibalas selaras de-

ngan perbuatannya itu,

1 ' z.l , ,-E' z'- -;is*'&6ti+1'{irS:i"*'|WJtt1? >'Jr" 
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"Barangsiapa y ang mmgerj aknn amnl y ang sal,eh, m.akn

(pahalnnya) untuk dirinya sendiri. Dan, barangsiapa

yang bubuat jahnt, maka (dosanya) atas dirinya sen-

diri ; dan sekali-sekali tidakl"ah Tilhanmu menganiaya

h"amba-hamba (Ny a)." (Fushshilat 46)

Risalah ini tampil untuk memberitahukan bim-
bingan bagi manusia, meletakkan beban ikhtiar
pada pundaknya; dan memaklumatkan prinsip tang-

zung jawab individual. Siapa pun dapat menentukan
pilihannya. Dan, sekali-kali Tuhanmu tidak meng-
aniay a hamba-hamb a-Nya.

Sehubungan dengan isyarat hingga batas akhir
yang ditentukan dan penenhran keadilan Allah pada

batas akhir tersebut, ditegaskanlah bahwa persoal-

an Kiamat dan pengetahuannya diserahkan sepe-

nuhnya kepadaAllah. Pada beberapa tempat, Allah
memberikan gambaran inspiratif yang menyentuh
kedalaman kalbu. Yaitu, dengan menyajikan salah

safu panorama Kiamat di mana kaum musyrikin
ditanya dan mereka menjawab,
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Mereka tidak lagi mengetahui sedikit pun ihwal
klaimnya yang terdahulu dan timbullah dalam diri-
nya perasaan bahwa mereka tidak dapat melepas-
kan diri dari apa yang tengah mereka alami. Itulah
tanda-tanda kedukaan yang dalam yang membuat
manusia lupa akan semua masa lalunya. Dia tidak
ingat kecuali apa yapg tengah dialaminya.

Itulah hari yang tidak diwaspadai dan tidak di-
jaga, sementara manusia sangat ambisius terhadap
kebaikan dan berkeluh kesah atas keburukan. Pada
hari itu diri mereka digambarkan dalam keadaan
telanjang dari segala penutup, terbuka dari segala
penghalang, dan tersingkap dari segala perkeliruan,

3' i1fri\'*69 :--.:i rA of^i1q-*
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"Manusia tidak jemu memohon leebaiknn.Jikn merekn

ditimpa malapinko, dia menjadi putus osa l"agi putus
hnrapan. D an jika Knmi mnasalmn lepadany a sesuatu

rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan,
pastilah dia bnkata, Ini adnkh hakku, dan aku tidak
yakin bahwa hnri Kiamat itu aknn datang. Dan jika
aku dikembaliknn kepada Tulnnku, maka sesunguh-
nya aku akan memperoleh lubaikan pada sisi-Nya.'
Makn, Kami bennr-benar akan memberitakan lcepada

orang-orang kafir apa yang tel"ah mneka kerjakan dan
akan Kami rasaknn lcepada merekn ozab yang keras.

Apabiln Kami memberilan nilonat lapada manusia, ia
berpalingdanmenjauhknn diri. ntapL apabiln ia di-
timpa malnpetala, mala ia banyak berdoa." (Fush-
shila* 49-51)

Ayat itu melukiskan diri manusia dengan cermat
dan jujur, yaitu diriyang tidakmengambil petunjuk
Allah, lalu beristiqamah pada suatu jalan. Ayat di
atas merupakan lukisan yang menggambarkan
dinamika manusia, kelemahannya, perdebatannya,
kecintaannya kepada kebaikan, keingkarannya
kepada nikmat, ketertipuannya oleh kesejahteraan,

r#
"Kepada- Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang

hari Kiamat. Tidak ada buah-buahan keluar dari
kelopaknya dan tidak seorang wanita pun mengandung

dan tidak (puln) melahirkan, melainkan dengan se-

pmgetnhuan- Nya. Padn hnri (Iuhan) mmmngil merelm,

'Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu?' Mereka men-
jawab, 'Kami nyatalan lupada Engknu bahwa tidak
adn semang pun di antara lmmi y ang mnnbni kzsaki"an
(bahwa Engkau punya sekutu).' Dan, lmyapl.ah dari
mneka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan
maekn yakin bahwa tidnk ada bagi muelca suatu jal.an
luluar pun." (Fushshilat z a7 -aB)

Kiamat merupakan kegaiban di dalam keter-
sembunyian yang tidak diketahui. Buah di dalam
kelopaknya merupakan rahasia yang tidak terlihat.
Kandungan di dalam rahim merupakan kegaiban
yang tersembunyr. Semuanya berada dalam pe-

ngetahuan Allah. Pengetahuan Allah meliputinya.
Kalbu menyelidiki buah di dalam kelopaknya

dan janin di dalam rahim. Kalbu menelusuri ber-
bagaibelahan bumi untuk memantau kelopakyang "

tidak terhingga dan melukiskan janin yang tidak
terbayangkan,lalu terlukislah di dalam hati suatu
gambaran berkat pemberitahuan Allah. Gambaran
itu selaras dengan kemampuan hati manusia unhrk
menggambarkan hakikat yang tidak bertepi.

Kawanan manusia yang sesat mematung di
depan pengetahuan tanpa disertai rasa takut,

' "...Pa.d.a hnri (Iuhnn) memnnggil mne lm, D i mannknh
sekutu - se kutu - Ku itu ?'.... "

Di sana, yaitu pada hari perdebatan tidak lagi
berguna dan tidak dikenal pengubahan kata-kata.
l-alu apa yang mereka katakan?

".. Mnelrn mmj aw ab,'Kami ny atalwn lcep ada Engkau

bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang
membni kesalcsian (bahua Englau punya sekutu)."'
(Fushshilau 47)

Kami memberitahukan kepada-Mu bahwa pada

hari ini tidak ada seorang pun di antara kami yang

dapat memberi kesaksian bahwa Engkau memiliki
sekutu.

'Dan lenyaplnh dari merelm apa yang selalu merelw

sembah dahulu, dnn merekn yakin.bahwa tidak ada
bagi mnekn suatu jalnn kcluar pun." (Fushshilat 48)

t/ ,/// / /r7
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dan keluh kesahnya karena kemudharatan. Itulah
lukisan yang sangat cermat lagi menakjubkan.

Manusia ini tidak jemu-jemu memohon kebaik-
an. Dia mendesak dan mengulang permohonannya.

Dia meminta kebaikan untuk dirinya dan tidak
bosan-bosan memintanya. Jika ditimpa keburukan,
walaupun sekadar disentuh, hilanglah harapan dan
cita-citanya. Dia mengira bahwa di sana tidak ada
jalan keluar dan terputuslah segala sarana. Hatinya
menjadi sempit dan kebingungannya menggunung.
Dia berputus asa dari rahmat Allah dan pengayom-

an-Nya. Hal itu karena dia kurang percaya kepada
Tuhannya dan ikatan dengan-Nya lemah.

Jika manusia semacam ini diberi sedikitrahmat
setelah mendapat kemudharatan tersebut, maka
dia melecehkan nikmat itu dan lupa untuk ber-
syukur. Kesejahteraan membuatnya pongah, lalu
lupa akan sumber kesejahteraan itu. Dia berkata,
"Ini milikku. Aku mendapatkannya karena hakku.
Ia akan senantiasa bersamaku." Dia lupa akan akhi.
rat dan memustahilkan kejadiannya,

"...Dan aku tidak yakin bahwa hari Kiamat itu akan
datang...."

Mata nafsunya terbelalak kegirangan dan me-
rasa tinggi di hadapan Allah. Dia mengira bahwa
dirinya memiliki kedudukan tertentu di sisi-Nya,
padahal tidaklah demikian. Dia mengingkari nik-
mat, lalu kafir kepadaAllah. Dia pun berkeyakinan
bahwa apabila dirinya dikembalikan kepada Allah,
dia mendapat tempat di sisi-Nya,

"...Dan jila aku difumbalilwn kzpadn Tilhnnku, makn

sesungguhnya aku alan munpnol.eh lebailan padn sisi-

Nyo...."

Dia tertipu. Pada saat itulah disaiikan ancaman
kepadanya,

"...Maka, Kami bmar-benar alan memberitaknn ke-

p ada orang- orang kafir ap a y ang telnh mnela leerj alan
dan aknn Kami rasakan kepada mereka a<ab yang
luras. " (Fushshila* 5 0)

Jika manusia semacam ini dianugerahi nikmat,
dia menjadi pongah dan melampaui batas. Dia ber-
paling dan menjauh. Jika dirinya ditimpakeburuk-
an, dia merasa dihinakan dan disepelekan; merasa
tidak berarti dan hina; dia berendah diri tanpa
merasa jemu; dan dia banyak berdoa.

Itulah ayat yang cermat. Catatan manakah yang
mendokumentasikan aspek terkecil dan terbesar
yang ada pada diri manusia? Allahlah Pencipta ma-

nusia yang telah mendokumentasikannya; Pen-

ciptanya yang mengetahui segala seluk-beluknya;
yang mengetahui bahwa dirinya itu berkutat pada

hal-hal yang digandrunginya kecuali jika Dia me-

nunjukinya pada jalan yang lurus sehingga dia pun

menjadi terarah.
Di hadapan diri yang telanjang dari segala busana

dan tersingkap dgi segala penutup, Allah bertanya
kepada kaum musyrikin,'Jika demikian, apa yang
akan mereka lakukan apabila Kitab yang datang
dari sisi Allah ini didustakan dan ia mengandung
janji yang benar, sedang kalian menjerumuskan diri
ke dalam akibat pendustaan dan penentangan

terhadap kitab itu?"

Ms+i6'ri;r*Go6fr.';iS
4 /-, 1. .2.t,4e*.PPo.e*

"Katnknnlnh,'Bagaimann p mdnpatmu j ikn (Al- Qi an)

itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu meng-

inglarinya? Siapaknh yang lebih sesat daripada orang

y ang selnlu bnada dnkm p my impangan y angj auh ?""
(Fushshilat 52)

Itulah kemungkinan yang patut dihadapi dengan
hati-hati. Sarana kehati-hatian apakah yang telah
mereka persiapkan untuk dirinya?

Setelah itu Allah mengajak mereka untuk ber-
pikir dan bermuhasabah. Allah mengarahkan mereka

ke alam yang luas. Dia menerangkan beberapa hal
yang telah ditakdirkan pada alam itu dan pada diri
mereka sendiri,

#'6:; et 1' ru,te 
oSE r er;i:; * k

& U t 6 8i&;' "J 
gxr:-& ti g{\

"Kami akan memperlihatkan ktpada merekn tanda-
nndn (rzkuasaan) Kami di segennp ufuk dnnpadn diri
mnela smdiri, sehinggaj elnlnh bagi mnelw bafuia Al'
@i an itu bennr. Dan, apaknh Tuhnnmu tilnk cukup
(bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan
segala sesuatz. " (Fushshilau 53)

Itulah nada akhir. Itulah nada yang keras. Itulah
janji Allah kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dia
akan memperlihatkan kepada mereka berbagai
rahasiaalam semesta dan rahasiayang adapada diri
mereka sendiri. Dia menjanjikan kepada mereka
untuk memperlihatkan ayat-ayat-Nya pada alam



Juz XXIV az-Zunrar al-Mu'min, & Fushshilat (174) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X

semesta dan pada diri mereka sendiri sehingga
jelaslah bagi diri mereka bahwa Dia adalah Hak,
demikian pula agama ini, kitab ini, manhaj ini, dan

firman yang dikatakan kepada mereka ini. Siapakah
yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Allah telah membuktikan janji-Nya, maka Dia
menerangkan ayat-ayat-Nya yang ada pada alam
semesta selama 14 abad. Dia pun menerangkan ayat-

ayat-Nya yang ada pada diri manusia kepada mereka.

Setiap hari senantiasa tersingkap ayatyang baru
bagi mereka.

Manusia mencermati, lalu dia menemukan bahwa

mereka telah menemukan banyak hal sejak saat ihr.

Alam semesta terbuka bagi mereka. Diri mereka
yang terkunci dengan takdir yang dikehendaki
Allah juga terbuka. Mereka telah mengetahui banyak
hal. Andaikan mereka memahami bagaimana cara
mengetahui semua itu, lalu bersyukur, niscaya mereka

meraih kebaikan yang banyak.
Sejak saat itu mereka mengetahui bahwa bumi

yang semula diduga sebagai pusat semesta ternyata
hanyalah butiran kecil yang mengikuti matahari.
Mereka mengetahui bahwa matahari itu merupa-
kan bulatan kecil yang merupakan bagian dari
ratusan juta alam lainnya. Mereka mengetahui ka-

rakteristik bumi, matahari, dan karakteristik dirinya
sendiri, andaikan pengetahuannya itu benar.

Mereka mengetahui banyak hal tentang materi
alam di mana merekahidup, jikabenar di sana ada

materi. Mereka mengetahui bahwa pokok bangun-
an alam ini adalah atom. Mereka mengetahui bahwa
atom berubah menjadi cahaya. Jika demikian,
mereka mengetahui bahwa seluruh alam ini berasal
dari cahaya dengan segala bentuknya. Cahaya ihr-

lahyang menjadi sumber segalabentuk dan sosok.

Mereka mengetahui banyak hal tentang planet
buminya yang kecil. Mereka mengenalnya sebagai

bulatan atau seperti bulatan. Mereka mengenalnya
berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi
matahari. Mereka mengenal benua, samudera, dan

sungai. Mereka menyingkapkan sedikit hal dari
perut bumi. Mereka mengetahui banyak hal yang

tersimpan dalam kedalaman planet ini dan yang
tersebar di angkasa sebagai energi.

Mereka mengenal kesatuan hukum yang me-
nyatukan planet mereka dengan alam raya dan yang

mengafur alam raya ini. Di antara manusia ada yang

beroleh petunjuk sehingga dia naik dari pengeta-

huan tentang hukum kepada pengetahuan tentang
pencipta hukum. Di antara mereka ada yang ber-
paling sehingga dia berhenti pada lahiriah pengeta-

huannya tanpa melampauinya. Setelah manusia ter-

sesat dan terlunta-lunta karena kepongahan ilmu,
maka melalui ilmu pula mereka melakukan lom-
patan dan mengetahui ilmu itu sebagai kebenaran
adalah melalui cara ini.

Keterbukaan ilmu dan pengetahuan pada diri
manusia tidak terbalas pada alam semesta. Mereka
pun mengetahui ihwal diri manusia, susunannya,
karakteristiknya, dan aneka rahasianya sebagai se
suatu yang besar. Mereka mengetahui kejadiannya,

sf ukhrrnya, fu ngsinya, penyakibrya, dan makanan-

nya. Mereka mengetahui aneka rahasia tindakan
dan gerakannya. Tidaklah mereka mengetahui hal-

hal luar biasa melainkan karena Allatrlah yang men-

ciptakannya.
Mereka mengetahui sedikit ihwal diri manusia.

Apa yang diketahuinya hanya sebatas fisik. Karena
perhatian manusia lebih terfokus pada materi tubuh-
nya dan mekanisme jasadnya daripada terhadap
akal dan ruhnya. Namun, ada beberapa hal yang
mengisyaratkan pada keterbukaan aspek ini dan
manusia masih menyelidikinya.

Janji Allah senantiasa te gak, "Kami akan memper -

lihntknn fupafut mnekn tandn- tanln (<ckuasaan) Knmi
di segenap ufuk dan pada diri msrekn sendiri, sehingga

jelnslah bagi merekn bahwa Al-foLi an itu benar...."

Baris terakhir dari janji Allah telah dijelaskan
tanda-tandanya sejak bagian permulaan surah ini
secara kasat mata. Derap keimanan berkumpul dari
berbagai tempat. Melalui jalan ilmu materil saja

muncul banyak orang beriman. Di sana terdapat
beberapa golongan yang berkumpul dari tempat
yang jauh, meskipun gelombang ateisme yang
dahsyat nyaris menyelimuti planet ini pada masa
lalu. Kini gelombang tersebut mulai surut. Gelom-
bang mulai surut, meskipun ada sejumlah feno-
mena yang bertentangan, sedang abad ke-20 di
mana kita berada belum lagi genap, sehingga ge-

lombang ifu belum benar-benar surut. Atau, insya
Allah akan benar-benar surut sehingga terbuktilah
janji Allah di atas, "...Dan apakah Tuhanmu tidak
cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Din menyaksi-

knn segaln sesuatu?"
Dialah yang memberikan janji-Nya melalui ilmu

dan kesaksian.

g 1;"!ne*;c"i;;\i
"Ingatlah bahwa sesungguhnya merekn adnlah dalam
keraguan tmtang pertemuan dengan Tuhan merekn.... "
(Fushshilae 54)
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Karena ihr, terjadilah apa yang terjadi pada mereka
karena meragukan pertemuan tersebut, padahal ia
pasti terjadi.

"...Ingatlah bahwa sesunguhnya Dia Maha Meliputi
segaln sesuatrz. " (Fushshilau 54)

Maka, hendakke manakah mereka pergi untuk
menghindari pertemuan dengan-Nya, sedang Dia
meliputi segala sesuatu? Jg'U,66i'fiJ'I
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"Haa Miim.(l) 'Ain Siin qaaf. (2) Demikianlah
Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana'
mewahyukan kepada kamu dan kepada or.urg-

orang yang sebelum kamu. (3) Kepunyaan-Nya-
lah apa yang ada di langit dan apa yang ada

di bumi. Dan Dialah Yang Mahatinggi lagi
Mahabesar. (a) Hampir saja langit itrr pecah
dari sebelah atasnya (karena kebesaran TUhan)

dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji
fuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-

orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa se-

sungguhnya Allah Dialah Yang Maha Peng-

ampun lagi Maha Penyayang. (5) Dan orang-
orang yang mengambil pelindung-pelindung
selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan)

merekal dan kamu (ya Muhammad) bukanlah
orang yang diserahi mengawasi mereka- (6)

Uemit<ianlatr Kami wahyukan kepadamu Al-

Q*'* dalam bahasa Arab supaya kamu mem-

beri peringatan kepada ummul Q.ura (pen-

duduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri)
seketilingnya serta memberi peringatan (p"la)

tentang hari berkumpul (Kiamat) yang tidak
ada keraguan padanya- Segolongan masuk surga

dan segolongan masuk neraka. (7) Dan kalau
Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan
mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasuk-

kan orangorang yang dikehendaki-Nya ke dalam

rahmat-Nya- Dan orang-orang yang zalim fidak
ada bagi mereka seorang pelindung pun dan

tidak pula seor.Lng penolong. (S) Atau' pahrtkah
mereka mengambil pelindung-pelindung
selain Allah? Maka Allah, Dialah Pelindung
(yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan orang-

orang yang mati, dan Dia adalah Mahakuasa
atas segala sesuatu. (9) Tentang sesuatu apa Pun
kamu berselisih, rnaka puhrsannya (terserah)

kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat
demikian) itulah Allah Tlrhanku. Kepada-Nya-
lah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku
kembali. (t0) (Dia) Pencipta langit dan bumi.
Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu
sendiri pasangan-Pasangan dan dari jenis
binatang ternak Pasangan-Pasangan (pula)'
dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan
jalan ihr. Tidak ada sesuahr pun yang seruPa
dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Men-
dengar lagi Maha Melihal (11) Kepunyaan-
Nyafah perbendaharaan langit dan bumi. Dia
melapangkan rezeki bagi siapa yang dike-
hendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesung-

guhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
(12) Dia telah mensyariatkan bagi kamu ten-

tang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya
kepada Nuh dan aPa yang telah Kami wasiat-
kan kepada lbrahinr' Musa' dan Isa. Yaitu" tegak
kanlah agama dan janganlah kamu berpecah-
belah tentangnya. Amat berat bagi orang-
or:rng musyrik agama yang kamu seru mereka
kepadanya. Allah menarik kepada agama itu
orang yang dikehendaki-Nya dan memberi pe-

tunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kem-
bali (kepada-Nya). (t3) Dan mereka (Ahli Kitab)
tidak berpecah-belah melainkan sesudah datang-

nya pengetahuan kepada mereka karena ke-

dengkian di antara mereka Kalau tidaklah karena

sesuatu ketetapan yang telah ada dari Thhan-
mu dahulunya (untuk menangguhkan azab)

sampai kepada waktu yang ditentukan, pasti-
lah mereka telah dibinasakan. Sesungguhnya
orang-or:rng yang diwariskan kepada mereka
Alkitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka' benar-

benar berada dalam keraguan yang meng-
goncangkan tentang kitab itu. (14) Karena itu'
ierulah (mereka kepada agama itu) dan tetap-
lah sebagaimana diperintahkan kepadamu.

Janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan
katakanlal\'Aku beriman kepada semua Kitab
yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan
supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami
amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal
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kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan
kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan
kepada-Nyalah kembali (kita).' (15) Dan orang-
orrlng yang membantah (agama) Allah sesudah
ag,una itu diterimq maka bantahan mereka itu
sia-sia saja, di sisi Tlrhan mereka. Mereka men-
dapat kemurkaan (Allah) dan bagi mereka azab
yang sangat keras. (16) Altahlah y:mg menurun-
kan kitab dengan (membawa) kebenaran dan
(menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah
kamu, boleh jadi hari Kiamat itu (sudah) dekat?
(17) Orang-orang yang tidak beriman kepada
hari Kiamat meminta supaya hari itu segera
didatangkan dan orang-orang yang beriman
merasa takut kepadanya dan mereka yakin
bahwa Kiamat itu adalah benar (akan terjadi).
Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang
yang membantah terhadap terjadinya Kiamat
itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.
(18) Allah Mahalembut terhadap hamba-
hamba-Nya- Dia memberi rezeki kepada siapa
yang di kehendaki-Nya dan Dialah Yang IVIaha-
kuat lagi Mahaperkasa. (19) Barangriapa yang
menghendaki keunhrngan di alhirag akan Kami
tambah keunhrngan itu baginya; dan barang-
siapa yang menghendaki keunhrngan di dunia,
Kami berikan kepadanya sebagian dari keunhrng-
an dunia dan tidak ada baginya suatu bagian
pun di akhiraf (20) Apakah mereka mempunyai
sembahan-sembahan selain Allah yang men-
syariatkan untuk mereka agama yang tidak di-
izinkan Atlah? Sekiranya tak ada ketetapan
yang menentukan (dad Atlah), tenhrlah meraka
telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-
orang yang zalim itu akan memperoleh az,ab
yang amat pedih. (21) Kamu lihat orang-orang
yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-
kejahatan yangtelah mereka kerjakan, sedang
siksaan menimpa mereka- Dan orang-orang
yang saleh (berada) di dalam taman-taman surga,
mereka memperoleh apa yang mereka ke-
hendaki di sisi Ttrhan mereka. Yang demikian
itu adalah karunira yang besar. (22) Itulah (kaxuxia)
yang (dengan iht) Atlah menggembirakan hamba-
hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan
amal saleh. Katakanlah,'Aku tidak meminta
kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku ke-
cuali kasih sayang dalam kekeluargaan.'Dan
siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami
tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan-
nya ihr. Sesungguhnya Allah IVIaha Pengampun

lagi Maha Mensyukuri. (23) Bahkan, mereka
mengatakan, 'Dia (Muhammad) telah meng-
ada-adakan dusta terhadap Allah.'Maka, jika
Allah menghendaki, niscaya Dia mengunci
mati hatimu. Allah menghapuskan yang batil
dan membenarkan yang hak dengan kalimat-
kalimat-Nya (,|l-qur-an). Sesungguhnya Dia
Maha Mengetahui segala isi hati." (24)

Pengantar
Surah ini membahas masalah akidah seperti

halnya surah-surah Makkiyyah lainnya. Tetapi,
secara khusus terfokus pada hakikat wahyu dan
risalah. Sehingga, tepatlah untuk dikatakan bahwa
hakikat itu merupakan poros utama yang mengikat
keseluruhan surah. Topik-topik lain mengikuti haki-
kat pokok tersebut.

Surah ini membicarakan hakikat keesaan Allah
secara luas dan menyuguhkannya dari berbagai
sisi. Juga membicarakan hakikat Kiamat dan ke-
imanan kepadanya. Maka, ditampilkanlah cerita
tentang akhirat dan berbagai panoramanya pada

beberapa bagian surah. Selanjutnya surah ini me-
nyuguhkan sifat-sifat kaum mukminin dan akhlak
yang membedakan mereka dari yang lain. Juga
diisyaratkan masalah rezeki yang disempitkan dan
dilapangkanAllah, dan sifat manusia dalam meng-
hadapi kesejahteraan dan kesulitan.

Namun, hakikatwahyu dan risalah sertahal-hal
yang terkait dengannya merupakan hakikat yang
menonjol, memayungi keseluruhan surah, dan
menjadi karakternya. Seolaholah topik lain digiring
untuk menguatkan dan mengokohkan hakikat
yang pertama ini.

Redaksi surah berlanjut pada penyajian hakikat
tersebut dan topik-topik lainnya melalui metode
yang mengundang manusia unfuk semakin mere-
nungkan dan mencermatinya. Hakikat ini disajikan
dari berbagai aspek. Sebagiannya dipisahkan dari
bagian lain dengan beberapa ayatyang mencerita-
kan keesaan al-Ktraliq, keesaan Pemberi rezel<s.,

keesaan Yang mengatur kalbu, atau keesaan Yang
mengatur tempat kembali. Sementara itu, pem-
bicaraan ihwal hakikat wahyu dan risalah diarahkan
pada keesaan Yang menurunkan wahyrr, kesafuan
wahyu, kesatuan akidah, kesafuan manhaj dan
jalan, dan akhirnya kesatuan keteladanan manusia
di dalam naungan akidah.

Karena itu, di dalam diri terlukis guratan keesaan
Allah secara jelas dan menonjol dengan beberapa
konsepnya, beberapa naungannya, dan beberapa
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inspirasinya melalui beberapa topik surah. Berikut
kami sajikan beberapa contoh surah secara global

sebelum kami memerincinYa.
Surah dimulai dengan huruf yang terputus-

puhts, "Haa miim. 'Ain siin qanf ',yang diikuti dengan,

"Demikianlah Allah Yang Mahaperkasa ltryi Mahn-

biiaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada

ni o ng- oro, g y a n g i e b e lum krtmu. Kep uny aan - Ny alnh

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi' Dan

Dlitah"Yang Mahatingi lagi Mahabesar." (asy-

Syuura:3-4)

Kedua ayat ini menegaskan kesatuan sumber

wahlrr, baik yang diturunkan kepada kaum yang

terdahulu maupun kepada kaum yang kemudian''
"...Kepadn knmu dan l"pono lrang-lrang yang sebelum

knmlt...."
Konteks surah dilanjutkan dengan sifat Allah

Yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana, "Kepunya-

an-Nyalah apa yang ada di lnngit dan apa yang ada

di bimi. Dan Dialah Yang Mahatinggi lagi Maha-

b e s ar. " Ay at \rimenegaskan kee saan Yang M emiliki
apa yang ada di langit dan di bumi, ketinggian-Nya'

dan keagungan-Nya hanya untuk-Nya semata'

Kemudian disuguhkan sajian lain yang mene-

rangkan keadaan alam semesta yang dibandingkan
dengan masalah keimanan kepada Yang Maha

Memiliki lagi Maha Esa; dibandingkan dengan

kemuswikan yang menyesatkan sebagian manusia,

"Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya

(ktrenn lubuaran Tuh"an) dan malaiknt-mal"aikat ber-

tasbih snta memuji Tuhannya dnn munoh.onknn ampun

bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatl"ah bahwa

sesunguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun

lagi Mah.a Penyayang. Dan orang-oraryg yqlg meng-

o*tlt pthraung-pelindung selnin Alhh, Allah meng-

au asi- (p erbuatan) mnelw ; dan kamu (y a Muhammad)

bukankh nrang yang diserahi mengauasi mereka."

(asy-Syuura: 5-6)

Tiba-tiba seluruh alam sernesta dipenuhi dengan

masalah keimanan dan kemuslnikan. Bahkan, tujuh
petala langit nyaris pecah karena penyimpangan

sebagian penduduk bumi, padahal para malaikat

senantiasa memintakan ampunan bagi semua peng-

huni bumi dari perbuatan keji yang dilakukan oleh

sebagian orang yang melakukan penyimpangan.

Setelah tur tersebut, surah kembali kepada haki-

kat yang pertama,

"D emikianl.ah Kami w alryukan kep adamu Al- QLi an

dalnm bahnsa Arab supaya kamu memberi peringatan

k"p od" ummul Qtra (p en"duduk Meknh) futn penduduk

(negerinegeri) sekelilingny a serta memberi p eringatan

(pik) tunnng hnri bn kumpul ( Kiamnt) y ang tidnk adn

ktraguan padanya. Segolongan masuk surga dan se-

gotoigan masuk neraka." (asy-Syuura: 7)

Kemudian pembicaraan tentang "..:egolongan yang

masuk surga dan segolongan masuk neraka"disehngi
dengan penegasan bahwa jikaAllah menghendaki,

niscaya Dia menjadikan mereka sebagai umatyang

satu. Namun, kehendak-Nya menetapkan, berdasar-

kan pengetahuan dan hikmah-Nya, untuk memasuk-

kan orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-

Nya,

"... D an or ang- nrang y ang zalim tidak ada b agi mer e ka

seorang pelindungpun dan tidnk puln s e orang penolong. "
(asy-Syuura: 8)

Ditegaskan pula bahwa Allahlah sebagai Pelin-

dung,

"...Dialnh Pelindung (yang seberutrny a) dan Dia meng

hidupkan zrang-lrang yang mati, dan Dia adalah

Mahnkuasa atas segaln s esuatu." (asy-Syuura: 9)

Dari sana surah kembali kepada hakikat per-

tama, yaitu hakikat wahyu dan risalah. Maka, di-

tegaskanlah bahwa keputusan tentang sesuatu

yang diperselisihkan manusia berada di tangan

Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini, supaya di-

rujuk oleh manusia setiap kali mengalami per-

selisihan.

'Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka pu-
tusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai

stfat-sifat demikian) itulnh Allah Tuhnnku. Kepada-

Nyalah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku kem-

Dalf. " (asy-Syuura: 10)

Kemudian dari ketuhanan dilanjutkan kepada

keesaan al-I(haliq, kesendirian zat-Nya, dan keesa-

an-Nya dalam menentukan langit dan bumi. Juga
dalam melapangkan dan menyempitkan rezel<t

karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu,

" (Dia) Pmcipta l"angit dnn bumi. Dia menl adiknn bagi

knmu dari jenis knmu sendiri pasangan-pasangan dan

dari j enis iinatang ternnk pasangan-pa:angan (puq)

O ii idlkan- Ny a knmu berkemb ang biak dengan i alnn

iti. Tidnk ann sesuatu pun y ang snupa dmgan Dia, d"an

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kepuny aan- Ny akth perbendahnraan lnngit dan bumi.

Dia melnpangknn rezeki bagi siapa yang dikehendaki-

Nya dnn menyempitknn(nla) Snungguhnya Dia Mahn

Atengetahui iegak sesuatz. " (asy-Syuura: 11-12)
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Kemudian konteks kembali kepada hakikat per-
tama,

"Dia telah men"syariatktn bagt knmu tentang agama

apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa
yang telnh Kami wasiatkan lupada lhrahim, Musa, dnn
Isa. Yaitu, tegakkanlah agama dan.janganltth kamu
berpemh-belnh tentangnya. Am"at buat bagi zrang-orang

musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.
Allah menarik kepada agama itu orang yang dike-
hendaki - Ny a dan m emb er i p e tunj u k kep ada (agama) -
Nya orang yang lumbali (kepada-Nya). Dan mereka

(Ahli Kitab) tidak berpecah-bekh melainknn sesudah

datangnya pengetahuan kepada merekn knrena lndmg-
kian di antara merekn. Kalau tidaklah karena sesuatu

ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya
(untuk menangguhkan a4b) sampai kepada waktu
yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan.
S e s unggu hny a 0 r ang- 0 r ang y ang diw ar is kan ke p ada
mereka Alkitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka,
bennr - bmttr b nadn dnlnm knaguan yang menggznmng-
kan tentang kinb itu."(asy-Syuura: 13-14)

Seperti untaian inilah surah melanjutkan penya-
jian hakikat ini yang diliputi dengan atmosfer se-
macam itu. Juga sajian-sajian yang berkaitan de-
ngan masalah akidah lainnya yang ditetapkan pada

saat yang bersamaan dengan penetapan hakikat
pertama yang tampil sebagai topik utama surah.

Untaian itu tampak sangat jelas pada pelajaran
pertama dari surah ini. Setiap kali seseorang mem-
baca sekitar sepuluh ayat, dia menerima hakikat
wahyu dan risalah menyangkutsalah satu aspeknya-

Adapun pelajaran kedua yang tersusun pada
surah dimulai dengan menyajikan beberapa ayat
Allah ihwal kelapangan dan kesempitan rezel<4
penurunan hujan sebagai rahmal penciptaan langit
dan bumi berikut ternak yang melata di atasnya,
dan bahtera-bahtera yang berlayar di samudera
bagaikan gunung-gemunung. Dari ayat ini dilanjut-
kan dengan sifat kaum mukminin yang unik dan
istimewa dengan keuhrhanhya. Dilanjutkan dengan
salah satu panorama Kiamat yang menyajikan gam-
baran kaum yang zalim tatkala mereka m ebhat azab,

"...Adafuih kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?
Dan knmu aknnmelihatmerekn dihadapknn le nnak t
dalam keadaan tunduk karena (merasa) terhina,
mer e k a m e li hat dengan p andangan y ang les u.... " (asy-
Syuura: 44-45)

Juga dilanjutkan dengan ketinggian kaum muk-
minin pada hari itu serta keberadaan mereka pada

tempat yang telah ditentukan seraya berkata ke-
pada kaum yang zalim,

"... D an 0r ang- 0r ang y ang b n iman b er kata,'S e s unguh -

nya lrang-lrang yang merugi ialah orang-orang yang
kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) ke-
luarga merekt pada hari Kiamat. Ingatlah, sesungguh-

nla lrang-rrangyngalim itu berada dttlam azab yang
ke kal. " (asy -Syuura: 45)

Di bawah naungall pemandangan ini, kaum muk-
minin menyeru manusia agar menyelamatkan diri-
nya sendiri dari situasi semacam itu sebelum hilang-
nya kesempatan,

"Patuhilnh suuan Tuhnnmu sebelum datang dari Alltth
suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya.
Kamu tidak mempnoleh tempat berlindung pada hari
itu dan tidnk (puk) dapat menginglatri (dosa-dosa-

mu)." (asy-Syutna: 47)

Dari sana surah kembali kepada hakikat yang
pertama, yaitu hakikat wahyu dan risalah dengan
menyentuh salah satu aspeknya,

'Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus
kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu
tidak kin hany alah meny ampaiknn (risakth).... " (asy-
Syuura:48)

Surah dilanjutkan hingga selesai yang berkisar
seputar fokus tersebut, baik secara langsung mau-
pun tidak langsung dengan tetap menyelinginya
dengan isyarat-isyarat tentang hakikat wahyu. Bah-
kan, masalah wahyu dan risalah ini, terus disajikan
hingga akhir surah,

'Dan tidak adn bagi seorang mnnusin pun bahwa Alltth
berkntn-knta dengan dia keruali dengan perantaraa,t
walryu atau di belnkang tabir atau dtngan mengutus
seorang utusan (mnlnilat) lalu diuahyulmn kepafutnya
fungan seiain-Nya apa yang Din lelundnki. Sesungguh-

nya Dia Mahntingi lagi Mahabijalcsana. Dan demi-
kianlah Kami wahyukan kepadamu utahyu (Al-

Qi an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu
tidnklnlt mntgetnhui apakah Al-Kinb (Al- Qi an) dnn
tidnk puh mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami
menj adiknn Al- Qi an itu cahay a, y ang Kami tunj uki
dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara
hnmba-hnmba Kami. Sesungguhnya kttmu benar-bmnr
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu)
jakn Alkh yang lcepunyaan-Nya segala apa yang ada
di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahua
kepada Allahlah kembali semua urusan." (asy-
Syuura: 51-53)
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Waba'du. Dari balik pemfokusan kepada hakikat
wahlu dan risalah pada seluruh konteks ayat, tam-
paldah tujuan utama penyajian surah dengan cara
seperti itu dan dengan urutan yang berkesinam-
bungan seperti demikian. Tujuan tersebut ialah me
nentukan keteladan yang baru bagi umat manusia
yang tercermin pada risalah terakhir, pada rasulnya,
dan pada umat muslim yang mengikuti jalan Ilahiah
yang kokoh dan lurus.

Isyarat pertam.adimulai dengan permulaan surah,

"Demikianlah Allah Yang Mahaperkosa kgi Maha-
bijaltsana, mewahyukan lcepada kamu dan kepada
rrang-lrang Jang sebelum ktmu." (asy-Syuura: 3)

Isyarat ini hendak menegaskan bahwaAllahlah
yang mewahyukan seluruh risalah kepada seluruh
rasul; bahwa risalah terakhir itu merupakan ben-
tangan perkara yang ditetapkan dan dikemukakan
sejak dahulu.

I sy ar at lu dua disajkan sesudahnya,

'Demikianlah Kami waltyukan kepadnmu Al-Qi an
dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan
fup on" ummul @Lra (penduduk Meknh) dan pmduduk
(negerinegni) seknlilingnya.... " (asy-Syuura: 7)

Isyarat ini hendak menegaskan sentral keteladan-
an yang baru yang isyarabrya juga akan disajikan
kemudian.

P ada i"sy arat kaiga dltegaskan keutuhan risalah
setelah pada isyarat pertama ditegaskan kesatuan
sumber,

"Dia telah men"syariatknn bagi knmu tentang agama

apa yang telnh diwasiatknn-Nya lcepada Nuh dnn apa
yang telnh Kami wasiatlmn kzpada lbrahim, Musa, dan
Isa. Yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah knmu
bnpecah-belah tentangnya." (asy-Syuura: 13)

Isyarat ini disajikan untuk menegaskan bahwa
perpecahan telah terjadi dengan menyalahi pesan

ini. Hal itu terjadi bukan karena ketidaktahuan para
pengikut rasul yang mulia tersebut, tetapi dilaku-
kannya secara sadar. Hal ini terjadi karena ke-
dengkian, kezaliman, dan hasud,

"Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah-belah me-

lninknn sesudnh datangnya pmgenhuan lupadn mnel<n

knrena kedengkian di antara merekn...."

Kemudian dijelaskan pula keadaan orang-orang
yang datang setelah mereka yang berselisih itu,

"...Sesunguhny a lrang-zrang yang diuarisknn lupada
mereka Alkitab (Thurat dan Injil) sesudah mereka,

bennr - b mnr b nadn dnlnm knaguan y ang menggznmng-

kan tentang kitab itu."(asy-Syuura: 14)

Sampai di situ jelaslah bahwa umat manusia kem-
bali kepada kebimbangan dan kegalauan. Mereka
tidak lasi memiliki panutan yang lurus yang ber-
tumpu pada jalan yang kokoh dan stabil. Risalah
langit yang diikuti unaat manusia telah diperselisih-
kan di antara para pengikutnya. Orang-orang yang
datang setelah mereka menerima risalah ihr dalam
keraguan dan kebimbangan karena tiadanya ke-
teladanan yang ajeg.

Karena itu, dimaklumatkanlah pemilihan risalah
terakhir dan pembawanya untuk mengemban ke-
teladanan ini,
"Karena itu, serulah (mueka lupada agama itu) dnn
te tnp lah s e b agaimann dip er innhkan ktp adnmu. Ja ngan-

lah mengikuti hauta nafsu mereka dan katakanlah,
'Aku beriman kepadn semua Kitab yang diturunkan
Allah dan aku diperintahknn supaya berlaku adil di
antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi
knmu amnl-amnl knmu. Tidnk adn pertmgknran antara
knmi dan knmu, Allnhmengumpulkanantara kita dan
kepada- Ny alnh kemb ali (kin). " (a.sy-Syuura: 15)

Selanjutrya disajikanlah sifat kelompok mukmin
yang istimewa yang memiliki karakter tertentu
pada konteks surah ini, yaitu pada pelajaran kedua.
Sifat kelompok mukmin sebagai sebuah jamaah
yang akan menjadi teladan bagi umat manusia
karena berdiri di atasjalan yang kokoh dan lurus.

Dengan hakikat ini, konteks surah dan topiknya
yang utama serta topik-topik lainnya menjadi jelas

tujuan dan arahnya. Marilah kita ikuti konteks ini se-

cararinci unhrk semakin memperjelas persoalan itu.
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"Haa Miim. Ain Siin QLaf Demikianlah Alkth Yang

Mahap er knsa lagi Mahabij alsana, mew alry ukan ln'
pada knmu dnn kepada orang-zrangyang sebelum knmu.

Kepunyaan-Nyalnh apa yang ada di langit dnn apa
yang ada di bumi. Dan Dialah Yang Mahatinggi lagi
Malzabesar. Hampir saja langit itu pecah dari sebelnlt

atasnya (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-
malnikat bertasbilt serta memuji Tithannya dan me-

mohonknn ampun bagi orang-orangyang ada di bumi.
Ingatlnh bahwa s esungguhny a Alkh Dial"ah Yang Malu
Pengampun lngi Maha Penyayang. Dan orang-orang
y ang mengamb il p e lindung-p e lindung s e lain Allah,
Allah mengawasi (pnbuatan) merekn; dan kamu (ya

Muhnmmad) bulsnlah orang y ang diserahi mengaraasi

merelia." (asy-Syuura: I-6)

Telah dibicarakan ihwal humf terputusputusyang
ada pada permulaan surah dan pembicaraan itu di.
anggap cukup. Di sini huruf-huruf itu dikemukakan
pada permulaan surah yang diikuti dengan firman Allah,

"Demikianlah Alkh Yang Mahaperkosa l"agi Maha-
bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada
zrang- zrang y ang s ebelum knmu. " (asy-Syuura: 3)

Yakni seperti itulah, dengan konteks ihrlah, dan
dengan cara inilah wahl'u diturunkan kepadamu
dan kepada orang-orang sebelummu. Wahyu itu
terdiri atas kalimat,lafazh, dan ungkapan yang ter-
buat dari huruf-huruf yang dikenal manusia, di-
pahami oleh mereka, dan diketahui makna-makna-
nya. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan
untuk menciptakan ungkapan yang sama, walau-
pun dirinya memiliki huruf-huruf yang dikenalnya.

Dilihat dari segi lain, ayat itu menegaskan kesatu-
an wahyr dan kesatuan sumbernya. Yang menurun-
kan wahyu adalah Ailah Yang Mahamulia lagi Maha-
bijaksana- Yang menerimawahyu ialah pararasul se
panjang masa. Substansi wahl'u itu sama, walaupun
rasul dan zamannya berbe da, 'Malalryuknn lupada
knmu dan kepada zrang-oranglang sebelum kem?t."

Risalah merupakan kisah yang dimulai sejak
lama dan berlaku sepanjang zaman melalui rangkai-
an yang banyak dengan mata rantai yang kokoh
serta manhaj yang landasannya kuat, walaupun
cabangnya berlainan.

Tatkala hakikat semacam ini mengendap dalam
hati kaum mukminin, hakikat ini memberitahukan
kepada mereka ihwal kesatuan dan kekokohan apa
yang mereka anut, kesafuan sumber dan caranya,
dan menguatkan merekapada safu sumberwahyu,
yaitu Allah Yang Mahamulia lagi Mahabijaksana.
Hakikat itu juga menciptakan kedekatan di antara

mereka dan di antara kaum mukminin sebagai peng-

ikut wahlu di mana pun dan kapan pun. Inilah ke-
luarga mereka yang ada dalam perut sejarah, se-

dang akarnya merambatke segala zatnan. Namun,
akhirnya semua akar itu bertaut kepada Allah dan
di sanalah mereka berhimpun.

Dialah Yang M$amulia, Mahakuat, Mahakuasa,
dan Mahabijaksana, Yang mewahyukan apa yang
dikehendaki-Nya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya selaras dengan hikmah dan pengahrran-Nya.
Bagaimana mungkin mereka dipalingkan dari satu-

satunya manhaj Ilahi yang kokoh ini ke berbagai
jalan lain yang tidak mengantarkan kepada Allah,
yang tidak diketahui sumbernya, dan yang tidak
lurus arahnya menuju satu tujuan?

Kemudian disajikan sifat Allah, Pewahyu satu-
satunya kepada semua rasul. lalu, ditegaskan bahwa
Dialah pemilik satu-satunya atas apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi dan Dialah semata
Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

"Kepunyaan-Nyalnh apa yang adn di ktngit dan apa
yang ada di bumi. Dan Dialah YangMafuttingi lagi
Mahnb e s ar. " (asy-Syuura: 4)

Banyak orang yang tertipu lalu mereka men-
duga bahwa dirinya memiliki sesuahr hanya karena
mereka menjumpai sesuatu itu berada di tangannya,
dikuasainya, dimanfaatkannya, dan digunakannya
sesuai dengan kehendaknya. Namun, ia bukanlah
miliknya yang hakiki karena kepemilikan hakiki ber-
ada pada Allah Yang mengadakan dan meniadakan,
yang menghidupkan dan mematikan. Dialahyang
memiliki kekuasaan untuk memberikan apa yang
dikehendaki-Nya kepada manusia dan untuk me-
lenyapkan apa yang ada pada tangan mereka, serta
untuk mengganti apa yang dilenyapkan-Nya. Kepe-
milikan hakiki ada pada Allah yang menetapkan ka-
rakteristik segala perkara dan mengaturnya selaras
dengan hukum terpilih. Perkara itu merespons, taaf
dan berperilaku selaras dengan hukum tersebul

Segala perkara yang ada di langit dan di bumi
adalah milik Allah tanpa berbagai kepemilikan de-
ngan siapa pun selain-Nya. Dialah Yang Mahatinggi
dan Mahabesar. Dia bukan hanya sebagai penguas4
namun sebagai penguasa satu-satunya YangTinggr
dan Yang Besar. Yang tinggi sehingga segala per-
kara itu rendah jika dibandingkan dengan-Nya dan
Yang besar sehingga segala perkara itu sangat remeh
jika dibandingkan dengan kebesaran-Nya.

Bila hakikat ini mengendap dalam kalbu dengan
benar, makamanusia mengetahuike mana diame-
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nuju dan kebaikan, rezeki, serta usaha apa yang me
reka car-i untuk dirinya. Segala perkarayang ada di
langit danyang ada di bumi adalah milikAllah. Pe-

miliklah yang berkuasa untuk memberi. Dia pun Maha-

tinggi lagi Mahabesar, yang tidak menjadi kecil dan

rendah karena diminta sebagaimana yang terjadi pada

makhluk. Mereka tidaklah tinsgi dan tidak pula besar.

Kemudian disajikan gejala kekhususan kepemilik-
an alam semesta bagi Allah, demikian pula ketinggi.
an dan kebesaran, yang tercerminpadagerakan langit
yang nyaris pecah lantaran takut terhadap kebesar-
an-Nya yang dirasakan dan karena penyimpangan

sebagian penghuni bumi. Gejala itu juga tercermin
pada gerakan malaikatyang bertasbih dengan memuji
Tuhannya dan memintakan ampunan bagi penghuni

bumi atas penyimpangan dan kelancangan mereka,

"Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya
(arma kebesaran Tuhan) dan mal"aikat-malnilmt bu -

tasbih serta memuji Ihhannya d"an munohonlmn ampun

bagi orang-orangyang ada di bumi. Ingatlah bahwa

sesunguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun

lngi Mahn Peny ay ang." (asy-Syuura: 5)

tangit merupakan makhluk besar lagi men-
cengangkan yang terlihat di atas tatkala kita berada
di permukaan bumi, yang tidak kita ketahui kecuali
hanya sebagian kecil dari aspek langit dengan
sangat terbatas. Hingga hari ini kita mengetahui
bahwa sebagian benda langit berjumlah sekitar
"satu miliar kelompok matahari". Setiap kelompok
terdiri atas sekitar "safu miliar matahari" seperti
matahari yang kita kenal, yang besarnya lebih dari
satu juta kali lipat dari ukuran bumi. Kelompok
matahari yang dapat kita intip dengan teropong
yang kita miliki itu bertebaran di angkasa. Jarak
arttara matahari yang satu dan yang lain sekitar
ratusan miliar tahun cahaya. Artinya, jika dihitung
dengan kecepatan cahaya, jaraknya mencapai
168.000 mil pangkat 2.

l-aneitlangit yang sebagiannya kita kenal secara
minimal dan terbatas ini nyaris runtuhkarena takut
terhadap Allah, kebesaran-Nya, dan ketinggian-
Nya. Juga karena menyayangkan penyimpangan
sebagian penghuni bumi serta kelalaiannya ter-
hadap kebesaran yang dirasakan oleh kalbu se-

mesta, lalu ia bergetar, menggigil, dan nyaris ter-
belah mulai dari bagian atasnya, "Dan malaikat-
malaiknt bertasbih serta memuji Tithannya dan me'

mohonknn ampun bagi orang-orangyang a.d.a di bumi."
Malaikat adalah pelaku ketaatan secara mutlak.

Mereka merupakan makhluk yang paling utama,

tetapi mereka senentiasa bertasbih kepadaTuhan-
nya lantaran merasakan ketinggian dan kebesaran
Allah. Juga karena khawatir melakukan kekeliruan
dalam memuji dan menaati-Nya. Sementara itu,
penghuni bumiyang teledor dan lemah malah ber-
buat ingkar dan menyimpang. Maka, malaikat meng-
khawatirkan penghuni bumi mendapat murkaAllah,
lalu mereka pun'?nemintakan ampun bagi pen-
duduk bumi atas kemaksiatan dan keteledorannya.
Mungkin pula permintaan ampun malaikat ini diper-
untukkan bagi orang yang beriman seperti yang
ditegaskan di dalam firman Allah,

"Malniknt-maltilknt y ang memikul Arasy dan mal.aiktt
yang beradn di sekitarnya bertasbih memuji Tufutnnya,

beriman kepada-Nya, dan memintakan ampun bagi
zrang-lrang yang beriman " (Ghafir: 7)

Dari kenyataan itu tampaklah betapa melaikat
menyayangkan terjadinya kemaksiatan di bumi,
bahkan kemaksiatan yang dilakukan orang ber-
iman. Betapa mereka mengkhawatirkarurya. Karena
itu, mereka memintakan ampun kepadaTuhannya
dan bertasbih dengan memuji-Nya sebagai pem-
beritahuan atas ketinggian dan kebesaran-Nya; se-

bagai kengerian atas kemaksiatan apa pun yang
terjadi dalam kerajaan-Nya; sebagai permintaan
atas ampunan dan rahmat-Nya, "Ingatlah bahwa
sesunguhnya Allnh, Dialah Yang Maha Pengampun

lagi Maha Peny ay ang. " Dengan demikian, terhim-
punlah ketinggian dan kebesaran, ampunan dan
rahmat, dengan kemuliaan dan hikmah-Nya. Hamba
mengetahui Rabbnya melalui beberapa sifat-Nya.

Pada akhir ayat, setelah menegaskan sifat-sifatter-
sebut dan dampaknya pada seluruh alam semesta, di-
sajikanlah ihwai orang yang mengambil pelindung
selainAllah, padahal sudah jelas bahwa di alam se-

mesta ini tiada pelindung kecuali Dia. Hal ini dimak-
sudkan untuk melepaskan Rasulullah. dari persoal-

an mereka. Beliau bukanlah pelindung mereka, karena
Allahlah yang memelihara dan menjamin mereka,

'Dan orang-zrang y ang mengambil pelindung-pelin-
dung selnin Allnh, All"ah mengawasi (perbuatan) merekn;

dnn kamu (ya Muhnmmad) bukanlnh orangyang di-
serahi mengauasi merekn." (asy-Syuura: 6)

Tampaklah bagi hati gambaran mereka yang
tertipu dan merugi. Mereka mengambil pelindung
selain Allah. Maka, tangannya hampa dari apa yang
digenggamnya. Di sana hanya ada kekosongan.
Tampaklah bagi hati gambaran kesia-siaan dan le-
nyapnya para pelindung selain Allah, karena Allah-
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lah yang melindungi mereka. Mereka berada dalam
genggaman-Nya sebagai makhluk yang hina dan

kerdil. Adapun Nabi saw. dan kaum mukrninin tidak
perlu memikirkan urusan dirinya dan persoalannya

karena Allahlah yang menjamin mereka.
Hakikat di atas mestilah mengendap dalam hati

kaum mukminin agar menjadi tenang dan tenteram

terhadap aspekini dalam segalakondisi, baik mereka
yang mengambil pelindunc dari kalangan pemilik
kekuasaan lahiriah di bumi maupun pelindung yang

tidak memiliki kekuasaan. Hati mereka merasa

tenteram saat menjadikan Allah sebagai pelindung-

nya karena rentannya pemilik kekuasaan lahiriah,
bagaimana pun kuatnya kekuasaan itu, manakala

kekuasaannya itu tidak bersumber dari Allah.
Allatrlah yang menjaga mereka. Allahlah yang me

liputi mereka. Seluruh alam semestayang ada di se
kitar mereka beriman kepada Rabbnya, namun mereka

sendiri malah menyimpang. Mereka itu bagaikan

nada sumbang dari sebuah lagu yang harmonis.
Hati mereka juga merasa tenang ketika berlindung

kepada pemilik kekuasaan lahiriah. Hal ini karena

tidak ada larangan bagi orang mukmin unfuk berlin-

dung kepada mereka di samping kepada Allah. Tetapi,

pemiJik kekuasaan itu bukanlah pelindung bagi makh-

luk yang melakukan penyimpangan. Wewenang

mereka hanyalah memberi nasihat dan menyam-
paikan ajaran. Allahlah yang menjaga hati para hamba.

Maka, kaum mukminin berlalu di jalannya de
ngan tenteram karena jalan itulah yang mengantar-

kan ke tujuan dengan wahyu Allah. Tidak sepatut-

nya mereka menyimpanc dari jalan itu dengan
pen)'lmpangan sekecil apa pun.

Al-Q,ur'an adalah Peringatan untuk Umat
Manusia

Konteks ayat kembali ke hakikat pertama,

Uj ufril t tu,." e{} it46 at$
cb* "):4 cbr bri"J d v:'-:;W
J+ 1, 

"{,JJ| 
:ut A &A;ri i\75i # *ti

g y\i pj a &\1'"Apv i *,*, c*a;
'fi ii'Xi3frU;i';'x|7:A5.*i'cgluti

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Qi an

dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan

I"podo ummul Qra (pendudukMeknh) dnnpenduduk
(ne ger i - ne ger i) s e ke lilingny a s er ta memb er i p er ingatan

(pul"a) tentang hnri berkumpul (Kiarutt) yang tidnk a^da

keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan se-

golongan masuk neraka. Kalau Allah menghendaki,

nisruya Allah meijadikan mereka satu umat (saja),

te tap i D ia mem.asukknn lrang- orang y ang difu hmdnki
Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-lrang lang
zplim tidnk adn bagi merektt seorangpelindungpun d"an

tidak pula seorang penolong. Atau, patutkah mereka

mengambil pelindung-pelindung selain Allah ? Makn
Allah, Dialah Pelindung (yang sebenarnya) dan Dia
menghidupkan lrang-rrang yang mati. Dia adalah
Mah.akuasa atas segala s esuatu." (asy-Syuuraz 7-9)

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-foi an

dalam bahnsa Arab...."

Penggalan ini mengisyaratkan hakikat wahyu
seperti penggalan yang dijadikan permulaan surah.

Keserasian antara huruf-huruf yang terputus-pufu s

dan keadaan Al-Qur'an yang berbahasafuab sangat-

lah jelas. Inilah huruf mereka yang berbahasa Arab.
Inilah Qur'an mereka yang berbahasa fuab. Allah
menurunkan wahyu-Nya dalam bentuk bahasaArab
guna mengantarkan kepada tujuan yang dicanangkan,

"...Supaya knmu memberi peringatan kepada ummul

@ra (penduduk Meknh) dan p enduduk (negui-negeri)

sekelilingnya...."

Ummul Qura ialah Mekah al-Mukarramah. Di ai-

IVlukarramah terdapat rumah Allah yang kuno.
Allah telah memilih Mekah dan negeri sekitarnya
sebagai tempatrisalah terakhir ini. Allah menurun-
kan Al-Qur'an dengan bahasa penduduk Mekah,
yaitu bahasa Arab, karena suatu perkara yang di-
ketahui dan dikehendaki-Nya. 'All"ah Mah.a Mmgen-
hui lupada siapa Dia membuikan risalnh-Nya."

Jika kini kita mencermati dari balik aneka pe-

ristiwa dan penyelidikannya serta melalui aneka
situasi dan aneka tuntutannya setelah dalrqrah ini
melalui garis yang telah dilewatinya dan membuah-
kan beberapa hasil..., niscaya kita dapat memahami
sisi hikmah Allah dari pemilihan wilayah bumi ini
pada masa ifu unhrJ< menjadi tempat risalah terakhir
yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia;
yang nampak jelas keuniversalannya sejak awal ke-

lahirannya.
Tatkala risalah ini lahir, bumi yang berpenghuni

nyaris terbagi empat imperium. Yaitu, Imperium
Romawi di Eropa dan beberapa wilayah Asia dan#3$ta9:&
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Afrika, Imperium Persia yang kekuasaannya mem-
bentang ke sebagian besar Asia dan Afrika, Impe-
rium India, dan Imperium Cina. Dua imperium ter-
akhir mengunci dan mengisolasi diri dalam aspek
ideologi, hubungan politik, dan sebagainya. Isolasi
ini membuat Imperium Romawi dan Persia me-
miliki pengaruh yang hakiki terhadap kehidupan
dan perkembangan umat manusia.

Dua agama samawi yang telah ada sebelum Islam,
yaitu Yahudi dan Nasrani, telah berakhir hingga ke-
duanya berada di bawah kekuasaan kedua impe-
rium tersebut. Pada hakikatnya, pemerintahlah
yang menguasai kedua agama ifu, bukan kedua
agama tadi yang menguasai pemerintah, di sam-
ping aneka penyimpangan dan kebatilan yang ada
pada keduanya.

Suatu kali agama Yahudi menjadi mangsa dan
berada di bawah tekanan Romawi. Pada kali lain
berada di bawah tekanan Persia. Agama ini tidak
lagi memiJiki kekuasaan apa pun di bumi. Perannya
telah berakhir karena beberapa faktor, hingga
menjadi agama yang terfokus bagi kehrunan Israel
semata. Agama ini tidak lagi diminati dan diingini
bangsa lain unfuk bernaung di bawah sayapnya.

Adapun agama Nasrani dilahirkan di dalam naung-
an pemerintahan Romawi yang saat kelahirannya
telah menguasai Palestina, Suriah, Mesir, dan bebe
rapa wilayah di mana agama Nasrani menyebar
secara tersembunyi. Agama ini luput dari terjangan
Imperium Romawi yang menindak ideologi baru
dengan keras dan kejam yang ditingkahi dengan
pembantaian puluhan ribu pemeluknya secara te
rang-terangan dan keji.

Setelah periode intimidasi Romawi berakhir dan
Imperium Romawi masuk ke dalam agama Nasrani,
maka ikut masuk pula mitologi-mitologi Romawi
yang animis ke dalam agama ini, demikian pula
kajian-kajian filsafat Yunani yang juga bersifat animis.
Maka, agama Nasrani memperoleh warna yang
sungguh aneh. Keberadaannya semula sebagai
agama samawi tidak lagi dikenal. Sementara itu,
orang-orang pemerintah juga tidak banyak ter-
pengaruh oleh agama ini. Pemerintahan hanya ber-
peran sebagai pelindung, sama sekali bukan se-

bagai pelindung ideologinya.
Hal ini berakhir pada terciptanya sejumlah isme

Kristiani yang secara menyeluruh telah mencabik-
cabik keutuhan gereja dan nyaris mencabikcabik
keutuhan pemerintahan. Maka, terjadilah intimi-
dasi yang keji terhadap para pemeluk paham yang
berseberangan dengan paham pemerintah, walau-

pun paham pemerintah dan paham pemeluk lain
sama-sama telah menyimpang dari substansi ke-
nasranian.

Pada saat itulah Islam datang untuk menye-
lamatkan seluruh umat manusia dari eksploitasi,
kehancuran, intimidasi, dan kebodohan yang mem-
babi buta di setiaprwilayah jajahan. Islam datang
untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan
manusia pada jalan yang menuju Allah di bawah
petunjuk dan cahaya-Nya. Tidaklah mengherankan
jika kedatangan Islam bertujuan mewujudkan lom-
patan besar pada kehidupan manusia. Tidaklah
mengherankan jika perjalanan Islam dimulai dari
tanah gersang yang tidak memiliki kekuasaan dan
tidak dikuasai oleh imperium mana pun.

Sebelumnya, di sana tumbuh kehidupan yang
keras dan tiada satu kekuatan punyang menguasai
daerah itu. Penduduknya berkuasa atas dirinya
sendiri dan atas wilayah sekitarnya. Ia merupakan
tempat yang paling tepat dari sekian tempat di muka
bumi untuk menumbuhkan Islam pada saat itu. Ia
merupakan titik terbaik untuk memulai perjalanan
global yang menjadi tujuan utamanya sejak momen
pertama Islam hadir.

Di sana tidak ada kekuasan yang bersistem
serta memiliki undang-undang, hukum, tentara,
dan polisi. Juga tidak ada kekuasaan yang meliputi
seluruhJazirah dengan bertumpu pada satu akidah
dengan kekuasaannya yang sistematis, dan yang
dipatuhi oleh semua ralryabrya seperti yang berlaku
padakeempat imferium.

Di sana tidak ada agama yang kokoh dan yang
memiliki indikasi yang jelas. Paganisme jahiliah
dalam keadaan tercabik-cabik, baik ideologinya
maupun praktik ibadahnya. Bangsa Arab memiliki
sejumlah tuhan yang terdiri atas malaikat, jin, bin-
tang, danberhala. Namun, Kabah dan suku Quraisy
memiliki kekuasaan agama yang mencakup se-

luruhJazirah, tetapi kekuasaan itu bukanlah yang
menangani agama baru secara hakiki. Kalaulah tiada
kepentingan ekonomi dan situasi tertenhr pada para
pemimpin Quraisy, mereka tidak akan bersikap
demikian dalam menghadapi Islam. Sebelumnya
mereka memahami kekeliruan dan kekacauan
pada keyakinannya.

Kekeliruan sistem politikJazirah fuab, di sam-
ping kekeliruan sistem agama, merupakan sifuasi
terbaik bagi penegakan agama baru ini di sana.
Sebab, ia terbebas dari kekuasaan mana pun saat
perfumbuhannya dan keluar dari cengkeramannya.

Di tengah-tengah kekeliruan ini, situasi sosial
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Jazirah juga memiliki nilai dalam memelihara per-

tumbuhan dakwah baru ini. Sistemkabilah meru-
pakan sistem yang berlaku. Keluarga memiliki
bobot dalam sistem kabilah ini. Tatkala Muhammad
saw. tampil dengan dakwahnya, maka pedang ke-

luarga Hasyim ikut melindunginya dalam rangka
melindungi Muhammad saw., walaupun mereka
beriainan agama. Bahkan, keluarga ini bersimpati
kepada golongan minoritas yang dizalimi, yaitu ke-

lompok yang masuk Islam pada permulaan dakwah.

Sistem keluarga ini menyerahkan pendidikan
dan pelaksanaan hukuman seseorang kepada ke
luarga. Sehingga, seorang budakyang disiksa karena

masuk Islam, penyiksaannya diserahkan kepada
majikannya sendiri. Karena itu, Abu Bakar r.a mem-
beli dan membebaskan budak-budak tersebut agar
terlepas dari praktik penyiksaan dan intimidasi agar
keluar dari agama. Situasi semacam ini memberi-
kan keistimewaan bagi pertumbuhan agama baru.

Di samping itu, terdapat sifat pribadi bangsa
Arab yang pemberani, liar, dan kesatria. Beberapa
kesiapan ini sangat penting untuk memikul akidah
yang baru dan tampil melaksanakan aneka hrgasnya.

Pada saat ihr Jazirah Arab mengembangkan pe
meliharaan yang intensif terhadap benih-benih ke
bangkitan. Bangsa Arab mengobarkan kesiapan,
pentingnya jaminan, dan kepribadian untuk meng-

hadapi kebangkitan yang telah lama terpendam
dalam hati mereka. Mereka memiliki banyak pe-

ngalaman kemanusiaan tertentu dari berbagai per-
jalanan ke belahan Imperium Kisra dan Kaisar. Di
antaranya perjalanan pada musim dingin ke selatan

dan perjalanan musim panas ke utara sebagaimana
yang dikemukakan dalam Al-Qur' an,

"Karena kebiasaan kaum Qtraisy, yaitu kebiasaan

merela bepugian pada musim dingin dnn mrcim parms.

Makn, hendaklnh merekn mmyembah Tuhnn pemilik
rumah ini. Yang telah membnilmn maknnan lcepada

mne kn untuk mutghilnnglan lnp ar dnn mmgamnnknn

merekn dari rosa takut." (Qrraisy: 1-4)

Demikian banyak sarana pengalaman guna me
numpuk modal yang banyak, di samping keter-
bukaan dan kesiapan, untuk menyongsong tugas
besaryangdiberikankepadaral<yatJaztrah.Ketika
Islam datang, seluruh modal ini pun dimanfaatkan
dan kekuatan yang tersimpan, yang gudang per-

bendaharaannya siap dibuka, juga dikerahkan. Maka,

Allah membuka gudang itu dengan kunci Islam.
Allah menjadikannya sebagai modal dan simpanan.

Mungkin inilah sebagian dari penjelasan tentang

adanya sejumlah tokoh dari kalangan sahabat yang

mulia pada generasi pertama dalam kehidupan
Rasulullah. Misalnya, Abu Bakar, Umar, Utsman,
Ali, Hamzah, al-Abbas, Abu'Ubaidah, Sa'ad bin Abi
Waqqash, Ktralid ibnul-Walid, Sa'ad bin Mu'adz,
AbuAyub al-Anshari, dan sebagainya dari kalangan
penerima Islam. Iralu, hatinya terbuka unfuk mene-
rimanya, memikulnya, membesarkannya tanpa
ragu-ragu, sehingga Islam pun menjadi baik. Ke-
lompok ini memiliki benih yang baik untuk ber-
kembang dengan sempurna.

Di sini bukanlah tempabrya untuk memerinci ke
siapanJazirah dalam memikul beban risalah yang

baru, memelihara perfumbuhannya, dan memung-
kinkannya agar dapat memelihara dirinya sendiri
dan lingkungannya. Rincian itu mengisyaratkan
beberapa alasan mengapa Iazirah dipilih sebagai
buaian basi akidah yang baru, yang diperuntukkan
bagi seluruh manusia. Juga mengisyaratkan meng-
apa keluarga Muhammad saw. ini dipilih sebagai
pembawa risalah. Ini memerlukan pembahasan
panjang yang tempahrya di dalam buku tersendiri.
Kami menganggap cukup dengan mengisyaratkan
hikmah Allah yang tersimpan di balik pemilihan

Jaztah. Hikmah lainnya akan tampak saat dilaku-
kan perenungan dan pencermatan atas beberapa
aspek |azvah manakala seseorang memiliki pe-

ngalaman dan pengetahuan yang luas sejalan de-

ngan bertambahnya usia.
Demikianlah, Al-Qur'an tampil dengan bahasa

Arab guna memperingatkan penduduk Mekah dan
sekitarnya. Tatkala Jazirah keluar dari kejahiliahan
dan masukke dalam Islam, dan seluruhnyamasuk
Islam, Jazkah pun memikul panji dalam keadaan
timbul dan tenggelam. Jazirah menawarkan risalah
baru dan sistem kemanusiaan baru yang menjadi
landasan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana

karal<ter agama ini. Orangorang yang membawa
risalah ini adalah makhlukAllah yang paling tepat
untuk memikulnya dan mentransfernya. Mereka
membawa risalah itu keluar dari tempat kelahiran
dan pertumbuhannya yang paling cocok.

Bukanlah suatu kebetulan bila Rasulullah. hidup
diJaznahArab yang kemudian seluruhnya masuk
Islam. Tempat ini dipersiapkan dan dipilih Allah
berdasarkan pengetahuan-Nya sebagai buaian bagi
akidah ini, sebagaimana Dia memilih bahasa yang

cocok untuk menyiarkannya ke seluruh wilayah
bumi. Saat itu bahasa Arab telah mencapai kema-
tangannya dan tepat untuk mengusung dakwah ini
dan membawanya ke berbagai belahan bumi. Jika
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bahasa itu rnati atau memiliki kekurangan secara
alamiah, niscaya ia tidak tepat untuk mengusung
dakwah ini; niscaya tidak pantas pula untuk men-
kansfernya keluar J azkahfuab. Bahasa itu, seperti
halnya penuhr dan lingkungannya, sangatlah tepat
untuk menciptakan peristiwa alam yang agung.

Demikianlah, tampak rangkaian panjang kese-
suaian alternatif untuk risalah ini ke manapun pe-

neliti mengarahkan pandangannya dalam mere-
nungkan hikmah Allah, pemilihan-Nya, dan pem-
buktian firman-Nya,'Allah Maha Mengetahui di
mana Dia menempatkan risalah- Ny a. "
"Demikianlah Kami waltyukan ktpadamu Al-Qi an
dalam bahnsa Arab supaya kamu memberi peringatan
lupod" ummul @ra (p enduduk Meknh) dnn p mduduk
(negeri-negni) sekelilingny a serta memberi peringatan
(puk) tennng hari bnkumpul (Kian"at) y ang tidnk ada
keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan sego-

longan masuk nraka." (asy-Syuura: 7)

Peringatan yang besar dan keras diulang-ulang
di dalam Al-Qur'an. Yaitu, peringatan akan hari ber-
satu, hari berkumpul, dan hari di manaAllah menyatu-
kan makhluk yang terpisah-pisah sepanjang zaman
dari berbagai tempat untuk kembali dipisahkan,
"Segolongan mnsuk surga dan segolongan m.osuk rrcrakn. "

Pemisahan ini selaras denganamalnya dinegeri
amal, di bumi ini, dan pada masa kehidupan dunia.

"Kalnu All.ah menghendaki, niscay a Allah menj adilan
mereka satu umat 6aja), tetapi Dia memasukkan
lrang-nrang yang diluhen"daki-Nya le dal"am rahmat-
Nya. Dan zrang-lrang yang zalim tidak ada bagi
merekn seorang pelindung pun dnn tidnk pul.a seorang

p eno long. " (asy-Syuura: 8)

JikaAllah berkehendak, niscaya Dia menjadikan
manusia sebagai makhluk lain yang satu perilaku
dan satu tempat kembali, baik kembali ke neraka
maupun ke surga. Namun, Allah menciptakan ma-
nusia ini untuk satu fungsi. Dia menciptakannya se
bagai khalifah di bumi ini. Maka, Dia menjadikan pula
berbagai tuntutan kekhalifahan ini sesuai dengan
tujuan fu ngsi ini. Yaitu, bahwa hendaknya manusia
memiliki aneka kesiapan yang sesuai dengan jenis-

nya, yang membedakannya dari malaikat dan setan
serta dari makhluk Allah lainnya, yang memiliki
tabiat unik, yang memiliki satu kecenderungan.

Dengan aneka kesiapan itu, maka segolongan
menuju hidayah, cahaya, dan amal saleh. Sedang-
kan, golongan lain cenderung kepada kesesatan,
kegelapan, dan amal buruk. Masing-masing kelom-
pokmenempuh salah satu kemungkinanyang ada

pada karakter penciptaan makhluk manusia ini,
yang pada akhirnya bermuara pada ketetapan ini,
"Segolongan m.asuk surga dan segolongan masuk nerakn. "

Demikian pula, pada akhirnya bermuara pada
ketetapan,

"...Tetapi, Dia memasukknn orang-orang yang diluhen-
daki-Nya ke dalant rahmat-Nya. Dan orang-zrang
yangalim tidnk adn bagi merekn seorangpelin"dungpun

dan tidak puln seorang penolong." (asy-Syuura: 8)

Hal ini selaras dengan pengetahuan Allah ihwal
kedua kelompok itu dan kepantasannya unhrk mem-
peroleh rahmat karena kelurusannya atau kelayak-
annya unfu k mend ap at azab al<tb at ke se satann ya.

Telah dikemukakan bahwa sebagian mereka
mengambil pelindung selain Allah. Maka, di sini
Allah menetapkan bahwa orang-orang zalim itu
'Xidak onn bogi merekn seorang pelin"dung pun dnn tidnk

pula se orang p eno long".
Para pelindung yang mereka ambil itu tidaklah

benar, karena itu tidak berwujud.
Kemudian konteks ayat kembali, lalu bertanya

dengan nada ingkar,

' Atau, p atutknh merekn mengambil p elindung-p e lin-
dung s elnin All"ah ?....'

Pertanyaan ini untuk menegaskan bahwaAllah-
lah Pelindung itu dan bahwa Dia Mahakuasa. Ke-
kuasaan-Nya tampak jelas dari perbuatan meng-
hidupkan orangorang mati sebagai perbuatan yang
menunjukkan kekuasaan yang agung dengan feno
menanya yang paling mulia,

"...Maka, Allah, Dialah Pelindung (yang sebennrnya)
dan Dia menghidupknn zrang-zrang yang mati...."

Kemudian Dia merampatkan wilayah kekuasaan-
Nya dan menonjolkan hakikat kekuasaan itu yang
meliputi segala sesuatu, yang tidak mengenal batas,

"...Dan Dia adalnh Mafutkuasa atas segaln sesuatu."
(asy-Syuura:9)

Kitab Allah adalah Solusi Perselisihan
Kemudian konteks ayat kembali ke hakikat

pertama untuk menerangkan aspek yang dijadikan
rujukan setiap kali terjadi perselisihan. Hakikat itu
ialah wahyu yang datang dari sisi Allah, yang me-
ngandung hukum Allah, agar hawa nafsu yang liar
tidak berdampak terhadap kehidupan setelah ada-

nya manhaj Ilahiah yang lurus,
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"Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka
putusannya (tnserah) kepada Allnh. (Yang mempuny ai
slfat-sifut demikian) itulah Alltth Tuhnnku. Kepada-

Nyalah aku bertawaknl dan kepada-Nyal"ah aku kem-

bali. (Dia) Pencipta kmgit dan bumi. Dia menjadikan

bagi knmu dari jenis kamu smdiri pasangan-pasangan

dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan
(pula), dijadikan-Nya knmu berkembang biak dengan

jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan

Dia, dan Dialah Yang Mahn Mendengar lagi Maha
Me lihat. Kepuny aan- Ny alah p erb endaharaan langit
dan bumi; Dia melapangkan reryki bagi siapa yang
dikehen"d.aki- Ny a dnn menyempitknn(nya). Sesungguh-

nya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (asy-

Syuura: 10-12)

Cara penyajian berbagai hakikat ini, rangkaian-
nya, dan kepaduannya pada alinea ayat ini sungguh
menakjubkan dan layak direnungkan. Kaitan yang

implisit dan eksplisit di antara bagian-bagiannya
merupakan kaitan yang lembut dan halus.

Alinea ayat itu mengembalikan segala perselisih-

an yang timbul pada manusia kepada Allah,

'Tintang sesuatu apa pun knmu bnselisih, makn putus-

annya (ttrserah) kepada Allnh.... "

Allah menurunkan keputusannya yang pasti di
dalam Al-Qur' an ini. Dia menyuguhkan keputusan
dalam firman-Nya tentang persoalan dunia dan akhirat
Dia menetapkan jalan yang dipilihkan-Nya untuk
manusia bagi kehidupan pribadi dan sosialnya; bagi
sistem kehidupan, penghidupan, pemerintahan, po
litik, akhlak, dan segala perilakunya. Dia menerang-
kan semua itu kepada mereka secara memadai.

D ia menjadikan Al-Qur' an ini sebagai konstitusi
yang mencakup seluruh kehidupan manusia dan
lebih luas serta menyeluruh dari konstitusi mana
pun. Jika mereka berselisih mengenai suatu hal
atau suatu kecenderungan, maka keputusannya
sudah tersaji di dalam wahyu yang diturunkan ke

pada Rasul-Nya saw. agar- kehidupan ini berturnpu
pada landasan wahyu tersebut.

Penegasan hakikat ini diikuti dengan pernyataan

Rasulullah. yang memasrahkan seluruh persoal-

arurya kepada Allah dan kembali kepada-Nya secara

total,

"... (Yang mempunyhi sifat- sifut demikian) itukh Alkth
Tuhnnku. Kepada-Nyal.ah aku bntauaknl futn lupada-

Nyalnh aku kzmbali." (asy-Syuura: l0)

Ungkapan kembali, ketawakalan, dan pengaku-

an lisan Rasulullah. disajikan pada posisi individual
yang tepat untuk memungkas hakikat wahl'u. Inilah
dia Rasul Allah dan Nabi-Nya yang mengungkap
kan pengakuan bahwa Allah adalah Rabb-Nya;
bahwa beliau hanya bertawakal kepada-Nya; dan

bahwa beliau hanya kembali kepada-Nya, bukan
kepada selain-Nya. Jadi, bagaimana mungkin manu-

sia berhakim kepada selain-Nya tatkala berselisih
tentang suatu urusan, sedangkan Nabi yang lurus
tidak berhukum kecuali kepada-Nya?

Beliau adalah manusia yang paling layak ber-

hukum kepada firman-Nya yang jelas tanpa melirik
sekejap pun ke sana-sini. Mengapa mereka meng-

hadap ke arah lain tatkala menghadapi suahr per-

soalan, sedang Nabi yang lurus hanya bertawakal
kepada-Nya karena Dia adalah Rabbnya, pengatur
segala urusannya, penjaminnya, dan yang mengarah-

kannya ke mana pun Dia mengarahkannya?
Mengendapnya hakikat ini di dalam kalbu se-

orang mukmin akan menerangi jalannya dan me
nentukan rambu-rambunya, sehingga dia tidak me
lirik kian kemari. Dia pun merasa tenteram berada
di jalannya dan percaya terhadap ayunan lang-
kahnya, sehingga dia tidak bimbang, ragu, dan
bingung. Dia merasa bahwa Allahlah yang meng-
ayominya, melindunginya, dan mengarahkan lang-

kahnya dalam perjalanan. Nabi yang lurus menem-
puh jalan ini menuju Allah.

Mengendapnya hakikat ini di dalam kalbu se-

orang mukmin akan melenyapkan jalan dan man-

hajnya sendiri. Maka, di sana dia tidak menemukan
jalan lain atau manhaj lain yang pantas untuk dilirik.
Di sana dia tidak menemukan keputusan kecuali
firman Allah dan keputusan-Nya yang dirujuknya
saat terjadi ikhtilaf. Nabi yang lurus pun kembali
kepada Rabbnya yang telah mencanangkan manhaj
ini dan menetapkan keputusan ini.

Kemudian hakikat wahlu diikuti dengan ungka-
panyang semakin mengokohkan dan mengendap
kan hakikat itu,
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" (Dia) Pencipta lnngit dnn bumi. Din menj adiknn bagi

knmu dnri jmis kamu sendiri pasangan-pnangan dan
dari jenis binatang ternak posangan-pasangan (pulo),
dijadikan-Nya knmu berkembang biak dengan jalnn
itu. Tid^ak oln sesuatu pun yang snupa dengan Dia, dan
Dialah Yang Mah.a Mendengar lagi Maha Melihat."
(asy-Syuura: 11)

Jadi, Allahlah yang menurunkan Al-Qur'an itu
untuk dijadikan keputusan mengenai persoalan
yang mereka perselisihkan. Dialah Pencipta langit
dan bumi. Dialah pengatur langit dan bumi. Hukum
yang menata langit dan bumi adalah hukum-Nya
yang jelas selaras dengan karakteristik keduanya.
Persoalan kehidupan dan hamba hanyalah satu
aspek kecil dari persoalan langit dan bumi. Hukum-
Nya adalah hukum yang menyelaraskan kehidupan
hamba dengan kehidupan alam semesta yang luas
ini agar mereka hidup dalam kedamaian bersama
alam yang melingkupinya. Yang menetapkan hukum
itu di sana adalahAllah, tanpa sekutu.

Allahlah yang merespons manakala mereka kem-
bali kepada hukum-Nya menyangkut perkara yang
mereka perselisihkan. Dialah yang menciptakan
mereka dan yang menyempurnakan diri mereka serta
memberinya pasangan, 'Dia menjadiknn bagi knmu
dnri jenis knmu sendiri posangan-pasangan. " Maka,
Dialah yang menata kehidupanmu mulai dari lan-
dasannya. Dia Maha Mengetahui apa yang tepat se
suai, dan layak bagi dirimu. Dialah yang menggerak-
kan kehidupanmu selaras dengan penciptaan yang
dipilihkan Allah bagi semua makhluk hidup, "Dan
dari j enis biruttang tnrutk pasangan-pasangan (pula). "

Jadi, di sana ada kesafuan penciptaan yang mem-
buktikan kesatuan pola, kehendak, dan tujuan. Dia-
lah yang telah menjadikan kamu, ya kamu sendiri
dan binatang ternak, lalu berkembang-biak selaras
dengan manhaj dan pola tersebut. Kemudian Dia ber-
beda dari seluruh maKrluk-Nya. Tiada makhluk yang
sama dengan Dia. MahasuciAllah dan Mahatinggi
Dra, "Tidak ada s esuatu pun y ang snupa fungan Dia. ".

Fitrah mempercayai hal ini secara logis. Pencipta
segala perkara tidak akan sama dengan aneka
perkara ifu yang merupakan ciptaannya. Karena ifu ,

seluruh perkara kembali kepada ketentuan-Nya
tatkala terjadi persoalan di antara ciptaan-Nya, bukan
kepada selain-Nya. Sebab, di sana tidak ada yang
setara dengan Dia, sehingga di sana ada lebih dari
satu rujukan saat terjadi ikhtilaJ.

Di samping 'Tidak ada sesuatu pun yang serupa

d.engan Dia", karena hubungan antara Dia dan apa

yang diciptakan-Nya itu tidak terputus lantaran
adanya perbedaan yang tajam, Dia pun "Yang Maha
Mendengar ktgi Mahn Melihnt".lalu Dia memutus-
kanketetapan sebagai ZatYang Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.

Tatkala Dia menetapkan hukum menyangkut per-
kara yang mereka perselisihkan, maka hanya hukum
itulah satu-satunya pemutus. Hal ini berlandaskan
atas kenyataan bahwa seluruh perbendaharaan langit
dan bumi itu milik-Nya setelah Dia menciptakannya
untuk pertama kali. lalu, Dia menetapkan hukum
yang mengafur perbendaharaan itu,

"I{epunyann- Nyakh pffbndnhnraan lnngit dan bumi.... "

Manusia merupakan bagian dari apa yang ada di
langit dan di bumi. Maka, mereka berpusar kepada-
Nya.

Kemudian Dia pula yang mengatur masalah rezeki
mereka dalam hal melapangkan dan menyempit-
kannya, karena Dia pula yang mengahr segala per-
bendaharaan langit dan bumi,
".-Dia melapangknn reaeki bagi siapa yang dikehen-
daki- Ny a dan meny empitknn (ny a).... "

Jadi, Dialah yang memberi mereka rezeki, men-
jamin mereka, memberi mereka makan dan mi-
num. lalu, mengapa mereka menuju selain-Nya tat-
kala mengalami perselisihan? Seharusnya manusia
hanya menuju Pemberi rezeki, Penjamin, dan Peng-
atur rezeki. Dialah yang mengatur semua ini de-
ngan pengetahuan dan takdir-Nya,

"...Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala se-

suatu. " (asy-Syuura: 12)

Yangmengetahui segala sesuatu berarti Dialah
yang menetapkan. Ketetapan-Nya itu adil; dan hu-
kum-Nya itu jelas.

Demikianlah, aneka makna terjalin harmonis
dengan kecermatan yang lembut lagi menakjubkan
agar dapat mengetuk hati manusia ketukan demi
ketukan sehingga terciptalah harmoni yang men-
dalam.

Semua Rasul Mengajak untuk Menyembah
Allah Yang Esa

Kemudian konteks kembali ke hakikat pertama,
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'Dia telah men"syariatlwn bagt lamu tentang agama
apa yang telnh diwasiatkan-Nya lvpada Nuh dan apa
yang telnh Kami uosi.atknn kzpada lhrahim, Musa, dnn
Isa. Yaitu, tegakkanlah agama dan janganlnh kamu
berpemh-belnh tentangny a. Amnt bnat bagi orang-zrang
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.
Allah menarik kepada agama itu orarryyang dikehm-
dnktNya dnn membui petunjuk lepadn (agama)-Nya

orang y ang kembali (l<zpada- Ny a). D an merela (Ahli
Kitab) tid"ak bnp ecah-b elah melainlan sesudah dntnng-
ny a pengetahuan kepada merekn knrern kedengkian di
antara merekn. Kalau tidaklnh knrm"a sesuatu leetetap-

an yang telah ad^a dari Tilltanmu dahulunya (untuk me-

n"angguhknn aab ) s amp ai lvp ann w aktu y ang ditmtu -
kan, pastilah muekn telah dibinasalan. Sesungguhnya
zrang-zrang yang diwarisknn kepada muelm Alkitab
(Taurat dnn Inj il) sesudnh mnekn, benar-benar berada
dalam keraguan yang menggzncangkan tunnng kitab
itu. Karma itu, snulah (mnela lupadn ogamn rtu) dan
t e np lnh s e b agaimann dip n innh"l',nn lup adnmu J angan -

lah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah,
'Aku beriman lupada semua Kitab yang diturunkan
Allah dan aku diperintahkan supaya berlnku adil di
antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi
lumu amnl- amnl lamu. Tidnk adn p ntarykaran antara
knmi dan knmu, Allnh mengumpullan antnra kita dan
lupada-Nyakh kmbali (kita). "' (asy-Syuura: 13-15)

Pada permulaan surah (ayat 3) dikatakan, "De-

mikianl"ah All"ah Yang Mahaperknsa kgi Mahabijak-
sann, mewalryukan kepada knmu dan kepad"a zrang-
zrang yang sebelum kamu." Ayat ini merupakan
isyarat komprehensif ihwal kesatuan sumber, ke-
sahran manhaj, dan kesatuan pandangan. Kini, isyarat

itu dirinci dan ditegaskan bahwa apayang disyariat
kan Allah kepada kaum muslimin adalah sama de-
ngan apayang diperintahkan kepada Nuh, Ibrahim,
Musa, dan Isa. Yaitu, bahwa mereka mesti mene-
gakkan agamaAllahyang satu dantidakboleh ber-
cerai-berai di dalamnya. Isyarat itu berimplikasi ter-
hadap keharusaqmemegang teguh manhaj Ilahiah
yang telah ditetapkan sejak dahulu dan tidak mem-
perhatikan hawa nafsu para penentangnya. Juga
berimplikasi terhadap perlindungan agama yang
jelas dan lurus, lumpuhnya huiiah orangorang yang
mendebatAllah, dan pemberian peringatan kepada
mereka akan murka dan azab Allah yang keras.

Tampaklah jalinan yang kokoh dan harmonis
pada alinea ini seperti pada alinea di bagian se-
belumnya secara kasat mata,

'Dia telah mensyariatlan bagi knmu tentang agama
apa yang telah diwasiatkan-Nya lcepada Nuh dnn apa
yang tekh l(ami wasiatlan kzpada lbrahim, Musa, dnn
Isa. Yaitu, tegak)wnlnh agamn dnn j anganlnh lumu b n -
p u ah- b elah tmtangny a.... "

Dengan demikian, kokohlah hakikatyang telah
kita uraikan pada permulaan surah sebagai hakikat
pokok yang utama dan sebagai tumbuhan yang
menghunjam ke kedalaman masa. Di samping itu,
dalam diri seorang mukmin terdapat pengaruh
lembut, sedang dia melihat pendahulunya dari jauh
di jalan yang membentang. Tiba-tiba dia berada
dalam rombongan orang-orang yang mulia (Nuh,
Ibrahim, Musa,Isa, dan Muhammad saw.). Orang
mukmin pun merasa sebagai kepanjangan tangan
dari kaum mulia tersebut dan sejalan dengan lang-
kahnya. Dia akan beristirahat dalam perjalanan
manakala menjumpai duri atau mengalami keletih-
an atau kurang mendapat m arfiamiL Dia berada dalam
rombongan yang ramah kepada Allah dan ramah
kepada seluruh alam semesta sejak munculnya
fajar sejarah.

Dia pun merasakan kedamaian yang mendalam
di antara kaum yang beriman kepada Allah Yang
Esa dan di antara orang{rang yang berjalan di atas
syariat-Nya yang kokoh. knyap pula segala per-
selisihan dan pertentangan. Ia merasa sangat dekat
yang mendorongnya untuk bekerja sama dan saling
pengertian, serta bertemuanya orang sekarang de.
ngan orang terdahulu dan orang terdahulu dengan
orang sekarang. Semuanya berjalan di atas alur
yang sama.

Jika agama yang disyariatkan Allah kepada kaum
muslimin yang beriman kepada Muhammad saw.
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itu adalah agama yang juga dipesankan kepada Nuh,
Ibrahim, Musa, dan Isa, lalu mengapa para pengikut
Musa berperang dengan para pengikut Isa? Meng-
apa para pengikut Isa yang berbeda paham saling
menyerang? Mengapa para pengikut Musa dan Isa
berperang dengan parapengikut Muhammad saw?

Mengapa kaum musyrikin yang mengaku sebagai
pengikut Ibrahim berperang dengan kaum mus-
limin? Mengapa semuanya tidak bersatu di bawah
satu panjiyang dibawa oleh Rasul terakhir? Padahal,
pesan unfuk semuanya itu sama, yaifu 'Tigakkanl"ah

agama dan janganl.ah kamu berpecah-belah tentang-

nya."Lalu, mereka menegakkan agzuna, melak-
sanakan aneka kewajibannya, tidak berpaling dari-
nya; berdiri bershaf-shaf di bawah satu panji yang se
cara berturut-turut dikibarkan oleh Nuh, Ibrahim,
Musa, Isa, dan akhirnya oleh Muhammad?

Namun, kaummusyrikin Mekah dan sekitarnya,
sedang mereka mengklaim dirinya sebagai peng-

ikut Ibrahim, memiliki sikap lain terhadap dak'wah
yang baru,

"...Amat berat bagi zrang-lrang musyrik agama yang
kamu seru mereka lupadanya...."

Mereka keberatan dengan dihrunkannyawahyu
kepada Muhammad saw., bukan kepada mereka.
Mereka ingin agar wahlu diturunkan kepada salah

seorangtokoh Mekah atau Madinah, yaitu seorang
penguasa dari daerah itu. Keberatan mereka bukan
karena sifat pribadi Muhammad saw., karena mereka
mengakuinya sebagai orang yang jujur dan ter-
percaya. Bukan pula karena ketwunannya, sebab

dia berasal dari keluarga menengah Quraisy. Bukan
karena semua itu, tetapi menurut mereka, pene-

rima wahyu mestilah pemuka kabilah yang me-
miliki kekuasaan.

Mereka keberatan jika otoritas agamanya ber-
akhir dengan berakhirnya masa paganisme, berhala,
dan mitos-mitos yang menjadi landasan kekuasaan
dan tumpuan kepentingan ekonomi dan pribadi.
Maka, mereka tetap bercokol dalam kemusyrikan.
Mereka keberatan dengan ketauhidan yang bersih
dan jelas yang diserukan oleh Rasul yang mulia.

Mereka keberatan jika dikatakan bahwa nenek
moyangnya yang mati dalam kemusyrikan, berarti
mati dalam kesesatan dan kejahiliahan. Maka, mereka
tetap bercokol pada kedunguan, merasa bangga de
ngan dosa-dosanya, dan lebih memilih jahanam

daripada mengakui nenek moyangnya mati dalam
kesesatan.

Al-Qur'an mengomentari sikap mereka ini bahwa

Allahlah yang memilih orang yang dikehendaki-
Nya. Dia pun menunjukkan orang yang dicintai-Nya
ke dalarn naungan-Nya, dan Dia mengembalikan
orang yang tersesat ke dalam naungan-Nya,

". ,. Allah menarik kepada agama itu orang yang dike-

lundnkiNya dnn membni petunluk lepatn (agamn)-Nya

orang y ang lembali (hepadn-Nya). " (asy-Syuura: 13)

Dia telah memilih Muhammad saw. untuk me-

ngemban risalah. Dia membukakan jalan bagi orang
yang kembali kepada-Nya serta memberinya pahala.

Konteks ayat kembali ke sikap para pengikut
rasul-rasul yang datang kepada kaumnya dengan
membawa satu agama, lalu para pengikutnya ber-
cerai-berai menjadi beberapa kelompok dan golongan,

'Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah-belah me-

Ininlmn sesudah datangnya pengetahuan lupada merekn

knrena kedengkian di antara merekn. Kalnu tidaklah
knrena sesuatu lutetapanyangtelah ada dari Tulunmu
dnhuluny a (untuk mmnngguhknn ozab ) s amp ai lup adn

waktu yang ditentulmn, pastil"ah mereka telnh dibiruna'
kan. S esungguhny a orang- orang y ang diw ar iskan ke -

padn muekn Alklnb (Iaurat d.an h jil) sesudalt muekn,

b en ar -bmnr b era.dn dnl"am knaguan y ang menggznmng-

knn tentang kitab itu." (asy-Syuura: 14)

Mereka tidakbercerai-berai karena bodoh. Juga
bukan karena tidak mengetahui kesatuan pangkal
yang mengikat mereka, dan yang mengikat para
rasulnya berikut akidahnya. Tetapi, mereka ber-
cerai-berai setelah datangnya pengetahuan. Mereka
bercerai-berai karena dengki di kalangan mereka,
hasud, dan zalim terhadap kebenaran dan terhadap
dirinya sendiri. Mereka bercerai-berai di bawah
pengaruh hawa nafsu yang binal dan syahwat yang
melampaui batas. Mereka bercerai-berai tanpa ber-
sandar kepada argumentasi akidah yang benar dan
manhaj yang lurus. Kalaulah mereka berakidah
dengan tulus dan mengikuti manhajnya, niscaya
mereka takkan bercerai-berai.

Mereka layak disiksa Allah dengan segera se-

bagai balasan atas kezaliman dan sikapnyayang
melampaui batas dalam mencerai-beraikan umat.
Namun, keputusan Allah telah ditetapkan, karena
suatu hikmah yang dikehendaki-Nya, untuk me-

nangguhkan mereka hingga waktu tertenhs. "... KaLtu

tidakkth karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari
Tuhanmu dahulunya (untuk menangguhkan azab)
sampai kepadn waktu yang ditentulmn, pastilnh mnekn
telnh dibirunaknn...." Maka, benarlah kebenaran dan

batillah kebatilan serta berakhirlah persoalan dalam
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kehidupan dunia. Namun, mereka diberi tangguh
hingga waktu yang telah ditentukan.

Adapun generasi-generasi yang mewarisi Alkitab
setelah kaum yang bercerai-berai dan mencerai-
beraikan para pengikut setiap nabi, mereka me-
nerima akidah dan kitab tanpa keyakinan yang kual
Sebab, konflik terdahulu menciptakan kerapuhan,
kebimbangan, kesamaran, dan keraguan di antara
paham yang ada, "... S e sunggu hny a 0 rang- lrang y ang
diwarisknn kepada mereka Alkitab (Taurat dan Injil)
sesudah merekn, benar-benar berada dalam keraguan

|ang menggzncangkan tentang kitab itu."
Akidah tidak boleh seperti itu. Akidah meru-

pakan batu keras yang dijadikan tumpuan oleh se-
orang mukmin. Tanah di sekitarnya boleh miring,
tetapi diakokoh dengan keduakakinya di atas batu
tersebut dan tidak ikut miring. Akidah adalah bin-
tang yang tetap di angkasa yang dijadikan petunjuk
oleh seorang mukmin ke mana dia menuju se-
hingga dia tidak tersesat dan menyimpang. Namun,
bila akidah itu sendiri menjadi tempat keraguan,
kebimbangan, dan kegamangan, maka tiada per-
soalan yang kokoh pada diri pemiliknya, tiada ke-
teguhan pada aspek apa pun, dan tiada ketenangan
dalam perjalanan.

Akidah tampil agar pemiliknya mengetahui jalan
dan arah menuju Allah, lalu manusia mengikutinya
dari belakang tanpa birnbang, ragu, dan sesat. Jika
mereka ragu-ragu dan bimbang, maka dia tidak
pantas dijadikan panutan oleh siapa pun sebab dia
sendiri merasa kebingungan.

Demikianlah keadaan para pengikut rasul tatkala
agama baru ini datang.

Ustadz al-Hindi Abu al-Hasan an-Nadwi mene
gaskan dalam buku Mengapa Dunia Merugi dengan
Lemahny a Knum Mus limin ?, " Agama-agama besar
menjadi mangsa bagi orang yang suka main-main
dan bersenda gurau. Juga menjadi mainan bagi para
pengubah dan kaum munafik sehingga spirit dan
bentuk agama itu lenyap. Jika para pemilik ter-
dahulu agama itu dibangkitkan, niscaya mereka
tidak akan mengenalinya. Bukan itu saja, niscaya
peradaban, kebudayaan, pemerintahan, dan politik
menjadi sandiwara kekacauan, kelemahan, ketidak-
teraturan, ketidaksistematisan, dan kedunguan pe-

nguasa. Agama itu sibuk dengan dirinya sendiri,
tidak membawa risalah bagi dunia dan tidak mem-
bawa seruan bagi umat, sepi dari makna, kering
sumber kehidupannya, syariatnya miskin dari unsur
agama samawi, dan tidak ada ketertataan manusia
dalam sistem yang kokoh."

Seorang penulis Eropa, J.H. Danison, dalam
bukunya yang berjudul Emosi sebagai Landasan
Peradnban, berkata, "Pada abad kelima dan keenam
dunia nyaris berada di tepi jurang kehancuran
karena akidah yang semula mendukung berdirinya
peradaban telah hancur. Di sana tidak ada sesuatu
yang dianggap dapat menggantikan kedudukan
peradaban. Pada saat itu tampak bahwa kota-kota
besaryang memikul pembangunan peradaban se-

lama empat abad berada di tepi perpecahan dan
kehancuran; bahwa umat manusia nyaris kembali
lagi pada kebiadaban terdahulu karena berbagai
suku saling menyerang dan membunuh. Di sana
tidak ada hukum dan sistem. Adapun sistem yang
dibuat agama Nasrani justru malah memecah-belah
dan mencerai-berai, alih-alih menyatukan dan me-
nata. Kota bagaikan pohon raksasa yang cabangnya
menaungi seluruh dunia. Ia berdiri miring dalam
keadaan meranggas dan nyaris kering. Di tengah-
tengah kehancuran yang menyeluruh ini lahirlah
seorang tokoh yang menyafukan seluruh dunia."
Maksudnya, Muhammad saw..

Karena para pengikut rasul bercerai-berai se-
telah mereka memperoleh ilmu; karena orang-
orang sesudahnya yang mewarisi Alkitab itu berada
dalam keraguan dan kebimbangan yang nyata
terhadap masalah ini dan itu; dan karena tiadanya
pusat keteladanan umat manusia dari seorang pe-

mimpin yang teguh, penuh percaya diri, dan me-
ngetahui jalan menuju Allah, ... maka Allah me-
ngutus Muhammad saw. dan menginstruksikan
kepadanya supaya menyeru, konsisten di dalam
berdakwah, tidak mempedulikan berbagai hasrat
yang ada di sekitar dirinya dan dakwahnya yang
jelas lagilurus. Juga supaya beliau memperbaharui
keimanan melalui sebuah dakwah yang disyariat
kan Allah kepada seluruh nabi,

"Karena itu, serulah (mereka kepada agama itu) dan
te tap kh wb ogaim"ana dip erinnhlan ktp adnmu.Ja ngan -

lah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah,
Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan
Allah dnn aku diperintahktn supaya berktku adil di
antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi
kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran
antara kami dan knmu, All"ahmengumpulknn antara
kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)."' (asy-
Syuura: 15)

Itulah kepemimpinan baru bagi seluruh umat
manusia. Kepemimpinan yang pasti dan berpijak
pada jalan yang jelas dan keyakinan yang kokoh.
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Kepemimpinan yang menyeru kepada Allah ber-

dasarkan dalil. Kepemimpinan yang bertumpu pada

perintah Allah tanpa berpaling; yang menjauhi dari

hawa nafsu yang kacau dan berbelok di sana sini.

Kepemimpinan yang memaklumkan kesatuan risa-

lah, kesatuan kitab, dan kesatuan jalan dan alur.

Kepemimpinan yang mengembalikan keimanan
kepada pangkalnya yang kokoh dan hanya satu-

satunya. Kepemimpinan yang mengembalikan se-

luruh umat manusia kepada pangkal yang satu,
yut:u, "...Aku beriman lupadn s(mua Kitab yang di-

turunkan Allah...."
Dialah yang tinggi dan melindungi dengan ke

benaran dan keadilan. "...Dan a.l'a dipuintnhknn supaya

berlnku adil di antara kamu..*"
Itulah keteladanan yang memiliki kekuasaan,

yang memaklumatkan keadilan di muka bumi di

antarasemuanya. ([Ial ini terjadi ketika dakwah di

Mekah masih terbatas pada kelompok-kelompok
tertentu, tetapi karakter kepemimpinan yang me
lindungi dan menyeluruh ini telah tampak jelas)'

Kepemimpinan ini memaklumatkan ketuhanan
yang satu. 'Allnh nlnlnhRnbb lwmi dnn Rnbb lmmu."

Keteladanan ini memaklumatkan ketunggalan
panutan. '.'&ag, kami amal-amal lnmi dan bagi

lamu amnl-amnl kamu...."Keteladanan memaklumat-

kan berakhirnya perdebatan dengan tutur kata,

"...Tidak adn. pntengkaran antnra lami dan knmu'... "
Keteladanan menyerahkan seluruh persoalan ke
pada Allah sebagai pemilik keputusan terakhir,
'AlLah mengumpulkan di antara kin dan kepada-

Ny alah lumbali (kita). "
- 
Ayatyang satu ini menyingkapkan karakteristik

risalah terakhir melalui penggalan yang pendek dan

menerangkan dengan cara integratif, tegas, dan

cermat. Ayat itu merupakan risalah yang tampil
supaya alurnya dilalui tanpa terpengaruh oleh hawa

nafsu manusia. Risalah datang untuk melakukan
perlindungan, sehingga terwujudlah keadilan di
bumi. Risalah datang untuk menyatukan jalan me
nuju Allah sebagaimana yang semestinya demikian
sepanjang kerasulan.

Setelah masalahnya jelas seperti itu dan setelah

kelompok mukmin merespons risalah dengan res
pons seperti itu, muncullah perdebatan orang ten-

tang Allah yang dianggap ganjil, tidak perlu dilirik.
Tampaklah kebatilan dan kegagalan huilah mereka
karena tidak memiliki nilai dan bobot. Kelompok
ayat ini dipungkas dengan memberikan keputusan

tentang persoalan mereka dan menyerahkan mereka

kepada ancamarl Allah yang keras,

"ft ,I 4X (. +:,b 6i,t <'F6t iC
'+{, AG ;i|i 4;b *; rr; U!e.2rt;

$
"Dan lrang-lrang ypng membantah (agama) Allah
sesudnh agamn itu dituimn, mnkn bannhan merekn itu

sia+in saja, di sisi Tultnn merela. Muelu mendnpat lu-
murkaan (AIkh) dan bagi mereka azab yang sangat

keras. " (xy-Syuura: 16)

Barangsiapayang huiiahnya batil dan dikalahkan
di sisi Tuhannya, maka dia tidak memiliki hujjah
lagi dan kekuasaan. Di samping kekalahan dan ke-

hancuran di dunia, di akhirat dia mendapat murka
danazabyang keras. Itulah balasan yang tepat bagi

orang yang bercokol pada kebatilan, padahal se-

belumnya hati itu bersih. Begitulah balasan yang

tepat bagi perdebatan yang tendensius, padahal

sebelumnya kebenaran demikian jelas.

Kemudian dit""luil"h ; baru bersama hakikat
pertama,

3Di\i3'6W5,#65'Ji:il\6i
'bF:j'{6.riaJe:,*e*t;\ai'[i
g,uiisX.:blW\fr(6i61
* # *4 I *tti C<,AA tii:Li\i
t f, 34W7rg ;,i!; -, rb,W xt

aix7e{;j,;5iL;1i.6G&
asr-!\cAutr.+-*-iql1-';rj-<,K

t#
'Allahlnh yang menurunknn kinb dtngan (membawa)

kebenaran dan (menurunknn) neraca (lwadilnn). Dan
tahukah kamu, boleh jadi hari Kiamat itu 6udah)
deknt? Orang-orang yang tidak beriman kepadn hari
Kiamat meminta supaya hnri itu segera didatangkan

dnn orang-orang yang b uimnn merasa takut kepadany a

dan mereka yakin bahwa Kiamat itu adalah benar
(akan terjadi). Ketahuilnh bahua sesungguhnya orang-

lrang yang m.embantah terhndap taladinya Kiamat itu

benar-bmar dalnm lusuatan yang jauh. Allnh Mahn'
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lembut terhadap hamba-hamba-Nya. Dia memberi
rezeki lcepada siapa yang dikehendnki-Nya dan Dialnh
Yang Mahakuat lagi Malnperknsa. Barangsiapa yang
menghendaki keuntungan di akhirat, aknn Kami tam-
bah keuntungan itu baginya. Dan, barangsiapa yang
menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan
kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak
ada baginya suatu bagian pun di akhirat." (asy-
Syuura: L7-20)

Allah menurunkan Al-Kitab dengan benar dan
menurunkan keadilan. Allah menurunkan Al-Kitab
sebagai pedoman dalam memutuskan apa yang
diperselisihkan oleh para penganut akidah ter-
dahulu, apa yang diperselisihkan oleh pandangan
dan nafsu manusia. Allah meletakkan syariat-Nya di
atas keadilan dalam memutuskan. Keadilan yang
cermat bagaikan timbangan yang menimbang nilai-
nilai, yang menimbang berbagai hak, dan yang
menimbang berbagai amal dan perilaku.

Dari hakikat Al-Kitab yang diturunkan dengan
benar dan adil ini konteks ayat beralih kepada cerita
tentang Kiamat dan kaitan di antara keduanya.
Kiamat merupakan ajang keputusan yang adil dan
ketetapan terakhir. Kiamat merupakan kegaiban.
Siapa yang tahu bahwa Kiamat itu sudah dekat?

"...Dan tahukah kamu, boleh jadi hari Kiamat itu

6udah) delat?" (asy-Syuura: 17)

Manusia lalai akan Kiamat, padahal ia sudah
dekat. Ketika Kiamat, dilakukanlah perhitungan
amal yang berlandaskan kebenaran dan keadilan,
tanpa melakukan penyia-nyiaan dan penelantaran
sedikit pun.

Allah menggambarkan sikap kaum mukminin
terhadap Kiamat dan sikap nonmukmin,

"Orang-orang yang tidak beriman fupada hnri Kiamat
memintn supaya hnri itu segua didntangkan dan lrang-
lrang )ang beriman merasa takut kepadanya dan
merelw yakin bahwa Kiamnt itu adalnh benar (alan
terj adi)...." (asy-Syuura: 18)

Hati orang yang tidak beriman kepada Kiamat
tidak merasakan kengeriannya dan tidak dapat
memperkirakan apayang menanti mereka di sana.

Karena itu, tidaklah mengherankan jika mereka
meminta agar Kiamat disegerakan dengan nada
mengolok-olok, sebab mereka terhijab dan tidak
memahaminya. Adapun orang yang beriman, me-
yakini Kiamal Karena itu, mereka cemas dan kha-
watir serta menantinya dengan penuh ketakutan.
Mereka mengetahui apa yang terjadi dalam Kiamal

Kiamat merupakan kebenaran. Kaum mukminin
benar-benar mengetahuinya sebagai kebenaran.
Mereka memahami hubungan antara dirinya dan
kebenaran itu.

Sementara itu, orang yang tidak beriman ber-
cokol dalam kesesatan yang semakin jauh. Maka,
sulit bagi merelp untuk kembali setelah tersesat
jauh.

Dari pembicaraan ihwal akhirat, kekhawatiran
tentangnya, dan kecemasan dalam menghadapinya,
konteks ayat beralih pada pembicaraan tentang
rezel<s. yang dianugerahkan Allah kepada hamba
hamba-Nya,

'Allah Mahalembut ter hadap hamba- hamba- Ny a.

Dia mnnbui reathi lepada siapa yang difulundaki-Nya
dan Dialnh YangMahnkuat lngi Mahnperknsa. "(""y-
Syuura: 19)

Secara lahiriah, antara hakikat yang ini dan yang
itu kurang berhubungan. Namun, hubungan ini
akan tampak erat jika membaca ayat berikutnya,

"B arangsinpa y ang mmghmdaki keuntungan di akhi -

rat, akan Kami tambah luuntungan itu baginy a. D an,

b arangsiapa y ang mmghendaki leuntungan di dunia,
Kami berikan kepadanya sebagian dari ktuntungan
duni.a dan tidnk ada baginya suatu baginn pun di akhi
ral. " (asy-Syuura: 20)

Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya
Dia membenrezel<r kepada orang yang dikehen-
daki-Nya. Dia menganugerahkan rezel<t kepada
orang saleh dan durhaka; kepada orang mukmin
dan kafir. Umat manusia terlalu lemah untuk dapat
menghidupi dirinya sendiri. Allah telah menganu-
gerahkan kehidupan kepada mereka dan menjamin
sarana penghidupan yang pokok. Jika Dia menahan
rezel<rdari orang kafr, fasik, dan durhaka, niscaya
mereka tidak akan mampu menghidupi dirinya
sendiri. Bahkan, niscaya mereka mati karena kela-
paran, kekurangan sandang, kehausan, dan ke-
tidakberdayaan untuk meraih sarana penghidupan
yang utama.

Allah menghidupkan mereka dan memberi mereka
kesempatan karena suafu hikmah. Yaitu, agar
merekaberamal dalam kehidupan duniayang akan
dipertimbangkan bagi keuntungan atau kerugian-
nya di akhirat Karena itu, Allah memberikan rezeli,
baik bagi orang saleh maupun durhaka; orang ber-
iman maupun kafr. Dia mengaitkan r ezeli dengan
beberapa sarana penghidupan yang umum dan ber-
bagai kesiapan indMdual yang khusus. Dia men-
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jadikan rezeki sebagai fitnah dan ujian, lalu manusia
dibalas berdasarkan fitrrah dan ujian itu di hari pem-

balasan.
Allah menjadikan akhirat sebagai ladang, demi-

kian pula dunia. Seseorang dapat mengambil apa

yang dikehendakinya dari dunia dan akhiral Barang-

siapa yang menginginkan keuntungan akhkat, dia
beramal untuknya. Allah akan menambah keun-
tungannya, membantunya karena niatnya, dan

memberinyaberkah melalui amalnya. Di samping
memperoleh keuntungan akhirat, Allah pun mem-
berinya rezel<r yang telah ditetapkan baginya di
dunia tanpa dikurangi sedikit pun. Bahkan,rezeli
yang diberikan kepadanya di dunia sekaligus me
tuput - bekalnyabagi kehidupan akhirat. Yaitu,
ketika dia mengembangkan, mengatur, menikmati,
dan menginfakkan sebagian rezekinya itu semata-

mata karena Allah.
Barangsiapa yang menghendaki keuntungan

dunia,Allah memberinyaharta duniawi dan mem-

berinya rezeki yang telah ditetapkan untuknya tanpa

dikurangi sedikit pun. Namun, dia tidak memper-
oleh bagian apa pun di akhirat Dia tidak bekerja untuk
keuntungan akhirat yang dapat diharapkannya.

Jika kita melihat para pencari keuntungan dunia

dan pencari keuntungan akhirat, tampaklah ke-

dunguan orang yang mencari keuntungan dunia.
Karena, rezel<t dunia ifu merupakan wujud kasih
sayang Allah yang dianugerahkan, baik kepada

orang yang saleh maupun durhaka. Masing-masing
memperoleh bagiannya dari keuntungan dunia
sesuai dengan kadaryang telah ditentukan untuk-
nya di dalam pengetahuan Allah. Adapun keuntung-
an akhirat hanya diberikan kepada orang yang
menghendakinya dan yang bekerja untuk meraihnya.

Pada kalangan pencari keuntungan dunia ter-

dapat orang yang kaya dan miskin selaras dengan
sarana rezel<tyang berkaitan dengan situasi yang

umum dan kesiapan individual yang khusus. Gejala
yang sama juga dijumpai pada pencari keuntungan
akhirat. Tidak ada perbedaan di antara kedua ke-

lompok itu dalam masalah rezel<t di dalam ke-

hidupan dunia. Perbedaan itu terlihat menonjol
dalam masalah keuntungan akhirat. Orang yang
paling dungu ialahyang mengabaikan keuntungan
akhirat. Pengabaian itu tidak akan mengpbah urus-
annya sedikit pun dalam kehidupan ini.

Pada akhirnya, urusan seseorang berkaitan de-

ngan kebenaran dan timbangan yang terdapat dalam

Al-Kitab yang diturunkan dari sisiAllah. Kebenaran
dan keadilan tampak nyata pada penetapan rezeln

bagi semua makhluk hidup dan pada pemberian
keuntungan akhirat bagi orang yang menghen-
dakinya. Juga tampak pada kerugian orang-orang
yang lebih menyukai keuntungan dunia daripada
keunfungan akhirat.

, ***

Balasan untuk Kaum Musyrikin dan Kaum
Mukminin

Dari sana, dimulailah tur lain seputar hakikat
pertama,

,rfr {cq-|in4v}\:{1;,;6|\
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'Apakah mereka inempuny ai s embahan- sembahan

selnin Allah yang men"ryariatknn untuk merekn agama

yang tidak dii<inkan Allah. Sekiranya tak ada ke-

tetapan y ang menmtuknn (dari Allah), tentulnh muekn

t e lah dib inas a kan. S e s unggu hny a 0 r ang- 0 r ang y ang

zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

Kamu lihat lrang-lrang yang zalim sangat ketakutan

knrena kejahatan-kejahntan yang telah merekn knia-
lmn, sednng silcann menimpa muekn. Dan orang-orang

yang saleh (berada) di dalam taman-taman surga.

Merekn memperoleh apa yang merekn lcehendaki di sisi

Tuhnn mn e ka. Yang demikinn itu adalnh karunia y ang

besar. Itulah (karunia) yang (dengan itu) All"ah meng-

gembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan

mengerjalrnn amal saleh. Katalanlah,Aku tidak me-

minta kepadamu sesuatu upah pun atas suuanku ke-

cuali kasih sayang dalam kekeluargaan.' Dan siapa

yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan

bagtnya krbailrnn pada lebaiknnnya itu. Sesungguhnya

Altnh Mah"a Pengampun lngi Mahn Men^sy ukuri." (asy-

Syuura:21-23)
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Pada alinea terdahulu ditetapkan bahwa apa
yang disyariatkanAllah kepada umat Islam adalah
apa yang juga dipesankan kepada Nuh, Ibrahim,
Musa, dan Isa. Yaitu, apayang juga diwahyukan ke-
pada Muhammad saw.. Pada alinea ini dipertanya-
kan tentang apayang rnereka lakukan dan apayang
mereka anut. Siapakah yang telah mensyariatkan
sesuatu kepada mereka, padahal Allah tidak men-
syariatkannya? Apa yang disyariatkan itu berten-
tangan dengan apa yang telah disyariatkan-Nya se-
jak adanya kerasulan dan syariat.

'Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan
selain Allah yang mensyariatkan untuk merekn agama
yang tidak diizinknn Allah?....'

Tiada seorang pun di antara makhluk Allah yang
berwenang mensyariatkan kecuali apa yang di-
syariatkan Allah dan diizinkan-Nya. Allahlah yang
mensyariatkan sesuatu kepada hamba-hamba-Nya
karena Dialah yang menciptakan seluruh alam se-
mesta ini dan yang mengaturnya dengan hukum
utama yang universal yang telah dipilih Allah. Ke
hidupan umat manusia hanyalah sebuah roda kecil
pada pedati alam semesta yang besar. Maka, se-
patutnya pedati itu dikendalikan oleh hukum yang
sejalan dengan hukum-hukum lainnya. Hal ini tidak
akan terwujud kecuali ketika ZatYang Maha Me-
ngetahui hukum-hukum tersebut sebagai penetap
ahran. Tidak terbantahkan lagi bahwa semua pihak
selain Allah tidak memiliki pengetahuan yang kom-
prehensif. Sebab, ketertataan kehidupan manusia
tidak terjamin selama ada kekurangan pengetahuan.

Walaupun persoalan ini demikian jelasnya secara
logis, namun kebanyakan manusia memperdebat-
kannya atau tidak merasa puas. Mereka mengambil
hukum bukan dari apa yang telah disyariatkan Allah
dengan pandangan bahwa dirinya telah memilih
yang terbaik bagi bangsanya. Mereka berupaya
menyelaraskan situasi dengan hukum yang mereka
buat sendiri. Seolah-olah mereka lebih tahu dari-
pada Allah dan lebih mampu memutuskan dari-
pada-Nya. Atau, seolah-olah mereka memiliki se-
kutu selain Allah yang menetapkan hukum ter-
tentu, padahal Dia tidak mengizinkannya. Tiada
sesuatu yang lebih dungu dan lebih lancang dari-
pada perbuatan itu.

Allah telah mensyariatkan ahran yang diketahui-
Nyabagi umatmanusia. Aturan ifu sejalan dengan
karakteristik dan fitrah manusia; sejalan dengan
karakter dan kejadian alam di mana manusia hidup.
Dengan demikian, hukum itu dapat mewujudkan
kerja sama yang sangat baik antara manusia dan

alam, juga dengan kekuatan alam yang sangat
beszr. Allah mensyariatkan hukum-hukum dasar
dan Dia membiarkan manusia untuk menyimpul-
kan hukum-hukum baru yang merupakan cabang
dari hukum dasar selaras dengan kebutuhan ma-
nusia yang selalu berubah. Penyimpulan dilakukan
berdasarkan manhaj yang umum dan hukumyzrng
universal.

Jika manusia berselisih mengenai hukum ter-
sebut, hendaknya mereka merujuk kepada Allah
dan mengembalikannya kepada hukum daseryzrng
ditetapkan Allah bagi manusia. Hukum dasar hen-
daknya menjadi timbangan yang digunakan manu-
sia untuk menilai setiap hasil dari penyimpulan
hukum dasar dan pelaksanaannya.

Dengan cara seperti itu, sumber hukum tetap
satu dan hukum hanya milikAllah semata. Dialah
sebaik-baik penetap hukum. Selain jalan tersebut,
berarti melanggar syariat Allah, agama-Nya, dan
apa yang dipesankan kepada Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa, dan Muhammad saw..

"... Sekiranya nk ada kaaapan yang menentuknn (dnri
Alkh) tmtul"ah merekt telah dibinasaknn...."

Allah telah menentukan keputusan untuk me-
nangguhkan mereka hingga hari penetapan ke-
putusan final. Kalaulah tidak ada keputusan itu,
niscaya Allah telah membinasakan mereka dengan
menyiksa orang-orang yang menentang syariat
Allah dan yang mengikuti syariat selain-Nya. Kalau
tidak ada keputusan itu, niscaya Dia mengazab
mereka dengan balasan yang segera. Namun, Dia
menangguhkannya hingga hari pembalasan,

"...Sesungguhnla zrang-zrang yang zalim itu akan
mempnokh alab y ang amtil pedih. " (asy-Syutra: 2l)

Azab iftrlah yang mereka nantikan sebagai balas-
an atas kezalimannya. Adakah yang lebih zahrn dari
menyalahi syariat Allah, lalu mengambil syariat se
lain-Nya?

Karena itu, kaum yang zalim tersebut ditampil-
kan pada salah satu panorama Kiamat. Mereka di-
tampilkan dalam keadaan meminta belas kasihan
dan takut terhadap azab,padahal sebelumnya tidak
demikian. Bahkan, mereka meminta agar azabit't
disegerakan dan mengolokoloknya,

"Kamn lihat orang-orang y ang znlim sangat ketakutan
knrena kejahntan-lejahntan yang telah mereka kuja-
kan, sedang silcsaan menimpa merekn...."

Itulah ungkapan yang menakjubkan. Perminta-
an belas kasihan mereka dianggap sebagai bagian
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dari apa yang telah mereka usahakan. Usaha itu
bagaikan kesulitan yang menakutkan. Kesulitan
itulah yang telah mereka usahakan dan lakukan
dengan tangannya sendiri, sedang mereka merasa

senang dengannya. Namun, pada hari ini mereka
meminta belas kasihan dari usahanya itu dan me-

rasa takut, sedang siksa menimpa mereka. Seolah-

olah usaha berubah menjadi azabyangttdak dapat
dihindari, azab yaurrg menimpa diri.

Pada sisi lain, kita melihat kaum mukminin yang

meminta belas kasihan dan merasa takut dari hari
pembalasan. Kita menjumpai mereka justu berada

dalam keselamatan, kebaikan, dan kesejahteraan,

"...Dan zrang-orang yang saleh (berada) di dalant
taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang
merekn kehsndaki di sisi Tuhnn merela. Yang demikian

itu adalnh lmrunia yang besar. Itul"ah (knrunia) yang
(dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-

Nya yang buiman dan mengerjakan amal saleh.'.."
(asy-Syuuraz 22-23)

Seluruh ungkapan menggambarkan kesejah-

teraan dan melukiskan nauirgan kesejahteraan, 'Di
dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa

yang mnekn luhmdaki di sisi Tithnn mereka"tanpa
batas dan ik atmr. "Yang d.emikian itu adalnh karunia

yarry besar. Itulnh (karuniQ yang (dengan itu) Allah
mmggemb ir aknn hamb a - hnmb a - Ny a. " Ihrlah kegem-

biraan yang nyata sebagai bukti atas berita gembira
yang diterimanya di dunia Di sana naungan kegem-
biraan merupakan naungan yang paling tepat.

Saat menghadapi pemandangan yang penuh ke
nikrnatan dan kesejahteraan yang indah dan menye
luruh ini Allah mendiltekan kepada Rasulullah.
agar beliau mengatakan kepada mereka bahwa diri-
nya tidak meminta upah atas hidayah yang telah
membawa mereka ke dalam kenikmatan tersebut
yang telah menjauhkan mereka dan azab yang
pedih. Dakwah beliau semata-mata karena kasih
sayangnya kepada mereka dan kedekatannya
dengan mereka. Cukuplah hal ihl sebagai imbalan,

"... Katnlilnlah, Aku tid.ak muninta krpadnmu sesuatu

upah pun atas seruanku kecuali knsih sayang dalam

kekeluargaan.' Dan siapa yang mmgerjakan leebaikan

akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada ke-

bailrnnnya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun

tngi Maha Men^ryukuri." (asy-Syuur az 23)

Makna yang diisyaratkan ayat ialah bahwa dia

tidak meminta upah dari mereka. Dakwahnya hanya

didorong oleh kasih sayang karena kedekatan.

Rasulullah. memiliki hubungan kekerabatan d"- ,,-
ngan setiap keturunan Quraisy. Beliau berupaya "--
menunjukkan mereka kepada petunjuk yang di-
bawanya dan mewujudkan kebaikan bagi mereka
sebagai bentuk kasih sayang yang dimilikinya atas

mereka- Cukuplah hal ini sebagai imbalan baginya.

Inilah maknayaqgmuncul dari dalam diriku ke-

tika aku membaca ungkapan Qur'ani ini di tempat
turunnya. Di sana ada tafsiran lain yang diriwayat-
kan dari lbnuAbbas. Tafsiran itu akan dikemukakan
di sini karena ia termaktub di dalam Shai ih Bukhnri.

Al-Bukhari mengatakan bahwa Muhammad bin
Basyar menceritakan dari Muhammad bin Ja'far,
dari Syu'bah, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari
Thawus, dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia bertanya
kepadanya tentang firman Allah, "Kecuali kasih

salang dalam kekeluargaan " Maka, Sa'id ibnuz-
Zr;}lur berkata, "Kekerabatan keluarga Muham-
mad." Namun, Ibnu Abbas berkata, "Kamu tergesa-
gesa berpendapat. Tiada keturunan Quraisy pun
melainkan Nabi saw. berkerabat dengannya." Ibnu
Abbas menafsirkan, "Kecuali kalian menghubung-
kan kekerabatanantNa aku dan kalian."

Berdasarkan riwayat di atas, maka ayat tersebut
bermakna, "Kecuali karena kalian tidak meng-
ganggu demi menjaga hubungan kekerabatan dan

karena menyimak serta merespons hidayah yang

aku serukan kepadamu. Maka, inilah imbalan yang

aku pinta darimu, bukan selainnya."
Takwil Ibnu Abbas lebih tepat daripada takwil

Sa'id ibnuz-Zubair. Namun, aku tetap merasa bahwa
makna yang aku kemukakan di atas lebih tepat dan

selaras. Allah lebih mengetahui maksud firman-Nya
daripada kita semua.

Bagaimana pun Nabi saw. mengingatkan mereka,

di depan panorama taman dan kegembiraan, bahwa
beliau tidak meminta upah apa pun dari mereka.
Beliau tidak seperti para brokeryang meminta im-
balan yang sangat besar. Allahlah yang memberi-
kan karunia. Dia tidak menilai hamba berdasarkan
nilai perdagangan dan nilai keadilan, namun ber-
dasarkan nilai kemurahan dan nilai karunia, 'Dan
siapa y ang mengerj alwn lrebailan, akan Kami tnmbah-

knn baginya lubailmn pad"a kebaiknnnya itu."
Dia bukan berarti tidak memperoleh upah, na-

mun kebaikan yang diraihnya merupakan tambah-

an dan karunia Allah. Di samping itum dia pun

memperoleh ampunan dan ungkapan terima kasih,

"sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Men"syukuri."
Allah mengampuni, kemudian Allah pun men-
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syukurinya. Mensyukuri siapa? Mensyukuri hamba-

hamba-Nya. Dia memberi mereka taufik untuk ber-

buat kebaikan, lalu Dia menambah kebaikan mereka,

mengampuni kesalahannya, dan setelah itu Dia men-

syukurinya. Alangkah besarnya limpahan rahmat
yang tidak dapat diteladani manusia sebagai karunia
atas syukur-Nya dan pemenuhan janji.Nya.

Kemudian konteks kembali ke pembicaraan
hakikat pertama,

J ;*x\ 15.-'9"6 d ;i\ J; ii6i 6j6d
e\.th;frbiS-'1ffiiLir,^i6i$

$';33i
"Bahkan, mereka mengatakan, 'Dia (Muhammad)

telah mengada-adaknn dusta terhndap Allah.' Makn,
jilrn Allah menghendaki, niscaya Dia mengunci mati
hatimu. Allalt menghapuskan yang batil dan mem-

benarkan y ang h"ak fungan kalimat-knlimat-Ny a (Al-

fui an). Sesungguhnya Dia Mahn Mengetahui segala

isi hati." (asy-syuuraz 24)

Dari sana konteks menuju kepada kekeliruan
mereka yang terakhir yang dijadikan dalih dalam

menyikapi wahyu. Yaitu, kekeliruan mereka tentang

sumber wahyu, karakternya, dan fujuannya seperti
pada tur sebelumnya,

"Bahkan, mereka mengatakan, 'Dia (Muhammad)

telah mengada-adaknn dusta terhndnp Allnh....'

Karena itu, mereka tidak membenarkannya
sebab mereka berpandangan bahwa Allah tidak
menurunkan wahlu kepada Nabi saw. dan dia tidak
memperoleh apa pun dari Allah.

Namun, itu adalah pendapat yang salah. Allah
takkan membiarkan seseorang yang mengklaim
bahwa dirinya menerima watryu dari Allah, padahal

dia tidak menerima apa pun. Dia berkuasa untuk
mengunci hatinya, sehingga dia takkan berkata
demikian tentang Al-Qur'an. Dia berkuasa untuk
menyingkapkan kebatilan yang ditampilkannya
sekaligus melenyapkannya. Juga berkuasa untuk
memenangkan kebenaran dan mengokohkannya,

"...Maka, jika Allah menghendaki, niscaya Dia me-

ngunci mati hatimu. Allah menghnpusknn yang batil
dan membenarlrnn yang hak dengan kalimat-knlimat-
Nya (Al-@ian)...."

Tidaklah samar bagi-Nya apa yang terlukis dalam

benak Muhammad saw., bahkan sebelum beliau
mengungkapkannya,

"...Sesunguhnya Dia Mah.a Mengetahui segala isi
hati."

Itulah kekeliruan, tudingan, dan pengakuan yang

sama sekali tidalCberdasar serta bertentangan de-

ngan keberadaan Allah yang mengetahui segala
rahasia. Juga bertentangan dengan kekuasaan-Nya

atas apa yang dikehendaki-Nya; dan dengan Sun-

nah-Nya dalam mengokohkan kebenaran dan
menghancurkan kebatilan. Jadi, wahyu ini adalah

hak, perkataan Muhammad juga benar. Rekayasa

tentang dia berarti kebatilan, kezaliman, dan ke-
sesatan. Untuk sementara, pembicaraan tentang
wahyu berakhir hingga di sana, lalu Allah mem-
bawa mereka bertualang di balik ketetapan ini.
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'Dialah yang menerima tobat dari hamba-
hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-ke-
salahan dan mengetahui apa yang kamu kerja-
karr, (25) dan Dia memperkenankan (doa) orang-
orang yang berir4an serta mengerjakan amal
yang saleh dan menambah (pahala) kepada
mereka dari karunian-Nya. Dan orang-orang
yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras.
(26) Jika Allah melapangkan rezeki kepada
hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan
melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah
menurunkan apa yang dikehendaki-Nya de-
ngan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Me-
ngetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi
Maha Melihat (27) Dialah Yang menurunkan
hujan sesudah mereka berputus asa dan me-
nyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang
Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. (28) Di
antaraayat-ayat(tanda-tandakekuasaan)-Nya
ialah menciptakan t*gt dan bumi serta makh-
luk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan
pada keduanya. Dia Mahakuasa mengumpul-
kan semuanya apabila dikehendaki-Nya. (29)

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu,
maka adalah disebabkan oleh perbuatan
tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan se-

bagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).(30)
Kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab
Atlah) di muka bumi, dan kamu tidak mem-
peroleh seorang pelindung pun dan tidak pula
seor.rng penolong selain Allah. (31) Dan di
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah krp"f -

kapal (y"og berlayar) di laut seperti gunung-
gunung. (32)Jika Dia menghendaki, Dia akan
menenangkan angin, maka jadilah kapat-kapaf
itu terhenti di permukaan laut" Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
(kekuasaan)-Nya bagi setiap orang yangbanyak
bersabar dan banyakbersyukur. (33) Atau k"p"I-
kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan
mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar
dari (mereka). (3+) Dan supaya orang-orang
yang membantah ayat-ayat (kekuasaan) Kami
mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak
akan memperoleh jalan keluar (dari siksaan).
(35) Maka, sesuatu apa pun yang diberikan
kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di
dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik
dan lebih kekal bagi orang-orang yang ber-

+iAi 4v,{ eit ;'t t"- h $ r+i yn



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X (203) Juz XXV: asy-Syuura s.d. alJaatsiyah

iman, dan hanya kepada Thhan mereka' mer,eka
bertawakal, (36) dan (bag) orang-orang yang
menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-per-
buatankeji" dan apabila mereka maxalL mereka
memberi maaf. (37) Dan (bagr) orang-orang yang
menerima (mematuhi) seruan Thhannya dan
mendirikan shala! sedang urusan mereka (di-

puhrskan) dengan musyawarat di antara mereka;
dan mereka mena.fkahkan sebagian dari rezeki
yang Kami berikan kepada mereka. (38) Dan
(bagi) orang-orang yang apabila mereka diper-
Iakukan dengan zalirn mereka membela diri.
(39) Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan
yang serupa. Barang'siapa memaafkan dan
Ler6uat bailq maka pahatanya atas (tanggung-
an) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai
orang-orang yang zalim. (a0) Dan sesungguhnya
orang-orang yang membela diri sesudah ter-
aniayqtidak ada suatu dosa pun atas mereka.
(41) Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang
yang berbuat zalim kepada manusia dan me-
lampauibatas di mukabumi tanpahalc Mereka
itu mendap at azah yang pedih. (42) Tetapi' oralrg
yang bersabar dan memaa.fkan sesungguhnya
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-
hal yang diutamakan. (43) Siapa yang disesat-
kan Allah maka tidak ada bagrnya seorang
pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan
melihat orang-orang yang zalilra ketika mereka
melihat azab berkaq 'Adakah kiranya jalan
unhrkkembali (ke dunia).' (a ) Dan kamu akan
melihatmereka dihadapkan ke neraka dalam
keadaan tunduk karena (merasa) terhina,
mereka melihat dengan pandangan yang lesu.
Dan orang-orang yang beriman berkatan 'Se-
sungguhnya orang-orang yang merugi ialah
or:rng-orang yang kehilangan diri mereka sen-

diri dan (kehilangan) keluarga mereka pada
hari Kiamal Ingatlah, sesungguhnya orang-
orang yang zalim itu berada dalam azab yang
kekal. (a5) Dan mereka sekali-kali tidak mem-
punyai pelindung-pelindung yang dapat meno-
long mereka selain Allah. Dan siapa yang di
sesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya se-

suatrr jalan pun (untuk mendapat peurnjuk) (a6)

Patuhilah seruan Thhanmu sebelum datang
dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak
kedatangannya. Kamu tidak memperoleh
tempat berlindung pada haxi itu dan tidak (pula)

dapat mengingkari (dosa-dosamu). (a7) Jika
mereka berpaling, maka Kami tidak menguhrs

kamu sebagai pengawas bagi mereka- Kewajib-
anmu tidak lain hanyalah menyampaikan
(risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasa-
kan kepada manusia sesuahr rahmat dari Kami'
dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan
jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan
perbuatan tangan mereka sendiri, (niscaya
mereka irgkar) karena sesungguhnya manusia
itu amatingkar (kepada nikmat) (a8) Kepunya-
an Allahlah kerajaan lurrgit d"t bumi. Dia men-
ciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia mem-
berikan anak-anak wanita kepada siapa yang
Dia kehendaki dan memberikan anak-anak
lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki' (49)

atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-
laki dan wanita (kepada siapa yang dikehen-
daki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa
yang Dia dikehendaki. Sesungguhnya Dia
Maha Mengetahui lagi Mahakuasa. (50) Dan
tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa
Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan
perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau
dengan menguhrs seorang utusan (malaikat)
lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya
apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia
Ivlahatinggi lagi Mahabijaksana- (51) Dan demi-
kiantah Kami wahyukan kepadamu *ahyu (At-

Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya
kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab
(Al Qur-an) dan tidak pula mengetahui apakah
iman itu. Tetapi, Kami menjadikan Al-Q,ur'an
itu cahaya, yangKami trnjuki dengan dia siapa
yangKami kehendaki di antara hamba-hamba
Kami. Dan, sesungguhnya kamu benar-benar
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.(52)
(Yaiur)jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Ingatlah bahwa kepada Allahlah kembali
semua urusan.t' (53)

Pengantar
Bagian kedua dari surah ini membicarakan dalil-

dalil keimanan yang ada pada mikrokosmos dan
makrokosmos. Juga membicarakan jejak kekuasa-
an Allah pada segala hal yang meliputi manusia,
pada sesuatu yang berkaitan langsung dengan ke-

hidupan dan penghidupan manusia, dan pada sifat
kaum mukminin yang membedakan kelompoknya
dari yang lain. Pembicaraan ini disajikan setelah
pada bagian pertama surah dibicarakan masalah
wahyu dan risalah dari berbagai segi. Pada akhir
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surah,Allah kembali ke pembicaraan tentang karak-
teristik wahyu dan cara penurunannya. Kedua bagian

itu memiliki hubungan yang jelas. Keduanya me
nuju kalbu manusia dan mengisinya dengan wahyu
dan keimanan.

Allah Maha Pemaaf
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'Dialah yang mmerimn tobat dnri hnmba-h"amba-Nya

dan memaaftnn kesalnhan- leesalnhan dan mengetahui

apa y ang knmu kerj aknn. Dia memp erlun"anknn (do a)
lrang-orang I arg berimnn snta mmgerj akan amnl y ang

saleh dan menambah (pahak) kepada mereka dari
kmuninn-Nya. Dan orang-orangyang knfr bagi mueka

a<ab yang sangat lwras.Jika Allah melapangkan re<pki

kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan
melnmpaui batas di mukn bumi, tetapi Allnh menurun-
kan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Se-

sungguhny a Dia Mahn Mengetahui (leadaan) hamba-
h^amb a- Ny a lagi Maha Melihnt." (asy-Syuura: 25-
27)

Sentuhan ini ditampilkan setelah menyajikan
panorama kaum zalim yang meminta belas kasihan
atas apa yang telah mereka lakukan dan dari azab
yang menimpanya; setelah menyajikan panorama

orang{rang beriman yang ada di taman-taman surga;

setelah menepis segala kekeliruan yang meragu-
kan kejujuran Rasulullah ihwal apayang disampai-
kannya dari Allah; dan setelah menegaskan bahwa
Allah mengetahui segala isi hati.

Penyajian sentuhan ifu dimaksudkan untuk men-

dorong orang yang ingin bertobat dan kembali dari
kesesatannya sebelum perkaranya divonis secara

final. Juga unhrk membuka pintu tobat bagi merek4
karena Allah menerima tobat mereka dan memaaf-
kan aneka kesalahan. Sehingga, tidak sepatutnya
berputus, bercokol dalam kemaksiatan, dan takut
terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Allah
mengetahui apa yang mereka lakukan. Dia me-
ngetahui tobat yang tulus, lalu Dia menerimanya.

Dia pun mengetahui aneka keburukan yang telah
mereka lakukan, lalu Dia memaafl<annya.

Di sela-sela sentuhan ini, konteks ayat kembali
ke pembicaraan tentang balasan bagi kaum muk-
minin dan balasan bagi kaum kafir. Orang-orang
yang beriman dan mengerjakan aneka amal saleh

merespon seruan Jrrhannya, maka Dia menambah
karunia-Nya unfu k mereka,

".-Dan lrang-zrangyangkartr bagi mereka wab yang
sangat krras." (asy-Syuura: 26)

Pintu tobat senantiasa terbuka untuk menye-
lamatkan diri dari azab yang keras. Juga untuk me-

nerima karunia Allah bagr yang meresponsnya.
Karunia Allah di akhirat tidak terhingga, tanpa

batas, dan tanpa ikatan. Adapun rezeki bagi hamba-
hamba-Nya di dunia adalah dibatasi dan terikat.
Pasalnya, Allah mengetahui bahwa jika karunia-Nya
dilimpahkan kepada manusia tanpa batas, niscaya
mereka takkan sanggup menerimanya,

'Jiln Allnh melnpanglmn reaeki kcpadn hamba-h^amba-

Nya, tentulnh merelca akan meLampaui batas di mukn

bumi, tetapi Allah menurunlan apa yang dikehendaki-

Nya dcngan ukuran. S aungguhny a Din Mahn Mmgeta-
hui (eadaan) hnmba-hnmba- Nya lngi Mahn Melihnt. "
(asy-Syuura:27)

Ayat di atas menggambarkan kelangkaan rezeki
di dalam kehidupan dunia, jika dibandingkan de-

ngan limpahan rezeki-Nya di akhirat. Allah me-
ngetahui bahwa hdmba-hamba-Nya, yaihr manusia,
tidak akan sanggup menerima rezeki kecuali dalam
kadar tertentu. Jika Dia melapangkan rezeki untuk
mereka sebagaimana Dia melapangkannya di akhi.
rat, niscaya manusia akan melampaui batas. Ma-
nusia itu kerdil, tidak dapat bersikap proporsional.
Manusia itu lemah, tidak mampu memikul rezel<t

kecuali dalam batas tertentu.
Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-

hamba-Nya. Karena itu, Dia menetapkan rezeki
mereka di bumi secara terbatas dan dalam ukuran
tertenfu, selaras dengan kadar kesanggupan mereka.
Dia membiarkan utuh limpahan rezeki-Nya bagi
orang yang menyelamatkan diri dari ujian dunia dan
yang dapat melampaui ujiannya. Sehingga, sampai
ke negeri keabadian den$an selamat guna mene-

rima limpahan Allah yang tanpa batas dan ikatan
yang disimpan untuk mereka.
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'Dialah Yang menurunknn hujan sesuda.h mereka ber-

putus asa dan menyebarknn rahmat-Nya. Dan Dialnh
Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuii." (asy-

Syuura:28)

Inijuga senhrhan lain yang mengingatkan mereka

akan salah satu segi dari karuniaAllah yang dianu-
gerahkan kepada hamba-hamba-Nya di bumi. Hujan

tidak kunjung turun, kemarau meland4 dan mereka
tidak mampu mengupayakan sarana kehidupan
yang utama, yaitu air. Mereka ditimpa putus aSa.

Kemudian Allah menurunkan air dan mendatang-
kan hujan. Dia menebarkan rahmat-Nya, sehingga
bumi menjadi hidup, yang kering menjadi hijau,
benih pun tumbuh, tanaman berkembang, udara
terasa nyaman, kehidupan menjadi cerah, aktivitas
merambah, kegembiraan memancar, hati mekar,
citacita merekah, dan harapan membuncah. Antara
keputusasaan dan rahmat hanyalah sekejap.

Di sana pintu-pintu rahmat terbuka. Pintu-pintu
langit menurunkan hujan . 'Dan Dialnh Yang Maha
Pelindung lagi Maha Tirpuji."

DialahYane Maha Menolong, Yang Menjamin,
dan Yang MahaTerpuji, baik zat maupun sifat-Nya.

Di sini Al-Qur'an memilih kata al-ghails untuk
mengungkapkan makna hujan. Makna ini mem-
berikan suasana pertolongan, keuntungan, dan
bantuan bagi orang yang dihimpit kesulitan dan

kedukaan. Demikian pula dampak hujan yang di-

ungkapkan dengan "rruny ebarknn rahmat- Nya"mem-
berikan suasana keceriaan, kesuburan, harapan,
dan kegembiraan yang muncul karena tumbuhnya
tanaman di bumi dan dekatnya masa panen. Tiada
panorama yang menenteramkan indra dan raga;
yang menyentuh kalbu dan rasa selain panorama

hujan setelah kekeringan. Tiada panorama yang

dapat melenyapkan kedukaan hati dan keletihan
jiwa kecuali panorama bumi yang menumbuhkan
tanaman setelah hrunnya hujan; yang menciptakan
kerimbunan setelah kekeringan.
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"Di antara ay at- ay at (tanda- tanda ke kuasaan) - Ny a

ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-
makhluk yang molata yang Dia sebarkan pada ke'

duanya. Dia Mahakuasa mengumpulkan semuanya

apabiln dikehendaki-Nya. Dan apa saja musibah yang

menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh per'
buatan tanganmu sendiri. Allah memaaJknn sebagian

besar (dari lcesalnhnn-kesalnh"anmu). Dan knmu tidak

dapat mekpaslan diri (dari aztb Alkh) di mukn bumi,

dnn lrnmu tidnk memp nol.eh seorang pelindung pun fum

tidak pula seorang penolong selain Allah." (asy-

Syuura:29-31)

Ayat kauniyah ini terpampang bagi pandangan

dan nyata wujudnya untuk dilihat sebagaimana yang

ditampilkan oleh wahl'u, lalu mereka meragukan-
nya dan memperselisihkan takwilnya. Ayat langit
dan bumi tidak dapat diperdebatkan dan diragukan
lagi. Ayat sudah pasti maknanya dan menyapa fitrah
dengan bahasanya Orang yang waras takkan mem-
perdebatkannya.

Ayat itu membuktikan bahwa zat yang mencipta-
kan dan mengahrnya bukanlah manusia dan bukan
pula makhluk Allah selain manusia. Maka, tidak
dapat dielakkan pengakuan akan adanya pencipta

dan pengatur. Kebesaran ayat yang mencengang-
kan, keserasiannya yang cermat, kesistematis-
annya yang utuh, dan kesatuan hukumnya yang
kokoh ... tidak mungkin dijelaskan akal kecuali
dengan berlandaskan atas pemikiran bahwa di sana

ada Tuhan yang menciptakan dan mengaturnya.
Fitrah manusia dapat menerima bahasa alam ini
secara spontan dan langsung.Juga dapat mema-
haminya dan merasa puas dengan pemahamannya

sebelum fitrah itu mendengar penjelasan apa pun

dari luar tentang ayat tersebut.
Ayat langit dan bumi berimplikasi terh adap ayat

lain berupa "nnkrtluk-mnkhluk y ang mt lnta y ang Dia
sebarkan pada keduanya". Kehidupan di bumi itu
sendiri, biarkanlah makhlukhidup lainyang ada di
langit yang tidak kita ketahui, merupakan ayat
lainnya. Itulah rahasia yang tidak dapat ditembus
siapa pun, apalagi dapat dicermati proses pencipta-

annya. Itulah rahasia yang samar. Tiada seorang
pun yang mengetahui dari mana ia berasal, bagai-

mana ia datang, dan bagaimana ia berbaur dengan
makhluk hidup lainnya.
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Setiap upayayang dikerahkan untuk menyelidiki
sumbernya atau karakteristiknya selalu meng-
hadapi tembok dan pintu yang terkunci. Semua
pengkajian hanya terfokus pada perkembangan
makhluk itu, yakni setelah adanya kehidupan, jenis-

nya, dan fungsinya. Mengenai bidangyang sempit
inilah muncul perbedaan pandangan dan teori. Ada-
pun apa yang ada di balik tembok itu tetap merupa-
kan rahasia tersembunyi yang tidak terjangkau mata
dan pemahaman. Ia merupakan bagian dari urusan
Allah yang tidak dapat dipahami oleh selain-Nya.

Makhluk hidup yang ada di setiap tempat ini,
yang ada di permukaan bumi dan di celahnya, dan
yang ada di kedalaman samudera serta di angkasa
raya (abaikanlah penggambaran makhluk hidup
yang ada di langit) hanya sebagian kecil sajayang
diketahui rnanusia dan yang sedikit itu hanya di-
pahami melalui aneka sarananya yang terbatas, hal-
hal yang terkenal belaka. Makhluk hidup yang
melata di langit dan di bumi dapat dikumpulkan
Allah, tatkala Dia menghendakinya, tanpa ada satu
makhluk pun yang tertinggal dan lenyap.

Bahkan, manusia tidak dapat menangkap burung
jinakyang lepas dari kandangnya atau mengembali-
kan lebah yang kabur dari sarangnya. Jurnlah ka-
wanan burung hanya diketahui Allah. Kawanan
lebah, semut, dan sejenisnya tidak dapat diketahui
kecuali oleh Allah. Kawanan serangga, belalang,
dan kuman tidak diketahui tempatnya kecuali oleh
Allah. Kawanan ikan dan binatang laut tidak dapat
dilihat kecuali oleh Allah. Kawanan binatang me
nyebar dan berkeliaran ke segala tempat. Adapun
manusia menyebar di bumi di berbagai tempat. Di
samping itu, ada makhluk lain yang jumlah dan
tempabrya masih misterius yang tinggal di langit
sebagai bagian dari makhluk Allah. Semuanya, yang
mana pun, dapat dikumpulkan Allah tatkala Dia
menghendakinya.

Menyebarkan seluruh binatang di langit dan di
bumi, lalu mengumpulkannya hanyalah dengan
sahr ungkapan. Ungkapan itu setara dengan isyarat
Al-Qur'an yang ada antara panorama penyebaran
binatang dan pengumpulannya. lalu, kalbu meng-
akui kedua panorama yang mencengangkan ini
sebelum lisan selesai menuturkan satu ayat singkat
dari Al-Qur'an.

Di bawah naungan kedua panorama ini, Allah
bercerita kepada mereka bahwa apa yang menimpa-
nya dalam kehidupan ini karena ulah tangannya
sendiri. Namun, bukan karena ulah seluruh per-
buatannya. Sebab, Allah tidak menghukum mereka

karena seluruh ulahnya, lantaran Dia justru me-
ngampuni sebagian besar dari ulah mereka. Allah
menggambarkan dan mengingatkan ketidakber-
dayaan mereka. Mereka hanyalah kawanan kecil di
dunia makhluk hidup yang besar ini,

'Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, makn
adalah disebabkan aleh perbuatan tanganmu sendiri,
dnn Allnh memaa/knn sebagian besar (dari kesalahan-

lusalnfutnmu). Knmu tid^ak dnpat melzposknn dlrl (darl
zzpb Alkh) di mukn bumi, dnn knmu tidak munPnoleh
seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong

seltiln Alkth." (asy-Syuura: 30-31)

Pada ayat pertama terlihat dengan jelas keadilan
Allah dan rahmat-Nya kepada manusia yang lemah
ini. Setiap musibah yang menimpanya disebabkan
ulah tangannya. Namun, Allah tidak menghukum
manusia karena ulah seluruh perbuatannya. Dia
mengetahui kelemahannya dan dorongan-dorong-
an fitrahnya yang pada umufinya menguasai ma-
nu sia. Maka, Dia lebih banyak memaafl<an kesalah-
an manusia sebagai kasih sayang dan toleransi-Nya.

Pada ayat kedua terlihat kelemahan manusia
dengan jelas. Dia tidak dapat lari dari azab-Nya di
bumi. Dia tidak memiliki pelindung dan penolong
selain Allah. Jadi, mau ke mana dia pergi kecuali
berlindung kepada Pelindung dan Penolong?

O\9\"Lg,"!t'fGrtCtfi p.rr3

)Ku$,fi ,"!,qtcl\:.t';tr|Kslir{i
'u$i;ajtf e6:,,5q:gjj+

t*.&YW:te6J+1
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
kapal-kapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-
gunung.Jikn Dia menglundaki Dia aknn menenangknn

angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di
permuknnn lnut. Sesungguhnya pada yang dtmikian itu
ter dap at tanda-tanda (kekuas aan) - Ny a b agi setiap
orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Atau
kapal- kapal itu dibinasakan- Ny a karena perbuatan
mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar dari
(merekn). Dan supaya zrang-lrang yang membantah
ayat-ayat (lrzkuasaan) Ifumi nungetnhui bahua merekn.

seknli-kali tidak aka.n mempuoleh jalan keluar (dari
silcs aan)." (asy-Syuur a: 32-3 5)
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Bahtera yang berlayar di samudera bagaikan
gunung merupakan tanda kekuasaan Allah lainnya
sebagai ayatyang tersaji dan terlihat; sebagai tanda
kekuasaan yang semuanya merupakan ciptaan
Allah tanpa terbantahkan lagi. Siapakah yang men-

ciptakan bahtera ini? Adakah manusia yang meng-
klaim bahwa dia telah menciptakannya? Siapakah
yang telah menciptakan karakteristiknya berupa
keluasan, kedalaman, dan ketebalan sehingga dapat
mengangkut bahtera yang besar? Siapakah yang
telah membuat bahan untuk bahtera dan memberi-
nya karakteristik yang membuatnya mengapung di
atas air? Di sana ada angin yang mendorong jenis
bahtera tertentu pada waktu tertentu. Di sana ada
pula kekuatan yang ditaklukkan bagi manusia pada

zalrnan sekarang, yaitu kekuatan uap, nuklir, dan
kekuatan lain yang dikehendaki Allah. lalu, siapa-

kah yang menciptakan kekuatan ihr di alam ini yang
kemudian dapat menggerakkan bahtera di samu-
dera bagaikan gunung-gunung?

'Jikn Dia mengfundaki, Dia aknn mmerutngknn angi n,

maka jadilah knpal-knpal itu terhenti di permuktan
laut...."

Kadang-kadang angin berhenti dan menghenti-
kan bahtera tersebut seolaholah ia berpisah dari
kehidupan,

"...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda - tanda (k e ku as aan) - Ny a b agi s e ti ap or ang y ang
bany ak b nsabar dnn bany ak b usyukur." (asy-Snrura:
33)

Bahtera di samudera, baik saat berlayar maupun
diam, merupakan tanda kekuasaan bagi setiap
orang "yangbanyak bersabar dan banyak bersyukur".

Kata sabar dan syukur banyak digandengkan di
dalam Al-Qur'an. Bersabar dalam menghadapi ujian
dan bersy'ukur atas nikmat merupakan pilar jiwa
yang beriman, baik pada masa sulit maupun lapang.

'Atau knpal-knpal itu dibinasakan-Nya karena per-
buatan msrekn...."

Maka, bahtera dihancurkan atau ditenggelam-
kan karena ulah manusia. Yaitu, berbuat dosa dan
kemaksiatan serta menyalahi keimanan yang di-
anut selumh makhluk kecuali oleh sebagian manusia.

"..Atau Din memberi manfsebaginn baar (d"ai merekn)"
(asy-Syuura:34)

Dia tidak menyiksa manusia lantaran aneka dosa
yang dilakukannya, tetapi Dia mentoleransi, me-
maafl<an, dan mengabaikan sebagian besar dosa.

'Dan supaya lrang-zrang yang membantah ayat-ayat
(kekuasaan) Kami mengetahui bahwa merekn seknli-
fuli tidak akan memperoleh jalan lceluar (dari silca-
an)." (asy-Spura: 35)

Jika Allah berkehendak untuk menempatkan
mereka dalam siksa-Nya dan menghancurkanbah-
tera mereka, malia mereka tidak memiliki kemam-
puan untuk menyelamatkan diri dari siksa itu.

Bersabar dan Memb"'; ;, adalah sikap
Mulia

Kemudian konteks ayat mengalrrnkan langkah
lain bersama mereka sambil mengisyaratkan kepada
mereka bahwa segala kesenangan yang mereka
terima di bumi hanyalah terbatas pada kehidupan
dunia saja. Dinyatakan bahwa nilai yang abadi ialah
yang disimpan Allah di akhirat bagi orang-orang
yang beriman dan yang bertawakal kepadaTuhan-
nya. Maka, disajikanlah dan ditegaskan sifatkaum
mukminin yang mengistimewakan mereka dan
mendudukkannya sebagai umat yang satu, yang
memiliki sejurnlah karakteristik dan tanda tertentu.
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'Maka, sesuatu apa pun yang dibnikan lupadamu, itu
adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan, yang ada
pada sisi Allnh kbih baik dnn lebih lekal bagi orang-

orangyang beriman; dnn lnnya lupadn Tithnn merekn,

mne ka b ertaw aknl ; dan ft agi) zrang- lrang y ang men-

jauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan luji,'
dan apabiln mnekn m.arah merelu membni maaf Dan
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(bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhnnnya dnn men dirilan shaLat, sedang unnan merekn

(diputusknn) dengan musyautarah di antara merekn;

dan mereka menaJkahkan sebagian dari rezeki yang
Kami beriknn kepada merekn. Dan ftagi) zrang-zrang

yang apabila mereka diperlakukan dengan lalim,
merelrn membekt diri. Balnsan suatu lcejahatan adalnh

kejahntan yang serupa. Barangsiapa memaaJknn dan

b erbuat baik, mnla p almkny a atas (nnggungan) Alkh.
Sesungguhnya Dia tidak mmyukai lrang-zrang yang

zalim. Dan sesungguhnya zrang-zrang yang membela

diri sesudah teraniaya, tidnk ada suatu dosa pun atas
merekn. Sesungguhnya dosa itu atas zrang-rrangyang
bnbuat aalim kepada manusia dnn melampaui batas

di muka bumi tanpa hnk- Mereka itu mendapat a<ab

y ang p edih. Tttapi, orang yang b nsabar dan mem"aaJknn

sesungguhnya (pnbuatan) y ang dtmikian itu termasuk
hnl-h"al yang diutamaknn " (asy-Syuura: 36-43)

Pada bagian terdahulu dari surah ini telah digam-
barkan keadaan manusia, yaitu bahwa orang{rang
yang diberi kitab bercerai-berai dan berselisih se
telah mereka beroleh ilmu. Perselisihan terjadi
karena kedengkian di antara mereka, bukan karena
ketidaktahuan atas kitab yang diturunkan Allah
kepada mereka dan atas manhaj kokoh yang telah
dicanangkan unhrk mereka sejak zaman Nuh hingga
zaman Ibrahim, Musa, dan hinggazaman Isa. Surah
juga telah menerangkan bahwa orang{rang yang
mewarisi kitab, setelah berlalunya umat yang ber-
selisih, tidak memiliki kepercayaan yang kuat ter-
hadap kitab itu. Bahkan, mereka meragukan dan
menyangsikannya.

Jika keadaan para pemeluk agama samawi dan
para pengikut rasul saja seperti itu, tentu keadaan
orang yang tidak mengikuti rasul dan tidak beriman
kepada Kitab lebih buta dan lebih sesat lagi.

Karena itu, umat manusia sangat memerlukan
keteladanan yang lurus yang akan menyelamat-
kannya dari kejahilahan yang dihuni umat. Ketela-
danan yang dapat menuntun umat untuk meme-
gang tali yang kuat. Keteladanan yang membim-
bing langkahnya di jalan yang mengantarkan ke-
pada Allah, Tuhan umat ihr dan Tuhan seluruh alam
nyata ini.

Maka, Allah menurunkan Kitab kepada hamba-
Nya, Muhammad saw., berupa Al-Qur'an yang ber-
bahasa Arab agar dia memperingatkan penduduk
Mekah dan sekitarnya. Allah juga mensyariatkan
kepadanya apa yang telah disyariatkan kepada Nuh,
Ibrahim, Musa, dan Isa sehingga semua mata rantai
dalnvah menyambung sejak terbihrya fajar sejarah.

Hal ini supaya manhaj, jalan, dan tujuan dakwah
menyatu. Juga supaya masyarakat muslim yang
menjadi pengayom dan teladan tegak dan terwujud
di bumi seperti terwujudnya dallvah ini selaras
dengan kehendak Allah dan dalam sosok yang
diridhai-Nya.

Berkaitan deng4rr itu, maka kelompok ayat ini
menggambarkan karakteristik masyarakat ini dan
keistimewaannya. Meskipun kelompok ayat ini
termasuk surah Makkiyyah dan diturunkan se-

belum berdirinya pemerintahan Islam di Madinah,
tetapi di dalamnya kita menemukan sifat masya-
rakat Islam, "S edang urusan merekn (diputusknn) dt -

ngan musyawarah di antara merekn."Sifat ini meng-
indikasikan bahwa musyawarah memiliki posisi
mendalam dalam kehidupan masyakat Islam yang
bukan sekadar sistem politik pemerintahan. Musya-
warah merupakan karakter dasar seluruh masya-
rakat. Seluruh persoalan didasarkan atas musya-
warah, kemudian dari masyarakat prinsip ini me-
rembes ke pemerintahan.

Di samping itu, kita juga menemukan sifat lain-
nya dari masyarakat ini, "Dan (bagi) orang-zrang
yang apabila mereka diperlakukan dengan qalim,
mereka membela diri", padahal perintah yang di-
sampaikan kepadakaum muslimin ketika di Mekah
ialah hendaknya mereka bersabar dan tidak mem-
balas permusuhan dengan permusuhan sebelum
adaperintah perang. Setelah hijrah, barulah mereka
diizinkan berperang,

'nhh diizinkan (bnperang) bagi orang-orang yang
dtpaangt, knrenn sesungguhn"aya mneka tel"ah dinni"aya.

Sesun gguhnya Allah, bm.ar -b m"ar Malnkuosa mmo Long

merekn 272. " (al-Haji: 39)

Sifat membela diri dikemukakan dalam surah
Makkiyyah berkaitan dengan penjelasan tentang
karakter masyarakat muslim. Penjelasan ini meng-
indikasikan bahwa sifat membela diri karena di-
zalimi merupakan sifat fundamental. Juga meng-
indikasikan bahwa perintah menahan diri dan ber-
sabar bersifat fakultatif tergantung pada situasi
tertentu. Tatkala konteksnya berupa konteks pe-

nyajian sifat-sifat fu ndamental masyarakat muslim,
maka sifat dasar itu pun dikemukakan, walaupun
ayatnya termasuk Makkiyyah dan membela diri
dari musuh belum lagi diizinkan.

Penyajian sifat-sifat istimewa yang merupakan
karakter masyarakat muslim yang dipilih sebagai
panutan umat, pelepasannya dari gulita kebodohan
kepada cahaya Islam, dan penyampaiannya dalam
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surah Makkiyyah sebelum keteladanan benar-benar
terwujud sec Na nyata,... mendorong kita unhrk me
renungkannya. Ia berarti sifat yang pertama kali
mesti ditegakkan dan direalisasikan dalam masya-
rakat agar masyarakat ini layak dladikan panutan
yang alftral. Karena itu, kita perlu merenungkarurya
dengan mendalam. Sifat apakah ihr? Apa hakikahrya?
Dan, apa nilainya dalam seluruh kehidupan umat
manusia?

Sifatitu ialah beriman, bertawakal, menjauhi dosa-

dosa besar dan perbuatan keji, memaafl<an ketika
marah, merespon perintah Allah, mendirikan shalat,
bermusyawarah dalam berbagai hal, menginfakkan
sebagian rezel<t yang dianugerahkan Allah, mem-
bela diri dari kezaliman, memaafl<an, berbuat islah,
dan bersabar.

Apa hakikat sifat-sifat di atas dan bagaimana
nilainya? Baiklah kitas jelaskan sifat-sifat ini dan kita
sajikan sesuai dengan urutannya di dalamAl-Qur'an.

Kelak manusia berdiri menghadapi timbangan
Ilahiah yang kokoh untuk mengetahui hakikat nilai,
yakni nilai yang sirna dan nilai yang abadi agar per-
soalannya tidak membingungkan manusia. Maka,
setiap perkara memiliki bobot masing-masing. Tim-
bangan ini sebagai pendahuluan bagi penjelasan
tentang sifat masyarakat muslim,

"Maka sesuatu apa pun yang diberiknn lupalamu, itu
adnlnh kenihnatan hidup di dunia; dan yang adn pada
sisi Allnh lebih baik dan lebih keknl bagi zrang-zrang

yang beriman...."

Di bumi ini terdapat harta benda yang menarik
dan kemilau. Di sana adarezel<r, anak-anak, syah-
wat, aneka kelezatNt,kepangkatan, dan kekuasaan.
Di sana ada aneka nikmat yang dianugerahkan
Allah kepada hamba-hamba-Nya sebagai wujud
kasih sayang-Nya dan murni sebagai pemberian-
Nya tanpa dikaitkan dengan kemaksiatan atau ke
taatan seseorang dalam kehidupan dunia ini. Namun,
Dia memberkahi rezeki orang yang taat walaupun
jumlahnya sedikit, dan menghilangkan berkah dari
rezel<t orang kafir walaupun jumlahnya banyak.

Namun, harta benda tersebut tidak memiliki
nilai yang tetap dan abadi. Ia hanyalah kesenangan
semata, yaihr kesenangan yang terbatas waktunya,
tidak bertambah atau berkurang. Wujudnya tidak
menjadi indikator kemuliaan atau kehinaan sese-
orang di hadapan Allah. Wujudnya tidak dianggap
sebagai indikator keridhaan atau kemurkaan Allah
kepadapemiliknya. Harta benda itu hanyalah kese-
nangan semata.

'Dan apa yang ada pada sil;, Allnh lebih baik dan
lebih kelill."I-ebih baik wujudnya dan lebih kekal
masanya. Harta kesenangan dunia tiada artinya jika
dibandingkan dengan apa yang ada pada sisi Allah;
sangat terbatas tatkala dibandingkan dengan lim-
pahan-Nya. Harta kesenangan dunia hanya terbatas
selama beberaparhari. Masa harta seseorang yang
terpanjang adalah seirama dengan masa individu
yang memilikinya. Masa harta manusia yang ter-
panjang adalah selaras dengan usia umat manusia.

Jika dibandingkan dengan "hari" Allah, usia harta
itu hanyalah sekejap mata.

Setelah menegaskan hakikat ini, Allah mulai me
nerangkan sifat kaum mukminin yang memiliki
simpanan yang lebih baik dan kekal di sisi Allah.
Simpanan ifu dimulai dengan sifatkeimanan, 'Dan
apayang adapada sisi Alkh lebih baik dnn lebih kekal
bagi mang-orang yang buimaz. "Nilai keimanan ialah
pemahaman tentang hakikatpertama (wahyu dan
risalah) . Di dalam diri manusia takkan mengendap
pemahaman yang benar tentang sesuatu yang ada
di alam nyata ini kecuali pemahaman ini diperoleh
melalui hakikat keimanan tersebut. Melalui ke-
imanan kepadaAllah, tumbuhlah pemahaman ten-
tang hakikat alam nyata ini, yaitu bahwa ia meru-
pakan ciptaan Allah.

Setelah meraih hakikat ini, barulah manusia
dapatberinteraksi dengan alam semesta. Dia dapat
mengetahui karakteristiknya sebagaimana dia me-
ngetahui hukum-hukum yang menatanya. Dengan
demikian, gerak-geriknya selaras dengan gerak-
gerik makrokosmos, tidak menyimpang dari hukum
yang universal. Dengan keserasian ini, dia meraih
kebahagiaan dan berjalan menuju Sang Pencipta
bersama seluruh alam nyata dalam ketaatan, ke-
pasrahan, dan kedamaian. Sifat ini mesti dimiliki
oleh setiap insan,lebih-lebih oleh masyarakat Islam
yang menjadi teladan bagi umat lain dalam menuju
Pencipta jagatraya.

Nilai keimanan lainnya ialah ketenangan jiwa,
kepercayaan kepada jalan yang ditempuh, dan tidak
bingung, bimbang, takut, atau putus asa. Sifat ini
mesti dimiliki setiap insan dalam kiprahnya di planet
ini. Tetapi, ia lebih penting lagi untuk dimiliki oleh
sang pemimpin perjalanan, yang memimpin umat
manusia di jalan ini.

Nilai keimanan ialah melepaskan diri dari kepen-
tingan pribadi, tujuan, kesalehan individual, dan
perolehan keuntungan. Jika demikian, kalbunya
akan tertambat pada tujuan yang jauh dari dirinya;
merasa bahwa dirinya tidak memperoleh apa pun.
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Nilai keimanan ialah dalnvah kepada Allah. Dakwah
lebih berpahala dalam pandangan Allah. Perasaan

demikian mestinya lebih melekat pada orangyang
diserahi tugas keteladanan supaya dia tidak patah
arang, jika ada kawanan yang memisahkan diri, atau

dia disakiti saat berdalavah. Dia tidak terperdaya,
jika rakyat meresponsnya atau mengabdi kepada-
nya. Semua itu berpahala.

Kelompok pertama kaum muslimin beriman de-

ngan sempurna. Keimanan ini mempengaruhijiwa
mereka, akhlaknya, dan perilakunya secara me-
ngesankan. Sebelumnya, sosok keimanan dalam diri
manusiatelah memudar dan tenggelam, sehingga
tiada bekasnya pada akhlak dan perilaku mereka.
Setelah itu datanglah Islam yang kemudian me-
numbuhkan sosok keimanan yang dinamis dan
berpengaruh efektif dalam memperbaiki kelompok
pertama ini, sehingga mereka layak sebagai panu-

tan yang menjadi tugasnya.
Ustadz Abu Hasan an-Nadwi menegaskan dalam

bukunya, Mengapa Dunia Merugi dengan Mundurnrya

Kaum Mu s limin ? thw al keimanan ini.
"Bercokollah problema besar, yaitu masalah ke

musyrikan dan kekafiran, maka bercokollah masa-

lah secara menyeluruh. Maka, Rasulullah. berjuang
menghadapi mereka pada tahap pertama. Beliau
tidak memerlukan jihad yang untuk setiap perintah
dan larangan, tetapi Islam dapat meraih kemenang-
an atas kejahiliahan pada pertarungan pertama.
Kemenangan menjadi teman dalam setiap per-

tarungan. Mereka pun masuk Islam secara kaffah:
dengan kalbunya, seluruh raganya, dan dengan
ruhnya. Mereka tidak menentang Rasulullah. se-

telah datangnya petunjuk. Mereka tidak keberatan
atas keputusan Rasulullah. Mereka tidak memiliki
pilihan lain setelah beliau menyuruh atau melarang
sesuatu.

Ketika saham setan dikeluarkan dari dirinya,
bahkan dikeluarkan pula saham diri dari dirinya;
ketika mereka menginsafi diri dan menginsafi orang
lain, sehingga mereka menjadi pejuang akhirat dan
menjadi pejuang hari esok, ... maka suatu musibah
tak menggoyahkan mereka, nikmat tidak membuat
mereka congkak, kemiskinan tidak membuatnya
sibuk, kekayaan tidak membuatnya berbuat semena-

mena, perdagangan tidak melalaikannya, kekuatan
tidak diremehkannya, dan mereka tidak bermaksud
berbuat kecongkakan dan kerusakan di muka bumi.
Bahkan, mereka menjadi pelindung bagi umat ma-

nusia, pemelihara alam, dan penyeru kepada agama
Allah.

Dewasa ini manusia, baik orang Arab maupun
orang asing, hidup dalam kejahiliahan. Mereka me-
nyembah segala hal yang justru diciptakan untuk
mereka serta tunduk dan patuh kepada kehendak
makhluk. Orang yang taat tidak diberi penghargaan
dan orang maksiat tidak dihukum dengan siksa.
Tidak ada suruhandan larangan. Agama hanyalah
permukaan belaka dalam kehidupan mereka. Ke-
beragamaan tidak memiliki kekuatan untuk me-
nguasai ruh, jiwa, dan kalbu. Agama tidak ber-
pengaruh terhadap akhlak dan komunitasnya.

Mereka beriman kepada Allah sebagai Pencipta
yang telah menyelesaikan pekerjaan-Nya, lalu Dia
lengser, dan pergi dari kekuasaan-Nya atas manusia
terlepas dari fungsi Rububiah-Nya. lalu, manu-
sialah yang memegang kendali. Kemudian mereka
duduk di atas singgasana kerajaan-Nya, lalu meng-
ahn aneka urusan sendiri dan membagi-b agirezeli,
serta melakukan pengaturan kepemerintahan lainnya.

Keimanan merekakepadaAllah tidak lebih dari
pengetahuan sejarah. Keimanan mereka kepada
Allah dan penisbatan penciptaan langit dan bumi
kepada Allah tidak berbeda dari jawaban murid
yang belajar sejarah. Guru bertanya, "Siapakah
yang membangun gedung kuno ini?" lalu dia me-

nyebutkan salah satu nama raja tempo dulu, sedang
murid itu tidak tunduk dan patuh kepadanya. Agama
yang mereka peluk telanjang dari kekhusyuan
kepada Allah. Mereka tidak mengetahuiAllah dalam
kaitan dengan apayang diinginkanAllah dari mereka.
Pengetahuan mereka samar, sumir, picik, dan global-
tidak membangkitkan ketakutan dan kecintaan.

Kemudian bangsaArab berpindah dari pengeta-

huan yang samar, salah, dan mati ihr ke pengetahuan
yang mendalam, jelas, bernas, dan memiliki ke-
kuasaan atas ruh, diri, kalbu, dan anggota badan.
Pengetahuan yang berpengaruh terhadap akhlak
dan masyarakat. Pengetahuan yang dapat me-
nguasai kehidupan dan hal-hal yang bertalian de
ngannya.

Mereka beriman kepada Allah yang memiliki
nama-nama yang baik dan penjelasan yang ideal.
Mereka beriman kepada Rabb semesta alam Yang
Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Yang Me-
nguasai hari pembalasan, Yang Maha Berkuasa,
Yang Mahasuci, Yang Menjadi sumber keselamat-
an, Yang Memberikan keamanan, Yang Maha Me
lindungi, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa,
Yang Mahatinggi, Yang Maha Pencipta, Yang Maha
Menjadikan, Yang Menciptakan rupa, Yang Maha-
bijaksana, Yang Maha Pengampun, Yang Maha-
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Mengayomi, Yang Mahatulus dalam Menyayangi,
dan Yang Maha Pengasih. Kepunyaan Allahlah se-

h.ruh makhluk dan persoalan, dan di tangan-Nyalah
kekuasaan atas segala sesuatu. Dia Maha Melin-
dungi tetapi tidak memerlukan perlindungan, dan
sifat-sifat lain yang dikemukakan dalam Al-Qur'an.
Dia memberi pahala dengan surga, mengazab de-

ngan neraka. Dia meluaskan dan menyempitkan
rezel<t bagi orang yang dikehendaki-Nya. Dia me-
ngetahui segala kesamaran yang ada di langit dan
di bumi. Dia mengetahui mata yang berkhianat dan
apa yang tersimpan dalam hati. Juga mengetahui
hal-hal lain seperti yang dikernukakan dalam Al-
Qur'an yang berkaitan dengan kekuasaan, per,tg-

aturan, dan ilmu-Nya.
Dengan keimanan yang luas, mendalam, dan

jelas ini, jiwa mereka berubah secara menakjubkan.

Jika seseorang beriman kepada Allah dan meng-
akui bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, maka ke.
hidupannya berubah drastis, baik lahiriah maupun
batiniahnya. Maka, keimanan menggelora dalam
batinnya; meresap ke seluruh urat dan perasaan-

nya; dan mengalir pada tubuhnya bagaikan ruh dan
darah. Maka, tercerabutlah daki dan akar keja-
hiliahan, akal dan kalbunya dipenuhi limpahan ke-
imanan. Sehingga, dia menjadi orang yang benar-
benar berbeda dari hari kemarin. Maka, tampaklah
dari dirinya aneka keindahan keimanan, keyakinan,
kesabaran, dan keberanian. Juga hal-hal lain berupa
tindakan dan perilaku yang luar biasa dan men-
cengangkan akal, filsafat, dan sejarah akhlak. Bah-
kan, hal itu tetap menjadi topik kebingungan dan
kedahsyatan orang lain untuk selamanya. Ilmu
pengetahuan tidak mampu menjelaskzur argumen-
tasinya kecuali karena adanya keimanan yang sem-
purna dan mendalam.

Keimanan merupakan sekolah akhlakdan pem-

binaan jiwa yang mengajarkan aneka akhlak utama
kepada pemiliknya seperti ketajaman kehendak
dan kekuatan jiw4 introspeksi dan penyadaran diri.
Keimanan merupakan peflgendali terkuat, selama
perjalanan sejarah akhlak dan ilmu jiwa, dari deka-
densi moral dan jatuhnya umat manusia. Bahkan,
jika pada suafu waktu gambaran kebinatangan me
landa manusia dan manusia jatuh ke titik yang paling
rendah, sehingga kondisi itu tidak dapat dipantau
mata dan tidak terjangkau tangan hukum, maka
keimanan akan mengubah nafsu menjadi nafsu
yang mencela dengan keras, menjadi pencaci hati
dengan lidah tajam, dan menciptakan bayangan
yang menakutkan. Sehingga, pelakunya terus di-

hantui oleh bayangan tersebut sebelum dia meng-
akuikesalahannya di depanhukum dan menyodor-
kan dirinya ke dalam siksa yang keras. Setelah ihr,
barulah dia merasa tentang dan tenteram dapat
terlepas dari kemurkaan Allah dan siksa akhirat.

Keimanan ini menjaga amanah manusia, kesu-
cian diri, dan kehormatannya. Keimanan dapat
mengendalikan diri dari berbagai hasrat dan syah-
watyang binal meskipun dalam keadaan sendirian
dan sepi tanpa dilihat siapa pun; meskipun ketika
dia berada dalam kekuasaan dan otoritasnya tanpa
mengkhawatirkan siapa pun. Dalam sejarah penak-

lukan Islam terjadi masalah-masalah kesucian diri
saat mengumpulkan ghanimah, penunaian amanat
bagi yang berhak menerimanya, dan ikhlas karena
Allah. Hal ini tak dapat dilakukan oleh sejarah mana
pun. Hal itu merupakan hasil dari keimanan yang
mendarah daging, dari perasaan diawasi Allah, dan
dari kehadiran keadaan-Nya yang mengetahui ma-
nusia di mana pun dan kapan pun.

Sebelum memiliki keimanan itu, mereka hidup
dalam perbuatan, akhlak, dan perilaku yang se-

mena-mena dalam meninggalkan dan melakukan
sesuatu, baik dalam bidang politik maupun sosial.
Mereka tidak tunduk pada suatu kekuasaan, tidak
mengakui sistem, dan tidak menganut sebuah alur.
Mereka berjalan berdasarkan nafsu, menunggang
kebutaan, dan berperilaku membabi-buta. ICni mereka
berada dalam dekapan keimanan dan penghamba-
an, tidak keluar dari sana. Mereka mengakui ke-
kuasaan dan kepemilikanAllah sebagai pemberi pe-

rintah dan larangan. Maka, dirinya diperintah se-

bagai rakyat dan hamba yang taat secara mutlak.
Mereka memberikan ketundukan dari dirinya,

kepasrahan kepada hukum Ilahi secara total, mem-
buang dosados4 serta menyingkirkan syahwat dan
egoisme. Sehingga, mereka menjadi hamba yang
tidak lagi memiliki kekayaan, diri, dan kewenangzrn
mengatur di dalam kehidupan ini kecuali sesuai
dengan apa yang diridhai Allah dan dizinkan-Nya.
Mereka tidak berperang atau berdamai kecuali atas

izin Allah. Mereka tidak meridhai dan tidak mem-
benci, tidak memberi dan tidak menahan, dan tidak
menghubungkan serta tidak memutuskan kecuali
atas izinAllah, selaras dengan perintah-Nya." (Abu
Hasan an-Nadwi: 73-77, 8I)

Itulah keimanan yang diisyaratkan oleh ayat di
atas yang menerangkan masyarakat muslim yang
dipilih sebagai teladan bagi umat manusia melalui
akidah ini. Di antara tuntutan keimanan ini ialah
bertawakal kepada Allah. Namun, Al-Qur'an me-
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nyebutkan sifat ini secara tersendiri dan memisah-
kannya dari sifat yang lain,

"...Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka ber-

taw aknl." (asy-Syuura: 36)

Taqdimdan ta'khirpadasusunan kalimat di atas

bertujuan memfokuskan ketawakalan hanya ke-
pada Tuhannya, bukan kepada selain-Nya. Keiman-

an kepada Allah Yang Esa menuntut ketawakalan
kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya. Inilah salah

satu bentuk ketauhidan. Seorang mukmin beriman
kepada Allah dan kepada sifat-sifat-Nya. Dia me-

yakini bahwa tiada siapa pun di alam nyata ini yang

dapat melakukan sesuatu kecuali atas kehendak-
Nya; bahwa tiada satu perkara pun yang terjadi di
alam maujud ini kecuali atas izin-Nya. Karena itu,
dia hanya berserah diri kepada-Nya. Pelaksanaan

dan pengabaian sesuatu tidak ditujukan kepada

selain-Nya.
Perasaan demikian penting dimiliki setiap orang

agar dia berjalan tegak, tidak membungkukkan
badannya kecuali kepada Allah, hati yang tenang,

tidak berharap serta tidaktakut kepada siapa pun

kecuali kepada Allah. Hatinya mantap, baik pada

saat senang maupun susah, dan dirinya tidak di-

kuasai kesenangan maupun kesulitan. Namun,
perasaan demikian lebih penting lagi dimiliki oleh
pemimpinyang memikul beban penuntun jalan.

'Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan

p er buatan- p erbu atan lnj i.... "

Kesucian kalbu dan kebersihan perilaku ter-
masuk dosa besar dan perbuatan keji ... merupakan
salah satu dampak dari keimananyang sahih; dan

sebagai prasyarat bagi keteladanan yang lurus. Hati
tidak lagi memiliki keimanan yang jernih dan

bersih, jika pemiliknya melakukan dosa besar dan

aneka kemaksiatan, serta tidak menjauhinya. Hati
tidak layak menyandang keteladanan manakala ia

telah berpisah dari kesucian iman, diliputi kemak-

siatan, dan cahayanya sirna.
Keimanan dalam kalbu sekelompok mukmin

meningkat secara kasat mata hingga mencapai tarap

seperti yang dijelaskan dalam kutipan terdahulu.
Sehingga, generasi pertama berhak menyandang

keteladanan bagi umat manusia tanpa dapat dikejar
apalagi didahului. Bahkan, keteladanan mereka itu
bagaikan bintang yang dijadikan petunjuk jalan oleh

siapa pun yang berada dalam kesesatan syahwal
Allah mengetahui kelemahan makhluk manusia

ini. Maka, Dia menetapkan batasan kelayakan ke'
teladanan, dan perolehan yang tersedia untuknya

di sisi Allah. Yaitu, menjauhkan diri dari dosa besar

dan perbuatan keji, bukan dari dosa kecil. Dia mem-
berikan kelapangan toleransi atas dosa kecil yang

dilakukannya, sebab Dia lebih mengetahui kemam-
puannya. Inilah salah satu karunia, rahmat, dan

toleransi Allah yang diberikan kepada manusia. Hal

ini semestinya membuat manusia malu kepada Allah.

Toleransi membuat seseorang malu dan maaf me-

nimbulkan makna malu bagi kalbu yang mulia.

".,Dan apabiln muela m.arah, mueka memberi manf "
(asy-syuura:37)

Sifat ini disajikan setelah isyarat implisit ihwal
toleransi Allah atas dosa dan kesalahan manusia
yang kecil-kecil. Isyarat ini mendorong manusia
bersikap toleran dan pemaaf serta mengharuskan
kepada kaum mukminin bahwa apabila marah,
mereka memaafl<an.

Sekali lagi tampakjelas toleransi Islam terhadap
diri manusia. Islam tidak membebani manusia de-

ngan melebihi kekuatannya. Allah mengetahui bahwa

marah merupakan emosi manusia yang bersumber
dari fibahnya. Kemarahan bukan semata-mata se
bagai keburukan. Marah karenaAllah, agama, ke
benaran, dan keadilan merupakan kemarahan yang

dikehendaki karena mengandung kebaikan. Karena
itu, esensi kemarahan tidak diharamkan dan tidak
dianggap sebagai kesalahan. Bahkan, eksistensinya
dalam fitrah dan tabiat diakui. Maka, manusia yang

terombang-ambing antara fitrah dan urusan agama-

nya dimaafl<an.
Namun, pada saatyang sama dia dituntun unfuk

dapat mengalahkan kemarahannya dan supaya me
maafl<an orang lain. Tindakannya ini dianggap se
bagai sifatideal dan bagian dari sifatkeimananyang
disukai. Berkaitan dengan ini, juga diberitahukan
bahwa Rasulullah. tidak pernah marah demi dirinya
sendiri, tetapi dia marah karena Allah. Jika beliau
marah karena Allah, maka tiada satu hal pun yang
dapat meredakannya. Namun, ini merupakan derajat
pribadi Muhammad saw. yang agung, yang tidak
dihrntut dari seluruh mukmin, walaupun hal itu sangat

disukai Allah. IGum mukminin hanya dituntut unhrk
memaafl<an saat marah, membebaskan kesalahan
orangtatkala mampu, dan mengatasi keinginan untuk
membalas selama persoalannya berada dalam tatar-

an pribadi yang berkaitan dengan masalah individual.

"D an orang- orang y ang menerima (mematuhi) s eruan

Tilhnnnya...."

Maka, mereka menghilangkan segala rintangan
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yang menghalangi dirinya danTuhannya. Mereka
melenyapkan aneka rintangan yang tersembunyi
dalam hati. Tiada perkarayang merintangi dirinya
dan Tuhannya kecuali yang bersumber dari nafsu-

nya berupa rintangan nafsu syahwat dengan segala

kecenderungannya, keberadaan rintangan ifu , dan
gejolaknya. Jika dia terlepas dari semua ini, dirinya
akan menemukan jalan terbuka yang menuju ke-
padaTuhanya. Pada saat itulah dia meresponsTuhan-

nya tanpa rintangan; merespons-Nya secara total;
tiada rintangan hawa nafsu yang menahan dan
menghambabrya. Inilah pengertian merespons Allah
secara umum. Kemudian pengertian ini dirinci lagi
seperti berikul
"...Dan merekn mendiriknn shnl.at.... "

Dalam agama ini, shalat memiliki kedudukan
yang tinggi. Shalat merupakan sendi kedua setelah
sendiri pertama agama, yaitu pengakuan bahwa
tiadaTuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad
adalah Rasul Allah. Shalat merupakan bentuk res-
pon pertama atas seruan Allah. Shalat merupakan
komunikasi antarahamba dan Allah. Shalat meru-
pakan fenomena kesetaraan hamba dalam safu baris
an, dalam ruku dan sujud. Kepala yang satu tidak
boleh tinggi dari kepalayang lain dan kaki yang satu

tidak boleh lebih maju daripada kaki yang lain.
Mungkin karena aspek kesetaraan itulah, maka

sifat shalat diikuti dengan sifat bermusyawarah,
sebelum menyajikan sifat berzakat,

"...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan mu-
syawarah di antara mereltn...."

Ayat menegaskan bahwa seluruh persoalan

mereka diputuskan melalui musyawarah supaya
seluruh kehidupan diwarnai sifat ini. Ayat ini, se
perti telah kami katakan, merupakan ayat Mak-
kiwah yang diturunkan sebelum berdirinya peme
rintahan Islam. Dengan demikian, sifat ini lebih
melingkupi masyarakat muslim daripada sekadar
melingkupi pemerintahan. Ia merupakan karakter
masyarakat Islam dalam segala kondisinya, walau-
pun pemerintahan dengan konsepnya yang khas
belum lagi berdiri.

Kenyataannya, dalam Islam pemerintahan itu
tiada lain kecuali pemunculan tabiat masyarakat
dan karakteristik individunya. Masyarakatlah yang

menjamin pemerintah dan mendorongnya dalam
merealisasikan manhaj Islami dan melindungi ke-

hidupan individu dan masyarakat.
Karena ifu , watak musyawarah ditegakkan sejak

dini dalam masyarakat. Makna musyawarah lebih

luas dan dalam daripada cakupan pemerintah dan

segala aspek hukumnya. Musyawarah merupakau
watak substansial kehidupan Islam dan sebagai
indikator istimewa masyarakat yang dipilih sebagai

teladan bagi umat lain. Musyawamh merupakan sifat
yang harus dimiliki dari sekian sifat keteladanan.

Bentukmusyarvarahyang ideal tidak seperti me
nuangkan cairan ke dalam cetakan besi. Tetapi, di.
sesuaikan sepenuhnya dengan kondisi yang ada
pada setiap lingkungan dan waktu guna mewujud-
kan watak ini dalam kehidupan masyarakat Islam.
Seluruh tatanan Islam bukan merupakan bentuk
yang mati dan bukan pula teks yang harfiah. Tetapi,
pada prinsipnya musyawarah merupakan semangat
yang tumbuh dari endapan hakikat keimanan di
dalam kalbu serta penyesuaian perasaan dan peri-

laku dengan hakikat tersebut.

Pengkajian tentang berbagai benhrk tatanan Islam
tanpa memperhatikan hakikat keimanan yang ter-
pendam tidak akan membuahkan hasil apa pun. Ini
bukanlah pernyataan umum yang tanpa batasan
seperti yang tampak terlihat oleh orang yang tidak
mengetahui hakikat keimanan di dalam akidah
Islam. Akidah ini mengandung aneka hakikat psiko
logis dan intelektual. Eksistensi akidah ini merupa-
kan sesuatu yang memiliki wujud, efektivitas, dan
pengaruh terhadap diri manusia. Sesuatu itu me-

nyrapkan manusia agar dapat memunculkan ben-

tuk-bentuk Iatanan dan situasi tertentu dari ke-
hidupan masyarakat.

Setelah itu datanglah nash-nash yang menun-
jukkan aneka bentuk tatanan dan situasi. Manusia
hanya diminta menata benfuk tatanan dan situasi
ini, bukan menciptakan dan mengadakannya. Agar
yang tertata ifu, apa pun wujudnya, berupa bentuk
tatanan Islam, maka sebelumnya mesti ada masya-

rakat muslim dan adanya keimanan yang efektif dan

berpengaruh. Jika ddak, maka seluruh bentuk tatan-

an tidak akan mampu memenuhi kebufuhan dan
takkan mewujudkan sistem yang dapat dikategori-
kan sebagai sistem yang Islami.

Apabila kaum muslimin menemukan kebenaran
dan menemukan keimanan yang benar di dalam
kalbunya, tumbuhlah sistem Islami secara substan-

sial dan tegaklah salah satu benfuknya yang sesuai

dengan masyarakat muslim tersebut, lingkungan-
nya, dan seluruh kondisinya. Juga terwujudlah prin-

sipprinsip Islam yang komprehensif dengan benar.

"...Dan merelw mennfknhknn sebagian dari re4ki yang
Kami ber iknn leepada merekn." (asy-Syuura: 38)
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Ayat di atas merupakan nash yang juga dini
dalam menentukan kewajiban zakatyang diundang-
kan pada tahun ke-2 Hijrah. Namun, infak yang
umum atas sebagian rezeki dari Allah telah diarah-
kan sejak dini di dalam kehidupan masyarakat Islam.

Bahkan, pengarahan ini lahir sejalan dengan lahir-
nya masyarakat Islam.

Dalnvah memerlukan infak. Infak diperlukan
untuk membersihkan kalbu dari penyakit kikir, dari
kebanggaan atas kepemilikan, dan agar manusia
percaya kepada apa yang ada di sisi Allah. Semua
ini penting guna menyempurnakan konsep keiman-
an. Semua ini juga penting bagi kehidupan masya-

rakat. Dalmnh merupakan perjuangan. Perjuangan
ini dengan segala dampak dan eksesnya memerlu-
kan jaminan. Kadang-kadang jaminan ini benar-
benar diperlukan tatkala seorang dai tidak lagi me-

miliki barang yang berharga seperti yang terjadi
pada periode awal kaum Muhajirin yang berhijrah
dari Mekah dan tinggalnya mereka di rumah ikhwan-
nya di Madinah. Ketika ketajaman situasi mulai
surut, diundangkanlah landasan abadi ihwal infak
dalam bentuk zakat.

Bagaimanapun infak merupakan salah satu indi.
kator masyarakat muslim yang dipilih untuk me-

mikul keteladanan karena sifat itu.

"Dan orang-orang yang apabiln merekn dipffl"akul(nn

dengan zalim, merekn membela diri." (asy-Syuura:
3e)

Penyajian sifat ini di dalam Al-Qur'an surah
Makkiyyah memiliki makna khusus seperti telah
kami tegaskan. Ayat ini menegaskan sifat funda-
mental masyarakat muslim, yaitu sifat membela diri
saat dizalimi dan tidak tunduk kepada kezaliman.
Ini alamiah saja bagi masyarakat yang dilahirkan
supaya menjadi teladan yang baik bagi umat lain;
supaya menyrruh kepada kebaikan dan melarang
kemungkaran; dan supaya melindungi kehidupan
umat manusia dengan kebenaran dan keadilan.
Umat itu sungguh mulia di hadapan Allah. "Ke-

punyaan Allahlnh lemuliaan, juga kepunyaan Rnsul-

Nya dan knum mulcrninin."
Di antara watak umat ini dan tugasnya ialah

membela diri saat d:zalimi dan mengusir musuh.
Meskipun di sana ada periode (karena faktor re-
gional Mekah dan karena adanya tuntutan unfuk
membina masyarakat muslim generasi pertama,

terutama masyarakatArab) yang menuntut mereka
agar menahan diri, mendirikan Shalat, dan menu-
naikan zakat, tetapi perintah ini bersifat fakultatif

dan tidak berkaitan dengan karakteristik masya-
rakat yang kokoh dan tangguh.

Di sana ada beberapa faktor yang mendorong
dipilihnya cara berdamai dan bersabar pada periode

Mekah, di antaranya seperti berikut.
Pertama, disakitinya kaum muslimin generasi

pertama dan diujinya mereka agar meninggalkan
agama tidaklah bersumber dari situasi yang me-

ngendalikan masyarakat pada saat itu. Situasi politik
dan sosial di Jaztrahmerupakan situasi kekabilah-
an. Karena itu, kelompokyang menyakiti seorzrng

muslim adalah keluarganya sendiri, jika dia me-

miliki keluarga. Tidak ada keluarga lain yang berani
menyakiti seseorang. Hal ini tidak terjadi kecuali
sangat langka, misalnya suatu keluarga memusuhi
seorang muslim atau suatu keluarga muslim seperti
majikan yang menyakiti budaknya. Kemudian mereka
dibeli oleh kaum muslimin dan dimerdekakan, se-

hingga biasanya tidak ada seorang pun yang me-

nyakitinya. Rasulullah. tidak ingin terjadi perteng-

karan dalam setiap keluarga antara yang muslim
dan yang nonmuslim. Pendekatannya lebih dituju-
kan pada pelunakan kalbu daripada mengasarinya.

Ke du a, lingkungan masyarakat Arab merupakan
masyarakat yang kesatria, yang siap membela pe-

laku kebenaran jika dia disakiti. Sikap kaum mus-
limin yang tahan uji dalam memikul gangguan dan

keteguhan mereka dalam memegang akidahnya
sangat menyentuh jiwa satria dan menimbulkan
simpati terhadap barisan kaum muslimin. Kasus
pemboikotan terhddap bani Hasyim membangkit-
kan jiwa satria mereka terhadap pemboikotan ini.
Maka, mereka mencabikcabik perjanjian yang
dituangkan secara tertulis dan melanggar janji yang
semena-mena ini.

Ketiga, lingkungan masyarakat Arab merupakan
lingkungan perang dan cepatmenghunus pedang.

Suku-suku yang istimewa tidak tunduk kepada
sistem. Keseimbangan individual yang ditekankan
Islam menuntut pengendalian emosi ini secara ber-
kesinambungan, menaklukkannya kepada tujuan,
membiasakannya supaya bersabar, dan mengen-
dalikan suku serta memberinya rasa bangga karena
memiliki akidah ini saat meraih kemenangan dan

keuntungan. Karena itu, seruan supaya bersabar
dalam menghadapi gangguan sangat sejalan de-
ngan manhaj pendidikan yang bertujuan menanam-

kan keseimbangan pribadi muslim dan mendidik-
nya bersabar, teguh, dan pantang mundur.

Faktor-faktor di atas dan fuktor lainnya menuntut
diterapkannya kebijakan berdamai dan bersabar di
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Mekah serta pengokohan watak dasar masyarakat
muslim secara berkesinambungan, "Dan orang-
orang y ang ap abiln merekn diperl"akuknn dmgan 4lim,
merekn membeht diri."

Prinsip di atas dipertegas dengan prinsip umum
kehidupan, yaitu,

"Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang
serupa...."

Inilah prinsip pembalasan. Yakni, keburukan
dibalas dengan keburukan agar kejahatan tidak
melanda dan merajalela manakala tidak ada pe-
ngekang yang mencegah seseorang dari kerusakan
di bumi, lalu dia dapat melenggang dengan aman
dan tenteram.

Prinsip itu dibarengi dengan anjuran memaafl<an
demi meraih pahala Allah, memperbaiki diri dari
kebencian, dan memperbaiki masyarakat dari ke-
dengkian. Inilah pengecualian dari prinsip di atas.

Pemberian maaf hanya terjadi tatkala seseorang
mampu membalas keburukan dengan keburukan.
Pada saat itu maaf memiliki bobot dan pengaruh
dalam memperbaiki orang yang melampaui batas
dan yang toleran. Tatkala orang yang melampaui
batas mengetahui bahwa maaf berubah menjadi
toleransi dan bukan menjadi kelemahan yang mem-
permalukannya dan dia merasa bahwa lawannya
yang memaafl<an ifu lebih mulia, maka jiwa orang
kuat yang memaafl<an menjadi bersih dan mulia.
Dalam kondisi ini, memberi maaf lebih baik dari-
pada membalas. Namun, tidak demikian jika dia
lemah dan tidak berdaya. Maka tidak dikenal maaf,
jika tidak berdaya. Maaf tidak ada artinya. Maaf
justru menjadi keburukan yang membuat pelaku-
nya semakin ganas dan membuat orang yang di-
zahrninya semakin terhina, lalu keburukan mere-
bak di bumi.

"... Sesungguhny a Dia tidnk m.erry ukni orang-orang y ang

alim." (asy-Syuura: 40)

Dilihat dari satu segi, ayat ini menguatkan prin-
sip yang pertama, "Balnsan ans lcejahatan adalah
lrcjalmnn yang snupa. 'Jika dilihat dari sisi lain, ayat
ini menlrrruh menahan diri dari membalas atau
memaafl<an dan tidak membalas dengan melam-
paui batas.

Penguatan lainnya lebih rinci lagi,

"Sesungguhnya rrang-zrang yang membeln diri sesudah

tnaniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mnela. Se-

sungguhnya dosa itu atas orang-orang |ang berbuat

zalim kzpada mnnusia dnn melnmpaui batas di mulu

bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang
pe dih. " (asy-Syuura: 4l- 42)

Orang yang membela diri setelah dizalimi, mem-
balas keburukan dengan keburukan, dan tidak ber-
tindak melampaui batas, maka dia tidak berdosa sebab
hanya mengambil haknya seperti yang disyariat-
kan. Tiada seorar{g pun yang berhak menguasainya
dan menghalang-halanginya. Yang harus dihalangi
justru orangyang menzalimi orang lain danyang ber-
buatzahm di bumi tanpa alasan yang benar. Sebab,
bumi takkan damai selama di sana ada oran g zalim
yang tidak dicegah dan dihalangi dari kezaliman-
nya; selama di sana ada orang tiran yang berbuat se
mena-mena dan tidak ada orang yang melawan dan
membalasnya. Allah mengancam orang zahmyang
melampaui batas dengan azab yang pedih. Allah juga
menyuruh manusia agar mencegah dan menahannya.

Kemudian konteks ayat kembali kepada bahasan
ihwal keseimbangan, sikap proporsional, pengen-
dalian diri, bersabar, dan toleransi dalam berbagai
kondisi individual, ketika mampu membalas. Juga
ketika bersabar dan toleransi merupakan kemu-
liaan dan keindahan, bukan kehinaan dan kenistaan,

'Iitapi, zrang yang bnsabar dan memaafrnn sesung-

guhnla (pnbuatan) yang demikian itu termasuk hnl-
hnl y ang diutamaknn." (asy-Syuura: 43)

Kelompok ayatyang berkenaan dengan masalah
ini menggambarkan keseimbangan dan sikap
proporsional di antara dua kecenderungan. Yaitu,
keingingan kuat'untuk memelihara diri dari hasud
dan kedengkian, dari kelemahan dan kehinaan, dari
kezaliman serta sikap semena-mena; keterkaitan
diri dengan Allah dan keridhaan-Nya dalam segala
hal dan menjadikan kesabaran sebagai bekal utama
perjalanan.

Himpunan sifat orang beriman melukiskan watak
mulia kaum muslimin yang menjadi teladan bagi
seluruh umat manusia dan yang mengharapkan apa
yang ada di sisi Allah yang keadaannya lebih baik
dan lebih kekal bagi orang{ftmg yang beriman dan
yang bertawakal kepada Tuhannya.

Kaum yang Sesat danZalirn
Setelah menegaskan sifat kaum mukminin yang

memiliki simpanan yang baik dan kekal di sisi Allah,
disajikanlah pada lembaran lainnya gambaran kaum
zalim yang sesat serta kehinaan dan kerugian yang
menanti mereka,
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"Dan siapa yang disesatknn Allah maka tidak ada

baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan lamu
aknn melihat orang-orang yang <alim ketika mereka

melihat azab berkata, Adaknh kiranya jalan untuk
lumbali (lu dunia) ?' Dan lmmu alan melihnt mmeka

dihadapkan ke nerakn dalam keadaan tunduk karena
(mnasa) terhinn, mereka melihnt dtngan pandangan

yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata,
'Sesungguhnya oratg-orang yang mnugi ialnh orang-

rrang yang leehilangan diri mereln sendiri dan (lu-
hilnngan) leluarga mnela padn h.ari Kiamnt. Ingatlnh,

sesungguhnya lratry-mang)ang <alim itu bnadn d"al"am

aab yang fukal. Dan merelm selmli-lali tidnk mem-
punyai pelindung-pelindung yang dapat menolong

muela selnin Allnh. Dan siapa yang disesatlan Allah,
m"aka tidnklah adn baginya sesuatu jalnn pun (untuk

mmdnpat petunj uk)." (asy-Syuura z 44-46)

QadhaAllah tidak dapat ditolak dan kehendak-
Nya tidak dapat dibantah. 'Dan siapa yang disesatkan

Allnh, malca tidak a"dn baginya seorangpemimpinpun
sesudah itu." Nlah mengetahui hakikat hamba
bahwa dia berhak menerima kesesatan, diputus-
kanlah ketetapan Allah kepadanya bahwa dia ter-
masuk golongan sesat. Setelah itu, dia.tidak me-
miliki penolong yang menunjukkan dari kesesat-
annya atau yang membelanya dari balasan kesesat-

an yang telah ditakdirkan Allah. Hal ini dikuatkan
dengan penjelasan ayat selanjutnya,

"...Dan lumu alnn melihat orang-orang yang alim
lutika mnelu melihnt a<ab berkata, Adaknh kiranya
jalan untuk kembali (ke dunia)?' Dan kamu akan
melihat merelu dihadaplan kr neraka d.alam leeadnnn

tunduk lar ma (mnasa) terhiru, merelw mzlihat dzngan

pandangan yarry lesu." (asy-Syuuraz 44-45)

Kaum zalim merupakan orang tiran dan pelaku
kerusuhan. Maka tepatlah jika kehinaan menjadi
penampilan mereka yang paling menonjol pada hari

pembalasan. Mereka melihat azab,la'r kecong-
kakannya menurun. Mereka bertanya-tanya dalam
keputusasaan, "...Adakah kiranya jal,an untuk lcem-

b ali... ?"DalNnbentuk kalimat yang mengindikasi-
kan keputusasaan, kepenatan, dan kerendahan
yang disertai pencarian peluang unfuk menyelamat-
kan diri, mereka dig,iring ke neraka dalam keadaan
terhrnduk, bukan karena rasa tak'wa dan malu, tetapi
karena terhina dan nista. Mereka digiring dengan
mata menunduk, tidak kuasa unhrk menatap karena
rasa hina dan malu, "*.Muekn melihat d.engan pan-
dnngan yanglesu."Ittlah sosok individu yang hina.

Pada saat yang bersamaan, tampaklah kaum
mukminin sebagai pemilik posisi. Maka, mereka
berkata dan menegaskan,

"...Dan nrang- nrang yang bnimnn b erkntn,'Saungguh-
nya orang-nrang yary merugi ialah orang-orang yang
luhilangan diri merelru sendiri dan (kehilangan) ke-

luarga merelm padn h.ari Kiamat...."

Kaum zalim it:u ialah mereka yang telah me-
rugikan segala sesuatu. Orangorang yang berdiri
dengan tertunduk karena hina berkata, "..Adakah
kiranya jalan untuk lumbali....?"

Kemudian disajikanlah catatan umum tentang
panorama itu yang menjelaskan tempat kembali
orang{rang yang digiring ke neraka,

'...Ingatlnh, sesungguhnya orang-lrang y ang ulim itu
berada dnlnm aznb yng keknl. Dan muekn seknli-knli
tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat
menolong rnerekn selain Allah. Dan siapa yang disesat-

Itnn Allnh malw tidnldah adn baginy a sesuatu j alnn pun
(untuk mendap at p etunj uk)." (asy-Syuur a: 45 -46)

Penolong sirna dan jalan pun terkunci.

Di bawah panorama ini diaratrkanlah sapaan ke
pada orangorang yang ingkar dan congkak supaya

mereka meresponTuhannya sebelum mereka di-
kejutkan dengan tempat kembali seperti itu. [alu,
mereka tidak mendapatkan pelindung yang akan
membelanya; tidak menemukan penolong yang
akan mengembalikannya dari tempat kembali yang
pedih. Sapaan juga ditujukan kepada Rasulullah.
agar menjauhkan diri dari mereka. Jika mereka ber-
paling dan tidak merespons pemberi peringatan,

maka tugas beliau hanyalah menyampaikan. Dia
tidak dibebani tugas mengimankan mereka dan
tidak menjaminnya,
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"Patuhilnh seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allnh
suatu hari yang tidak dapat ditllnk kedatangannya.

Kamu tidak mempnoleh tempat berlindung pada hari
itu dnn tidnk (puk) dnpat mengingknri (dosa-dnsamu)

Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus

kamu sebagai pengawas bagi merekn. Kewajibanmu
tidak lnin h"anlakfr mmlampailmn (risalnh)...."(""y-
Synura: 47-48)

Kemudian diterangkan watak manusia yang ber-
paling, ingkar, dan menjerumuskan dirinya ke dalam
kebinasaan dan azab. Dia tidak tahan uji, cengeng,
congkak jika beroleh nikmat, berkeluh kesah saat

mendapat kesulitan, melampaui batas, dan ingkar,

:l'-Atr',V;'s|zg,rLri;'li1'l6$(Lu!)"'@o91},4Uif)).
*3jKl,t^$!,g"r.y+:J;.f'djq,T3g5'b!)) t iP iE.*l a, n\4231^

dan memberiknn an"ak-anak lelaki lupada siapa y ang

Dia kefundnki, atau Dia menganuguahknn leduajenis
lnki-lnki dan wanita (kepada siapa yang diluhend"aki-

Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia
luhendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi
Maha ku os a." (asy-Syuura: 49-5 0)

Keturunan m'brupakan salah safu fenomena
pemberian dan penolakan serta anugerah dan ke-
hampaan. Keturunan sangat dekat dengan diri ma-

nusia. Manusia sangat peka dengan keturunan.
Sentuhan terhadap jiwanya dari sisi ini sangat kuat
dan mendalam. Pada surah ini telah dikemukakan
pembicaraan ihwal luas dan sempitnya rezel<t,

sedang ayat ini membicarakart rezel<r berupa ke-

turunan. Keturunan merupakan rczel<t dari sisi
Allah seperti halnya harta.

Mendahulukan pernyataan bahwa hanya ke-
punyaanAllah kerajaan langit dan bumi sangat se
laras dengan bagian-bagian implikatif dari kerajaan
yang umum ini. Demikian pula penyaji an' Dia mm-
cip tnlan s e s u atu y ang di le h"en"dakf -Nya "menguatkan
inspirasi psikologis yang dituntut pada konteks ini
dan mengembalikan manusia yang sangat me-
nyukai kebaikan duniawi kepadaAllah yang men-
ciptakan apa yang dikehendaki-Nya, baik yang meng-
gembirakan maupun menyusahkan, baik berupa
pemberian maupun penolakan.

Kemudian Allah menerangkan kondisi-kondisi
pemberian dan penolakan. Dia memberikan anak-

anak wanita kepada siapa yang dikehendaki-Nya,
sedang mereka membenci anakwanita. Alah mem-
berikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia
kehendaki. Dia menganugerahkan kedua jenis laki-
laki dan wanita kepada siapayang dikehendaki-Nya-
Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki,
sedang kemandulan itu dibenci manusia. Semua
keadaan ini tunduk pada kehendak Allah. Tiada
seorang pun yang dapat campur tangan. Dia yang

menakdirkan keturunan selaras dengan ilmu-Nya
dan merealisasikannya dengan takdir-Ny4 "Seszng-

guhnya Dia Mahn Mmgetahui Lagi Mahakuasa."

Cara Wahyu Diturunkan
Pada penutup surah, konteks kembali kepada

hakikat pertama yang menjadi senfal surah, yaitu
hakikat wahyu dan risalah. Juga kembali kepada
hakikat ini untuk menerangkan karakteristik hu-
bungan antara Allah dan hamba-hamba-Nya yang

q4f

"... S e sunguhny a apabila Kami merasakan kep ada

m.anusia sesuatu rahmnt dnri Kami, din bergembira ria
lmrmn rahmnt itu. Dan jilm merekn ditimpa lususahnn

disebabkan perbuatan iorgon mnekn smdiri, (niscaya

mnekn insl*r) knrma sesungguhnya manusia itu amat
inglmr (kt|fu nikmat)." (asy-Syuura: 48)

Ayat itu dilanjutkan dengan penegasan bahwa
kesenangan dan kesulitan serta pemberian dan
penolakan yang dialami manusia, semuanya me-
rupakan wewenang Allah. Manusia yang sangat
menyukai kebaikan duniawi ini tidak boleh ber-
keluh kesah atas keburukan dan menjauhi Allah
yang menguasai urusannya dalam segala hal,

dA;' i6\7 &",e,j;6 qyai iM ;rt

@iift&351i^ir--l-:4a,Jt1tY-{4
3.6i&Xf u.-*xs-;;3gr't3J665i

s
"KepunyaanAllnhkh knajaan kngit dan bumi. Dia
menriptnl(nn ap a y ang Dia lahetdnki. Dia m.emb nilan
annk-anak wanita kcpada siapa yang Dia leefundnki
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terpilih. Dalam ayat terakhir ini digambarkan dan
ditegaskan bahwa wahyu telah diturunkan kepada
Rasulullah. sebagai rasul terakhir untuk suatu
tujuan yang dikehendaki Allah, yaitu agar Dia me-
nunjukkan siapa saja yang dikehendaki-Nya kepada
jalan yang lurus,

"!t 
o5 WJ YX ;;*- -J -,,'l K u't A

Ufrf {4r1-e;i!:,r-i3{i:',v35v6
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'Dan tidak adn bagi seorang mnnusia pun bahwa Allnh
berkan-lwta dengan dia lucuali dengan perantaraan
walryu atau di bel.akang tabir atau dmgan mengutus

seorang utusan (rnnlailat) lalu diwalryuknn lcepadanya

dengan seiain-Nya apa yang Dia fuhend"aki. Sesung-

guhnya Dia Mahatinggi lagi Mahabijaksana. Dan
demikianlah Kami walryuknn lcepadamu walryu (Al-

Qi an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu
ti"dnH"oh mmgetahui apalmh Al- Ktnb (Al- @ri an) dan
tldak puln mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami
mmjadiknn Al-@i an itu cahaya, yang Kami tunjuki
dengan dia siapa yang Kami lehendaki di antara
Itnmba-hnmba Knmi. Sesungguhnya knmu bm.ar -bennr

memberi petunjuk lupada jalan. yng lurus. (Yaitu)
jalan Allnh yang lupunyaan-Nya segal"a apa yang ada
di kngit d^an apa yang ada di bumi. Ingatlah bahua
kepada Allahlah kembali semua urusan." (""y-
Syuura:51-53)

Nash di atas memutuskan bahwa bukanlah wewe-
nang manusia unfuk mengatakan bahwa Allah ber-
dialog dengannya melalui tatapmuka. Diriwayat-
kan dari'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah bersabda,

"Barangsiapa yang mengatalan bahwa Muhammad
melihat Titlnnnya, berarti din telah menciptaknn lu-
bohongan yang sangat besar tnhadap Allah." (Mut-
tafaqun'alaih)

Allah hanya berfirman kepada manusia melalui
salah safu dari tiga cara. Pertama, melalui wahtm
yang disampaikan ke dalam hati secara langsung,
lalu ia mengetahui bahwa hal itu dari Allah. Kedua,

melalui hijab seperti ketika Allah berfirman ke-
pada Musa, tetapi ketika dia ingin methat-Nya, Dia
tidak memenuhinya dan gunung pun tidak sanggup
menerima penampakan Allah, lalu Musa tersung-
kur pingsan. Setelah siuman, dia berkata, "Maha-
suci Engkau, aku bertobat kepada-Mu dan aku ter-
masuk orang yang,pertama kali percaya kepada-
Mu." Ketiga, dengan mengutus utusan berupa
malaikat yang menurunkan wahlm yang dikehen-
daki-Nya dengan izin-Nya.

Adapun cara pewahyuan yang dialarni Rasulullah
adalah sebagai berikut.

Pertam4 wahyuyang disampaikan Malaikat Jibril
ke dalam kesadaran dan kalbu Nabi saw sedang
beliau tidak melihatnya. Beliau bersabda, "Ruhul

Qtdus mmiupknn ke d"alnm kesadaranku bahwa sese-

orang tidak akan meninggal sebelum seluruh regkinya
ditnima. Karena itu, bertakwalnh lcepada Allah dan
memo honlah dengan baik. "

Kedua, malaikat menampilkan dirinya kepada
Rasulullah. dalam sosok seorang lakilaki. lalu,
malaikat itu berkata kepada beliau, sehingga beliau
menguasai apa yang dikatakannya.

Ketiga, wahyu diterima seperti gemincing lon-
ceng. Inilah cara yang paling memberatkan beliau
hingga wajahnya bercucuran keringat pada cuaca
yang sangat dingin; hingga untanya menderum ke
tanah, jika beliau tengah berkendaraan. Suatu kali
wahyu turun kepadanya dengan cara seperti demi-
kian. Saat itu pahanya berada di atas pahaZaidbin
Tsabit. Keadaan itu membebani paha Zard dan dia
merasakannya seperti remuk.

Keempat,Nabi saw. melihat malaikat dalam sosok
aslinya,lalu dia menyampaikan wahyu yang dike
hendaki Allah kepadanya. Cara ini dialaminya dua
kali seperti yang dikisahkan dalam surah an-Najm.

Itulah cara pewahyuan dan metode komunikasi.
"Sesungguhny a Dia Mahntinggi kgi Malmbij alx ana. "
Dia mewahyukan dari ketinggian dan mewahyukan
dengan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Waba'du. Setiap kali aku menghadapi ayatyang
menjelaskan wahyu atau hadits guna merenungkan
komunikasi ini maka seluruh persendianku ber-
getar. Mengapa? Bagaimana komunikasi ini ber-
langsung antaraZat Azali lagi abadi, Yang tidak
mengambil dimensi tempat dan waktu, Yang me
liputi segala sesuatu, dan Yang tiada satu perkara
pun yang serupa dengan-Nya? Bagaimana komuni-
kasi ini berlangsung antara Zat Yang tinggi dengan
zat manusia yang mengambil dimensi tempat dan
waktu, yang dibatasi dengan batas-batas makhluk,
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dan yang merupakan makhluk fana? Bagaimana
komunikasi ini menjelma di dalam makna, kata-
kata, dan ungkapan? Bagaimana mungkin zat yang

serba terbatas lagi fana ini dapat menerima firman
Allah Yang Azali, Abadi, Yang tidak bertempat, Yang

tidak berbatas, dan tidak memiliki bentuk yang di.
kenal? Bagaimana dan bagaimana ini terjadi?

Aku kembali lagi dan bertanya, mengapa kamu
mempertanyakan, mengapa? Kamu tidak memiliki
kemampuan mendeskripsikan kecuali di dalam bing-
kai dirimu yang berdimensi, serba kekurangan, dan
fana. Kebenaran ini telah terjadi dan menjelma dalam

sebuah tampilan; kebenaran itu telah berwujud. Dia-
lah yang membuatrnu dapat memahami wujudnya.

Namun, getaran, keterkejutan, dan kecemasan
tetap ada. Sungguh, kenabian itu merupakan per-

kara besar. Saat-saat pertautan ini sungguh besar
pula, yaitu pertautan zat manusia dengan wahyu
danZatYangTingsi.

Saudaraku yang membaca kalimat ini, apakah
Anda memiliki gambaran yang sama denganku?
Apakah engkau juga sama sepertiaku berupayamem-
bayangkannya? Membayangkan wahyu yang ber-
asal dari sana. Mengapa aku mengatakan dari sana?

Tidak! Di sana tidak ada istilah di sana. Wahyu
ihr berasal dari sumberyang tidakbertempat, tidak
berwaktu, tidak berdimensi, tidak berbatas, tidak
berarah, dan tidak bersituasi. Ia bersumber dai, zat
Yang kemutlakkan-Nya tidak bertepi, Yang Azali
dan abadi. Ia bersumber dari Allah Yang Maha-
mulia untuk manusia. Manusia, apakah dia seorang
nabi atau rasul, adalah tetap manusia yang berbatas
dan terikat. Wahyu ini merupakan komunikasi yang
men*jubkan, sebagai mukjbat"yang hanya men-
jadi wewenang-Nya untuk menjadikannya dalam
kenyataan. Tiada yang mengetahui bagaimana ia
terjadi dan terwujud kecuali Allah.

Saudaraku yang membaca kalimat-kalimat ini,
apakah engkau merasakan seperti yang aku rasa-
kan dari balik ungkapan terputus-putus yang meru-
pakan upayaku dalam mengekspresikan apayang
bergejolak dalam seluruh tubuhku? Sungguh aku
tidak tahu mengapa aku mengungkapkan kecemas
an dan guncangan yang bergejolak dalam seluruh
tubuhku. Aku tengah berupaya menggambarkan
peristiwa besar yang menakjubkan serta luar biasa
karakter dan sosoknya, yang terjadi berkali-kali.
Peristiwanya dirasakan sejumlah orang yang me-

lihat fenomenanya dengan mata kepalanya sendiri
padazaman Rasulullah. Inilah Aisyah r.a. yangmem-
berikan kesaksian tentang momen yang paling

menakjubkan daiam sejarah umat manusia. Aisyah
berkata bahwa Rasulullah. bersabda, "Hai Aisyah,

ini odakhJibril yang meny ampaiknn saLam untulcrnu. "
'Aisyah berkata, "Alaihis salam warahmatullahi."
Aisyah menjelaskan, "Beliau melihat apayang tidak
kami lihat. " Demikian yang diriwayatkan Bukhar i.

Dan, ini adalah ZaidbinTsabit r.a. yang mem-
berikan kesaksian seperti momen di atas. Saat itu
paha Rasulullah. berada di atas pahanya. Tibatiba
turunlah wahyu ,Zudpunmerasakan betapa berat
paha beliau, seolaholah pahanva terasa remuk.

Mereka adalah para sahabat, semogaAllah me-
ridhai mereka, yang berkali-kali menyaksikan peris-
tiwa ini. Mereka mengetahuinya melalui wajah Ra-

sulullah. lalu, mereka membiarkan beliau mening-
galkannya selama menerima wahyu. Setelah se-

lesai, beliau menemui mereka dan mereka mene-
mui beliau.

Kemudian, karakter diri macam apakah yang me-

nerima komunikasi yang tinggi dan muhai;i? Jauhnr
ruh macam apakah yang berhubungan dengan wahyu
ini, yang berbaur dengan unsur tersebut, dan yang
serasi dengan tabiat dan makna wahyu itu?

Itu adalah masalah lain. Yang jelas, itu adalah
suatu kebenaran yang tampak di kejauhan di atas
ufuk yang tinggi dan titian yang menjulang, yang tak
terjangkau pemahaman.

Ruh Nabi ini adalah ruh manusia ini juga. Tapi,
bagaimanakah diri itu merasakan komunikasi dan
kontak tersebut? Bagaimana dia membuka diri?
Bagaimana diri itu beroleh kelayakan untuk mene-
rima limpahan? Bagaimana diri itu mendapati diri-
nya pada momen menakjubkan di mana Allah me
nampakkan pada wujud; momen ketika seluruh
tubuh beliau merespons kalimat-kalimat Allah?

Kemudian, pemeliharaan, rahmat, dan kemulia-
an macam apakah itu?AllahYang Mahatinggi lagi
Mahaagung itu Maha Pengasih, lalu Dia memper-
hatikan khalifah yang ringkih yang disebut manusia
ini. lalu Dia menurunkan wahyu kepadanya guna
memperbaiki urusannya, menerangi jalannya, dan
mengembalikan siapa saja yang tersesal Bagi-Nya,
khalifah ini lebih sepele daripada sayap nyamuk
yang hinggap pada manusia, jika kekhalifahan itu
dibandingkan dengan kerajaan-Nya yang lapang
dan luas.

Itulah sebuah kebenaran. Namun, kebenaran ini
terlampau mulia dan tinggi untuk dapat digambar-
kan oleh manusia yang hanya mampu melihat ufuk
yang tinggi lagi bercahaya,
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"D an demikianl"ah Kami w ahy uknn lupadamu wabu
(Al- @ti an) dengan p nintah Knmi. Seb elumny a kamu

tidnldnh mmgetahui apakah Al- Kinb (Al- @ti an) dnn
tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami
menj adiknn Al- @i an itu cahay a, y ang Kami tunj uki
dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara
hnmba-hamba Kami. Sesungguhnya lamu bmar-bmnr
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu)
j alan Allnh y ang kepuny aan- Ny a segaln apa y ang ada

di langit dnn apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa
kepada Allahlah kembali semua urusan." ("sy-
Syuura: 52-53)

"Demikianlah," yakni seperti jalan inilah dan
seperti komunikasi inilah , "Kami walryukan knpadn'

mu wahyu."Wahyu diturunkan dengan cara yang
dimaklumi. Persoalanmu ini bukanlah sesuahr yang

aneh. Kami mewahyukan kepadamu wahyu, "de-

ngan perintah Kami". Wahyu ifu mengandung ke
hidupan. Wahyu menyebarkan kehidupan, mende
rongnya, menggerakkannya, dan mengembang-
kannya di dalam kalbu dan dalam realitas prali:tis
yang nyata.

"... Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apalflh Al-
Kitab (Al- Qti an) dan tidak puk mengetahui apaknh

iman itu...."

Demikianlah Allah menggambarkan diri Mu-
hammad saw., sedang Dia sangat memahaminya,
sebelum beliau menerima wahyu. Rasulullah telah
mendengar tentang Al-Kitab dan telah mendengar
tentang keimanan. Di Jazirah Arab sudah dimaklumi
bahwa di sana ada Ahli Kitab dan bahwa mereka
memiliki akidah. Namun, bukan ihr yang dimaksud
oleh ayat tetapi maksudnya ialah penguasaan kalbu
atas hakikat keimanan dan Kitab, perasaan akan
keberadaannya dan terpengaruh oleh keberadaan-
nya di dalam hati. Hal ini belum terjadi pada Rasu-

lullah. sebelum turunnya wahyu dengan perintah
Allah, yang menyahr dengan kalbu Muhammad saw..

"...Titapi, Kami menjadikan Al-@ti an itu cahaya,

yang Kami tunjuki dengannya siapa yng Kami ke-

htnnnki di antara hamba-lnmba Kami...."

Inilah karakter utama wahyu. Ruh ini dan wahyu
ini merupakan cahaya, cahaya yang berbaur pada

layar kalbu yang dikehendaki Allah untuk ditunjuk-
kan dengan cahaya itu, karena Dia mengetahui
hakikatoiya dan intensitas cahaya ini di dalam kalbu.

"...Sesungguhnya lmmu bermr-bmar memberi petunjuk
lup adn i alan y ang lurus." (asy-Syuura: 52)

Di sana ada penguatan dalam mengkhususkan
masalah ini, yaihr masalah hidayah yang bertalian
dengan kehendak Allah, kebersihannya dari aneka
campur tangan, dan keterkaitannya dengan Allah
semata. Dia menetapkan untuk memberikan hi-
dayah kepada siapa yang dikehendaki-Nya ber-
dasarkan pengetalruan-Nya dan tiada yang me-
ngetahui siapa yang berhak kecuali Dia. Rasulullah.
hanyalah sebagai perantara dalam merealisasikan
kehendak Allah. Dia tidak menciptakan hidayah
dalam kalbu. Dia hanya menyampaikan risalah, lalu
terjadilah kehendak Allah.

"Yaitu, jalnn Allah yang kepunyaan-Nya segala apa

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...."

Itulah hidayah kepada jalan Allah yang menyatu-
kan berbagai jalur, sebab ia merupakan jalan me-
nuju Al-Malik Yang memiliki segala perkara yang

ada di langit dan di bumi. Orang yang beroleh pe
tunjuk menuju jalan-Nya, akan beroleh petunjuk
pula untuk menuju aneka hukum langit dan bumi,
kekuatan langit dan bumi, rezeki langit dan bumi,
arah langit dan bumi yang rnenuju Pemiliknya Yang
Agung, Yang menjadi muara, dan Yang menjadi
tempatkembali,

"...Ingatlah bahwa kepada Allahlah lumbali semua

ur usan. " (asy-Syuura: 53)

Semuanya bermuara kepada-Nya dan bertemu
di sisi-Nya. Di sana Dia memutuskan dengan pe-

rintah-Nya.
Cahaya ini menunjukkan kepada jalan-Nya yang

dipilih unhrk hamba-hamba-Nya agar mereka me-
nempuhnya; agar pada akhirnya mereka menuju
kepada-Nya dalam keadaan taat dan lurus.

Demikianlah akhir dari surah yang dimulai de
ngan pembicaraan tentang wahyu. Wahyu merupa-
kan senbal utama surah. Surah ini membahas kisah
wahyu sejak kenabian pertama guna menegaskan
kesatuan agama, kesatuan manhaj, dan kesatuan
jalan. Juga untuk memaklumatkan kepeloporan
yang baru bagi umat manusia yang menjelma pada

risalah Muhammad saw. dan pada kelompok orang
yang beriman kepada risalah ini; guna memasrah-
kan amanah keteladanan kepada umat Islam saat

menuju jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang me-
miliki segala perkara yang ada di langit dan yang

ada di bumi. Selain itu, juga untuk menerangkan
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karakteristik dan watak umat Islam yang karenanya langit ke bumi melalui cara yang menakiubkan lagi

mereka layak untuk menjadi teladan dan memikul agung. J
amanat ini. Yaitu, amanat yang diturunkan dari
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"Haa Miim. (1) Demi Kitab (Al-Qgr'an) yang
menerangkan. (2) Sesungguhnya Kami men-
jadikan AI-Qg'an dalam bahasa Arab supaya
kamu memahami(nya). (3) Sesungguhnya Al-
Q]tt'* itu dalam induk Al-Kitab (Lauh Mah-
fuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tittgg
(nilainya) dan amat banyak mengandung hik-
mah. (a) Maka, apakah Kami akan berhenti
menurunkan Al-Qur'an kepadamu, karena
kamu adalah kaum yang melampaui batas?(5)
Berapa banyaknya nabi-nabi yangtelah Kami
utus kepada umat-umat yang terdahulu. (6)

Dan, tiada seorang nabi pun datang kepada
mereka melainkan mereka selalu memper-
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olok-olok-kannya. (7) Maka, telah Kami binasa-
kan orang-orang yang lebih besar kekuatannya
dari mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah
terdahulu (tersebut dalam Al-Qur-an) perum-
piunaam umat-umat masa dahulu. (8) Dara sung-
guhjika kamu tanyakan kepada merekao'Siapa-
kah yang menciptakan langit dan bumiP, nis-
caya mereka akan menjawabr'Semuanya di-
ciptakan oleh Yang Mahaperkasa lagi Maha
Mengetahui.' (9) Yang menjadikan bumi untuk
kamu sebagai tempat menetap dan Dia mem-
buatjalanjalan di atas bumi untuk kamu supa-
ya kamu mendapat petunjuk (10) Dan Yang
menurunkan air dari langit menurut kadar
(y"ng dipertukan) talu Kami hidupkan denga"n

air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu
akan dikeluarkan (dari dalam kubur). (11) Dan
Yang menciptakan semua yang berpasang-
pasangan dan menjadikan untukmu kapal dart
binatangternakyangkamu (12)Su-

paya kamu duduk di atas punggungnya ke-
mudian kamu ingat nikmat Ttrhanmu apabila
kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu
mengucapkan, 'Mahasuci Ttrhan yang telah
menundukkan semua ini bagi kami padahal
kami sebelumnya tidak mampu menguasainyan
(13) dan sesungguhnya kami akan kembali ke-
pada Ttrhan kami.' (14) Dan, mereka men-
jadikan sebagian dari hamba-hamba-Nya se-

bagai bagian daripada-Nya. Sesungguhnya
manusia itu benar-benar pengingkar yang nya-
ta (terhadap rahmat Allah). (15) Patutkah Dia
mengambil anak wanita dari yang diciptakan-
Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu anak
laki-laki? (16) Padahaf apabila salah seorang
di antara mereka diberi kabar gembira denga^n

apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah
Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam
pekat sedang dia amat menahan sedih. (17)

Dan, apakah pahrt (menjadi anak Allah) orang
yang dibesa^rkan dalam keadaan ber;gerhiasan
sedang dia tidak dapat memberi alasan yang
terang dalam pertengkaran? (18) Dan, mereka
menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itrr
adalah ha^rrrba-hamba Allah Yang Maha Pemu-
rah sebagai or:rng-orang wanita. Apakah me-
reka menyaksikan penciptaan malaika-malai-
kat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mere-
ka dan mereka akan dimintai pertanggung-
jawaban. (19) Dan, mereka berkatan Jika Allah
Yang IVIaha Pemurah menghendaki, tentulah

kami tidak menyembah mereka (malaikat).'
Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit
pun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah
menduga-dugabelaka. (20) Atau, adakah Karni
memberikan sebuah kitab kepada mereka
sebelum AI-Qpr'an, lalu mereka berpegang
dengan ldtab ihr? (21) Bahkan, mereka berkata,
'sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak
kami menganut suatu agamq dan sesungguh-
nya kami orang-orang yang mendapat petun-
juk dengan (mengikuti)jejak mereka.' (22) Dan
demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum
kamu seorang pemberi peringatan pun dalam
suahr negeri, melainkan orang-orang yang hi-
dup mewah di negeri itu berkata"'Sesungguh-
nya kami mendapati bapak-bapak kami me-
nganut suatu agama dan sesungguhnya kami
adatah pengikut jejakjejak mereka-' (23) (Rasul
itu) berkata"'Apakah (kamu akan mengikuti-
nya juga) sekalipun aku membawa untukmu
("S*a) yang lebih ("yttt) memberi petunjuk
daripada apa yangkamu dapati bapak-bapak-
mu menganufiryaP Mereka menjawabr'Sesung-
guhnya kami mengingkari agama yang kamu
diutus untuk menyampaikannya.' (24) Maka"
Kami binasakan mereka- Maka, perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang
mendustakan itu.'(25)

Pengantar
Surah ini memaparkan beberapa kesulitan dan

rintangan yang dihadapi oleh dakrpah Islam. Juga
debat dan penolakan yang dilakukan oleh orang-
orang kafir terhadapnya. Bersama dengan itu,
surah ini juga memaparkan bagaimana Ai-Qur'an
mengatasi hal itu dalam jiwa manusia. Dan, bagai-
mana Al Qur'an dalam waktu yang bersamaan
menjelaskan hakikat-hakikat dan nilai-nilainya se-

bagai ganti dari khurafat, paganisme, dan nilai-nilai
jahiliah yang palsu, yang ada dalam jiwa manusia
saatitu, yang sebagian sisi darinya masih ada dalam
jiwa manusia di setiap zaman dan tempat.

Paganisme jahiliah mengatakan bahwa dalam
hewan-hewan ternak yang ditundukkan oleh Allah
bagi manusia itu ada satu bagian bagi Allah dan satu

bagian lagi bagi tuhan-tuhan palsu mereka.

'Mrela memperuntukkan bagi Allnh satu bagian dari
tanaman dan tunnk yang tekh diciptakan Allah, lalu
merelm berkntn sesuai dtngan persangkaan mereka, 'Ini
untukAlLah dnn ini untuk berhnk-berhnk knmi."'(aI-
An'aam:136)
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Maka, hewan ternak yang diperuntukkan bagi
berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah;
dan yang diperuntukkan bagi Allah, maka ia sampai
kepada berhala-berhala mereka. Mereka mempu-
nyai banyak legenda dan khurafat lain tentang he-
wan ternak, yang semuanya terlahir dari penyim-
pangan akidah. Di antaranya, ada beberapa jenis
hewan ternakyang mereka larang untuk dikenda
rai dan ada pula jenis hewan ternak yang mereka
larang untuk dimakan dagingnya,

'Dan mnekn mengatakan, Tnilnh hewan ternak dan
tanaman yang dil"arang; tidak boleh memalmnnya, ke-

cuali orang yang knmi lahendaki', mmurut anggapan

mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan
menungganginy a dan ada bin"atang ternnk y ang mnelm
tidak mmyebut nnmn Allnh waktu mmlembelihnya, se'

m.ata-mata membuat - b uat lcedustaan tn lndap Allnh.'
(al-An'aam: 138)

Dalam surah ini terdapat pelurusan terhadap
penyimpangan-penyimpangan akidah itu, dan me-
ngembalikan jiwa manusia kepada fitrahnya dan
hakikatnya yang pertama. Karena hewan ternak
adalah ciptaanAllah, dan ia adalah satu macam dari
tanda kehidupan, yang berkaitan dengan pencipta-

an langit dan bumi seluruhnya. Allah telah men-
ciptakannya dan menundukkannya bagi manusia
agar mereka mengingat nikmat Rabb mereka dan
selanjutnya mereka mensyukuri nikmat tersebut.
Bukan untuk membuat sekufu bagi-Nya, dan bukan
membuat aturan bagi diri mereka dengan aturan
yang tak diperintahkan olehAllah.

Sementara mereka mengakui bahwa Allah
adalah Sang Pencipta semesta, tapi mereka kemu-
dian menyimpang dari konsekuensi logis hakikat
yang mereka akui itu. Dan, selanjutnya mengasing-
kannya dari kehidupan realistis mereka, dan mere.
ka memilih untuk mengikuti khurafat dan legenda,

"Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka,
'Siapalah y ang menciptalan kngit dnn bumi ?', niscaya

mereka aknn menjawab, 'Semuanya diciptakan oleh

Yang Mahnp n kas a kgi Maln Mengetahui.' Yang mm-
jadiknn bumi untuk lmmu sebagai tunpat mmetap dnn
Dia membuat j alnn-jal"an di atns bumi untuk knmu su-

p ay a knmu men"dap at p etunj uk. D an Yang mmurunlan
air dari langit mnturut kadar (yang diperlukan) lnlu
Kami hil,upknn dmgan air itu negeri yang mnti, sepnti
itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur).
D an Yang menciptaknn semua y ang b npasang-pasang-
an dan mmjadiknn untukmu kapal dan binatang ter-
nnk yang lamu tunggangi. Supaya lwmu duduk di atas

punggungnya kemudian knmu ingat nikmat Tuh.anmu

apabiln knmu telnh duduk di atnsnya; dnn supaya knmu
mengucapkan, 'Mahasuci Tithan yang telah menun'
dukknn semua ini bagi knmipadalul knmi sebelumnya

tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya knmi
aknnkembalifu padaTuhnnknmi."'(az-Zvl<hruf :9'
t4) ,

Paganisme jahiliah berkata bahwa malaikat ada-

lah putri-pufti Allah. Padahal mereka tak senang
mendapatkan kelahiran anak wanita bagi mereka,
tapi mereka justru memilihkan anak wanita bagi
Allah! Mereka juga menyembah malaikat di
samping Allah. Dan, mereka berkata, "Kami me-
nyembah para malaikat dengan kehendak Allah.
Karena, kalau Diatakberkehendak seperti ihr, nis
caya kami tak menyembah malaikat itu!" Dan, itu
adalah semata-mata legenda yang timbul dari pe
nylmpangan akidah.

Dalam surah ini, Al-Qur'an menghadapkan me-
reka dengan logika mereka sendiri. Juga mendebat
mereka dengan logika fitrah yang jelas, seputar
legenda ini yang tak mempunyai sandaran sama
sekali,

"Mereka muy adilan sebagian dnri lwmba- h"amba- Ny a
sebagai bagian daripada-Ny a. Sesungguhnya manusin
itu benar-bennr pengingknr yangnyata (terhndap rah-
mnt Allnh). Patutlmh Dia mengambil anak wanita dnri
yang diciptaknn-Nya dan Dia mengkhususkan buat
lamu annk kki-kki? Padahnl, apabil"a salnh seorang

di antara muelrn dibni labar gembira fungan apa yang
dijadiknn sebagai misal bagi Allah Yang Maln Pemu-
rah; j adilnh mulunya hinm pelcat sedang din amal me-

nalt"an sedih. Dan, apakah patut (menjadi annk Allnh)
zrang yang dibesarknn dalam lceadaan berperhiasan

sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang
dalam pntengkaran ? D an, msrelil mmj adilan malni-
knt-malnilcat y ang mnela itu adalnh hamb a- hamb a

AIkh Yang Mahn Pemurah sebagai orang-orang wanita.
Apakah mereka menyalcsikan penciptaan malailat-
mnl"aiknt itu ? Kel"ok almn ditulisknn persalcian mneka
d.an merelw alun dimintai p utangungj awaban. Dan,
mereka berkata, Jika Alkh Yang Maha Pemurah
menghendaki, tentulah knmi tidak mcnry emb ah mnekn
(malaikat).' Mere ka tidak mempuny ai p engetahu an
sedikit pun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah
menduga-duga belnka. Atau, adakah Kami memberi-

kan sebuah kitab lcepada mereka sebelum Al-@i an,

lalu mereka berpegang dengan kitab itu? Bahknn,
mnelrn berlrnta, 'Sesungguhnya knmi mm^dapati bapak-

bapak lrnmi mznganut suatu agamn, dan sesungguhnya
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kami orang-zrang yang mendapat petunjuk dengan
(mengikuti) jejakmerekn."'(az-Zvl<hruf :L5-22)

Dikatakan kepada mereka bahwa kalian me-
nyembah patung-patung dan pohon-pohon, dan ka-

lian serta apayangkalian sembah ifu akan menjadi
bahan bakar api neraka. Juga dikatakan kepada me
reka bahwa segala sesembahan selain Allah serta
yang menyembahnya akan masuk neraka. Namun,
redaksi yang jelas ini mereka ubah, dan mereka
jadikan sebagai bahan perdebatan. Dan, mereka
pun berkata, "Bagaimana nasib Isa, yang telah di-
sembah oleh kaumnya? Apakah dia masuk nera-
ka?" Kemudian mereka berkata, "Berhala-berhala
itu adalah patung-patung malaikat, sementara malai-
kat adalah putri-putri Allah. Maka, ketika kami me-

nyembah malaikat itu, berarti kami lebih baik dari
orang Nasraniyang menyembah Isa, yangmanusia
dan mempunyai sifat manusia!"

Dalam surah ini disingkapkan tentang silat lidah
mereka daiam perdebatan ini. Sambil membersih-
kan Isa a.s. dari apa yang dilakukan oleh para peng-
ikutnya setelalurya, dan ia tak bersalah sama sekali
atas perbuatan mereka ifu,

"Dan tatkaln putra Maryam (Isa) dijadikan pnum-
pamnan, tiba-tiba knummu (Qtrai,sy) bnsorak knrena-

nya. Dan mneka berknta, Manakah yang lebih baik
tuh.an-tuhnn kami atau dia (ka) ?' Mnekn tidnk mem-

beriknn perumpamaan itu kepadamu melainkan de-

ngan maksud membantah saja, sebenarnya mereka

adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain
futnyal.ah seorang h.amba yang Knmi bsriknn lupadanya

nikmnt (kenabian) dnn Kamijadilnn dia sebagai tandn
bukti (kekuasaan Allah) untuk bani krael." (az-
Zukhruf: 57-59)

Mereka menyangka bahwa mereka sedang me-

meluk agama nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim
a.s.. Sehingga, menurut mereka, berarti mereka
menjadi pihak yang lebih benar dibandingkan Ahli
Kitab dan mempunyai akidah yang lebih utama.
Padahal, mereka sedang berada dalam kejahiliahan
paganisme yang rendah ini.

Maka, Al Qur'an menjelaskan kepada mereka
dalam surah ini tentang hakikat agama Ibrahim.
Yakni, bahwa ia adalah agama tauhid yang murni,
dan kalimattauhid tetap ada setelahnya. Rasulullah
membawa kalimat tauhid itu kepada mereka. Na-
mun, mereka menerima kalimat itu dan menerima
beliau tidak dengan cara yzrng seharusnya dilaku-
kan oleh keturunan Ibrahim a.s.,

"Dan ingatlnh letikn lbrahim bnknta lvpadn bapaknya

dan kaumnya, 'Sesungguhnya aku tidak bertanggung
jawab tuhadap apa yang knmu sembah, tetapi (aku me-

nyembah) Tilhan Yang menj adiknnku. Karena, sesung-

guhnla Dia akan memberi hidayah kepadaku.' Dan
(brafum) menjadiknn kalimat tauhid itu knlimat yang
keknl pada keturununnya supaya merekn kembali ke'
pada knlimat tnuhid itu. Tetapi, Aku telnh metnbuiknn
kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak
merekn sehingga datanglnh kepada merekn kebenaran
(A I - Qi an) dan s e or ang r os u I y ang me mb er i p enj e lns -

an. Dan, tatkaln kebenaran (Al-QLi an) itu datang
kzpada merekn, merekn berknta, 'Ini adalah sihir dan
s esungguhny a knmi adal"ah zrang- zrang y ang me nging-
knriny a. "' (az-Zvhruf: 2 6-3 0)

Mereka tak memahami hikmah Allah dalam me-
milih Rasul-Nya, karena mereka dihalangi oleh
nilainilai bumi yang palsu dan sederhana yang
biasa mereka gunakan untuk menilai orang lain.

Dalam surah ini, Al Qur'an menceritakan pola
pandangan mereka dan ucapan mereka dalam
masalah ini. Kemudian membantahnya dengan
menjelaskan nilai-nilai yang hakiki, dan rendahnya
nilai-nilaiyang mereka jadikan acuan itu dan yang
mereka agungkan itu,

'Dan merekn berknta, Mengapa Al-fui an ini tidak
diturunknn ltepada sezrang besar dari salah satu dua
negui (Meknh dan T'lutifl ini?'Apaknh mnekn yang
membagi-b agi rahm"at Titlmnmu ? Knmi telnh mntentu-
kan antara mereka penghidupan mereka dalam ke-

hidupan dunia, dan Kami telnh meninggikan sebagian

mereka atas sebagian yang lnin beberapa derajat, agar
sebaginn merekn dapat mempergunakan sebagian y ang
lain. Dan, rahmat Tilhnnmu lebih baik dari apayang
merekn kumpulkan. Sekiranya bukan karena hendak
menghindari m.anusia menjadi umat yang satu (dalnm

lrekafran), tentul.ah knmi buatkttn bagi lrang-zrang
yang kafir kepada Tuhan Yang Mah"a Pemurah loteng-

loteng perak bagi rumah mereka dan (uga) tangga-
tangga (perak) yangmerekn menaikinya. Dan, (Kami
buatkan pula) pintu-pintu (p nak) bagi rumah-rumah
mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka

bertelekan atasnya. Dan, (Kami buatkan puln) per-
hiasan-perhinsan (dari emas untuk merekn). Semuany a

itu tidak lain hanyakth kesenangan kehidupan dunia,
dan kehidupanakhirat itu di sisiTuhnnmu adnkh bagi

0 r ang- 0 r ang y ang b e r t akw a. " (az-Zti<hruf : 3 1 -3 5 )

Kemudian Al-Qur'an datang menceritakan satu
episode dari kisah Musa a.s. bersama Fir'aun. Di
situ dijelaskan tentang kebanggaan Fir'aun ter-
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hadap nilai-nilai palsu. Juga dijelaskan tentang
rendahnya nilai-nilai itu di sisiAllah, dan rendahnya
nilai Fir'aun yang membanggakan nilai-nilai itu.
Serta, akhir nasib Fir'aun yang tragis yang juga ben-

tuk akhir nasib yang menunggu orang-orang yang
membanggakan nilai.nilai palsu, seperti dirinya itu,

"Maka, tatkala dia datang kepada mereka dengan

memhawa mukj i<at-mukj iztt Kaml, dtngan snta-mu ta
merekn menertawaknnnya. Dan, tidaklah Kami per-

lihntknn lupada merekn sesuatu mukjiant kecuali muk'
jiaat itu lebih besar dari mukjiaat-mukjizat yang sebe-

lumnya. Kami timpaknn lupada merekn azab supaya

mere kn kemb ali (lu j alan y ang b enar ). D an mn e kn b er'
knta, 'Hai ahli sihir, berdoalnh kepada Tuhanmu untuk
(melepasknn) ktmi sesuai dengan apa yang tel^ah dijan-

jikan-Nya kepadmu. Sesunguhnya kami (jika doamu

dikabulkan) benar-benar aknn menjadi orang yang
mendapat petunjuk.' Makn, tatkrrla Kami hilangkan
azab itu dari merekn, dengan serta-merta merekn me-

mungkiri (j anjinya). Fir'aun berseru kepada knumnya
(seraya) berkata, 'Hai kaumku, bukankah kerajaan

Muir ini kepunyaanku dan (buknnk"ah) sungai-sungai
ini mengalir di bawahku. Maka, apaktth knmu tidak
meliltnt(nya) ? Buknnknh aku kbih baik dnri orang yang

hirut ini dnn yang hnmpir tidnk d.apat mny elnskan (per-

kataanny a) ? Mengap a tidak dip akaikan kep adany a

gelang dari emas atau malnikat dntang bersama-sama

dia untuk mengiringknnny a ?' Maka, Fir'aun mempe -

ngaruhi knumnya (denganperkataan itu) lalu merekn

patuh lrzpadnnya. Karena sesungguhnya merekn odakh
knum y angfasik. Makn, tatlwln mnekn membuat Kami
murka, Kami menghukum mereka lalu Kami teng-

gelamkrm mereka semuanla (di laut), dnn Kami jadi
knn merekn sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-

orang y ang kemudian. " (az-Zrrl<hruf2 47 - 5 6)

Pengakuan bahwa Afhh Maha Pencipta
Surah ini berbicara'seputar legendalegenda

paganisme dan penyimpangan akidah, serta se-

putar nilai-nilai yang benar dan yang palsu. Kemudi-
an membenahinya dengan metode seperti yang
telah disinggung sebelumnya. Dalam tiga kelom-
pok ayat yang telah disebutkan kelompok pertama-
nya (sebelum ini), kami juga menyinggung bebe-
rapa materi kelompok ayat yang terakhir dalam be-

berapa kutipan dari ayat-ayat dalam surah ini. Maka,
sekarang kami akan berbicara secara detail.

t3J3?r\(k3#\g j-dtal
c C e.Ct:'i {S # <'.";Je-} % J
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"HaaMiim. Demi Kitab (Al-QLi an) yangmenerang-
knn. Sesungguhnya Kami menjadikttn AI-foLf an da-

lam bahasa Arab supaya knmu memahnmi(nya). Se-

sungguhnya Al-foi an itu dalam induk Al-Kilab
(Lauh Mahfu<il di sisi Kami, adalah benar-benar
tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hik-
mnh. Makn, apakah Kami aknn berhenti menurunknn
Al-Qi an lupadamu, knrena knmu adahh knumyang
mektmpaui batas? Berapa banyaknya rmbi-nnbi yang
telnh Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu?
Dan, tiadn seorangnabipun datangfupada merekn me-

lainknn merekn selnlu mempuolok-olokkannya. Makn,
telah Kami binasaknn lrang-lrang yang lebih besar

kekuatannya dari merelm itu (musyrikin Meknh) dan

telnh terdahulu (tersebut dakmAl-Qti an) perumpa-
maan umat-umat masa dnhulu." (az-Zukhruf: 1-8)

Surah ini dimulai dengan dua huruf, "Haa Miim."
Setelah itu dilanjutkan dengan kalimat, 'Demi Kitab
(Al-Qi an) yang menerangkan."Jadi Allah bersum-
pah dengan Haa Miim juga dengan Kitab (Al-

Qur'an) yang menerangkan. Sementara /1o a Miin
itu sendiri merupakan satu jenis dari kandungan
yang terdapat dalam Kitab yang menerangkan, atau
Kitab yang menerangkan itu berasal dari jenisyang
sama dengan Haa Miim. Dan, Kitab yang mene-
rangkan ini dalam benhrklafalnya, berasal dari jenis

kedua huruf ini. Dan, dua huruf ini (seperti huruf-
huruf lainnya dalam bahasa manusia) merupakan
satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Sang Ktralik,
yang menciptakan manusia seperti ini, dan mencip
takan suara bagi mereka. Ada banyak makna dan

banyak pengertian ketika menyebut huruf-huruf ini
saat berbicara tentang Al-Qur'an.

Allah bersumpah dengan Haa Miim dan Kitab
yang menerangkan, berdasarkan tujuan menjadi-
kan Al-Qur'an dalam bentuknya ini, yang datang
kepada orang Arab,
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"Sesunguhnya Kami menjadikan Al-Qi an dalam

bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)." (az-

Zukhruf:3)

Tujuannya adalah agar mereka memikirkannya
ketika mereka dapati Al-Qur'an ihr tersusun dengan
bahasa mereka dan dengan lidah yang mereka ke-

tahui. Sementara Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Dia
menjadikannya dalam bahasaArab seperti ini, ke-

tika Dia memilih orang Arab untuk membawa risa-

lah ini, karena hikmah yang kami singgung sebagi-

annya dalam surah asy-Syuura. Juga karena Allah
mengetahui kompetensi umat ini dan bahasa ini
unfuk mengemban risalah ini dan menyebarkannya
kepada manusia. Allah Maha Mengetahui ke mana
Dia meletakkan risalah-Nya.

Kemudian Al-Qur'an menjelaskan kedudukan
Al-Qur'an ini di sisiAllah dan nilainya dalam peni.

laian-Nya yang azah dankekal,

"Sesunguhnya Al-@Li an itu dal.am induk Al-Kinb
(LauhMahfuah) di sisi Kami, ad.alnh bennr-bennr ting-

gi (nilainy a) dan amat bany ak mmgandung hikmah. "
(az-Zukhruf:  )

Kami tak masuk dalam kajian pengertian harfiah
"[Jmmul Kitab", apakah ia lauh Mahfuzh, atau ia

adalah ilmu Allah yang az.ali. Karena ini juga bukan-

lah pengertian harfiah yang pasti dalam pemaham-

an kita. Namun, kita memahami darinya pemaham-

an yang membanfu kita memahami hakikat gene
ralnya. Dan, ketika kita membacaayatini 4 surah

azZuhrrfini, "Sesungguhnya Al-@i an itu dalam

indukAl-Kitab (LauhMahfu<h) di sisi Kami, adalah
bennr-bmar tinggi (nilainya) dan amat bany ak meng-

andung hilonah", maka kita merasakan nilai asli
yang konstan bagi Al-Qur'an ini dalam ilmu Allah
dan penilaian-Nya.

Bagi kita, ini sudah cukup. KarenaAl-Qur'an ini
"benar-benar tinggi nilainya" dan "amat banyak

mengandung hikmah". Keduanya adalah sifat yang

memberikan kesan hidup dan berakal kepada Al-

Qur'an. Dan, ia memang seperti itu! Seakan-akan

ia mempunyai ruh. Ruh yang mempunyai tabiat dan

karakter-karakter, yang berinteraksi dengan ruh-
ruh makhluk yang menyentuhnya. Dan, ia dalam

ketinggiannya dan kandungannya yang penuh

hikmah, memberi kemuliaan kepada umat manu-

sia, memberinya petunjuk, dan mengarahkannya
sesuai dengan tabiat dan karakter-karakternya.

Juga membenhrk dalam daya tangkapnya dan da-

lam kehidupannya nilai-nilai, gambaran, dan haki-

kat-hakikat yang sesuai dengan kedua sifat ini.

Yaitht, "bmar-bennr tinggi nilniny a" dur "amnt banyak

mengandung hikmah".
Penjelasan hakikat ini cukup membuat kaum

yang bahasanya digunakan oleh Al-Qur' an merasa
mendapatkan pemberian yang besaryang dianuge
rahkan Allah kepada mereka, dan nilai nikmat yang

diberikan Allah kepada mereka. Juga mengingat-
kan kepada mereka tentang sikap berlebihan yang

buruk pada mereka ketika mereka berpaling dari-

nya dan menganggapnya remeh. Karenanya, mere
ka amat layak jika tak diberi perhatian dan tak di-
acuhkan. Oleh karena itu, Al-Qur'an berbicara ten-

tang mereka dan sikap berlebihan mereka. Kemu-
dian mengancam mereka bahwa mereka akan di-

tinggalkan dan tak diacuhkan sebagai balasan atas

sikap berlebihan mereka ini,

'Makn, apakah Kami alwn berhenti menurunknn Al-

fur an kepadamu, karena kamu adalnh kaum yang
melampaui batas?" (az-Zukhruf: 5)

Adalah sesuatu yang menakjubkan, dan senan-

tiasa mengundang ketakjuban, ketika kita sadari
bahwa Allah-dengan keagungan dan ketinggian-
Nya-memberikan perhatian kepada sekelompok
manusia ini. Kemudian Dia menurunkan Kitab de-

ngan bahasa mereka, berbicara kepada mereka
dengan bahasa yang mereka pahami, menyingkap
kan kepada mereka tentang seluk-beluk kehidupan
mereka, menjelaskan kepada mereka jalan petun-
juk, dan menceritakan kepada mereka ceritacerita
orang terdahulu. Jirga mengingatkan mereka ten-

tang sunnah Allah yang telah berlaku pada orang-
orang terdahulu itu. Tapi, setelah ifu mereka malah
mengabaikannya dan berpaling!

Ini merupakan ancaman menakutkan yang di-
tujukan kepada mereka setelah ini dengan meng-
abaikan mereka tentang hisab dan penjagaan ter-
hadap mereka, sebagai balasan atas tindakan ber-
lebihan mereka yang buruk!

Di samping ancaman ini, Al-Qur'an mengingat-
kan mereka tentang sunnah Allah bagi orang{rang
yang mendustakan agama, setelah kepada mereka
diutus para nabi,

"Berapa banyaknya nabi-nabi yang tekh Kami utus

lupada umat-umat yang terdahulu ? Dan, tiad.a selrang

nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka

selalu memperolok-olokkannya. Maka, telah Kami
binasakan lrang-zrang yang lebih besar kekuatannya

dari merelm itu (mu"ryrikin Meknh) dan tel"ah tsrdahulu
(tus ebut dnlnm Al- futi an) pnumpam.aan umnt- umat

masa d.ahulu. "(az-Zukhruf: 6-8)
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Maka, apa yang mereka tunggu, padahal Allah
telah membinasakan orang-orang yang lebih kuat
dari mereka, ketika para pendahulu itu mengolok-
olok para rasul sebagaimana halnya tindakan mere
ka saat ini yang mengolokolok para rasul?

Yang menakjubkan, mereka itu mengakui wujud
Allah, dan penciptaan-Nya terhadap langit dan
bumi. Tapi, pengakuan mereka kemudian tak mere
ka lanjutkan dengan mengakui konsekuensi logis
darinya, berupa menauhidkan Allah dan mengikh-
laskan tawaiiuh kepada-Nya. Sebaliknya, mereka
menjadikan sekuhr bagi-Nya, dan kemudian meng-
khususkan beberapa hewan ternakyang diciptakan
oleh Allah sebagai persembahan untuk sesembah-
an mereka itu. Sebagaimana mereka juga meng-
klaim bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah,
dan mereka menyembah para malaikat itu dalam
bentuk patung-pahrng mereka!

Di siniAl-Qur'an memaparkan pengakuan mere
ka, dan selanjutnya menunjukkan konsekuensi
logis dari pengakuan itu. Kemudian mengarahkan
mereka kepada logika fitrah yang mereka hindari,
dan kepada perilaku yang wajib mereka tempuh ter-
hadap nikmat Allah bagi mereka yang telah men-
ciptakan bahtera dan hewan ternak bagi mereka.
Setelah itu Al-Qur'an mendebat mereka dengan
logika mereka dalam klaim mereka tentang para

malaikat,
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'Dan, sungguh jikn kamu tanyakan kepada mereka,

'Siapalmh y ang merciptnkan lnngit dnn bumi ?', niscaya

mereka akan menjauab, 'Semuanya diciptakan oleh

Yang Mahttperknsa lngi Maha Mengetahui.' Yang men-

jadikan bumi untuk ktmu sebagai tempat menetap dan

D fut membuat ial"an-iaktn di atas bumi untuk knmu su-

pay a knmu itnaolo t p ttunj uk. Dan, Yang menurun-

knn air dari lnngit menurut kadar (yang diperluknn)
lnlu Kami hidupfun fungan air itu negeri yangmnti,
seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam
kubur). Dan Yang meruiptaknn semua y ang berposang-

pasangan dan menjadilan untukmu knpal dan bina-
tang tnnnk y ang knmu tunggangi. Supay a knmu duduk
di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat
Tuh.anmu apabila kamu telnh duduk di atasnya; dan

supaya kamu mengucapkan, 'Mahasuci Tilhan yang
telnh menundukknn semua ini b agi kami padnhal knmi
sebelumnya tidak mnmpu menguasainya, dan sesung-

guhnya kami alrnn lcembali lupadaTilh.an knmi."'(az-
Zukhruf: 9-14)

Orang fuab mempunyai akidah, yang kami duga
bahwa itu adalah sisa-sisa dari agama hanif yang
pertama, yaifu agama Ibrahim a.s.. Namun, saat itu
agama tersebut telah sesat dan menyimpang, juga

banyak disusupi legenda. Dalam akidah mereka itu
masih ada tersisa kepercayaan yang fitrah yang tak
dapat mereka ingkari, yaitu pengakuan akan ke-
beradaan Pencipta semesta ini, Allah. Karena se-

mesta ini, menurut logika fitrah, tak mungkin tim-
bul seperti ini tanpa ada yang menciptakannya.
Dan, tak ada yang dapat menciptakan semesta ini
kecuali Allah. Namun, mereka berhenti pada haki-
katini saja, yang sesuai dengan fitrah merekayang
sederhana pada bentuk lahirnya, dan mereka tak
mengakui konsekuensi-konsekuensi alaminya,

'Dan, sungguh jika knmu tanyaknn kepada mereka,

'Siapalcah yang mmtiptnknn lnngit dnn bumi?', nismya

mereka akan menjawab, 'Semuanya diciptaknn oleh

Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui."'(az-
Zukhnrf:9)

Jelas bahwa dua sifat ini,'Malnp nlnsa lngi Mahn
Mmgetahui",bukanlah dari ucapan mereka. Karena
mereka mengakui bahwayang menciptakan langit
dan bumi adalah "Allah". Namun, mereka tak me-

ngenal Allah dengan sifat-sifat-Nya, seperti yang
dijelaskan oleh Islam. Sifat-sifat positif ini yang
membuatAllah dalam diri mereka mempunyai pe-

ngaruh yang efektif dalam kehidupan mereka dan
kehidupan semesta ini. Mereka mengenal Allah se-

bagai Pencipta semesta ini, dan pencipta mereka.
Namun, mereka kemudian mengambil sekutu di
samping-Nya. Hal ini karena mereka tak mengenal-
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Nya dengan sifat-sifat-Nya yang menafikan konsep
syirik itu, dan menjadikannya tampak sesat dan
menggelikan.

AI-Qur'an di sini memberitahukan mereka bah-

wa Allah, yang mereka akui sebagai Pencipta langit
dan bumi ini, adalah 'Mahapnknsa lngi Mahn Menge-

tahui"" Dia Mahaperkasa dan Dia Maha Menge
tahui. Maka, Al-Qur'an memulai pembicaraan ke-
pada mereka dari pengakui mereka, setelah me-
ngajak mereka melangkah ke langkahlangkah se-

lanjutnya setelah pengakuan ini.
Kemudian mengajak mereka melangkah lagi

dalam mengenal Allah dengan sifat-sifat-Nya, dan
menjelaskan anugerah-Nya atas mereka setelah
penciptaan,

"Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat

menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi
untuk lamu supaya ktmu mendapat petunjuk." (az-

Zukhruf: 10)

Dijadikannya bumi ini siap untuk dipergunakan
oleh manusia adalah fakta yang dipahami oleh se-

mua orang berakal di semua generasi, dalam suafu
bentuk pemahaman tertentu. Dan, orang-orang
yang menerima Al-Qur'an ini pada pertama kali
barangkali memahami dengan melihat bumi ini di
bawah kaki mereka dan mudah dijalani, di depan

mereka terbentang tanah yang siap untuk ditanami,
dan secara umum bumi ini siap dijadikan tempat
hidup dan berkembang biak.

Kitapada zziman sekarang memahami fakta ini
dalam lingkup yang lebih luas dan bentuk yang le-

bih mendalam, sesuai dengan tingkatan pengetahu-

an kita tentang tabiat bumi ini dan sejarahnya yang
jauh dan dekat-jika teori dan hipotesis kita benar
dalam masalah itu. Dan, orang-orang yang datang
setelah kita akan mendapati hakikat tersebut dalam
skup dan kedalaman yang lebih tinggi lagr dari yang

kita capai. Nash ini akan terus meluas, mendalam,
dan menyingkapkan cakrawala dan skupskup
baru, setiap kali pengetahuan manusia bertambah
luas dan bertambah maju, serta tersingkap pelbagai

hal yang sebelumnya tak mereka ketahui.
Kita saat ini menangkap hakikat dijadikannya

bumi ini mudah untuk dijadikan tempat hidup oleh
manusia, dan padanya manusia menemukan pel-

bagai jalan untuk hidup, dengan melihat fakta bah-

wa planet ini telah melewati beberapafase perubah-

an, hingga akhirnya menjadi planetyang dapat di-
diami oleh manusia. Dan, dalamfase-fase tersebut,
permukaan bumi berubah-ubah dari bebatuan yang

kering dan keras menjadi tanah yang subur dan
dapat ditanami tetumbuhan. Di atas permukaannya
terbentuk air yang berasal dari persenyawaan hi-
drogen dan oksigen. Bumi juga berputar di poros-

nya, sehingga permukaannya menjadi stabil suhu-

nya dan dapat didiami makhluk. Kecepatan per-
putarannya juga depikian tepat, sehingga benda
dan maldrluk hidup dapat berdiam stabil di permuka-
annya, dan tak berhamburan ke angkasa.

Kita juga mengetahui dari hakikat ini bahwa
Allah meletakkan beberapa karakter tertenhr dalam
planet bumi ini, di antaranya adalah gravitasi bumi.

Juga menjaganya dengan satu lapisan udara sehing-
ga memungkinkan adanya kehidupan di muka
bumi. Jika udara yang mengeliling planet ini ter-
lepas dari gravitasi bumi, niscaya tak mungkin ada
kehidupan di atas permukaan bumi ini. Sebagai-

mana tak ada kehidupan di permukaan planet-pla-

net lain yang lemah gravitasinya, sehingga udara-
nya lepas, seperti bulan misalnya!

Gravitasi ini Allah jadikan secara serasi dengan
daya-daya dorongyang terlahir dari gerakan bumi,
sehingga dapat menjaga benda dan makhluk hidup
dari terlempar ke langit lepas. Pada waktu yang sa-

m4 hal itu membuat benda dan makhluk hidup da-

pat bergerak dengan bebas di muka bumi. Semen-
tara jika gravitasi itu bertambah dari ukuran yang
sesuai, niscaya akan menempellah benda dan
makhluk hidup dengan bumi, dan menjadi sulitlah
mereka untuk bergerak. Demikian juga tekanan
udara akan bertambah, sehingga mereka pun akan
melekat total ke bumi, atau menjadi tergencet se-

perti kita menggencet lalat dan nyamuk dengan
pukulan yang memusatkan tekanan padanya, tanpa
kita sentuh dengan tangan kita! Dan, jika tekanan
ini lebih ringan dari biasanya, niscaya dada kita akan
pecah, demikian juga seluruh pembuluh darah kita!

Kita juga mengetahui dari hakikat diciptakannya
bumi mudah dijalani dan mudah untuk dijadikan
tempat hidup, bahwa Allah telah menetapkan pel-

bagai keserasian padanya. Sehingga, dengan ada-

nya ihr semua, manusia bisa hidup di muka bumi ini
dan mudah menjalani hidup mereka. Sementara
jika salah satu dari keserasian itu terganggu, nis-
caya menjadi mustahillah kehidupan ini dan men-
jadi sulit. Di antara keserasian itu adalah apa yang

telah kami sebutkan tadi. Di antaranya pula adalah

menjadikan kumpulan air yang besar yang terkum-
pul di atas permukaan bumi, berupa lautan dan
danau, dapat menyerap gas-gas beracun yang
terjadi dari banyak interaksi yang terjadi di muka
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bumi. Juga menjaga udaranya sehingga teru s men-
dukung kehidupan makhluk yang ada di muka
bumi.

Selain itu, di antaranya juga adalah menjadikan
tetumbuhan sebagai perangkat penyeimbang an-
tara oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup agar
mereka hidup, dan oksigen yang dihasilkan oleh te
tumbuhan dalam proses fotosintetis yang ia laku-
kan. Seandainya tidak ada keseimbangan ini, nis-
caya makhluk hidup akan merasa tercekik setelah
lewat beberapa waktu.

Seperti itulah. Banyak terdapat bukti bagi haki-
kat, "Yangmenjadiknn bumi untuk knmu sebagai tem-
pat menetap dnn Di.a membuatj al"an-jalnn di atas bumi
untuk kamu", yang terungkap bagi kita setiap hari,
dan yang ditambahkan kepada pengertian yang di.
capai oleh orang{rang yang dibidik oleh Al-Qur'an
ini pada pertama kali. Semuanya menunjukkan
mahabesarnya kekuatan dan pengetahuan Pen-
cipta langit dan bumi ini. Dan, semua itu membuat
hati manusia merasakan adanya tangan yang Maha-
kuasa yang mengatur semua ini, ke mana saja pan-

dangan matanya mengarah dan hatinya terdetik.
Juga membuat ia berpikir bahwa ia tak diciptakan
untuk suatu kesia-siaan, dan tak dibiarkan sendi-
rian. Tangan Yang Mahakuasa ini memegangnya,
mengarahkan langkahJangkahnya, dan mengurus
urusannya dalam setiap langkahnya dalam kehi-
dupan, sebelum kehidupan dan setelah kehidupan!

"...Supayalatmumendapatpetunjuk."(az-Zulchnrf:
10)

Karena ketika manusia mentadaburi semesta ini
dan menyaksikan hukum-hukum yang saling ber-
kesesuaian dalam alam semesta ini, ifu semua cukup
untuk memberi petunjuk hati kepada Pencipta alam
semesta ini, yang menciptakan sistem yang amat
teliti dan menakjubkan itu.

Setelah itu Al Qur'an melangkah bersama mere
ka lebih lanjut untuk melihat awal kehidupan dan
makhlukhidup, setelah menjadikan bumi ini dapat
didiami oleh manusia dan menjadi tempat yang
cocok bagi kehidupan.

'Dan Yangmenurunknn air d.ari langit menurut knlar
(yang diperluknn) klu Kami hidupknn dengan air itu
negni yang mati, seperti itulah knmu aknn dikeluarknn
(dari dalam kubur)." (az-Zukhruf: 11)

Air yang diturunkan dari langit itu diketahui dan
dilihat oleh semua manusia. Namun, kebanyakan
manusia melihat kejadian yang menakjubkan ini
tanpa terbangkitkan hatinya dan tanpa tergetar

batinnya, karena ia sudah terbiasa dan berulang-
ulang melihat hal itu. Sedangkan, Nabi Muhammad
saw. menerima butir-butir hujan itu dengan penuh
cinta, penyambutan, penerimaan, dan kegembira-
an. Karena ia datang kepadanya dari Allah. Hal ini
mengingat bahwa hatinya yang hidup itu memaha-
mi ciptaan Allah YlnS Mahahidup dalam butir-butir
hujan ini, dan melihat tangan-Nya Yang Maha Men-
cipta! Seperti itulah seharusnya hati yang bersam-
bung dengan Allah dan namus-namus-Nya dalam
wujud ini menyikapi ciptaanciptaan Allah. Karena,
ia adalah anak dari namus-namus ini, yang bekerja
dalam semesta ini, sementara penglihatan Allah
selalu mengawasinya dan tangan Allah selalu aktif
bekerja dalam setiap detik dan setiap butir hujan
tersebut.

Panasnya hakikat ini tak menjadi dingin, juga tak
mengarungi pengaruhnya, ketika kita menyadari
bahwa air hujan ini asalnya adalah uap yang naik
dari bumi, yang kemudian menebal di angkasa.
Karena siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa
yang menjadikan air di dalamnya? Siapa yang me
nimpakan panas kepada air tersebut? Siapa yang
menjadikan tabiat air itu menguap dengan adanya
panas? Siapa yang meletakkan sifat menaik ke atas
pada uap tersebut, dan sifat menebal di angkasa?
Siapa yang meletakkan sifat-sifat lain dalam semesta
ini yang menjadikan uap yang menebal itu dipenuhi
listrik, yang saling bertemu dan meledak sehingga
jatuhlah air? Apa itu listrik? fua karakteristik serta
rahasia-rahasia tersebut yang ujungnya mengaki-
batkan turunnya air hujan?

Tapi, kita sering menjadikan ilmu pengetahuan
sebagai beban-beban yang menghalangi kita unhrk
merasakan denyut alam semesta yang menakjub-
kan ini. Kita biasanya tidak menjadikan ilmu penge
tahuan sebagai pengetahuan yang membuat lem-
but perasaan dan menghaluskan hati!

'Dan Yang menurunknn air dnri langit menurut kndnr
(yang dipnlukan)...."

Ia telah ditetapkan kadarnya dengan teliti, se-

hingga takberlebihan yang menyebabkan bumi ini
tenggelam, juga tak kekurangan sehingga mem-
buatbumi mengering dan kehidupan menjadi bina-
sa. Kita melihat ketepatan yang menakjubkan ini
dan saat ini kita mengetahui urgensinya bagi ada-

nya kehidupan dan menjaga kehidupzui itu seperti
yang dikehendaki Allah.

"...Lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang
m.ati...."
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Menghidupkan dari ketiadaan. Dan, kehidupan
itu mengikuti air. Karena dari airlah semua ke-
hidupan itu berasal.

".. .Seperti itulah kamu akan diluluarknn (dnri dalnm
kubur)." (az-Zukhruf: 11)

Karena yang menciptakan kehidupan ini pada
pertama kalinya, seperti itu pula Dia akan meng-
ulang kembali kehidupan. Dia yang mengeluarkan
makhluk hidup pertama kali dari tanah yang mati,
seperti itu pula Dia akzrr mengeluarkan makhluk
hidup dari tanah yang mati itu pada hari Kiamat.
Karena mengulang dari awal itu bukanlah sesuatu
yang sulitbagiAllah .

Kemudian ternak-ternak ini mereka jadikan se
bagian untukAllah dan sebagian lagi untuk selain
Allah, padahal bukan untuk tujuan ini Allah men-
ciptakan hewan ternak itu. Dia menciptakan hewan
ternak sebagai nikmat-Nya untuk manusia, yang
mereka dapat kendarai sebagaimana mereka me-
ngendarai kapal. Selanjutnya mereka bersyukur
kepada Allah atas ditundukkannya hewan ternak ihr
untuk mereka, dan mereka pun menerima nikmat
Allah dengan carayang seharusnya,

'Dan Yang menciptalan semua y ang bnpasang-pasa-
ngan dan mmja"dilan untukmu knpal dnn biratang tu-
rutkyangknmu tunggangi. Supaya knmu dudukdi atas
pungungnya leemudian knmu ingat nikmnt Tilhnnmu
apabiln lmmu tel"ah duduk di atnstya; d"an npaya lamu
mengucapknn, Mahasuci Tuhan yang telah menun-
duklmn semua ini bogi knmi padahnl knmi sebelumnya

tidak mampu menguasainya, dnn sesungguhnya kami
almn lvmb ali l"p od" Tuhnn lwmi. "' (az-Zu7<lrlrltrfz 12-

t4)

Saling berpasang-pasangan itu merupakan kai-
dah kehidupan, seperti yang disinggung oleh ayat
ini. Sehingga, semua makhluk hidup itu ber-
pasangan. Hingga sel yang satu yang pertama, juga
mengandung karakter-karakter jantan dan betina
bersamanya. Bahkan, barangkali sifat-sifat berpa-
sang-pasangan itu merupakan kaidah semesta se-

luruhnya, bukan kaidah kehidupan semata. Hal ihl
jika kita melihat kaidah semesta ini merupakan
atomyang terbentuk dari elekhon negatif dan pro
ton positi{ sepertiyang ditunjukkan oleh kajian-kaji.
an alam hingga saat ini.

Yang jelas, sifat berpasang-pasangan merupakan
sesuatu yang amatjelas dalam kehidupan ini. Allah-
lah yang menciptakan pasang-pasangan ihr seluruh-
nya, baik manusia maupun bukan manusia,

"Dan menjadikan untukmu knpal dan binntang ternak
yang lamu tungangi." (az-Ztil<hruf: 12)

Dengan ini, Al-Qur'an mengingatkan manusia
nikmatAllah yang diberikan kepada mereka, yang
telah memilih mereka menjadi khalifah-Nya di
bumi ini, dan telah menundukkan bagi mereka
pelbagai kekuatandan energi di dalamnya. Setelah
itu Al Qur'an mengarahkan mereka kepada etika
yang wajib mereka jalankan, yaitu mensl'ukuri
nikmat ini dan dipilihnya mereka menjadi khalifah
Allah. Juga agar mereka selalu mengingat Sang
Pemberi nikmat setiap kali mereka mendapatkan
nikmat. Sehingga, hati mereka senantiasa bersarn-
bung dengan Allah pada setiap gerakan dalam ke-
hidupan,

"Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian
knmu ingat nikmat Tilhanmu apabila knmu telah du-
duk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan,
'Mahasuci Tuh"an yang tel"ah menundukknn semua ini
bagi knmi padahal kami sebelumnya tidak mampu
menguas axny a. "' (az-Zv7<hruf: 13)

Kami sama sekali tak mampu membalas nikmat
Allah dengan nikmat sejenisnya, dan yang kami bisa
hanyalah bersyukur atas nikmat ini.

Kemudian agar mereka mengingat bahwa mere-
ka setelah menjalankan tugas sebagai khalifah di
muka bumi ini akan kembali kepada Rabb mereka.
Kemudian Dia memberi balasan kepada mereka
atas apa yang mereka perbuat saat mereka men-
jalankan tugas kekhalifahan itu, yang padanyaAllah
melengkapi mereka dengan nikmat-nikmat-Nya.
Juga menundukkan bagi mereka pelbagai kekuatan
dan energi padanya,

"Sesungguhnya knmi akan kembali kepada Tithan
knmi. " (az-Zril<hr$: 14)

Ini adalah etika yang wajib mereka jalankan ter-
hadap Sang Pemberi nikmat, yangAllah ajarkan ke
pada manusia. Etika ini mengajarkan agar kita me-
ngingatnya setiap kali kita mendapatkan nikmat
dari nikmat-nikmatAllah yang memenuhi diri kita,
dan yang selalu bergelimang di sekeliling kita... tapi
kita kemudian melupakannya!

Etika Islam pada masalah ini amat kuat hubung-
annya dengan pendidikan hati dan penghidupan
dhamir. Dan, ia bukan semata ritus yang dilakukan
ketika berada di atas kapal dan hewan tunggangan.

Juga bukan semata kata-kata yang diucapkan lidah!
Namun, ia adalah usaha menghidupkan perasaan

agar ia merasakan hakikat Allah dan hakikat
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hubungan antara Allah dengan hamba-hamba-Nya.
Sehingga, manusia merasakan tangan kekuasaan-
Nya dalam segala hal yang melingkupi mereka.
Juga segala sesuatu yang mereka nikmati berupa
apa yang ditundukkan oleh Ailah bagi mereka, yang

semata anugerah dari Allah, tanpa balasan dari
manusia. Dan, mereka sama sekali tak mampu se
dikit pun untuk membalas anugerah Allah itu.

Setelah itu hati merekatetap merasatakut meng-
hadapi hari pertemuan dengan-Nya, ketika amal
perbuatannya dihisab. Semua perasaan ini dapat
menjaga hati manusia tetap dalam keadaan terjaga,
merasa, dan sensitif. Sehingga, tak pernah lalai dari
muraqabah kepada Allah. Juga tak pernah beku,
menjadi bodoh, stagnan, lalai, dan lupa.

Keinskaran Kaum ;;" karena
Memegang Tradisi Lama

Setelah itu, Al-Qur'an menyelesaikan masalah
legenda malaikat yang mereka jadikan sebagai
tuhan-tuhan. Karena, mereka menyangka bahwa
para malaikat adalah putri-putri Allah, padahal
malaikat itu hanyalah hamba-hamba Allah,

3;'K 6A.ij Ot-r:A . DG 3e,{t \ kr
t,tu {s:J6 }6. SUIt'L}i ; & W
,ll Ea .,cl:. s? qJ 3:J;i.rit $

.qti.r /1.^ 6 t//-.tz,4z-,t t.t./J-t3{=yJl + +,tJ l:3*0, *.5
iKgtx\tfut#fr "Wc.i,ti"Tt
62,:;ifitb66yf :;i*"ialr
&*Yi;liic"5$65t'o!;ti"&e1
par,$$,t#J#st*_b$+ytv,

&+'S:rtU;s
'Merekn menj a"diknn sebagian dnri hnmba-hamba-Ny a

sebagai bagian daripada-Ny a. Sesungguhny a manusia

itu benar-benar pengingkar |angnyata (terhndap rah-
mat Alkh). Patutkth Dia mengambil annk wanitn dttri
yang diciptakanrNya dan Dia mengkhususkan buat
kamu anak laki-kki? Padahnl apabiln salnh seorang

di antara merekn diberi knbar gembira dtngan apayang

dyadikan sebagai misal bagi Allnh Yang Mahn Pemu-
rah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat
menahan sedih. Dan, apaknh patut (menjadi anak
Alkh) lrangyang dibesarknn dal"am luadaan berper-

hiasan sednng dia tidak dapat memberi alasan yang
terang dalam pertengkaran? Dan, merekn menjadikm
malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba'
hnmba Alkth Yang Mah.a Pemurah sebagai orang-orang

wanita. Apaknh merekn menyalcsikan penciptaan ma-
hikn-malaiknt itu? Kelnk aknn dituliskan persaksian

mereka dan merekn akan dimintai pntangungjazaab-
an. Dan merekn berknta, :Jikn AIkh Yang Mahn Pe'
murah menghendaki, tentulnh knmi tidak menyembah

merekn (makikat).' Mereka tidak mempuny ai p enge -

tahuan sedikit pun tentang itu, merekn tidak l"ain hanya-
Lah menduga-duga belakn. Atau, adakah Kami mem-

berikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-
Qi an, lalu merekn berpegangdengan kitab itu? Bah'
knn mnekn berkata, 'Sesungguhnya kami mendapati
bapak-bapak kami menganut suatu agama, dnn sesung-

guhnya kami oqang-zrang yang mendapat petunjuk
dengan (mengikuti) jejak mnekn.' Dan demikianlnh,
Kami tidak mengutus sebelum knmu seorang pemberi
pningatanpun dalam suatu negeri, melninknn lrang-
orang lang hidup mewah di negeri itu berknta, 'Se-

sunguhnya knmi men^dnpati bapak-bapak kami meng-

anut suatu agamn dan sesungguhnya lcnmi atalahpe-
ngikutj qakjqak mnekn.' (Rnsul itu) bnkata, Apolilh
(ka*u akan mengikutinya juga) seknlipun aku mem-

baw a untukrnu (agam^a) yang kbih (nyan; mzmbni pe'
tunjuk daripada apa yang knmu d"apati bapak-bapak-
mu menganutnya?' Mereka mmjawab,'Sesungguhnya
kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk
meny amp aikanny a.' Maka, Knmi b irux aknn mereka.

Maka, perhatikanlah bagaimana lrcsudahan zrang-
zrang yang mendustakan itu." (az-Ztil<hruI: 15-25)

A1 Qur'an mengepung legenda ini dan meng-
hadapinya dalam diri mereka dari segenap penjuru.
Tak ada celah yang terbuka yang tak digunakan Al-
Qur'an unfuk menyerangnya, dan Al-Qur'an dalam
semua hal ini menghadapi mereka dengan logika

t3-'f.;1dF\;il6v,jiA{F*i:4rfr {-,sy
6ti ies y r.i e *; ".# neju eKs

& 9' d e,3\; 6P 65 -li :e 6 tvr i6 (ruy
rjffiv 51; f *,t-u 4 K4fuJJ$ #
a6"sT;Aau*srIt*,;$crey
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mereka, pakem-pakem mereka, dan realitas ke-
hidupan mereka. Sebagaimana halnya Al-Qur'an
juga menghadapi mereka dengan menunjukkan
nasib akhir orang-orang terdahulu yang bersikap
dan berkata seperti mereka dalam masalah ini.

Al-Qur'an mulai menggambarkan betapa remeh
dan tak berharganya legenda, dan betapa ucapan
mereka tentang hal itu mengandung kekafiran yang
jelas,

' Mnekn mmj a.diknn sebagian dnri lrumba- hnmba- Ny a

sebagai bagian daripada- Ny a. Sesungguhnya manusia

itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap

r ahmat Allah). " (az-Zril<hruf: 15)

Karena para malaikat adalah hamba-hamba
Allah, sementara menisbahkan para malaikat se-

bagai anakAllah berarti menafikan status sebagai
hamba dari para malaikat itu, dan mengkhususkan
kepada mereka kedudukan yang dekat dengan
Allah. Padahal, mereka itu adalah hamba-hamba
Allah sebagaimana hamba-hamba-Nya yang lain.
Dan, tak ada alasan untuk mengkhususkan mereka
dengan status selain sebagai hamba Allah, dalam
hubungan mereka dengan Rabb mereka dan Pen-

cipta mereka. Dan semua ciptaan Allah adalah
hamba-Nya yang ikhlas menyembah-Nya. Sehing-
ga, klaim manusia seperti ini membuatnya menjadi
kafir dengan amat jelas.

Setelah itu Al-Qur'an mendebat mereka dengan
logika dan kebiasaan mereka. Kemudian mencela
kelemahan klaim mereka bahwa para malaikat
adalah wanita dan merupakan putri-putri Allah,

"Patutlmh Dia mmgambil annk uanita dari y ang di-
ciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu
anak lnki-Laki?" (az-Zril<hrfiz 16)

JikaAllah mempunyai anak, maka mengapa Dia
memilih anak wanita dan memberikan anak laki-
laki kepadamereka saja? Apakahpantas jika mere
ka mengklaim seperti ini, sementara mereka sen-

diri merasa sedih sedih dan tak bahagia ketika me
reka mendapatkan anak wanita?

'Padah"al apabiln sal.ah seorangdi antaramnekn diberi

knbar gembira dmgan apayangdijadiknn sebagai misal

bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya

hitam pekat sedang dia amat menahan sedih." (az-

Zukhruf: f7)

Bukankah sudah selayaknya dan adab yang baik
bahwa mereka tak menisbahkan kepadaAllah apa
yang mereka sendiri merasa sedih ketika diberi-

tahukan tentang hal itu? Bukankah suatu kepantas-
an dan adab yang baik jika mereka tak mengkhu-
suskan bagi Allah anak wanita yang senang berper-
hiasan, santai, dan lembut, sehingga tak mampu
berdebat dan berperang; sementara mereka-dalam
lingkungan mereka-membanggakan kekesatriaan
dan kepandaian ber$ebat kaum pria?!

Al-Qur'an di sini mendebat mereka dengan logi-
ka mereka sendiri, dan membuat mereka malu
karena mereka memilih apa yang mereka tidak
senangi untuk dinisbahkan kepada Allah. Maka,
mengapa mereka tak memilih apa yang mereka
anggap baik dan yang membahagiakan untuk ke-
mudian mereka nisbahkan kepada Rabb mereka,
jika memang mereka harus memilih seperti itu?!

Kemudian Al-Qur'an mengepung mereka dan
legenda mereka dari segi lain. Mereka mengklaim
bahwa para malaikat adalah wanita. Maka, atas
dasar apa mereka mengklaim seperti itu?

"D an mer e ka menj adikan malaikat -malaikat y ang
mneka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha
Pemurah sebagai orang-orang w anita. Apaknh merekn

mm1 akiknn perniptaan m"alniknt-mal"ail<at itu ? Kelnk
akan dituliskan persalcian merekn dnn merekn akan
dimintai p er tanggungj aw ab an. " (az-Ztil<hruf: 19)

Apakah mereka menyaksikan penciptaan para
malaikat itu sehingga mereka mengetahui bahwa
para malaikat itu adalah wanita? Karena pandangan
mata adalah hujjah dan dalil yang cocok untuk di-
jadikan landasan oleh pihak yang mengklaim. Se-

mentara mereka tak dapat mengklaim bahwa mere
ka menyaksikan penciptaan para malaikat itu.
Namun, mereka memberi kesaksian seperti ini dan
mengldaimnya. Oleh karena ifu, mereka harus me
nanggung konsekuensi kesaksian mereka atas apa
yang sebenarnya tak mereka lihat sendiriit.), "Kekk
aknn ditulisknn persalcian merekn dnn merekn almn
dim int ai p er t anggungj aw ab an. "

Setelah itu, Al-Qur'an menelusuri kedustaan
mereka dan debat serta alasan yang mereka buat-
buat,

'D an muekn bn kata, Iikn Alkh Yang Mahn Pemurah
menghendaki, tentulah knmi tidak meny embah merekn

(malaikat).' Mer eka tidak memp uny ai p engetahu an
sedikit pun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah
menduga- duga b elnkn." (az-Zukhruf: 20)

Mereka berusaha lari ketika mereka dikepung
oleh pelbagai hujjah, dan legenda mereka itu run-
tuh. Sehingga, mereka pun beralasan dengan "ke-
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hendak Allah", sambil menduga bahwa Allah ridha
dengan tindakan mereka yang menyembah ma-

laikat. Karena, jika Allah tak ridha, niscaya Dia tak
akan memberi kemampuan kepada mereka untuk
menyembah para malaikat itu, dan tentulah Allah
akan melarang mereka berbuat seperti itu!

Perkataan ini merupakan pendustaan atas haki-
kat. Karena segala sesuatu dalam wujud ini hanya
terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah
benar adanya. Namun, di antara kehendak Allah itu
adalah menjadikan dalam diri manusia kemampuan
untuk memilih petunjuk atau memilih kesesatan.
Kemudian Allah membebaninya untuk memilih
petunjuk dan meridhai hal itu baginya, serta tak
meridhai kekafran dan kesesatan baginya. Meski-
pun, kehendak-Nya menetapkan unfuk mencipta-
kan manusia dalam keadaan dapat menerima pe
tunjuk atau kesesatan.

Maka, ketika mereka beralasan dengan "kehen-

dak Allah" itu, berarti mereka hanya rneraba-raba
saja. Mereka takyakin bahwaAllah menghendaki
mereka unfuk menyembah malaikat. Karena, dari
mana datangya keyakinan seperti itu kepada mere-
ka?'Merekn tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun
tentang itu, merekt ild;k kin hnnlakh menduga-duga

belaka", dan mereka mengikuti ilusi dan praduga.

'Atau, adakth Knmi memberiknn sebuah kitab kzpadn
mereka sebelum Al-Qi an, lalu mereka berpegang

dengan kitab itu?" (az-ZtilrJlirlud:2l)

Dan, mereka bersandar kepada itu dalam klaim
mereka, bersandar kepada hal itu dalam ibadah me-

reka pula, berpegang pada kebenaran yang ada pada-

nya, dan berfumpu pada dalil yang ada padanya!

Seperti itulah Al-Qur'an memotong jalan bagi
mereka dari segi ini. Juga menegaskan bahwa aki-
dah itu tak bisa disusun dari dugaan-dugaan, juga
tak bisa bersandar kepada praduga dan ilusi. Na-

mun, ia harus diambil dari Kitab Suci yang datang
dari sisi Allah, untuk kemudian orang{rang yang
diberikan Kitab Suci itu b'erpegang padanya.

Pada batas ini, Al-Qur'an menyingkapkan san-
daran mereka satu-satunya dalam meyakini legen-
da yang kosong ini, yang tak berlandaskan dalil.
Dan, mereka menjalankan ibadah yang batil ini
yang tak bersandarkan kepada Kitab Suci,

"Bahknn, merekn berknta, 'Sesungguhnya knmi men-

dapati bapak-bapak knmi menganut suatu agam.a, dan
sesungguhnya knmi orang-orang y ang mendapat petun-
jukdengan(mengikuti) jejakmnekn."'(az-Znl<hruf :
22)

Ini merupakan ucapan yang mengundang ce-
moohan, di samping itu ia adalah kosong dan tak
bersandar kepada kekuatan. Namun, ia semata
ucapan ikut-ikutan dan taklid semata; tanpa tadabur,
tafakur, huiiah, dan dalil. Ia adalah gambaran yang
mengenaskan, yang menyerupai hewan ternak
yang berjalan ke,mana saja ia digiring, tanpa ber-
tanya, "Kemana [ita berjalan?"Juga tak mengetahui
arah jalan!

Sementara Islam adalah risalah yang membebas
kan pemikiran dan perasaan, dan ia tak mengenal
taklid yang buruk ini. Juga tak mengakui sikap ikut-
ikutan dan taklid buta terhadap nenek moyang,
dalam dosa.dan hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam
masalah akidah harus ada landasannya, harus di-
dukung hujiah, harus disertai tadabur dan tafakur,
dan selanjutnya pilihan yang dilandaskan pada pe-

ngetahuan yang utuh dan keyakinan.
Pada akhir perjalanan ini, Al-Qur'an menam-

pilkan kepada mereka bentuk akhir nasib orang-
orang yang mengatakan seperti itu, dan yang me-
ngikuti jalan mereka dalam sikap ikut-ikutan dan
taklid, serta berpaling dan mendustakan kebenar-
an. Mereka mengatakan hal itu setelah ngotot
mempertahankan qaran yang mereka anut mes-

kipun sudah diberikan penjelasan yang amat terang
benderang!

'Dan demikianlnh, Kami tidnk mengutus sebelum knmu
seorangpembni puingatan pun dnlnm suatu ntgni, me-

lninknn zrang-orang lang hidup mewah di negeri itu
berknta,'Suung;uhnya lami mendapati bapak-bapak
ktmi menganut suatu agama dan sesunguhnya kami
adal"ah pengikut jejak-jejak merekn.' (Rnsul itu) ber-

knta, Apalah (kamu akan mengikutiny a juga) seknli-
pun aku memtrawa untukmu (agamn) y ang lzbih (nyan)
memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati
b ap ak- b ap akmu menganu tny a ?' Mer e ka menj aw ab,

'Snunguhnya kami mengingknri agama yang kamu
diutus untuk mmyampailcannya.' Makn, Knmi binnsa-

knn merekn. Malm, puhntiknnlnh bagaim"an"a lesudah-

an orang-lrang y ang mendustalmn itu. " (az-Zril<hrat:
23-25)

Seperti itulah tampak jelas bahwa tabiat orang-
orang yang berpaling dari pehrnjuk adalah satu, dan
huijah mereka juga sama dan sering diulang-ulang,
"S esungguhny a kami mendap ati b ap ak- b ap ak kami
menganut suatu agam.a, d.an sesunguhnya kami orang-

lrang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti)
jejak mnelm." Atnu, "Sesungguhnya lmmi a"dnl"ah prng-
ikut j ej ak-j g ak mereka. "
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Setelah itu hati mereka ditutup dalam keadaan
mengikuti kata-kata yang terulang ini. Dan, akal
mereka menjadi buta tanpa mentadaburi sesuatu
yang baru, meskipun itu lebih benar dan lebih ber-
manfaat. Juga meskipun hal ihr didukung oleh dalil.
Dan, kemudian yang terjadi adalah penghancuran

dan azab bagi orang{rang yang tak ingin membuka
kedua matanya untuk melihat, atau membuka hati-
nya unfuk merasakan, atau membuka akalnya un-
tuk mencari kejelasan

Inilah akhir nasib kelompok manusia itu, yang
dipaparkan kepada mereka dengan tujuan agar
mereka dapat melihat dengan jelas konsekuensi
jalan yang mereka tempuh itu.
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'T)an ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada
bapaknya dan kaumnya,'Sesungguhnya aku
tidak bertanggung jawab terhadap apa yang
kamu sembatr, (26) tetapi (aku menyembah)
Thhan Yang menjadikanku. Karena" sesung-
guhnya Dia akan memberi hidayah kepada-
ku.' (27) Dan (lbrahim a.sJ menjadikan kalimat
tauhid itrr kalimatyangkekal pada keturunan-
nya supaya mereka kembali kepada kalimat
tauhid itu. (28) Tetapi, Aku telah memberikan
kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-
bapak mereka sehingga datanglah kepada me-
reka kebenaran (Al-Qgr-an) dan seorang rasul
yang memberi penjelasan. (29) Dan, tatkala
kebenaran (Al-Qur-an) itu datang kepadab,aL{;\&|,f*,.;r1:irtoftJ{r(sy-
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mereka, mereka berkatan'Ini adalah sihir dan
sesungguhnya kami adalah orang-or:rng yang
mengingkarinya.' (30) Dan, mereka berkata"
'Mengapa Al-Qgr-an ini tidak diturunkan ke-
pada seorang besar dari salah sahr dari dua
negeri (Mekah dan Thaif) iniP (31) Apakah
mereka yang membagi-bagi rahmat Thhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka Peng-
hidupan mereka dalam kehidupan dunia' dan
kami telah meninggikan sebagian mereka atas
sebagian yang lain beberapa derajat agar se-

bagian mereka dapat mempergunakan se-

bagran yang lain. Dan, rahmat Thhanmu lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan. (32)

Sekiranya bukan karena hendak menghindari
manusia menjadi umat yang satu (dalam ke-
ka.Iiran), tenhrlah kami buatkan bagi orang-
orang yang kafir kepada Ttrhan Yang Maha
Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah me-
reka dan (;uga) tangga-tangga (p"tak) yang me-
reka menaikinya- (33) Dan (Kami buatka"n pula)
pinhr-pintu (p""ak) bagi rumah-rumah mereka
dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka
bertelekan atasnya. (34) Dan, (Kami buatkan
pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk
mereka). Semuanya itu ddak lain ha^nyalah ke-
senangan kehidupan dunia, dan kehidupan
akhirat itu di sisi Thhanmu adalah bagi orang-
orang yang bertakwa- (35) Barangsiapa yang
berpaling dari pengajaran Tirhan Yang Maha
Pemurah (Al-Q,rr'*), k"ttti adakan baginya
setan (yang menyesatkan), maka setan itulah
yang menjadi teman yang selalu menyertai-
nya. (36) Sesungguhnya setan-setan itu benar-
benar menghalangi mereka dari jalan yang
benar dan mereka menyangka bahwa mereka
mendapat petunjuk. (37) Sehingga, apabila
orang-oriang yang beqpaling ihr datang kepada
kami (di hari Kiamat), dia berkatan 'Aduhai,
semoga (i"."k) antaraku dan kamu seperti ja-
rak antara masyrik dan maghrib.IVlakao setan
ihr adalah sejahatjahat teman (yang menyertai
manusia).' (3S) (Harapanmu itu) sekali-kali
ddak akan memberi ma"nfaat kepadamu di hari
ittr karena kamu telah menganiaya (dirimu sen-

diri). Sesungguhnya kamu bersekutu dalam
azab inr. (39) Maka", apakah kamu dapat men-
jadikan orang ytrng pekak bisa mendengar atau
(dapatkah) kamu memberi petunjuk kepada
orang yang buta (hatinya) dan kepada orang
yang tetap dalam kesesatan yang nyataP (40)

Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebe-

lum kamu mencapai kemenangan), maka se-

sungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di
akhirat). (at) Atau, Karni memperlihatkan ke-
padamu ("nb) yang telah Kami ancamkan ke-
pada mereka. Maka, sesungguhnya Kami ber-
kuasa atas mereka. (42) Maka, berpegang teguh-
lah kamu kepada agama yang telah diwah-
yukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada
di atas jalan yang lurus. (43) Sesungguhnya Al-
Qyr'an itu benar-benar adalah suatu kemulia-
an besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak
kamu akan diminta pertanggungiawaban. (44)

Dan, tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami
yangtelah Kami utus sebelum kamur'Adakah
Kami menentukan tuhan-tuhan untuk di-
sembah selain Allah Ya"ng lMaha PemurahP (45)

Sesunguhnya Kami telah mengutus Musa
dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami ke-
pada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya.
Maka" Musa berkata"'Sesungguhnya aku ada-
lah uhrsan dari Ttrhan seru sekalian alam.' (46)

Maka, tatkala dia datang kepada mereka de-
ngan membawa mukjizat-mukjizat Kami,
dengan serta-merta mereka menertawakannya-
(47) Dan, ddaklah Kami perlihatkan kepada
mereka sesuahr mukjizat kecuali mukjizat itu
lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebe-
lumnya. Kami timpakan kepada mereka azab
supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).
(n8) Dan, meieka berkata, 'Hai ahli sihir,
berdoalah kepada Thhanmu untuk (melepas-
kan) kami sesuai dengan apa yangtelah dijan-
jikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya karni (iika
doamu dikabulkan) benar-benar akan menjadi
orang yang mendapat petrnjuk'(49) Maka, tat-
kala Kami hilangkan azab itu dari merekan
dengan serta-merta mereka memungkiri (ianji-
nya). (50) Fir'aun berseru kepada kaumnya (se-

raya) berkata,'Hai kaumku, bukankah keraja-
an Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah)
sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka
apakah kamu tidak melihat(nya)? (51) Bukan-
kah aku lebih baik dari orang yang hina ini
dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (per-
kataannya)? (52) Mengapa tidak dipakaikan
kepadanya gelang dari emas atau malaikat da-
tang bersama-sama dia unhrk mengiringkan-
nyaP (53) Makq Fir'aun mempengaruhi kaum-
nya (dengan perkataan itu) lalu mereka pahrh
kepadarrya- Karena sesungguhnya mereka ada-
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lah kaum yang fasik (54) Makq tatkala mereka
membuatKami murka, Kami menghukum me-
reka lalu kami tenggelamkan mereka semua-
nya (di laut). (55) dan Kami jadikan mereka
sebagai pelajaxan dan contoh bagi orang-or:rng
yang kemudian." (56)

Pengantar
Orang-orang Quraisy berkata bahwa mereka

berasal dari keturunan Ibrahim a.s., dan ini adalah
klaim yang benar adanya. Orang Quraisy juga me
ngatakan bahwa mereka memeluk agama Ibrahim,
dan ini adalah klaim yang tak benar. Karena Nabi
Ibrahim mendeklarasikan kalimat tauhid dengan
tegas dan jelas, tanpa ada kesamaran dan ketidak-
jelasan. Karena ketegasannya itu, ia meninggalkan
orang tuanya dan kaumnya setelah ia pernah akan
dibunuh dan dibakar oleh mereka. Dan, di atas

tauhid itu pula berdiri syariatnya. Tauhid itu pula
yang iawasiatkan kepada keturunannya. Sehingg4
tak ada sangkut paut dan benang merah bagi ke
musyrikan di situ!

Dalam kelompok ayat dari surah az-Zukhruf
ini, AlQur'an mengembalikan mereka kep adafal<ta

sejarah, unhrk kemudian memaparkan klaim yang
mereka katakan itu. Setelah itu memaparkan ben-
tuk penolakan mereka terhadap risalah Nabi
Muhammad saw. dan perkataan mereka,

' Dan merela berlatn, Mmgapa Al- Qtf an ini tidak di-
turunknn kepada seorangbesar dnri sal"ah satu dnii dua

negui (Mekah dan T\tnifl ini?"'(az-Zul<hrafz 3l)

Kemudian Al-Qur' an mendebat ucapan mereka
ini. Juga mendebat apa yang terkandung dalam
ucapan itu, berupa kesalahan dalam mengukur
nilai-nilai asli yang di atasnya Allah mendirikan
kehidupan, dan nilai-nilai palsu yang terbayangkan
bagi mereka dan yang menghalangi mereka dari
kebenaran dan petunjuk.

Setelah menjelaskan hakikat dalam masalah ini,
Al-Qur'an menunjukkan kepada mereka akibat
yang ditanggung oleh orang-rang yang berpaling
dari mengingat Allah setelah Al-Qur' an menunjuk-
kan kepada mereka sebab kebutaan ini, yaitu akibat
dari bisikan setan. Kemudian redaksi Al-Qur'an
beralih pada akhir pelajaran ini kepada Rasulullah,
untuk menghibur dan menenangkan beliau setelah
beliau mendapati pengingkaran dan kebutaan
mereka. Beliau bukanlah orang yang ditugaskan
untuk memberi petunjuk kepada orang yang buta
hatinya dan tuli telinganya. Mereka pun akan men-

dapatkan balasan tindakan mereka dari Allah, baik
beliau menyaksikan balasan itu saat beliau hidup
atau balasan itu datang setelah beliau wafat.

Kemudian Al-Qur'an mengarahkan beliau unhrk
berpegang teguh pada apa yang diwahyukan ke-
pada beliau, karena itu benar adanya, dan itu adalah

ajaran yang dibawaoleh seluruh rasul sebelum be-

liau. Mereka semua datang dengan membawa
kalimat tauhid,

'Dan, tanyalwnlah kepada rasul-rasul Kami yang telnh

Kami utus sebelum knmu, 'Adakah Kami menentukan

tuhan-tuhttn untuk disembah selain Allah Yang Maha
Pe mur ah ? "' (az-Zt:dt<hrlud:z 4 5)

Kemudian Al-Qur'an memaparkan satu episode
dari kisah Musa a.s. yang mencerminkan realitas
orang-orang Arab ini bersama rasul mereka. Se-

akan-akan sikap mereka itu merupakan sikap yang

sama persis yang terulang kembali, yang meng-
andung pengrngkaran yang sama. Juga mencerita-
kan tentang kebanggaan Fir'aun dan para pem-

besarnya dengan nilai-nilai yang sama yang di-
banggakan oleh orangorang muslnikfuab itu.

Nabi Ibrahim (Nenek Moyang Mereka)
Menentang Tiadisi Lama
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' D an ingatl.ah lcctila lhrahim b n knn lup ada b ap akny a

dan kaumnya, 'Sesungguhnya aku tidak bertanggung

jawab trrh"adnp apayangknmu sembah, tetapi (akume-

nyembah) Tuhan Yang menj adiknnku. Karena, sesung-

guhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.' Dan
(brahim) mmjadiknn knlimat tauhid itu knlimat yang
kekal padn keturunannya supaya merekn kembali ke-

p ad.a kalimat tauhid itu. " (az-Ztil<hrtf: 26-28)

Dalrwah tauhid yang mereka ingkari itu pada

dasarnya adalah dakwah nenek moyang mereka,
yaitu Ibrahim a.s.. Dalavahyang dipergunakan oleh
Ibrahim untuk menghadapi orang tuanya dan
kaumnya, yang berisi akidah yang berbeda dengan
aqidah mereka vang batil, yang tak selaras dengan
ibadah mereka yang turun-temurun. Ibrahim tak
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serta merta berpegang pada ajaran itu ketika ia
mendapati orang tuanya dan kaumnya berpegang
pada ajaran tersebut. Sebaliknya, Ibrahim tak ber-
basa-basi dengan mereka dalam mendeldarasikan
keterpufu sannya secara total dari ajaran mereka itu,
dalam kata-kata yang jelas dan tegas, seperti yang
diceritakan oleh Al-Qur' anul-Karim,

"Sesungguhny a aku tid"ak bertanggungj aw ab terhadap
apa yang knmu sembah, tetnpi (aku menyembah) Tuh.an

Yang menjadiknnku. Karena, sesunguhnya Dia akan
memberi hiday ah kepadaku. " (az-Zti<hruf: 26-27)

Dari pembicaraan Ibrahim a.s. dan ungkapan
berlepas dirinya dari apayang mereka sembah itu,
kecuali menyembah Tuhan yang telah mencipta-
kannya, tampak bahwa mereka itu tak kafir dan tak
mengingkari wujud Allah secara total. Namun, me-
reka menyekutukan-Nya dan menyembah selain-
Nya. Oleh karena itu, Ibrahim menyatakan diri ber-
lepas diri dari semuayang mereka sembah, kecuali
Allah.

Kemudian Ibrahim mendeskripsikan Allah de-
ngan sifat-Nya yang membuat-Nya berhak untuk di-
sembah, yaitu bahwa Dialah yang telah mencipta-
kannya. Sehingga, Dialah yang berhak untuk di-
sembah karena Dialah yang mengadakan mereka.
Dan, ia menyatakan keyakinannya terhadap pe-
tunjuk Allah baginya, karena Dialah yang telah
menciptakannya. Dia telah menciptakannya untuk
kemudian Dia beri petunjuk kepadanya. Dia Maha
Mengetahui tentang bagaimana memberi petunjuk
kepada Ibrahim.

Ibrahim mengucapkan kata-kata yang dengan-
nya kehidupan ini berdiri. Yaitu, kalimat tauhid
yang dipersaksikan oleh wujud ini.

"Dan (lbrahim a.s.) menjadikan kalimat tauhid itu
knlimat yang fu kal pada keturunannya supaya mereltn
kembali kepada knlimat tauhid itu." (az-Ztil<hruf:
28)

Ibrahim a.s. adalah orang yang paling berperan
dalam menyebarkan kalimat ini di bumi, dan me-
nyampaikannya kepada generasi-generasi setelah-
nya, melalui jalan keturunan dan pengikutnya. Dari
keturunannya kemudian terlahir beberapa orang
rasul, dan tiga di antaramereka menjadi UlilAzmi
(yaitu Musa, Isa, dan Muhammad, yang menjadi
pamungkas para nabi). Dan sekarang, setelah lewat
puluhan abad, di atas bumi ini ada lebih dari semiliar
manusia, yaitu para pengikut agama-agama besar,
yang berpegang pada kalimat tauhid nenek moyang

mereka, yaitu Ibrahim a.s., yang menjadikan ka-
limat ini kekal pada generasi setelahnya. Meskipun
banyak orang yang tersesat dari kalimat tersebut,
narnun kalimat tersebut tetap kekal dan tak hilang,
tetap teguh tak tergoyahkan, dan jelas tanpa ada
kesamaran antmakalimat itu dengan kebatilan,

Semua itu P...svpora mereka kembali kepada
kalimat tauhid tersebut," supaya mereka kembali
kepada Zatyang telah menciptakan mereka. Se-

hingga, mereka pun mengenal-Nya dan selanjutnya
menyembah-Nya. Dan, kembali kepada kebenaran
yang satu, sehingga mereka pun memahaminya
dan berpegang dengannya.

Umat manusia telah mengenal kalimat tauhid se
belum Ibrahim. Namun, kalimat tersebut tak ter-
hujam ke bumi kecuali setelah Ibrahim a.s. Manu-
sia mengenal kalimat tersebut melalui lisan Nuh,
Hud, Shaleh, dan barangkali ldris, serta rasul-rasul
lainnya yang tak mempunyai pelanjut untuk mem-
perjuangkan kalimat ini, hidup dengannya dan
bagrnya.

Ketika umat manusia mengenal kalimat tersebut
melalui lisan Ibrahim, maka kalimat tersebut terus
berlangsung setelahnya. Juga diperkuat oleh nabi-
nabi setelahnya yang saling menyambung tanpa
putus, hingga sampai kepada anaknya yang ter-
akhir dari keturunan Ismail, dan yang paling mirip
dengannya yaitu Nabi Muhammad saw.. Beliau
yang menyampaikan kalimat tauhid dalam bentuk-
nyayang terakhir, yanglengkap dan universal, yang
menjadikan kehidupan seluruhnya berputar se-
putar kalimat ini. Juga menjadikannya mempunyai
bekas dalam seluruh kegiatan manusia dan seluruh
gambaran.

Inilah kisah tauhid sejak nenek moyang mereka,
Ibrahim, yang kepadanya mereka menisbahkan
dirinya. Inilah kalimat tauhid yang dijadikan oleh
Ibrahim sebagai kalimat yang kekal setelahnya.
Dan, kalimat ini sekarang datang kepada generasi
ini melalui lisan salah seorang dari keturunan Ibra-
him. Maka, bagaimanakah sikap orang-orang yang
menisbahkan dirinya dengan Ibrahim dan agama-
nya itu dalam menerima kalimat itu?

JmakarfiNamereka dengan Ibrahim telah jauh.
Allah telah memisahkan mereka bergenerasi-ge-
nerasi, hingga mereka pun sudah lama terpisah dan
melupakan agama Ibrahim. Sehingga, kalimat tau-
hid menjadi sesuatu yang asing bagi mereka. Oleh
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karena itu, mereka menyambut pembawa kalimat
itu dengan amat buruk, mengukur risalah langit
dengan ukuran-ukuran bumi, dan menjadi rusaklah
seluruh muandi tangan mereka,
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"ntupi, Aku tel"ah memberiknn kenikmatan hidup kc-

pada mneka dnn bapak-bapak mereka sehinga da-

tanglnh kepadn merekn lrcbmaran (Al- foLi an) dan se-

orang rasul y ang memberi penjelnsan. Dan, tatknln lce-

benaran (Al- @Li an) itu dntnng l$padn mnela, msrekn

berknta, Ini adalnh sihir dan sesungguhnya lami adn-

lnh orang-orang yang menginglmrinya.' Dan, mneka
berknta, Mmgapa Al- @i an ini tidak diturunknn lce-

pada seorang besar dari salah satu dari dua negeri

(Melrah dan Thnifl ini?'Apaknh merekn yang mem-

bagi-bagi rahmat Tfuhnnmu? Kami telah menentul<nn

di antara merelm pmghidupan merekn dalnm kchldup -

an dunin, dnn Knmi tel"ah mminggilmn sebagi^an merela

atas sebagianyanglnin bebnapa dnalat, agar sebagian

maekn dnpat manpngunnlwn sebaginn yang lnin. Dan,
rahmat Tfuhanmu lebih baik dari apa yang mereka

kumpullan. "Se kirany a bukan karena hendak mmg-
hindari manusia mmjadi umat yang satu (dalam lee-

knfran), tentulnh knmi buatknn bagi orang-orangyang

kafr lcep adn Tuhan Yang Mahn Pemurah loteng-lo tmg
perak bagi rumah mneka dan (juga) tangga-tangga
(paak) y ang merela mznnikiny a. Dan, (Kami buatknn
pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah merekn

dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelelmn

atasnya. Dan, (Kami buatknn pula) perhiasan-per-

hiosan (dari emas untuk merekn). Semuanya itu tidnk

lnin hanyalah kesenangan luhidupan dunia, dan lu'
hidupan akhirat itu di sisiTuhanmu adnlnhbagi orang-

0r ang y ang b er talan a. " (az-Zri<hruf: 29-3 5)

RedaksiAl-Qur'an setelah ihr berpaling dari pem-

bicaraan tentang Ibrahim, untuk kemudian beralih
kepada orang{rang yang ada saat itu,

t
'Tetapi, Aku telnh mimberiknn kenikmatan hidup fu-
pada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga

datanglnh kepada merekn keb enaran (Al- Qi an) dan

seorangrasulyangmembnipmjelnsan."(az-Zr'il<hntf:
2s)

Seakan-akan dengan peralihan pembicaraan ini,
Al-Qur'an berkata, "Marilah kita tinggalkan pem-

bicaraan tentang Ibrahim, karena mereka sudah tak
ada hubungannya lagi. Sekarang marilah kita lihat
keadaan orang-orang itu yang tak bersambung
dengan Ibrahim."

Mereka itu dan nenek moyang mereka sebelum-

nya, telah diberikan kesenangan dan diberikan usia
panjang. Sehingga, datang kebenaran kepada me-

reka dalam Al-Qur'an ini, dan datang Rasul yang

memberi penjelasan kepada mereka, yang me-

nyampaikan kebenaran ini kepada mereka dengan
jelas dan terang benderang,

'Dan, tatknla kebennran (Al-fui an) itu datang lu-
pada merekn, merekn berknta, 'Ini adalah sihir dan se-

sunguhnya kami adnlah zrang-zrang yang menging-

knr iny a. "' (az-Zrtl<hruf: 3 0)

Kebenaran tak bbrcampur dengan sihir. Ini ada-

lah sesuatu yangjelas dan terang benderang. Na-

mun, yang mereka ucapkan itu adalah klaim se-

mata, yang mereka tahu tak benar. Para pembesar

Quraisy tak pernah meragukan bahwa Al-Qur'an
adalah benar adanya. Namun, mereka ingin menipu
masyarakat luas di belakang mereka, dengan me-

ngatakan bahwaAl-Qur'an itu adalah sihir.
Mereka mendeklarasikan kekafiran mereka

dengannya secara tegas, dengan mengatakan,
"Sesungguhnya kami adalnh zrang-zrang jang meng-

ingknrinya", agar masyarakat luas melihat mereka
sebagai orang-orang yang yakin dengan ucapan
mereka itu. Sehingga, mereka pun mengikutinya
karena sugesti dan ketundukan kepada pemimpin.

Hal ini sebagaimana biasanya sikap para pembesar

di semua bangsa dalam menipu masyarakat. Kare-
na, mereka takut masyarakat itu akan melepaskan
diri dari pengaruh mereka. Dan, selanjutnya meng-
ikuti kalimat tauhid itu yang bersamanya semua
yang besar menjadi jatuh, dan tak ada yang di-

I
t
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sembah dan ditakuti kecuali Allah Yang Mahatinggi
dan Mahabesar!

Kemudian Al-Qur'an menceritakan pencam-
puradukan mereka dalam masalah nilai-nilai dan
timbangan. Mereka mengingkari dipilihnya Muham-
mad saw. oleh Allah untuk membawa kebenaran
dan cahaya kepada mereka,

'Dan merekn bukila, Mengapa Al-QLf an ini tidak
diturunkan kepada selrang besar dari salah satu dari
dua negeri (Meknh dan Thnifl ini?"'(az-Zu7<hruf:
31)

Dua negeri yang mereka maksud itu adalah
Mekah danThaif. IGrena meskipun Rasulullah ber-
asal dari suku Quraisy dan dari puak Bani Hasyim,
yang merupakan kalangan elitArab, demikian juga
walaupun pribadi beliau terkenal berakhlak mulia
di lingkungan beliau sebelum diangkat sebagai
Rasul, namun beliau bukanlah pemimpin kabilah,
bukan pula ketua keluarga besar, di lingkungan
yang mengagungkan nilai-nilai kekabilahan itu.
Inilah yang dimaksudkan oleh orangorang yang
menolak Al-Qur'an itu dengan kata-kata mereka,

'.. Mengapa Al, @Li an ini tidnk diturunlcan lupadn se-

orang besar dnri salnh satu dari dua negeri (Melah dan
nnfl ini ? " (az-Zri<hrvf: 3l)

Padahal, Allahlah Yang Maha Mengetahui ke-
mana Dia serahkan risalah agama-Nya. Dan, Dia
telah memilih seorang yang Dia tahu memang
mampu untuk membawa risalah itu. Barangkali
Allah tak menghendaki jika risalah ini bersandar ke
pada sesuatu dari luar tabiat risalah itu, dan kekuat-
an di luar hakikatnya. Karena itu, Allah memilih se-

seorang yang keistimewaan terbesarnya adalah
akhlak, karena akhlak itu merupakan salah satu
dari tabiat dalnvah ini. Dan, cirinyayang menonjol
adalah ketulusan, yang juga bagian dari hakikat
dakwah ini.

Allah pun tak memilih seorang kepala suku, ke-
pala puak, pemilik jabatan,'dan pemilik kekayaan.
Hal itu agartaktercampuraduksatu nilai dari nilai-
nilai bumi ini dengan dalnvah yang turun dari langit
itu; agar dalnvah ini tak bertambah dengan perhias-
an bumi yang bukan dari hakikatnya sedikitpun;
dan, agar tidak ada pengaruh luar yang menyertai
dalnvah ini, yangberasal dari luarintinyayang tulus.

Juga agar tak ada seseorang yang berambisi pribadi
masuk ke dalamnya serta orang yang biasa men-
jaga dirinya merasa jijik dengannya.

Namun, kaum Quraisy yang terbiasa rnelihat

harta benda ihr, dan yang tak memahami tabiat dak-
wah langit, mereka segera menentang seperti ini,
'Mengapa Al-@Li an ini tidnk diturunkan kepada se-

orangbesar dnri salnh satu dari duanegeri (Mektth dan
Th"aifl ini?"

Maka, Al-Qur'an pun membantah mereka sam-
bil mengingkari.penolakan mereka atas rahmat
Allah ini, yang memilih siapa yang Dia kehendaki
dari sekalian hamba-Nya. Juga mengingkari tindak-
an mereka yang mencampuradukan niliai-nilai
bumi dengan nilai-nilai langit. Sambil menjelaskan
kepada mereka hakikat nilai-nilai yang mereka
banggakan itu, dan bobotnyayang sebenarnya da-

lam timbangan Allah,

'Apakrh merekn yang membagi-hagi rahmat Tithan-
mu ? Kami trlnh mmentuknn antnra mneka penghidup

an merelm dnlam kzhidupan dunia, dan Kami telnh me -

ninggiknn sebagian mereka atas sebagian yang lnin be-

berapa derajat, agar sebagian merekn dapat memper-

gunakan sebagian yang lain. Dan, rahmat Tithanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (az-
Zukhruf:32)

Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat
Rabbmu? Alangkah anehnya!Apa kaitan mereka
dengan rahmat Rabbmu? Sementara mereka tak
memiliki kuasa unfuk menguntungkan diri mereka
sendiri, mereka pun tak dapat membuat rezeki bagi
diri mereka sendiri. Karena, hingga rezeki dunia
yang sedikitini pun, Kami pulayang memberikan-
nya kepada mereka. Kami bagi.bagikan rezeki itu
di antaramereka sesuai dengan hikmah Kami dan
ketetapan Kami dalam membangun dunia dan me
ngembangkan kehidupan ini.

"Kami telnh menentuknn antara merekt penghidupan
merelrn dalam kehidupan dunia, dan Kami telah me-

ninggilrnn sebagian mneka atas sebagian yang lain be-

berapa dtrujat, agar sebagian muekn dapat memper-

gunnkan sebagian yang lnin. . .." (az-Zril<hrufz 32)

Dan, rezeki penghidupan dalam kehidupan dunia
ini mengikuti potensi masing-masing individu, kon-
disi kehidupan, dan hubungan-hubungan masyara-
kat. Dan, bagran yang didapatkan masing-masing
indMdu dan masyarakat itu berbeda-beda sesuai
dengan seluruh faktor tadi. Berbeda dari sahr ling-
kungan ke lingkungan yang lain, dari satu masa ke
masa yang lain, dan dari satu masyarakat ke masya-
rakat lain, sesuai dengan sistemnya, hubungannya,
dan kondisi umunnya secara keseluruhan. Namun,
ciri yang tetap ada padanya, dan yang tak berbeda-
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beda adalah adanya perbedaan kepemilikan antara
satu individu dengan individu lain.

Faktor-faktor penyebab p erbedaan rezeki itu ber-
beda-beda antara jenis masyarakat dan bentuk sis-
tem. Namun, ciri perbedaan dalam pendapatan re
zel<r tak pernah berbeda. Dan, tak pernah terjadi
pada suatu hari (hingga dalam masyarakat-masya-
rakat induski yang diatur oleh pemerintahan ter-
pusat) seluruh individu mendapatkan bagian rezeki
yang sama. Pasalnya, "... Kami telah meninggiknn s e -

bagian mereka atas sebagian yang lain beberapa de-
rajat...."

Dan, hikmah dalam perbedaan yang jelas di selu-
ruh masa, seluruh lingkungan dan seluruh masya-
rakat adalah ". . . agar sebagian mereka dapat memper-
gunakan sebagian yang lain... ". Roda kehidupan ini
ketika berputar secara pasti akan mempergunakan
sebagian manusia untuk manusia yang lain. Dan,
penggunaan itu tak bermakna kesombongan. Atau,
kesombongan satu kelas atas kelas yang lain, atau
satu individu atas individu yang lain. Tidak sama
sekali! Ini adalah makna yang dekat dan sederhana,
yang tak meningkat ke tingkatan kalam Ilahi yang
kekal. Tidak sama sekali!

Pengertian perkataan ini lebih kekal dari semua
perubahan atau perkembangan dalam kondisi so
sial manusia, dan lebih jauh jangkauannya dari satu
kondisi yang pergl dan satu kondisi lain yang da-
tang. Seluruh manusia saling mempergunakan satu
sama lain. Dan, roda kehidupan ini berputar ber-
sama seluruh orang. Masing-masing saling mem-
pergunakan satu sama lain dalam setiap kondisi dan
keadaan.

Orang yang diberikan rezeki terbatas, akan
dipergunakan oleh orangyang mempunyai rezeki
yang banyak, begihr juga sebaliknya. Dan, orang ini
ditundukkan unfuk mengumpulkan harta, sehing-
ga dia makan darinya dan mendapatkan rezeki de
ngan kerjanya itu. Keduanya saling menggunakan
satu sama lain.

Perbedaan dalam rezel<t itulah yang membuat
orang ini dipergunakan untuk orang ifu, dan orang
itu dipergunakan untuk orang lain, dalam roda
kehidupan. Seorang pegawai dipekerjakan bagi
seorang insinyur yang pada gilirannya insinyrrr
tersebut dipekerjakan pada pemilik usaha. Dan,
insinyrr dipekerjakan bagi karyawan dan pemilik
usaha. Pemilik usaha dipekerjakan untuk insinlur
dan karyawan juga. Semuanya saling dipergunakan
bagi tugas kekhalifahan di muka bumi, dengan ada-
nya perbedaan dalam potensi dan bakat, serta

perbedaan dalam kerja dan rezel<t.
Menurut saya, banyak dari para penganjur aliran

sentralisasi menjadikan ayat ini sebagai objek
serangan mereka terhadap Islam dan sistem sosio-
ekonominya. Dan menurut saya, sebagian kaum
muslimin mempertahankan teks ini, dengan sikap
seakan-akan merek3 sedang membela Islam dari
tuduhan mengakui perbedaan rezeki di antara ma-
nusia. Juga dari tuduhan mengakui bahwa manusia
berbeda-beda dalam rezel<t, sehingga satu sama
lain saling mempergunakan!

Menurut saya, sekarang sudah waktunya bagi
umat Islam unfukberdiri dengan keislaman mere-
ka dalam menghadapi dengan tegas sikap sombong
yang mutlak, bukan pihak pembela di hadapan tu-
duhan kosong! Karena Islam mengakui hakikat-
hakikat yang kekal yang terfokus dalam fitrah
wujud ini;yang konstan sesuai dengan konstanitas
langit, bumi, dan namus-namusnya, yang tak per-
nah terganggu dan tak pernah tergoyahkan.

Tabiat kehidupan manusia ini berdiri di atas
dasar perbedaan dalam bakat individu dan perbe
daan apa-apa yang dapat dilakukan oleh setiap
individu. Juga perbedaan dalam sejauh mana ia
mampu melakukan pekerjaan ihr dengan baik. Dan,
perbedaan ini adalah sesuatu yang urgen agar
terwujud keragaman peran yang diperlukan bagi
kekhilafahan manusia di muka bumi. Jika semua
manusia adalah seperti kopian dari kepribadian
satu orang, niscaya kehidupan di muka bumi ini tak
dapat terjadi seperti sekarang ini. Dan, tentunya
akan terdapat amat banyak pekerjaan yang tak ada
karyawan yang mengerjakannya.

Sernentara Allah yang menciptakan kehidupan
menginginkan agar kehidupan itu terus berlang-
sung dan berkembang, Diamenciptakan kecukup
an dan kesiapaan yang berbeda-beda sesuai dengan
perbedaan peran yang diperlukan untuk dijalankan.
Dan, dari perbedaan peran itu, akan terjadi per-
bedaan dalam rezel<t.Inilah kaidah itu.

Sedangkan, tentang perbedaan dalam rezel<t,
maka hal itu berbeda antara satu masyarakat de-
ngan masyarakat lain, dan antara satu sistem de-
ngan sistem yang lain. Namun, ia tak menafikan
kaidah keserasian bersama tabiat kehidupan yang
urgen bagi perkembangan kehidupan.

Karenanya, para penganut aliran pemikiran yang
dibuat-buat dan yang berusaha menyamaratakan
gaji karyawan dengan insinyur, gaji prajurit dengan
komandan, maka mereka mengalami kegagalan
meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga
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untuk mewujudkan teori mereka itu. Dan, mereka
setelah itu terkalalrkan di hadapan namus Ilahi yang

ditegaskan oleh ayat ini. Selain itu, ayat ini pun me-

nyingkapkan satu hukum yang tsabit dan konstan
dari hukum-hukum kehidupan.

Itu adalah masalah rezekidan penghidupan da-

lam kehidupan dunia. Di belakang itu terdapat rah-
matAllah, "...Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari
apa y ang mereka kumpulkan. "

Allah memilihkan baginya siapa yang Dia ke-
hendaki, dari orang yang Dia ketahui mampu me
ngembannya. Tak ada hubungan di antara kedua-
nya dengan hartabendakehidupan dunia. Takada
hubungan baginya dengan nilai-nilai kehidupan du-

nia ini. Dan, nilai-nilai dunia ini di sisiAllah adalah
amat tak berharga. Karena itu, dunia ini dimiliki
oleh orang-orang baik maupun para pembuat dosa,
juga didapatkan oleh orang-orang saleh maupun
orang{rang jahal Sementara itu, Allah hanya mem-
berikan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya
yang terpilih.

Kenilonatan Duniawi dan Kebahagiaan Akhirat
Nilai-nilai bumi ini amat rendah dan hina.

Sehingga, jika Allah kehendaki, niscaya Dia akan
taburkan dunia itu kepada orang kafir. Hal itu tak
dilakukan hanya untuk menghindari agar tak men-
jadi fitnah bagi manusia, yang dapat menghalangi
mereka dari beriman kepadaAllah,

"Sekiranya bulan larmn hmdak menghindnri m"anusin

menjadi umat yang satu (dalam luknfiran), tentulnh
kami buatkan bagt lrang-lrang yang kafir kepada
Tuh"an Yang Mahn Pemurah lnteng-lntmg p uak bagi ru-
mnh mnekn dan (juga) tangga-tanga (pnak) y ang me -

reka menaikinya. Dan, (Kami buatkan puln) pintu-
pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu

pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya.

Dan, (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari
emns untuk merele.). Semuanya itu tidak l^ain lunyalnh
kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat
itu di sisi Tuhnnmu adalah bagi orang-orangyang ber-

takwa." (az-Zukhruf: 33-35)

Seperti itulah, seandainya tak ditakutkan manu-
sia akan terfitnah karena masalah itu, niscayaAllah
akan berikan kepada orang yang kafir terhadap
Allah rumah-rumah yang atapnya dari perak dan
tangganya dari emas. Rumah yang mempunyai
banyak pintu. Istana. Di dalamnya terdapat banyak

sofa untuk duduk santai dan perhiasan yang indah.
Sebagai simbol rendahnya nilai perak, emas, per-

hiasan, dan benda-benda dunia ifu, sehingga itu se-

mua diberikan seperti itu dengan mudah kepada
orang yang kafir terhadap Allah!

"semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan ke-

hidupan dunia...i"

Itulah harta benda yang akan lenyap, dan yang

tak melewati batas-batas dunia ini. Dan, itulah harta
benda yang tak berharga yang hanya pantas untuk
kehidupan dunia.

". . .Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalnh

b agi o r ang- o r ang y ang b e r t akw a. " (az-Ztil<hnfi: 3 5)

Mereka ifu adalah orangorang yang dimuliakan
di sisi Allah karena ketahwaan mereka. Dia me-

nyrapkan bagr mereka balasan yang lebih mulia dan

lebih kekal, serta mengkhususkan bagi mereka apa

yang lebih baik dan lebih bernilai. Dia membeda-
kan mereka dari orang yang kafir terhadap Allah.
Yaitu, orang-orang yang diberikan harta benda
dunia yang tak berharga ini seperti yang diberikan
kepada hewan!

Barang-barang kehidupan dunia, yang ditunjuk-
kan beberapa contohnya oleh Allah, sering mem-
buat manusia terfitnah. Dan, fitnah yang terbesar
adalah ketika melihat harta benda itu berada di
tangan orang-orang yang senang berbuat dosa,

sementara orang-orang yang bertalnva tak memi-
likinya. Atau, mereka melihat orang-orang yang
bertahwa dalam keadaan sulit, menderita, dan
penuh cobaan, sementara orang-orang kafir dalam
posisi yang kuat, kaya, kuasa, dan terhormat.

Allah Maha Mengetahui pengaruh fitnah ini
dalam diri manusia. Namun, Dia menyingkapkan
bagi mereka tentang betapa rendah dan hinanya
nilai-nilai dunia ini di sisi Allah. Juga menyingkap
kan kepada mereka balasan yang amat berharga
yang disiapkan oleh Allah bagi orangorang yang
bertakwa. Sehingga, hati seorang yang beriman
merasa tenang terhadap pilihan dan bentuk pem-

berian Allah bagi orang{rang yang bertakrva dan

orang yang senang berbuat maksiat.
Sementara itu, orang{rang musyrik itu menolak

pilihan Allah terhadap seseorang yang diberikan se
suatu dari benda kehidupan dunia ini. Mereka me-

ngukur manusia dengan jabatan yang ia pegang,

atauhartayang ia miliki. Maka, dari ayat-ayat ini,
mereka melihat betapa rendahnya nilai barang-
barang dunia itu dan betapa tak berharganya semua
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itu di sisi Allah. Sehingga, ia diberikan kepada
makhluk-makhluk Allah yang jahat dan yang paling

dibenci oleh Allah Karenanya, hal itu tak menjadi
tanda kedekatan seseorang dengan Allah, juga tak
menunjukkan keridhaan-Nya. Tidak pula menun-
jukkan bahwa Allah telah memilihnya untuk ke-
baikan!

Seperti itulah Allah meletakkan segala sesuatu
pada tempatnya, dan menyingkapkan hukum-hu-
kum Allah dalam masalah pembagian rezeki di
dunia dan akhirat. Demikianlah Allah menjelaskan
nilai-nilai yang sebenarnya, seperti yang ada di sisi
Allah, yang kekal. Hal itu dilakukan dalam konteks
bantahan terhadap orangorang yang menolak risa-

lah l\{uhammad saw. dan dipilihnya beliau oleh
Allah Juga bantahan terhadap saran-saran para
pembesar mereka yang keterlaluan itu!

Dan, seperti itu pulaAllah membangun kaidah-
kaidah dasar dan hakikat-hakikat general yang tak
mengalami kekacauan dan perubahan, serta tak
terpengaruh oleh perkembangan kehidupan dunia,
perbedaan sistem, keragaam aliran, dan perbedaan

lingkungan. Karena ada hukum-hukum kehidupan
yang konstan, yang di medannyalah kehidupan ini
bergerak, namun ia tak keluar dari lingkupnya.

Orang-orang yang disibukkan dengan hat-hal
yang selalu berubah itu dari mentadaburi hakikat-
hakikatyang konstan, maka mereka itu tak mema-
hami hukum Ilahi ini, yang menyatukan antara yang

konstan dan yang berubah, dalam inti kehidupan
dan dalam fase-fase kehidupan. Mereka menyang-
ka bahwa perkembangan dan perubahan ifu akan
mengenai hakikathakikat sesuatu, sebagaimana ia
mengenai bentuk-bentuknya. Mereka menyangka
bahwa perkembangan yang terus-menerus akan
menghalangi adanya kaidah-kaidah yang konstan
bagi suatu perkara. Mereka juga mengingkari jika
ada hukum yang konstan selain hukum evolusi
yang terus-menerus. Dan, ini adalah hukum satu-

satunya yang mereka yakini konstanitasnya!
Sedangkan kita, pemilik aqidah Islam, melihat

dalam realita kehidupan adanya bukti pembenar
bagi apa yang telah ditetapkan Allah, berup a adarrya

konstanitas dan evolusi yang saling bergandengan da-

lam semua bidang semesta ini, dan semua sisi ke
hidupan. Contoh terdekat bagi hal itu adalah konsta-

nitas adanyaperbedaan dalam rezeki di antaramanu-
sia, dan perubahan tingkatan perbedaan itu dan
sebabsebabnya dalam sistem dan masyarakal Kenis-

cayamtini ada dalam hal-hal lain, selain contoh ini.

Setelah menjelaskan tentang tak berharganya
benda-benda kehidupan dunia di sisi Allah, dan
menjelaskan bahwa benda dunia yang diberikan
kepada orang-orang yang senang berbuat maksiat
tak menunjukkan derajatkemuliaan mereka di sisi
Allah, serta menjelaskan pula bahwa akhirat adalah
untuk orang-orang^ yang bertakwa, ... maka Al-
Qur'an kemudian menjelaskan bentuk nasib akhir
orang{rang yang telah mendapatkan harta benda
dunia itu. Mereka berada dalam kebutaan hati dan
lalai dari berzllnr kepada Allah. Mereka mening-
galkan ketaatan yang dapat membuat mereka
pantas mend apafkan r ezeki akhirat yang disiapkan
bagi orangorang yang bertalrqra,
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"Barangsiapa yang berpaling dari pmgajaran Tuhnn

Yang Mahn Pemurah (Al- fui an), kami adnknn bagi-

ny a s etan (y ang meny e s atkan), makn s e tan itulnh y ang
mmj a.di ten an yang sel"alu mmy ertainy a. Sesungguhny a

setan-setan itu benar-benar mmghalnngi merekn dari
jal"an yang bmnr dan merekn mmyangla bahua muekn

mendap at p etunj uk. S e hingga, ap abila zrang- zrang

yang berpaling itu datang kepada knmi (di hari
kiamnt), diabnknta, Aduh"ai, semlga (jarak) antaraku
dnn lamu seperti jarak antara ma"syrik dan maghrib,
maka setan itu adalah sejahat-jahat teman (yang

menyertai manusia).' (Harapanmu itu) sekali-kali
tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu
karena knmu telah menganiaya (dirimu sendiri).
Sesungguhnya knmu bersekutu dnlnm a4b itu." (az-

Zukhruf:36-39)

Berpaling disebabkan kelelahan mata untuk
melihat. Hal ini biasanya terjadi karena melihat
cahaya yang amat terang yang tak dapat dilihat lama
oleh mata. Atau, ketika masuk ke dalam kegelapan
yang membuat mata lelah untuk melihat di
kegelapan ihr. Bisa pula itu disebabkan oleh suatu
penyakit. Dan, yang dimaksudkan di sini adalah
kebutaan dan tindakan berpaling dari berzikir
kepada Allah, serta merasakan keberadaan-Nya
dan pengawasan-Nya dalam hati.
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"Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan

YangMah"a Pemurah (Al-@i an), kami adaknn bagi'
nya setan (yangmenyesatkan), makn setan itul"ahyang

merui adi teman y ang seLalu meny ertainy a. " (az-Zul<h-

ruf: 36)

Kehendak Allah telah menetapkan penciptaan

manusia itu. Juga menetapkan bahwa ketika manu-
sia hatinya lalai dari zikir kepada Allah, niscaya
setan akan dapat masuk kepadanya, menemaninya,
dan menempel ketat kepadanya sambil membisik-
kan keburukan kepadanya dan mendorongnya un-
tuk melakukan perbuatan buruk. Syarat dan
jawabnyaini ada dalam ayat ini, yang mengung-
kapkan tentang kehendak general yang kekal itu,
yang bersamanya terwujud pula hasilnya, dengan
semata adanya faktor penyebabnya, seperti yang
telah ditetapkan Allah dalam ilmu-Nya.

Fungsi teman yang buruk, yaitu setan, adalah
menghalangi teman-temannya dari jalan Allah, se
mentara mereka masih menyangka sedang dalam
jalan yang benar,

" S e s unggu hny a s etan- s e tan itu b enar - b enar mengha'

langi mereka dari jalan yang benar dan mereka me-

nyangka bahwa mereka mendapat petunjuk." (az-

Zukhruf:37)

Ini adalah tindakan paling burukyang dilakukan
oleh seorang sahabat terhadap sahabatnya yang
lain. Yaitu, menghalanginya dari jalan satu-satunya
yang sedang ia tuju. Setelah itu tak membiarkan ia
terjaga atau dapat menyadari kesesatan itu sehing-
ga ia mengubah jalannya. Namun, temannya itu
malah memberi kesan kepadanya bahwa ia sedang
berjalan di jalan yang benar dan lurus! Hingga
akhirnya ia terbentur dengan nasib akhir yang
menyakitkan.

Ungkapan dalam redaksi Al-Qur'an yang meng-
gunakart f il mudhari "'liy a^sy h.adunnahum" . . . "w a-
yalsibuun".. . menggambarkan bahwa proses ter-
sebut terus berlangsung dan terlihat mata. Tetapi,
tidak dilihat oleh orang-orang sesat yang sedang
berjalan ke dalam jebakan, nalnun mereka tak me
nyadarinya.

Setelah itu mereka dikejutkan oleh akhir per-
jalanan mereka,

"Sehingga, apabiln zrang- lrang yang bnpaling itu dn-

tangkepadn kami (di hnri Kiamat), dia bnlatn, Adu'
hni, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak
antara masyrik dan mnghrib, makn setan itu adnl"ah se-

j aharj ahat teman (y ang meny ertai manusia). "' (az'
Zukhruf:38)

Seperti itulah, kitaberpindah dalam sekejap dari
kehidupan dunia ini ke akhirat. Dan, menggulung
kaset kehidupan dunia yan g fana,untuk kemudian
menyampaikan orang-orang yang "buta" (yang

berpaling dari berzikir kepada Allah) kepada akhir
nasib mereka, secara tiba-tiba, tanpa mereka per-

siapkan. Di sini, orang-orangyang mabuk itu baru
terjaga, dan mereka pun membuka mata mereka
yang sebelumnya meieka palingkan dan mereka
tutup.

Seorang dari mereka melihat temannya yang
jahat yang menghiasi kesesatan baginya, sambil
membisikinya bahwa itu adalah petunjuk! Kemu-
dian ia menuntunnya di jalan kebinasaan, semen-

taraiamemberikan kesan seakan itu adalah jalan

keselamatan! Maka, ia kemudian melihatnya de-

ngan pandangan murka sambil berkata, 'Aduhai,
snnnga (jarak) antaraku dnn lmmu sepnti jarak antara

masyrik dan maghrib. Aduhai seandainya kami
belum pernah bertemu. Dengan jarak yang amat
jauh ini!"

Kemudian Al-Qur'an mengorhentari perkataan

seorang teman yang binasa terhadap temannya
yang menyesatkan itu, "...Maka, setan itu adalnh se'

jahat-jahat teman (yang menyntai manusia)."
Kita mendengar kata-kata yang membuat pufus

asa yang menimpa orang ini dan orang itu, ketika
tirai dituhrp bagi semua orang,

"(Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi

m.anfaat kepadnmu di hnri itu karena kamu tel.ahme-

nganiaya (dirimu sendiri). Sesunguhnya kamu ber-

sekutu dalam azpb itu."(az-Zukhruf: 39)

Azabyang diterima itu akan ditimpakan secara
utuh kepada mereka, dan tak dikurangi karena
mereka bersekuhr. Azab itu juga tak dapat ditang-
gung bersama sehingga lebih ringan, tapi masing-
masing menerimanya secara uhrh!

Pada saat i*, Al a":; t"*ain* dari mereka
itu, dalam adegan yang kelam dan menyakitkan;
dan meninggalkan mereka dalam keadaan saling
mencela dan mencaci.maki. Redaksi Al-Qur'an ke-
mudian mengarah kepada Rasulullah untuk meng-
hibur beliau setelah menyaksikan nasib yang me
nyedihkan yang didapati oleh sekelompok orang
itu. Juga menghibur hati beliau setelah mendapati
penolakan dan kekafiran mereka terhadap apa yang

beliau bawa, serta meneguhkan beliau atas ke-
benaran yang diwahyukan kepada beliau. Dan, itu
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adalah kebenaran yang kekal dan ada sejak lama,

dalam risalah semua rasul,
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petunluk lupada orangyangbuta (ntinya) dan kepada

zrang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?" (az-

Zukhruf: a0)

Mereka bukan orang yang tuli dan buta indra-
nya, tapi mereka seperti tuli dan buta dalam kesesat-

an. Mereka tak mendapatkan manfaat dari ajakan
kepada petunjuk, d0n manfaat dari isyarat kepada
bukti-bukti petunjuk tersebut. Sedangkan, tugas
Rasul adalah memperdengarkan kepada orang
yang mendengar dan memberi petunjuk kepada
orang yang lain. Sedangkan, jika mereka sendiri
yangmematikan indramereka dan menutup pinhr-
pintu hati dan ruh mereka, maka Rasulullah tak lagi
dapat memberi petunjuk kepada mereka. Beliau
pun tak bertanggung jawab jika mereka kemudian
tersesat. Karena beliau telah menjalankan kewajib-
an yang beliau mampu.

BerikubryaAllah yang menangani masalah ihr,
setelah Rasulullah menjalankan kewajiban beliau
yang telah ditetapkan batasannya itu,

"Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebelum

kamu mencapai kemenangan), maka sesunguhnya
Kami aknnmenyilcamereka (di akltirat). Atau, Kami
memperlihatkan lupadamu (aub) yang telah Kami
ancamknn kepada mnekn. Maka, sesungguhnya Kami
berkuasa atas merektt." (az-Zul<hruf: 41-42)

Masalah itutakkeluardari duakeadaan ini. Jika
Allah mewafatkan Nabi-Nya, makaAllah yang akan
menangani unfuk membalas orang-orang yang
mendustakan Nabi. Dan, jika Nabi ditakdirkan
hidup hingga terwujud apa yang beliau ancamkan
kepada mereka dalam hidup beliau, maka Allah
Mahakuasa untuk mewujudkan ancaman itu.
Mereka sama sekali tak dapat membuat lemah
Allah untuk mewujudkan hal itu. Semua hal itu
kembali kepada kehendak Allah dan kekuasaan-
Nya dalam dua kemungkinan tadi, karena Dialah
pemilik dakwah itu. Sedangkan, Rasul hanyalah
berstatus sebagai utusan-Nya.

' Maka, b erp egang teguhlah knmu leep ada agama y ang
telah diwahyuknn kepadamu. Sesungguhnya kamu
berada di atas jalan yang lurus." (az-Ztil<hruf: 43)

Berpegang teguhlah kepada agamayang kamu
anut itu, dan berjalan di jalanmu dengan tanpa
menghiraukan apa yang telah dan akan mereka
perbuat. Berjalanlah di jalanmu dengan tenang.
"Sesungguhnya kamu berada di atas jalanyanglurus."
Jalanmu tak melenceng, tak menyimpang, dan tak
sesat.

g#+'eiatlY-JaLGJe;ti';6
a n. - 

o., ,.- , z z (",*iz.l li. , .u,P:ga"'jFi#5;6,;';-';UAvKf$,lijS
'^1);ri;J\ei,,a(Q'\-$Bo&u674

&'ot#
'Makn, apakah knmu dapat menjadikan zrang yang

peknk bisamendmgar atau (dapatknh) knmu memberi

petunluk kcpadn orang yang buta (hatLnya) dan kzpadn

orang yang tetap dnlnm kaaatan yang nyata? Sunguh,
jilm Kami mewafotknn knmu (sebelum knmu mencapai

lemmangan), mnkn sesungguhnya Kami aknn menyik-

sa merekn (di akhirat). Atnu, Knmi mnnpsrlihatkan l{z-

padnmu (aab) y ang telah Kami aruamknn ktpada me -

rekn. Saunguhnya Kami beilatasa atas merekn. Malw,
berpegang teguhlah knmu kepada agama yang telah

diuahyuknn kepadamu. Sesungguhnya knmu beradn di
atas jalan yang lurus. Dan, sesunguhnya Al-foi an

itu benar-bennr adalnh suatu ksmuliaan besar bagimu

dan bagi knummu dan kelak knmu akan dimintaper-
tangungj aw ab an. D an, tany akanlah kep ada rasul-
rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu,
Afuiknh Kami menentulmn tuhnn- tuhan untuk disem-

bah selnin Allah Yang Mahn Pemurah?"'(az-Zut<h-
ruf: 40-45)

Makna ini berulang-ulang disebut dalam Al-

Qur'an yang ditujukan untuk menghibur Rasu-

lullah. Diiringi dengan penjelasan tentang tabiat
petunjuk dan kesesatan, serta mengembalikan ke-
dua hal itu kepada kehendakAllah dan ketetapan-
Nya semata. Kemudian mengeluarkan keduanya
darilingkup tugas pararasul dan meletakkan batas
pemisah antara bidang kuasa manusia yang ter-
batas dalam tingkatannya yang tertinggi pada

maqam kenabian, dan bidang kuasa Ilahi yang tak
terbatas. Juga meneguhkan makna tauhid dalam
bentuknya yang paling khusus dan di tempat yang
paling lembut,

'Makn, apakah knmu dapat mmjadikan zrang yang
p elak bisa mendengar atau (dnpatknh) knmu mtmb eri
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Akidah ini berkaitan dengan hakikat semesta
yang besar, berjalan seiring dengan namus general
yang menjadi hukum wujud ini. Akidah ini berjalan
lurus bersama narnus tersebut, tak pernah melen-
ceng dan memisahkan diri darinya. Ia mengantar-
kan pemeluknya kepada Pencipta unrjud ini, dalam
kelurusan yang menjamin keamanan perjalanannya
di jalan tersebut!

Allah meneguhkan Rasul-Nya dengan mene-
gaskan hakikat ini. Di dalamnya juga terdapat pene
guhan bagi para dai setelah Rasul, sebanyak apa
pun mereka menerima aniaya dan kesulitan dari
orang-orang yang menyimpang dari jalan kebe-
naran!

"Sesunguhnya Al-Qi an itu benar-benar adalah
suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan
kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban." (az-
Zukhruf:44)

Nash ayat ini mengandung salah satu dari dua
makna.
1. Al-Qur'an ini adalah pemberi pelajaran bagimu

dan bagi kaummu, yang akan diminta pertang-
gungiawabannya pada hari Kiamat, dan tak ada
lagi alasan setelah adanya pengingat ini.

2. Al-Qur'an ini mengangkat namamu dan nama
kaummu, dan ini benar-benar terjadi.

Dan, tentang bagaimana Al-Qur'an mengangkat
nama Rasulullah dapatkita saksikan sendiri ketika
ratusan juta bibir manusia mengucapkan shalawat
dan salam kepada beliau. Juga mengingatnya se-
bagai kekasih yang dirindukan di tengah malam
dan di waktu siang, sejak sekitar seribu empat ratus
tahun lalu. Dan, ratusan juta hati manusia tergetar
mengingat dan mencintarnya, sejak wakfu yang
lampau itu, hingga hari kiamat.

Sedangkan, kaum beliau yang telah didatangi A1-

Qur'an ini, sebelum datangnyaAlQur'an kehadiran
mereka tak dirasakan oleh dunia. Dan, jika dunia
merasakan keberadaan lnereka pun, maka ke-
beradaannya adalah sebagai bangsayang tak diper-
hitungkan. Kemudian, dengan Al-Qur' an itu, mere-
ka lalu mempunyai peran yang paling besar dalam
sejarah manusia. Al-Qur'an itulah yang membuat
dunia menghadap mereka, kemudian tunduk ke-
pada mereka sepanjang masa mereka berkuasa
pada beberapa abad yang lalu. Maka, ketika mereka
meninggalkan Al-Qur'an, dunia pun menjauhi
mereka. Dan, mereka pun dianggap kecil oleh
dunia. Kemudian mereka dilemparkan di barisan
belakang kafilah manusia, setelah sebelumnya

mereka adalah para pemimpin rombongan yang
terhormat!

Ini adalah tanggung jawab yang besaryang akan
dimintakan pertanggungjawabannya pada hari
kiamat oleh Allah, terhadap umat yang telah Allah
pilih untuk mengemban agama-Nya, dan untuk me
mimpin kafilah umat manusia yang tersesat. Tapi,
mereka meninggalkan amanah tersebut, "Kelak
knmu akan diminta p ertanggungj au aban. "

Pengertian yang terakhir tadi lebih luas dan le-
bih menyeluruh. Dan, saya condong kepada pe-
ngertian itu.

'Dan, tnnyaknnkh lcepadn rasul-rasul Kami yang tekth
Kami utus sebelum knmu, 'Adakah Kami menentukan
tuhan-tuh"an untuk disembah selain All"ah Yang Maha
Pemurah ? "' (az-Zril<hrufz 4 5)

Tauhid adalah fondasi agama Allah yang satu
sejak rasul yang paling pertama. Maka, apa landas-
an mereka yang menyembah selain Allah Yang
Maha Pemurah itu?

Al-Qur'an menegaskan hakikat ini di sini dalam
bentukyang unik. Yaitu, dalam bentuk Rasulullah
bertanya kepada para rasul sebelum beliau tentang
masalah ini, 'Ad"akah Kami mmentulwn tuhnn-tuhan
untuk dbembah s el"ain Allnh Yang Mahn Pemurah ?"Di
seputar pertanyzurn ini ada naungan jawaban yang
pasti dari setiap rasul. Ini merupakan gambaran
yang benar-benar menarik. Ia adalah metode yang
amat memberi sugesti ke dalam hati.

Ada jarak zaman dan tempat yang jauh antara
Rasulullah dengan para rasul sebelum beliau. Dan,
ada jarak waktu dan kehidupan, yang lebih besar
dari jarak waktu dan tempat itu. Namun, jarak-jarak
itu semuanya lenyap di hadapan hakikat yang tetap
ini. Hakikat kesatuan risalah yang semuanya ber-
fokus pada tauhid. Dan, tauhid itulah yang kemu-
dian tampil dan kekal, sementara zaman, tempat,
kematian, kehidupan, dan seluruh fenomena yang
berubah-ubah itu lenyap. Sehingga, padanya orang-
orang yang hidup dan mati di sepanjang zaman
saling bertemu, berkomunikasi, dan mengenal. Ini
merupakan naungan redaksi Al-Qur'an yang lem-
but dan menakjubkan.

Jika hal itu dikomparasikan dengan Nabi saw
beserta para rasul dengan Rabb mereka, maka tak
ada sesuatu yangjauh dan dekat. Yang ada adalah
momen ladduniyahyang padanya hilanglah batas
dan lenyaplah jarak, untuk kemudian tampillah
hal<:kat kulliy ahyang polos dari semua tirai. Hakikat
jiwa dan hakikat wujud seluruhnya. Semuanya tam-
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pil dalam kesatuan yang saling bersambungan, dan
darinya pupuslah jarak zaman, batas ruang, bentuk,
dan gambar. Di sini Rasulullah bertanya dan di-
jawab, tanpa ada pembatas dan hijab. Seperti yang
terjadi pada malam Isra dan Mikraj.

Dalam masalah ini, kita hendaknya tak meng-
ukurnya dengan apa yang biasa kita lihat dalam
kehidupan kita. Karena sesuatu yang sudah biasa
itu bukanlah hukum general. Dan, kita hanya
mengetahui beberapa sisi saja dari wujud ini, ketika
kita mencapai suatu sisi dari hukumnya.

Ada terdapat banyak hijab yang berasal dari
bangun tubuh kita sendiri dan indra kita, dan apa-
apa yang sudah terbiasa kita lihat. Sedangkan, di
momen yang padanya jiwa manusia terlepas dari
semua batas dan hijab itu, ketika itu pertemuan
hakikat manusia yang polos dengan hakikat apa
pun selainnya yang polos juga, akan lebih mudah
dari bersentuhannya fisik dengan fisik!

Kesombongan Firtaun
Dalam konteks hiburan bagi Rasulullah atas apa

yang beliau hadapi, berupa penolakan para pem-
besar kaumnya terhadap dipilihnya beliau sebagai
rasul, juga kebanggaan mereka dengan nilai-nilai
palsu berupa harta benda kehidupan dunia ini, ma-
ka di sini datang satu episode dari kisah Musa a.s.

bersama Fir'aun dan sejenisnya. Padanya dicerita-
kan tentang kebanggaan Fir'aun dengan sesuatu
yang juga dibanggakan oleh orang-orang yang
mengatakan,

".. Mmgapa Al- fui an ini tidnk diturunkan fupadn se-

orang besar dari salnh satu dari dua negni (Meknh dnn
nnifl ini? " (az-Zril<hr:ufz 3L)

Juga tindakan Fir'aun yang berbangga-bangga
dengan kekuasaan yang ia pegang, serta pertanya-
affiyayang penuh kebanggaan dan kesombongan,

"Hai lrnumku, bulunlmh leerajaanMesir ini lupunya-
anku dan (bulwnlah) sungai-sungai ini mengalir di
bawahku; mnka apakah knmu tidak melihnt(nya)?"
(az-Zukhruf:51)

Kesombongannya terhadap Musa a.s. yang tak
memiliki kekuasaan bumi dan harta benda duniawi:

"Buknnlrnh aku lebih baik dari orangyanghin"a ini d.an

yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataan-
ny a) ?" (az-Zrililrlr,uf: 52)

Juga sarannya yang menyerupai apa yang mere
ka sarankan,

'Mengapa tidak dipakaikan lupadanya gelang dari
emos atau malnilmt datang bersama-sama dia untuk
mengiringlmnny a ? " (az-Ztil<hruf: 53)

Seakan-akan halifu merupakan tipe sikap manu-
sia yang kembali terulang dalam sejarah, atau se-

perti kasetyang kembali diputar ulang!
Kemudian Al-Qtrr'an mejelaskan bagaimana

masyarakat yang bodoh dan tertipu menerima
perkataan Fir'aun itu, meskipun mereka telah
melihat pelbagai buli:ti supranatural yang ditunjuk-
kan oleh Musa. Juga meskipun mereka telah meng-
alami pelbagai kesulitan, dan mereka telah meminta
tolong kepada Musa agar dia berdoa kepada
Rabbnya, dan Rabbnya pun mengabulkan doanya
itu dan menghilangkan kesulitan itu.

Kemudian bagaimana akibat yang mereka
terima, setelah Allah memberikan hujjah-Nya
dengan menyampaikan ajaran agama-Nya kepada
mereka,

'Maka, tatknln mereka membuat Kami murkn, Kami
mmghukum merelca lnlu Kami tenggelnmknn merekn

semuanya (di laut), dnn l(ami j adikan mnekn sebagai

pelnj aran dan contoh bagi lrang-nrang |ang knnudian. "
(az-Zukhruf: 55-56)

Mereka ifu adalah orangorang yang kemudian,
yang tak mengambil ibrah dan pelajaran dari ke-
jadian sebelumnya!

Dari episode ini, tampak jelaslah kesahran risa-
lah, kesafuan manhaj, dan kesatuan jalan. Juga tam-
pak tabiat para pembesar dan tiran dalam menerima
dakwah kebenaran, kebanggaan mereka dengan
sesuafu yang tak berharga dari harta benda dunia
ini, dan tabiat masyarakat umum yang ditipu oleh
para pembesar dan para tiran sepanjang zarnartt

Ibrah dari Kehancuran Fir'aun

J\it.rt$utf*.JW-6,6;,616""ir_,
{hi6rwui:vtft $<,#Ji+:3fi cL

*'"rc'
"Sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan

memb aw a mukj izat- mukj izat Kami kep adn Fir'aun
dan pemula-pemuka knumrrya. Mala, Musa berlata,
'Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru
sekalian alam.'Makn, tatkala dia datang kepada
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mereka dengan membawa mukjipt-mukji4t Kami,
dengan serta merta mueka menertawaknnnya." (az-

Zukhruf: 46-U)

Di sini Al-Qur'an menampilkan episode per-
temuan yang pertama antara Musa dengan Fir'aun,
dalam isyarat yang menjadi pendahuluan bagi pe-

maparan poin utama yang dituju dari kisah ini di
tempat ini (yaitu kemiripan pembangkangan
Fir'aun dan nilai-nilainya dengan pembangkangan
orang{rang musyrik Arab dan nilai-nilai mereka)
dan menyimpulkan hakikat risalah Musa,

"...Maka, Musa brkata, 'Sesunguhnya aku adnlnh
utusandnriTuhnnseruselwlianalnm."'(az-Zul<hruf:
46)

Itu adalah hakikat yang sama yang dibawa oleh
semua rasul bahwa ia adalah "seorang ufu san " dan
yang mengutusnya adalah'Tuhan seru sekalian alam".

Al-Qur'an juga memberikan isyarat cepat kepada
ayat-ayatyang ditampilkan oleh Musa, dan meng-
akhiri isyarat ini dengan cara penerimaan kaumnya
terhadapnya,

". . . D engan serta merta mereka menertaw akannj a. "
(az-Zul$rat: U)

Seperti halnya tindakan orangorang bodoh yang
sombong itu!

Hat ihr dilanjutkan dengan isyarat kepada bentuk
musibah yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan
para pembesarnya, yang dijelaskan dalam beberapa
surah,

6LtWbi:llis'tr')1"t;o;A-,Jt15
6'6i\aftk]GJ&3;:;#v\:fr \,
'i*Kffi $,t-':4gyi'ry-vq:ni

g5;K;.;16\Qril1
'Tidaklah Kami perlihatkan lupada mereka sesuatu

mukjiut kecuali mukjizat itu lzbih besar dnri mukjiznt-
mukjiaat yang sebelumnya. Kami timpakan kepada
mereka aub supaya mereka kembali (lu jalan yang
bmar). Dan, mnelwberlcata, 'Hai ahli sihir, berdoalnh

kepada Tuhanmu untuk (melepaskan) kami sesuai

dengan apa yang telah dijanjikan-Nya kepadamu.
Sesunguhnya kami (jikn doamu dikabullan), benar-

benar akan menjadi zrang yang mendapat petunjuk.
Mak4 tatkaln Kami hilangkan a<ab itu dari merekn,

dengan serta mnta mereka memungkiri Qanjinya)."
(az-Zukhnrf: 48-50)

Seperti itulah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang
tampil melalui tangan Musa a.s. tak membawa ke-
pada keimanan, padahal tanda-tanda itu tampil ke-
pada merekaberulang kali. Setiap tanda lebih besar
dari tanda yang lain. Hal itu menjadi bukti kebenar-
an firman Allah di banyak tempat, yang isinya
adalah bahwa kejadian-kejadian supranatural tak
dapat memberi petunjuk kepada hati yang tak siap
untuk mendapat petunjuk. Rasulullah tak dapat
memperdengarkan kepada orang yang tuli, juga tak
dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta
hatinya!

Yang aneh di sini, seperti yang diceritakan oleh
Al-Qur'an tentang Fir'aun dan pembesarnya adalah
ucapan mereka,

"Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk
(melepaskan) kami sesuai dengan apa yang telah
drj anlikan- Nya lupadamu. Sesungguhnya knmi (jika
doamu dikabullmn), benar-benar aknn menjadi orang
yang mendnpat petunjuk." (az-Zti<hruf: 49)

Ketika mereka sedang mengalami bencana, me
reka meminta tolong kepada Musa agar berdoa un-
tuk menghilangkan bencana itu. Tbp| walau demi-
kian, mereka berkata kepadanya, "Hai ahli sihir"
Dan, mereka juga berkata, "Berdoalah kepada
Tithnnmu untuk (melepasknn) knmi sesuai dengan apa

y ang telah dij anjiknn- Ny a lup adnmu. "
Musa berkata kepada mereka bahwa dia adalah

rasul'Tuhan seru sekalian alam", bukan Tuhan dia
saja! Namun, serirua bukti supranahral dan perkata-

an Rasul tak dapat menyentuh hati mereka, demi-
kian juga hati mereka tak dapat menerima cahaya
keimanan, meskipun mereka berkata,

"Sesungguhnya knmi (jikn dnamu dilmbullan), benar-

benar aknn menjadi zrang yang mendapat petunjuk."
(az-Zukhruf: a9)

'Maka, tatkala Kami hil"anglanaab itu darimuekn,
dengan serta merta mereka memungkiri (janjinya)."
(az-Zukhruf:50)

Namun, masyarakat umum bisa dipengaruhi
oleh kejadian supranatural mukjizat"dan kebenaran
bisa masuk ke hati mereka. Maka, di sini Fir'aun
tampil dalam kebesaran dan kekuasaannya, serta
dengan seluruh perhiasaan dan atibut kebesaran-
nya. Ia menundukkan hati masyarakat awam de-
ngan logikayang dangkal, namun berlaku di tengah
masyarakat yang diperbudak pada masa tiran, yang
tertipu dengan penampilan dan keglamouran para
penguasa,
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"Dan, Fir'aun berseru kepada kaumnya (snaya)
berkata, 'Hai knumku, bukankah kerajaan Mesir ini
kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini
mengalir di bauahku; maka apakah kamu tidak
melihnt(nya) ? Buknnkah aku lzbih baik dari orang yang
hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan
(p nlmtaanny a) ? Mengapa tidak dipakaikan lupada-
nya gelnng dari emas atau malaikat datang busama-
s ama di a untu k m engir inglanny a ? "' (az-Zulchruf:
51-53)

Kerajaan Mesir dan sungai yang mengalir di
bawah kaki Fir'aun adalah sesuatu yang dekat dan
terlihat oleh masyarakat luas, yang membuat mere
ka kagum dan tertipu. Sedangkan, kerajaan langit
dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya
(yang berarti kerajaan Mesir tak ada artinya sama
sekali jika dibandingkan dengan kerajaan itu) ada-

lah perkara yang memerlukan hati yang beriman
untuk merasakannya. Selanjutnya hati yang ber-
iman itu melakukan perbandingan antara kerajaan
itu dengan kerajaan Mesir yang kecil dan tak ber-
harga tersebut!

Masyarakat umum yang diperbudak dan tertipu,
itu terpesona oleh kegemerlapan yang menipu yang
dekat dengan mata mereka. Hati mereka tak me-
ningkal Akal merekatakmampu mentadaburi ke-
ralam semesta yang mahaluas dan jauh itu!

Oleh karena itu, Fk'aun mengetahui bagaimana
mempermainkan perasaan hati ini dan menipunya
dengan kegemerlapan yang dekat!

"Buknnknh alu lebih baik dari orangyang hiru ini dan
yang hampir tidak dapat menjelnskan (perkataan-
nya)?" (az-Zukhruf: 52)

Yang ia maksud hina adalah karena Musa bukan-
lah raja, bukan pangeran, bukan penguasa, dan
bukan pula pemilik harta yang terlihat. Atau,
barangkali dengan katanya ini ia ingin mengingat-
kan bahwa Musa berasal dari bangsa yang diper-
budak dan hina ihr, yakni Bangsa Israel. Sedangkan
perkataannya, "Dan yang hampir ti"dak dapat men-

jelnkan (perkntaannya),"hd. ini ia ucapkan untuk
menunjukkan kekurangan yang ada pada diri Musa
sebelum ia keluar dari Mesir, yaitu lidahnya cadel.
Namun, Allah telah mengabulkan doanya ketika ia
berdoa,

"Ya Tuhanku, lapangknnlnh untu kku d.adnku, mudah-
kanlnh untukku urusdnku, dan lepaskanlah keknkuan
dari lidahku, supaya merekn mengerti perkntaanku."
(Thaahaa:25-28)

Maka, cadelnya pun hilang, sehingga bic aranya
pun menjadi jelas.

Bagi masyarakat awam, tentulah Fir'aun yang
mempunyai kerajaan Mesir dan sungai yang
mengalir di bawahnya lebih baik dari Musa a.s.,

meskipun Musa mempunyai kalimat yang benar,
maqam kenabian, dan dak'wah yang menyelamat-
kan dari azab y ang pedih!

'Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari
emas.,..tt

Seperti itulah. Dari harta benda yang tak ber-
harga dan murah itu! Gelang dari emas menjadi
bukti kebenaran risalah rasul?! Gelang dari emas
menyamai beberapa tanda kebenaran mukjizat
yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan
kebenaran Rasul-Nya yang mulia?! Atau, barangkali
yang ia maksudkan dengan memakai gelang dari
emas adalah menjadikannya sebagai raja, karena
itulah kebiasaan mereka, sehingga Rasul adalah
pemilik kerajaan dan kekuasaan?

"...Atau malaikat datang bnsama-sama dia untuk
mengir ingknnny a ? " (az-Zvl<hnfi: 53)

Ini merupakan penolakan yang lain yang me-
rupakan kegemerlapan lainyang menipu juga dari
segi lain, yang dihargai oleh masyarakat awam, dan
mereka anggap sebagai penolakan yang tepat!
Padahal, itu adalah bentuk penolakan yang sering
terulang dalam sejarah, dan digunakan oleh orang
kafir untuk menghadapi beberapa orang rasul!

t:uc;Y(#Flrlu,trsJ*r,
'Makn, Fir'aun mempengaruhi knumny a (dengan per-
lwtaan itu) lnlu merekn patuh lcepadanya. Karena se-

sungguhnya mereka adalah kaum yangfasik." (az-
Zukhruf:54)

Tindakan para tiran yang mempengaruhi masya-
rakat awam adalah perkara yang tidak aneh.
Caranya adalah, pertama, mensterilkan masyarakat
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dari semua jalan pengetahuan. Kemudian menuhrpi
kebenaran dari mereka hingga mereka melupakan
kebenaran itu, dan mereka tak kembali mencari-
nya. Setelah itu mereka mendoktrin jiwa masyara-

kat apa-apayang mereka inginkan, hingga akhirnya
hal itu menjadi pegangan dalam hati mereka.
Sehingga, masyarakat ifu mudah mereka pengaru-
hi, mudah dipimpin, dan mudah diombang-ambing-
kan ke kanan dan ke kiri!

Para tiran tak mampu melakukan hal ini terha-
dap masyarakat umum kecuali jika mereka adalah
orang-orang fasik yang tak berpegang pada jalan

yang benar, tak berpegang pada tali Allah, dan tak
menimbang dengan timbangan keimanan. Sedang-
kan, orang-orang yang beriman sulit ditipu dan di.
pengaruhi serta dipermainkan. Oleh karena itu, Al-

Qur'an memberi alasan seperti ini atas kenyataan
bahwa kaum Fir'aun memafuhi perkataan Fir'aun
itu,

"Maka, Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan

perkrilaan itu) lalu merekn patuh lupadanya. Karena

sesunguhnya merekn adalah kaum yang fasik." (az-

Zukhruf:54)

Kemudian selesai fase cobaan, peringatan, dan
penjelasan. Allah mengetahui bahwa kaum tersebut
tak beriman. Fitnah pun telah meruyak sehingga
masyarakat awam ifu tunduk kepada Fir'aun yang
tiran yang bersikap sombong itu. Izlu, mereka ber-
paling dari ayat-ayat penjelas dan cahaya. Akibat-
nya, kalimat Allah pun berlaku bagi mereka dan
diturunkanlah apa yang diancamkan kepada me-
reka,

6r;A # A fi4(':J^"r1 ":j''t'i5"
*arfifr36tr"&sG1,t

'Maka, tatknln mnekn membuat Kami murkn, Kami
menghukum merelu ktlu Kami tenggelnmknn merekn

semuanya (di kut). Dan, Kami jadiknn mereka sebagai

p elnj aran dnn contoh bagi orang-zrang y ang kunudinn. "
(az-Zukhruf: 55-56)

Allah berbicara tentang diri-Nya dalam maqam
pembalasan dan penghancuran. Hal itu untuk me
mrnjukkan kemurkaan-Nya dan kuasa-Nya di maqam
ini. Maka, Allah berfirman, 'Maka, tatkal"a mereka

membuat Kami murkn. " Artinya, mereka telah mem-
buat Kami amat murka "Kami menghukum mereka

- 
lalu Kami tenggelamkan merekn semuanya (di laut)."
Maksudnya, yang ditenggelamkan itu adalah

Fir'aun, para pembesar-nya, dan tentaranya.
Dan, mereka yang ditenggelarnkan setelah rom-

bongan Musa lewat, dijadikan contoh Allah bagi
setiap orang zalim yang meneladani mereka, "Kami
jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi
0r ang- 0r ang y ang kemu di an. " Y ang datang setelah
mereka, dan mepgetahui kisah mereka, sehingga
mengambil pelajaran darinya.

Seperti itulah episode dari kisah Musa ini ber-
temu dengan episode yang mirip dengannya dari
kisahbangsaArab dalam menghadapi Rasul mere-
ka yang mulia. Maka, Rasulullah dan orang-orang
yang beriman bersama beliau pun memegang te-
guh agama mereka, sambil memberi peringatan
kepada orang-orang musyrik yang membantah
kebenaran agama. Juga memberi mereka ancaman
dengan nasib seperti yang dialami orangorang ter-
dahulu..

Hakikat ini bertemu dalam pemaparan kisah ini,
dengan serasi antara episode yang dipaparkan dan
keadaan yang sedang terjadi serta tujuan dari pema-
paran itu dalam situasi yang sedang terjadi ini. Se-

hingga, kisah ini menjadi perangkat pendidikan
dalam Manhaj Ilahi Yang Mahabijaksana.

Kemudian rbdaksi Al-Qur'an berpindah dari
episode ini dalamkisahMusa, ke episode darikisah
Isa, berkaitan dengan debat yang dilakukan oleh
orang-orang Arab seputar tindakan mereka yang
menyembah malaikat dan sebagian Ahli Kitab yang
menyembah Almasih. Dan, hal itu dipaparkan
dalam pelajaran yang terakhir dari surah ini.

*+*
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"Dan tatkala putra Mar7am (Isa) dijadikan pe-
mmpam:ran tiba-tiba kaummu (Qpraisy) ber-
sorak karenanya. (57) Mereka berkata,'Mana-
kah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau
dia (Isa)P Mereka tidak memberikan perumpa-
maan ihr kepadamu melainkan dengan mak-
sud membantah saja, sebenarnya mereka ada-
lah kaum yang suka bertengkar. (58) Isa tidak
lain ha^nyalah seoranghamba ya.ngKami beri-
kan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami
jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan
Allah) untuk bani lsrael. (59) Kalau Kami ke-
hendaki" benar-benar Kami jadikan sebagai
gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang
hrnrn-temurun. (60) Sesungguhnya Isa itu benar-
benar memberikan pengetahuan tentang hari
kiamal Karena ihr, janganlah kamu ragu-ragu
tentang kiamat ihr dan ikutflah Aku. Inilah
jalan yang lurus. (61)Janganlah kamu sekali-
kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya se-

tan itrr musuh yang nyata bagirnu. (62) Dan tat-
kala Isa datang membawa keterangan dia ber-
kata.,'Sesungguhnya aku data"ng kepadamu de-
nga.n membawa hikmat dan unhrk menjelaskan
kepadamu sebagian dari apa yang kamu ber-
selisih tentangnyi, maka bertakwalah kepada
Allah dan taaflah (kepada)ku.' (63) Sesung-
guhnya Allah Dialah Tbhanku dan Tbhan kamu
maka sembahlah Diq ini adalah jalan yang
lurus. (6a) IVIaka, berselisihlah golongan-golong-
an (yangterdapat) di antara mereka,lalu kece-
lakaan yang besarlah bagi orang-orang yang
zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamaQ.
(65) Mereka tidak menunggu kecuali kedatang-
an hari Kiamat kepada mereka dengan tiba-
tiba sedang mereka tidak menyadarinya. (66)

Teman-teman akrab pada hari ihr sebagiannya
menjadi musuh bagi sebagian yanglain kecuali
orang-orang yang bertakwa. (67)'Hai hamba-
hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu
pada hari ini darr tidak pula kamu bersedih
hati. (68) (Yainr) orang-orang yang beriman ke-
padaayat-ayatKami dan adalah mereka dahu-
lu orang-ora^ng yang berserah diri. (69) Masuk-
latr kamu ke dalam surga, kamu dan isFi-istri
kamu digembirakan.' (70) Diedarkan kepada

t'";iS
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mereka piring-piring dari emas' dan piala-
piala. Dan, di dalam surga itu terdapat segala
apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipan-
dang) mata dan kamu kekal di dalamnya.(71)
Itulah surga yang diwariskan kepada kamu di-
sebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerja-
kan. (72) Di dalam surga itu ada buah-buahan
yangbanyak unhrkmu yang sebagiannya kamu
makan. (73) Sesungguhnya orang-orang yang
berdosa kekal di dafaJn azab nera^kaJahannam.
(74) Tidak diringankan az,ab itu dari mereka
dan mereka di dalamnya berputus asa. (75)

Dan" tida"klah Kami menganiaya merekatetapi
merekalah yangmenganiaya diri mereka sen-

diri. (76) Mereka berseru,'IIai Malih biarlah
Tlrharrmu membunuh kami saja-' Dia menjawab,

'Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).' (77)

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mem-
bawa kebenaran kepada kamu tetapi keba-
nyakan di antara kamu benci pada kebenaran
itr. (78) Bahkan, mereka telah menetapkan saht
tipu daya (lahat), maka sesungguhnya Kami
akan membalas tipu daya mereka- (79) Apakah
mereka mengira bahwa Kami tidak mende-
ngar rahasia da.n bisikan-bisikan mereka? Sebe-
narnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan
(malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di
sisi mereka. (80) Katakanlah, Jika benar Tbhan
Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka
akulah (Muhammad) orang yang mula-mula
memuliakan (anak itu).' (81) Mahasuci Ttrhan
Yang empunya langit dan bumi, Ttrhan Yang
empunya'Arasy, dari apa y:rng mereka sifat-
kan itu. (82) Maka, biarlah mereka tenggelam
(dalam kesesatan) dan bermain-main sampai
mereka menemui hari yang dijartjikan kepada
mereka. (83) Dan, Diatah Thhan (Yatg disem-
bah) di langrt dan Ttrhan (Yattg disembah) di
bumi dan Dialah Yang Mahabijaksana lagi
IVIaha Mengetahui. (8a) Mahasuci Tirhan Yang
mempunyai kerajaan langitda^nbumi serta apa
yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nya-
lah pengetahuan tentang hari Kiamat dan
hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (85)

Sembahan-sembahan yang mereka sembah se-

lain Allah tidak dapat memberi syafaat tetapi
(orang yang dapat memberi syafaat ialah)
orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan
mereka meyakini(nya). (86) Dan" sungguh jika
kamu bertanya kepada mereka, 'Siapakah
yang menciptakan mereka', niscaya mereka

menjawab,'Allah.' Maka, bagaimanakah me-
reka dapat dipalingkan (dari menyembah
Allah )? (87) Dan (Allah mengetahui) ucapan
Muhamma4'Ya Ttrhanlnro sesunsuhnya mere-
ka itu adalah kaum yang tidak beriman.' (88)

Maka, berpalinglah (hai Muhammad) dari me-
reka dan katak?nlah,'Salam (selamat tinggal).'
Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka
yang buruk).' (89)

Pengantar
Dalam pelajaran terakhir dari surah az-Zuldrruf

ini, redaksi Al-Qur'an memaparkan legenda-legen-
da mereka tentang penyembahan malaikat. Juga
menceritakan salah safu perdebatan yang mereka
lakukan, ketika mereka mempertahankan keper-
cayaan mereka yang kosong itu, yang dilakukan
bukan denganfujuan mencapai kebenaran, nernun
sekadar bersilat [dah!

Ketika dikatakan kepada mereka bahwa kalian
dan "apayang kalian sembah" (yakni patung-pahrng

yang mereka jadikan simbol malaikat,lalu mereka
sembah) selain Allah akan menjadi bahan bakar
neraka, maka sebagian dari mereka adayang mem-
beri perumpamaan dengan Isa bin Maryam yang

disembah oleh orangorang yang menyirnpang dari
kaumnya. Apakah Isa juga masuk neraka? Ini
hanyalah sekadar debat dan silat lidah mereka.
Kemudian mereka berkata, 'Jika Ahli Kitab me-

nyembah Isa padahal ia adalah manusia, berarti
kami lebih mengikuti petunjuk daripada mereka,
mengingat kami menyembah malaikat, sementara
malaikat adalah putri-putri Tuhan!" Tentunya ini
adalah kebatilan yang berdiri di atas kebatilan.

Berkaitan dengan masalah ini, redaksi Al-Qur'an
menyebut sekelumit kisah Isa bin Maryam, sambil
menyingkapkan hakikatnya dan hakikat dakwah-
nya. Juga perselisihan pendapat kaumnya sebelum
dan setelah kematiannya.

Setelah itu Al-Qur'an mengancam orang{rang
yang menyimpang dari aqidah yang benar dengan
datangnya hari kiamat secara tiba-tiba. Di sini di.
paparkan satu adegan yang panjang dari adegan
hari kiamat, yang mengandung lembaran tentang
kenikmatan yang diterima oleh orzmg{rang yang

bertalnva, dan lembaran tentang azab yang pedih
yang diterima oleh para pendosa.

Al-Qur'an juga menafikan legendalegenda me
reka tentang malaikat. Al-Qur'an menyucikan Allah
dari apa yang mereka katakan itu, sambil menjelas-

kan kepada hamba-hamba-Nya tentang beberapa
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sifat-Nya, serta kepemilikan-Nya yang mutlak atas
langit dan bumi, serta kepada-Nyalah semuanya
akan dikembalikan.

Kemudian surah ini ditutup dengan pengarahan
kepada Rasulullah untuk memberi maaf dan meng-
hindar dari mereka serta membiarkan mereka
hingga mereka mengetahui apayang akan mereka
ketahui! Ini adalah ancaman yang terbungkus yang
sesuai dengan orang-orang senang bersilat lidah
dan berdebat, setelah melihat penjelasan dan ke-
terangan yang gamblang ini.

Dakwah Nabi Isa ""; *"r*""
kepada Afhh

t3t34-A*;6Ltt';-J1'63;.t5;*
")J'gLSL6trij'G(^"';ATQ|"V,!'

ifri; s )4t Gl kJ $ ot$,'t;;4;
c:^9;K"6;riA55g,k#y;)-tg
V(;3fi {W$,XV t'rfi4,6'li
F' r5't ; # # \y \:ib" e- ;+i 3
4r,e{;;Jjg;:e:$:;Kfrtts!,i

KS;;;'at'y&gj861:ifr b6jyi
l(Alsy:u#,UfrL5nrt;iu6u
# J r ta\.i :rI \Jb 6JS-FJ, Alt
'D an tatkaln putra Mary am (Isa) dij adilwn perumpa-
maan, tiba-tiba kaummu (Qtratsyl bersorak karenn-
ny a. Mnekn b nkntn,'Mannlah y ang lebih baik tulnn'
tuhnn knmi atau dia (Isa) ?' Mnekn tidnk memberiknn
perumpamaan itu kepadnmu melainkan dengan mak-
sud membantah saj a, sebmarny a mnekn adalah knum
yang sula bertengknr. Isa tidak lnin hnrryalnh sezrang

h"ambayang Kami berilcan kepadnnya nikmat (leenabi-

an) dan Kami jadilan dia sebagai tanda bukti (ke-

kuasaanAllnh) untukbani krael. Kalnu Kami luhen-
daki, benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di
muka bumi mnlnikat-malaikat y ang turun- temurun.

Sesungguhny a Isa itu bmnr-bmnr m.emb eriknn p mgeta-

huan tmtnng hnri kiamnt. Knrmn itu, janganlnh knmu

ragt-ragu tentangkiamat itu dan ikutilnhAku. Inilah
j alnn yang lurus.Janganlah kamu seknli- kali dipaling-
kan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang
nyata bagimu. Dan tatknla Isa datang membawa kete-

rangan dia bnknta, 'Sesungguhnya aku dnnng lcepadn-

mu dengan membawa hikmat dan untuk menjelnsknn

lepadnmu sebagian dpri apa yang kamu berselisih ten-

tangnya, makn bertakwalnh kepadaAlkh dan taatlnh
(kepada)ku. Sesunguhnya Allnh Dialah Tuhnnku dan

Tuhnn knmu maka sembahlah Dia, ini adnlnh jaLan
y ang lurus.' Maka, b er s elisihlah go longan- go longan
(yang terdnpat) di antnra mnekn, lnlu lcecelnknnn jang
baarLah bagi urang-lrang lang zalim y akni sil<saan hari
yang pedih (kiamat)." (az-Ztil<hraf: 57-65)

Ibnu Ishaq menulis dalam sirahnyabahwasuatu
hari Rasulullah duduk bersama dengan Walid ibnul-
Mughirah di masjid. Kemudian datang Nadhr bin
Harits dan ia pun turut duduk di situ. Di majelis ter-
sebut ada beberapa orang Quraisy. Kemudian Rasu-

lullah berbicara, yang disambut oleh Nadhr bin
Harits. Rasulullah pun membalas ucapannya hingga
dapat menundukkan kata-katanya. Setelah itu be-
liau membacakan kepada mereka ayat,

"Sesungguhnya kamu dan yang kamu sembah selain
Allnh adalnh kny u b akar Jah.annam. " (al-Anbiyaa' :

e8)

Setelah itu Rasulullah meninggalkan tempat
tersebulBerikutnyadatangAbdullahibnuz-Ziba'i
at:Tamimi dan duduk di tempat itu. Walid ibnul-
Mughirah pun berkata kepadanya, "DemiTuhan,
Nadhr bin Harits tak dapat berkutik menghadapi
ucapan cucunyaAbdul Muththalib itu! Muhammad
mengatakan bahwa kita dan tuhan-tuhan yang kita
sembah ini akan menjadi kayu bakar neraka."

M en dengar ihr, Ab dullah ibnuz-Zrb a' n b erkata,
"Demi Tuhan, jika saya berjumpa dengannya, nis-
caya saya akan kalahkan dia dengan debat saya.

Tanyakanlah kepada Muhammad, apakah semua
yang disembah selainAllah akan dibakar di neraka
bersama orang yang menyembahnya? Karena kita
menyembah malaikat, sementara Yahudi menyem-
bahUzair, dan orang Nasrani menyembahAlmasih
bin Maryam."

Al-Walid dan orang{rang yang berada di majelis
tersebut merasa kagum dengan ucapannya itu, dan
mereka melihat bahwa ucapan itu dapat mengalah-
kan ucapan Nabi Muhammad saw.. Kemudian
perkataan itu disampaikan kepada Rasulullah, dan
beliau pun menjawab, "Semua pihak yang senang
disembah di samping Allah, maka ia berada di ne

ti;aF,i:t;'iK;uK+r;x



Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an X (2ss) Juz X)U: asy-Syuura s.d: olJaatsiyoh

raka bersama orang yang menyembahnya. Karena
mereka pada dasarnya menyembah setan dan
dialah yang menyuuh mereka untuk menyembah-
nya." Setdah itu turun ayat dan Allah,

"Orang-orangyang telah ada untuk mereka ketetapan

yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari
neraka.' (al-Anbiyaa': 101)

Maksudnya, merekayang dijauhkan dari neraka
itu adalah Isa dan Uzair serta orang-orang yang
disembah bersama keduanya, seperti para pendeta
dan rahib yang telah melakukan ketaatan kepada
Allah, tapi kemudian dijadikan berhala dan sesem-
bahan selain Allah oleh orang-orang sesat setelah
mereka. Maka, diturunkanlah ayat yang menerang-
kan perkara Isa bin Maryam a. s. bahwa ia disembah
selainAllah. Mendengar jawaban itu, al-Walid dan
orang{rang yang ada bersamanya merasa terkejut
dengan bantahan dan jawaban tersebut,

'Dan tatknln putra Maryam (Isa) dijadiknn perumpa-
maan, tiba-tiba kaummu (Qtraisy) bersorak karena-
nya." (az-Ztil<hn$i 57)

Artinya, mereka berusaha membantah ajran-
mu dengan menggunakan kisah Isa.

Pengarang tafs tr al- Kasysy aafmengatakandalam
tafsirnya, "Ketika Rasulullah membacakan ayat 98
surah al-Anbiyaa ini kepada orang-orang Quraisy,
'Sesunguhnya kamu dan yang kamu sembah selain
Allah odnlah knyu baknr jah.anam',makamereka pun
marah sekali. Kemudian Abdullah ibnuz-Ziba'n
berkata, 'Hai Muhammad. Apakah itu khusus bagi
kami dan tuhan-tuhan kami, ataukah berlaku unfuk
seluruh umat yang lain?' Rasulullah menjawab, 'Hal
itu berlaku bagi kalian dantuhan-tuhankalian, juga
seluruh urnat.' Mendengar itu ia berkomentar,
'Kalau begifu , demi tuhan, saya akan kalahkan eng-
kau dalamberdebat! Bukankah engkau mengklaim
bahwa Isa bin Maryam adalah nabi, dan engkau
memberi pujian yang baik bagi dirinya dan ibunya?
Padahal, engkau mengetahui bahwa orang-orang
Nasrani menyembahnya? Begitu pula Uzair disem-
bah orang, dan malaikat pun begitu? Maka, jika
merekayang disembah ifu masukneraka, tentunya
kami akan senang jika kami dan tuhan-tuhan kami
berada di neraka bersama mereka!'

Mendengar perkataan az-Ziba'ri ifu , orang{rang
Quraisypun senang dan tertawa. Sementara Nabi
saw. hanya berdiam diri. Kemudian Allah menurun-
kan firman-Nya surah al-Anbiyaa ayat 101, 'Orang-
orangyang tekh adn untuk merekn ketetapanyangbaik

dari Kami, merekn itu dijauhkan dari nuaka.'Juga
diturunkan ayat 57 sur ah az-Zukhruf,'D an tatkala
putra Maryam (Isa) dijadiknn puumpam.ann, tiba-tiha
knummu (@raisy) bersorak knrennnya.'

Maknanya adalah bahwa ketika Abdullah ibnuz-
Ziba'nmemberi perumpamaan Isa bin Maryam lalu
ia mendebat Rasylullah dengan adanya fakta orang-
orang Nasrani menyembah Isa, maka 'tiba-tiba
knummu' yaitu orang Quraisy' b ersorak knr en any a'.
Mereka senang karena salah seorang dari mereka
dapat membuat diam Rasulullah dalam berdebat.
Demikian juga mereka merasa senang karena sete-
lah mereka kehabisan hujiah dalam berdebat, tiba-
tiba mereka menemukan celah untuk berdebat
kembali.

Sedangkan, orang yang membaca yashudduun
dengan dhammah, maka kata tersebut diambil dari
kata shuduud'menghalangi'. Ini artinya, karena per-
umpamaan itu merekapun terhalangi dari kebenar-
an dan berpaling darinya. Dan, adayang mengata-
kan bahwa kata tersebut berasal dari shadiid,yutt:
tutupan. Keduanya secara bahasa adalah seperti
kata yd kttfudan yd kifu, dan yang sejenisnya.

'Dan muekn bnknta, 'Mannknh yang bbih baik tuhnn-
tuhan kami atau dia (sa)?...."(az-Zvl<hruf: 58)

Yang mereka maksudkan adalah bahwa tuhan-
hrhan kami menurutmu tak lebih baik dari Isa. Jika
Isa menjadi bahan bakar neraka, tentunya perkara
tuhan-tuhan kami akan lebih ringan!"

Tbtapi,pengarangtafsial-Kasysyaa;ftakmenye-
butkan darimana ia mengambil riwayatnya ini. Ia
secara umum selaras dengan nwayatlbnu Ishaq.

Dari keduanya tampak silat lidah mereka dalam
perdebatan. Tampak dari apa yang dijelaskan oleh
Al-Qur'an tentang tabiat orangorang kafir Quraisy,
seper ti dinyatakan Al-Qur' an,

". . . Sebenarnya msrekn adnlah lmum yang sukn berteng-

kar. " (az-Ztil<hruf: 58)

Mereka adalah orang-orang sengit dalam per-
musuhan dan perdebatan. Mereka mengetahui
sejak pertama yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an
dan apayang dimaksukan oleh Rasulullah. Namun,
mereka memutarbalikkan fakta, kemudian mencari
celahcelah dari keumuman lafal. Sehingga, darinya
mereka kemudian masuk sambil membawa per-
debatan seperti ini, yang disenangi oleh orangyang
tak berjiwa ikhlas, menolak kebenaran, dan men-
caricari kesamaran dalam suafu kata atau redaksi
atau suatu peluang yang tersembunyi untuk ke-
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mudian darinya mereka menyerang kebenaran!
Oleh karena itu, Rasulullah amat melarang perde-

batan kosong. Yakni, perdebatan yang tak ditujukan
untuk mendapatkan kebenaran, dan yang hanya
dilakukan untuk mencari kemenangan dari jalan

manapun.
IbnuJarir mengatakan bahwa ia diberitakan oleh

Abu Kuraib, dari Ahmad bin Abdurrahman, dari
Ubadah bin Ubadah, dari Ja'far, dari Qasim, dari
Abu Umamah r.a. bahwa Rasulullah suatu hari ke-
luar menemui orang-orang yang sedang berdebat
tentang Al-Qur'an. Mendapati hal itu, beliau amat
marah sekali, hinggawajah beliau seperti dituangi
cuka. Kemudian Rasulullah bersabda,'Janganlah
lalian benturknn Kitab All"ah satu sama lain. Karerut

tidak ada suatu yang sesat lrecuali karena merekn ter-

libat d.alnm pndzbatnn."Setelah itu Rasulullah mem-
bacaayat,

'...Mereka tidak memberikan perumpamaan itu lce-

padamu melainknn dzngan mal<sud membantah saja,

sebmarnla muela adnlnh knum yang sukn bertengknr."
(az-Zukhruf:58)

Ada kemungkinan lain dalam menafsirkan fir-
man Allah,'Dan mneka bnknta,'Manaknh y ang kbih
baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?'... ", yang
ditunjukkan oleh konteks ayat-ayat dalam membica-
rakan legenda mereka tentang malaikat. Yang
mereka maksudkan adalah bahwa penyembahan
mereka terhadap malaikat itu lebih baik dari pe-

nyembahan orang-orang Nasrani terhadap Isa bin
Maryam. Karena malaikat, menurut legenda mere-
ka, lebih dekat tabiat dan nasabnya dengan Allah.
Maka, komentar yang diberikan Al-Qur'an,

'...Mereka tidak memberikan perumpamaan itu le-
padnmu melainlwn dengan nmlsud membantah saja,

sebm.arnla mnekn. odalnh /aum yang sula bertmgkar."
(az-Zukhruf:58)

Maksudnya, adalah bantahan terhadap lbmtz-
ZTba'n, seperti telah dipaparkan sebelumnya. Hal
itu juga menunjukan bahwa perumpzrmaan yang
mereka buat dengan penyembahan kalangan Nas-
rani terhadap Almasih adalah batil. Karena per-

buatan orang Nasrani itu bukanlah suatu hujjah,
mengingat itu adalah penyimpangan dari tauhid.
Semua ihr adalah sesat. Beberapa orang mufassir
telah menyinggung hal itu juga. Dan, itu adalah
penafsiran yang dekat.

Oleh karena itu, datang komentar setelah ini,

"Isa tidak lain hanyal"ah seorang hamba ydng Kami

berikan kepadanya nikmat (lvnabian) dan Kami j adi-
kan dia sebagai tnnda bukti (kekuasaanAllah) untuk
bani lsrael." (az-Zukhruf: 59)

Isa a.s. bukanlah tuhan yang patut disembah,
seperti dilakukan oleh sekelompok orang Nasrani
yang menyembahnya. Ia hanyalah seorang hamba
yang diberikan anugerah olehAllah. Sehingga, tak
ada tanggung jawab Isa ketika mereka menyem-
bahnya. Mengingat ia diberikan anugerah oleh
Allah agar menjadi tanda bukti kekuasaan Allah
bagi bani Israel, untuk mereka lihat dan mereka
teladani. Tapi, mereka melupakan hal itu, dan mere
ka pun tersesat dijalan!

Kemudian Al-Qur'an berbicara tentang legenda
mereka seputar malaikat, sambil menjelaskan ke-
pada mereka bahwa malaikat adalah makhluk yang
diciptakan Allah seperti mereka pula. Dan jika Allah
menghendaki, maka Dia jadikan malaikat sebagai
pengganti mereka di bumi ini, atau menjadikan se-

bagian manusia sebagai malaikat yang mengganti-
kan mereka di bumi,

' D on kalau Kami kehendaki, b enar - b enar Kami j adi -

knn sebagai gantimu di muka bumi mnl"aiknt-m"alniknt

y ang turun- temurun. " (az-Zukhruf: 60)

Semua perkara kembalinya kepada kehendak
Allah pada makhluk-Nya. Apayang Diakehendaki
dari makhluk-Nya, maka akan terjadi. Dan, tak ada
seorang pun dari makhluk-Nya yang mempunyai
hubungan nasab dengan-Nya, tak bersambung
dengan-Nya kecuali dalam hubungan makhluk
dengan Khaliq-Nya, hamba dengan Rabbnya, dan
penyembah dengan yang disembah.

Setelah itu Al-Qur'an kembali menjelaskan se
suatu sisi dari Isa, sambil mengingatkan mereka
tentang kiamatyang mereka dustakan atau mereka
ragukan,

"Sesungguhnya Isa itu banar-benar memberikan pe-
ngetahuan tentang hnri kiamat. Karena itu, janganlah
lamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku.
Inilahjalan y ang lurus.Janganlalt knmu seknk-knli di-
palingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh

yang nyata bagimu." (az-Zvl<hruf: 6l-62)

Ada beberapa hadits yang berbicara tentang
turunnya Isa ke bumi beberapa waktu sebelum
datang hari kiamat. Hal itulah yang disinbgung oleh
ayat tadi, "Sesungguhnya Isa itu benar-bmar memberi-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X (2s7) Juz XXV: asy-Syuura s.d. al-laatsiyah

knn pengetahuan tentang ltnri Kiamat "Dengan pe-
ngertian bahwa ia mengetahui dekatnya kedatang-
an kiamat. Sedangkan, qiraat kedua adalah, "Wa
innahu la' alamun lis - s aa' ati ", dengan pengertian
bahwa ia adalah tanda kiamat itu. Dan, keduanya
merupakan penafsiran yang dekat.

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah
bersabda,

'Demi ht lang diriku berada dalnm genggamnn-Nya,
sudnh fulcat waktunya bagi kedatnngan Isa bin Maryam
untuk menjadi penguasa yang adil, mematahknn nlib,
membunuh babi, menghnpuslanj iq ah, dan melimpah-
nya harta sehingga tak ada orang orang yang mau me-
nerima sede knh, hingga satu sujud lebih baik dnri dunia
dan apa yang ada di dalamnya."(HR Matilq Bu-
khari, dan Muslim)

Jabir r.a. mengatakan bahwa Rasulullah ber-
sabda,

"Selnlu ala sekelompok orang dari umatku yang mem-
perjuangknn kebenaran hingga hnri Kiamat. Kemudian
turunlah Isa bin Maryam. Dan, berkatalah amir
mere kn,'Kemnrilah, s lmlatlah b ersama knmi.' Mala,
ia pun menjawab, 'Tidak, karenn sebagian lalian atas
sebagian yang lnin menjadi anir, sebagai pemuliaan
Allah tnhadap umat ini."'(HR Muslim)

Hal itu merupakan suatu keghaiban yang disam-
paikan oleh Nabi saw. dan disinggung oleh Al-
Qur'an. Tak ada tempat bagi manusia untuk ber-
pendapat dalam masalah itu, kecuali dengan apa
yang datang dari kedua sumber ini yang kekal
hingga hari Kiamat,

"Karena itu, j anganlnh kamu ragu-ragu tentang kiamnt
itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus." (az-
Zukhruf:61)

Mereka meragukan hari kiama! makaAl-eur'an
mengajak mereka untuk meyakininya. Mereka me
nyimpang dari petunjuk, maka Al-Qur'an mengajak
mereka melalui lisan Rasulullah untuk mengikuti
petunjuk itu. Karena, petunjuk ifu akan menyertai
mereka di jalan vang lurus, yang akan sampai, dan
tak akan sesat orang yang menempuh jalan itu.

Juga menjelaskan kepada mereka bahwa pe-
nyimpangan mereka merupakan akibat dari meng-
ikuti setan. Padahal, Rasulullah lebih utama untuk
mereka ikuti,
'Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan.

;esu2gulUa setan itu musuh yang nyata bagimu."
(az-Ztilhruf:62)

Al-Qur'an terus mengingatkan manusia tentang
peperangan yang kekal antaramereka dengan se-
tan sejak nenek moyang mereka, Adam. Juga sejak
peperangan pertama di surga. Kemudian orang-
orang yang lalai melupakan bahwa mereka mem-
punyai musuh yang selalu mengincarnya, dengan
intens dan penfih rencana, yang didahului oleh
peringatan. Setelah itu mereka tak hati-hati. Sehing-
ga, bertambahlah pengaruh setan terhadapnya dan
jadilah ia pengikut setan yang sebetulnya adalah
musuhnya yang amat jelas!

Islam telah meletakkan manusia dalam pepe-
rangan yang abadi antma dirinya dengan setan ini
sepanjang hidupnya di dunia, dan menyiapkan ram-
pasan perang yang tak terbayangkan oleh hati
manusia jika ia menang melawan musuhnya itu.
Juga menyiapkan kerugian yang tak terbayangkan
oleh manusia jika manusia kalah dalam peperangan
dengan setan itu. Oleh karena itu, energi pepe-
rangan dalam dirinya diarahkan kepada peperang-
an yang kekal ini, yang menjadikan manusia se-
bagai manusia, dan menjadikan baginya sifat ter-
sendiri di antara jenis-jenis makhluk yang beragam
sifat dan karakternya!Yang menjadikan tujuan ter-
besar manusia di muka bumi adalah agar menang
dalam melawan setan, sehingga ia pun menang me
lawan kejahatan, keburukan, dan kekejian. Sehing-
ga, menjadi kokohlah di muka bumi ini unsur-unsur
kebaikan, salinl menasihati, dan kesucian.

Setelah pembicaraan ini, Al-Qur'an kembali men-
jelaskan hakikat Isa a.s. dan hakikat risalah yang ia
bawa. Juga menjelaskan bagaimana kaumnya ber-
selisih pendapat sebelum kedatangan Isa dan bagai-
mana mereka berselisih pula setelah wafatnya Isa,
'Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia
berknta, 'Sesungguhnya ala dntang kepadami dengan
membawa hikmat dan untuk mmjelasknn kepadimu
sebagian dari apa yang kamu berselisih teniangnya,
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlai (ke-
pada)ku. Sesunguhnya Allah Dialah Tuhanku dan
Tuhnn knmu maka sembahl"ah Dia, ini adnl"ahiat"an
y ang lurus.' Maka, b er selisihlah golongan-golongan
(yang-tcrdapat) di antara mnelm, klu keiekkann yang
baarlah bagi zrang-nrang yang alim yaknl sltcraai hnll
yang pedih (kiamat)." (az-Zukhruf: 6g-65)

Isa datang kepada kaumnya dengan membawa
tanda-tanda kebenaran Tuhannya dengan amat
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jelas, baik itu berupa kejadian supranatural yang di-
tampilkan oleh Allah melalui tangannya, maupun
kata-kata dan pengarahan kepadajalan yang lurus.
Ia berkata kepada kaumnya,

"...Sesunguhnya aku datang kepad.amu dengan mem-

bawa hikmal..... " (az-Zukhruf: 63)

Barangsiapa yang diberikan hikmah, berarti ia
telah mendapatkan anugerah kebaikan yang ba-
nyak, aman dari ketergelinciran dan penyimpang-

an, serta tenang dalam meniti langkah-langkahnya
di jalannya dengan penuh kestabilan dan ditemani
cahaya. Ia datang untuk menjelaskan kepada mere-
ka tentang beberapa hal yang mereka perselisih-
kan. Mereka banyak berselisih pendapat tentang
banyak hal dari syariat Musa a.s. sehingga mereka
terpecah-belah menjadi beberapa kelompok dan
golongan.

Isa juga mengajak mereka unfuk bertakwa ke-
pada Allah dan taat terhadapnya dalam masalah
yang ia bawa dari Allah. Ia mengucapkan kalimat
tauhid yang murni dengan jelas, tanpa tedeng aling-
aling dan tanpa kesamaran,

"Sesungguhnya Allah Dialah Tilhanku dan Tuhan
knmu, malrn. sembahlnh Dia." (az-Zt;Jrchrrfiz 64)

Ia tak mengatakan bahwa dirinya adalah tuhan.

Juga tidak mengatakan bahwa ia adalah anak hrhan.
Ia juga tak menyinggung dari dekat maupun dari
jauh tentang hubunganya dengan Rabbnya selain
hubungan penghambaan dari sisinya dan Rububiah
dari sisi Allah, Rabb semesta alam. Ia berkata ke-
pada mereka, "Ini adalah jalan yang benar yang tak
ada penyimpangan padanya, juga tak ada kesesatan
padanya."

Namun, orang-orang yang datang setelahnya
berselisih pendapat dalam beberapa kelompok, se
bagaimana orang{rang sebelumnya juga berselisih
pendapat dan terpecah menjadi beberapa kelom-
pok. Mereka terpecah dalam keadaan zalimtNrpa
ada hujjah bagi mereka,

"Lalu kecelakaan yang besarl"ah bagi orang-zrangyang
plim, yakni silcsaan h"ari yangpedih (kiamat)." (az-

Zukhruf:65)

Risalah Isa a.s. ditujukan kepada Bani Israel.
Mereka menunggunya agar Isa membebaskan me-

reka darikehinaan dan penindasan di bawah peme
rintahan Romawi. Mereka telah lama menung-
gunya. Tapi, ketika ia datang kepada mereka, maka
mereka pun menolaknya, memqsuhinya, dan ingin
menyalibnya!

Almasih datang kepada mereka dan mendapati
mereka terpecah-belah menjadi banyak aliran dan
kelompok. Dan, kelompok utamanya ada empat.

Pertama, kelompok Shadduqi, dinisbahkan ke-
pada "Shadduuq", yang kepadanya serta kepada ke-
luarganyalah kekuasaan kependetaan pada masa
Daud dan Sulaimanrdiserahkan. Dan, syariat harus
kembali nasabnya kepada Harun, saudara Musa.
Keturunannya adalah pihak yang bertanggung
jawab atas haikal Sulaiman. Mereka itu, karena
tugas dan pekerjaan mereka, bersikap keras dalam
masalah simbol agama dan ritusnya. Mereka meng-
ingkari "hal-hal baru", sementara pada waktu yang
sama mereka memberi keluasaan dalam kehidupan
pribadi mereka dan menikmati kenikmatan hidup,
serta tak mengakui adanya aturan!

Kedua, kelompok Farisi. Mereka itu bersebe-
rangan dengan kaum Shadduqi. Mereka menging-
kari sikap keras kaum Shadduqi dalam ritus dan
simbol-simbol. Juga mengingkari pembangkitan
kembali manusia di akhirat dan penghitungan amal
perbuatan mereka di sana. Ciri yang menonjol pada

kalangan Farisi adalah sikap asketik dan mistik, dan
pada pada sebagiannya adalah kebanggaan pada
ilmu dan pengetahuan. Almasih mengingkari sikap
sombong merekaserta gaya bicara mereka yang
dibuat-buat!

Ketiga, kelompok Samiri. Mereka iht merupa-
kan campuran orang Yahudi dan Asyur. Mereka
mengakui kitab yang lima dalam Perjanjian Iama
yang dikenal dengan kitab-kitab Musa, dan mena-
fikan selainnya yang ditambahkan pada masa-masa
belakangan, yang diyakini kesakralannya oleh
kelompoklain.

Keempat kelompok Asin atau Asini. Mereka itu
terpengaruh oleh beberapa aliran filsafut, dan mere
ka memilih hidup memisahkan diri dari kelompok-
kelompok Yahudi lainnya. Mereka juga memilih
hidup keras dalam memegang ajaran dan seder-
hana, demikian juga bersikap tegas terhadap jama-

ahnya dalam masalah organisasi.
Ada beberapa aliran lain yang sifabrya individual.

Kerancuan dalam keyakinan dan tradisi di kalangan
Bani Israel, yang terjadi karena pengaruh tekanan
imperium Romawi yang menindas, menyebabkan
mereka menunggu-nunggu penyelamatan diri me
reka dari penindasan itu dengan datanganya juru
selamat yang difunggu-tunggu semua orang.

Almasih a.s. datang dengan membawa tauhid
yang ia deklarasikan, "Sesungguhnya Allah Dialah
Tuhnnku dan Tuhan kamu maka sembahl"ah Dia."la
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juga membawa syariat toleransi, pembersihan
ruhani, dan memberi perhatian terhadap hati manu-
sia, melebihi perhatiannya terhadap format luar dan
ritu s-ritus. Maka, ia pun dimusuhi oleh para agama-
wan bani Israel yang terbiasa hanya memperhati-
kan format luar dan ritus-ritus saja.

Yang mendorong mereka berbuat seperti itu ter-
hadap Almasih adalah karena Almasih pernah ber-
kata tentang mereka itu, "Mereka senang mengum-
pulkan beban-beban, kemudian memerintahkan
manusia untuk menanggungnya di atas pundak ma-
nusia itu, dan mereka tak sedikitpun mengurangi-
nya. Semua yang mereka kerjakan ditujukan agar
dilihat manusia! Mereka menampilkan jamaat me
reka, memperpanjang rumbai baju mereka, me-
milih duduk di barisan pertama dalam acara atau di
tempat terhormat di tempat ibadah, ingin disapa
dengan hormat di pasar-pasar, dan ingin dipanggil
oleh orangorang dengan sebutan, Tuanku, tuan-
ku!' kemanapun mereka pergi!"

Atau, ia berbicara kepada mereka dengan ucap
annya, "Hai para pemimpin yang buta, yang mem-
perhitungkan lalat tapi menelan unta. Kalian hanya
membersihkan bagian luar cawan dan piring,
sementara bagian dalam keduanya penuh kotoran
dan pelacuran. Celakalah bagi kalian, para penulis,
Farisi dan orang-orang yang senang pamer. Kalian
seperti kuburan yang diputihkan. Di luarnya dicat
putih dengan indah, sementara di dalamnya adalah
tulang-tulang yang telah membusuk"l

Seorang manusia, ketika ia membaca kata-kata
ini dari Almasih dan kata-kata lainnya dalam masa-
lah ini, hampir akan terbayang baginya gambaran
tokoh-tokoh agama pada zarnankita ini. Ini adalah
tipe yang sama yang sering terulang. Yakni, para
tokoh agama yang memegang posisi resmi sebagai
tokoh agama, yang dilihat manusia di setiap waktu!

Kemudian Almasih pun kembali kepada Rabb-
nya, dan para pengikutnya pun berselisih setelah-
nya. Mereka berselisih hingga terpecah menjadi
beberapa kelompok dan aliran. Sebagian dari mere
ka menuhankannya. Sebagian yang lain menjadi-
kannya sebagai anak Tuhan. Dan, sebagian yang
lain menjadikannya sebagai satu oknum dari trini-
tas, yang salah satunya adalahAlmasih bin Maryam.
Sehingga, kalimat tauhid yang murni, yang dibawa
oleh Almasih pun hilang. Demikian pula hilang pula

dakrvahnya kepada manusia agar hanya mengadu
kepada Rabb mereka dan mbnyembah-Nya dengan
setulusnya.2

' Maktt, berselisihkth go longan-golongan (y ang ter dnp at)
di antara mereka, lalu kecelnknan yang besarlnh bagi
zrang-zrang yang zalim yakni silcsaan hari yang pedih
(kiamat). " (az-Ztrkhruf: 65)

Setelah itu datang orang-orang musyrik fuab
yang menentang Rasulullah tentang Isa a.s., dengan
apa yang dilakukan oleh aliran-aliran yang berselisih
setelah Isa. Juga dengan legendalegenda yang
mereka buat di seputar Isa!

Penghuni Surga u"" *;uni Neraka
Ketika redaksi Al-Qur'an sampai kepada pem-

bicaraan tentang orzrng-orang zalim, makaredaksi
ini menyatukan antara kelompok-kelompok yang
berselisih pendapat setelah Isa a.s. dengan orang-
orang yang menolak Rasulullah berdasarkan dalil
atas perbuatan kelompok-kelompok ini. Kemudian
redaksi Al-Qur'an melukiskan keadaan mereka
pada hari kiamat dalam adegan yang indah dan
panjang, yang juga mengandung lembaran tentang
orang-orang yang bertalrwa yang mendapatkan
kemuliaan di surga,

{ g':"^X 4E --J tati J y-<rtp:- s;
': te ee ru" #;iij.ii # ar;;.
A.t:iA| K1; 3t1 )u4 & <'eiJi J L

i443$ra'(i6w\;t-ti#<,ji;
.i q g 6iG {LSfr "A'^4i t}L3f S
+, t"s,YWS\,J; V r;:t -t e46
&<,r1ti*F-V"53ii'i3i;.f'li
&6F"Kqu#,J-Gliig\G)r;i
c'q;3ii,L&538d':"5ii*AF
<,H y & ;i:?i{{ $ 5,1F;i- *{i

l Teks-teks ini dikutip dari buku.4 bqariyyat al-Masiih,karyaal-Aqqad. Pembicaraan tentangkelompok-kelompok Yahudijuga diambil darinya.
2 Untuk lebih detailnya tentang perselisihan kalangan Nasrani ini, silakan dilihat dalam tafsir ayat 76 surah an-Naml, " Sesungguhnya Al Quraan

ini menjelaskan kepada Bani lsrail sebahagian besar dai (perkara-perkara) tang mereka benelisih tentangnya", dar-il<tlab azh-Zhilal ini.
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g <4,,iri F \j( eti ;rtris Y'' $
&3 j<iKy-J6lC:(4,2;l-,3+ts.1;'"(,

'Mereka tidak menungu kecuali kedatangan hari
kiamat kepada merekn dengan tiba-tiba sedangmerekn

tidnkmenyadarinya. Tlman-teman akrab padn hnri itu
sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain
keanli orang- orang yang bertakwa.'Hai hnmba-hnm-

ba-Ku, tiadn kekhawatiran terhadapmu pada h"ari ini
dan tidnk pul.a lamu bersedih h"ati. (Yaitu) zrang-rrang

yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah'*nikn 
dahulu orang-nrangyang berserah diri. Masuk-

La.h kamu ke dalnm surga, lcamu dan istri-istri knmu

digembiraknn. Diednrkan kepada mnekn piring-piring
d.ari emas, dan piala-piala. Dan, di dal'am surga itu
terd.apat segala apa yang diingini oleh hati dan sednp

(dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.'
ItiLah surga yang diuarisknn lupada lwmu disebabknn

amal-amal yang dahulu kamu keriakan' Di dalam

surga itu ada buah-buahnn yangbanyak untulcrnu )ang
sebagiannya lmmu maknn. Sesungguhnya zrang-lrang

yang berdosa lcekal di dnlnm azab nerakaJah.annam.
'Tidnk 

diringankan a<ab itu dari merekn dnn mneka

di dnlnmny a b erputus asa. D an, tidaklnh Kami meng-

aniaya mnel<a, tetapi mneknlnh y ang menganiaya dy!
*erika sendiri. Mereka berseru, 'Hai Malik, biarlnh

Tuhanmu membunuh kami saia.' Dia menjawab,

' Kamu alrnn tetap tingal (di nerakn ini). "' (az-Zvl<h'

rufz 66-77)

Adegan dimulai dengan terjadinya hari Kiamat de
ngan tibatiba kepada mereka sedang mereka dalam

keadaan lalai dan tak menyadari kedatangannya,

'Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari
Kiamnt kepadn merekn dengan tiba-tiba sedangmnekn

tidak meny adariny a. " (az-Zrfl<hnfi: 66)

Kejutan ini menghasilkan kejadian yang aneh,

yang mengubah segala hal yang biasa mereka jalani

dalam kehidupan dunia,

'Teman-tem.an akrab pada hari itu sebagiannya mm-
jadi musuh bagi sebagianyangl"ain lucuali orang-orang
' 
y ang b er takw a. " (az-Zr:Jr<hrfi: 67)

Permusuhan teman-teman akrab itu tumbuh da-

ri sumber kasih sayang mereka. Mereka itu sebe-

lumnya di kehidupan dunia bersatu padu dalam

kejahatan, dan sebagian dari mereka mendorong
ke arah kesesatan kepada sebagian yang lain. Maka,
pada hari ini mereka saling mengecam. Pada hari
ini sebagian dari mereka menimpakan tanggung-

jawab kesesatan dan akibat dari kejahatan kepada
sebagian yang lain. Dan, pada hari ini mereka ber-
ubah menjadi musuh-musuh yang saling menyalah-

kan, sementara sebelumnya mereka adalah teman-
teman yang saling memanggil dengan penuh kasih
sayang!

"...Kecuali orang-lrang yang bertnla.ila." Pada mereka

itu, kasih sayang di antaramerekatetap ada, karena
pertemuan mereka adalah dalam petunjuk, saling
menasihati kepada kebaikan, dan balasan yang
mereka terima adalah keselamatan.

Ketika teman-teman alaab itu saling mencela dan

bermusuhan, maka wujud seluruhnya memenuhi
panggilan Ilahi kepada orang-orang yang bertak'na,

"Hai hnmba-h.amba- Ku, tiadn kckhnwatiran terhndnp -

mu pada hari ini dan tidak pula knmu bersedih hati.

Aaitu) nrang-lrang yang beriman kepada ayat-ayat
Kami dan adahh mereka dahulu lrang-lrang ya.ng

berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu

dnn ishi-istri knmu digembiraknn." (az-Zukhruf: 68-

70)

Artinya, kalian bersuka cita dengan sangat, se
suai dengan balasan yang kalian terima. Sehingga,
kebahagiaan itu amat tampak pada diri kalian.

Setelah itu kita menyaksikan, dengan mata imaji-

nasi, piring-piring dangelas dari emasyang disebar-

kan kepada mereka. Dan, mereka pun mendapat-
kan apayangmerekainginkan di dalam surga. Dan,
di atas syahwat diri itu adalah kenikmatan meman-
dang, sebagai keseinpurnaan dan keindahan dalam
memberikan anugerah,

"Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas,

dnn piak-piala. Dan, di dnlnm surga itu trdnpat segaln

apa yang diingini ol.eh hnti dan wdnp (dipandn g) ,rnta
dnn lamu lreknl di dalnmnya." (az-Zril<hr$:71)

Bersama nikmat ini, ada yang lebih besar dan

lebih utama lagi, yaitu dianugerahi kemuliaan
dengan diajak berbicara oleh Allah,

"Itulah surga yang diwariskan kepada knmu disebab-

knn amnl-amal yang dnhulu lamu kerjaknn. Di dalam

surga itu ada buah-buahnn y ang bany ak untukmu y ang

s e b agi anny a knmu maknn. " (az-Zt:Jt<htluJ: 7 2-7 3)

Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang

berbuat dosa, yang kita tinggalkan beberapa waktu
lalu dalam keadaan saling mencela dan saling ber-
musuhan?

"sesungguhnya lrang-lrang yang berdosa kekal di
dalam aTpb neraka Jahannam. " (az-Zti<hr,uf: 7 4)
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Ihr adalah azab yang kekal, dalam tingkatan yang

amat keras. Yang tak pernah berhenti barang se
jenak, dan tak pernah berkurang barang sekejap. Di
dalamnya mereka juga tak sedikitpun mempunyai
harapan untuk keluar darinya, dan sama sekali tak
ada harapan walaupun dari jauh. Mereka di situ
dalam keadaan sedih dan putus asa,

'Tidak diringanknn a<ab itu dari merekn dan merekn

di dalamnya berputus asa."(az-Ztrl<hrufz 75)

Seperti itu pula yang dilakukan terhadap diri
mereka, yang diceburkan ke tempat yang celaka ini,
dalam keadaan zalim dan bukan diza\rni,

'Dan tidakl"ah Kami menganiaya mnekn, tetapi mere -

kalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (az-
Zukhruf:76)

Setelah itu terdengar teriakan di udara yang
datang dari jauh. Teriakan yang membawa seluruh
makna kepufu sasaan, kesulitan, dan kesempitan,

'Merekn berseru, 'Hai Malik, biarlah Tuhanmu mem-
bunuh kami saja.'...."

Itu merupakan teriakan yang terdengar dari
jarak yang amat jauh. Dari sana, dari balik pintu-
pintu yang terkunci di neraka. Itu adalah teriakan-
teriakan orang-orang yang senang berbuat dosa
dan berbuat zahm. Mereka berteriak tidak unhrk
minta diselamatkan juga tidak minta pertolongan,
karena mereka tinggal di sifu selamanya dalam
keadaan putus asa. Thpi, mereka berteriak unfuk
meminta dimatikan saja. Kematian yang cepat dan
yang membebaskan. Dan, cukuplah harapan itu
hanya sekadar menjadi angan-angan!

Panggilan itu memberikan nuansa kepahitan,
kepedihan, dan kesempitan. Dan, kita hampir me-
lihat dari balik teriakan itu jiwa-jiwa yang sudah
kehilangan kendali dirinya karena pedihnya azab
yang ia rasakan, dan tubuh-tubuh yang merasakan
siksaan yang melebihi daya tahannya, sehingga
terlahirlah teriakan yang. pahit itu, "Hai Malik,
biarlah Tuhanmu membunuh knmi saja."

Namun, jawaban yang datang malah menambah
putus asa dan kekecewaan, tanpa memberi per-
hatian sama sekali.

"...Dia menjawab, 'Kamu akan tetap tinggal (di
neralea ini). "' (az-Zukhruf: 77)

Sehingga, tak ada pembebasan, tak ada harapan,
tak ada kematian, dan tak ada penyelesaian. Dan,
kalian akan tetap tinggal di neraka ini!

Dalam nuansa adegan yang penuh kepedihan
dan kesedihan ini, Al-Qur'an berbicara kepada
orang{rang yang membenci kebenaran itu, yang
menyimpang dari petunjuk, dan yang sedang ber-
jalan ke arah yang sama ini. Di samping itu, Al-
Qur'an juga mengungkapkan keheranan atas sikap
mereka di hadapan seluruh manusia, dalam suasa-

na yang amat tepat untuk memberikan peringatan
dan ungkapan keheranan,

6if gt"i:rft{iKi",Ss:duKan
Ho{r€5\6ii#.{&i';;t$6

&'"KGJftiii{
"Sesurryguhnya Kami bennr-bermr telah memhazaa lu'
benaran kepada kamu, tetapi lubanyakan di antara
knmu benci pada lubernran itu. Bahknn, merekn telnh

menetaplan satu tipu dnya (jahnt), m.akn sesungguhnya

Knmi akan munbalns tipu day a muekn. Apalah mnekn
mengira bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan
bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami men-
dzngar), d.an utusan-utusan (malnilmt-mnlniknt) Kami
s elnlu mencatat di sisi mere kn. " (az-Zril<hruf: 78-80)

Kebencian mereka terhadap kebenaran itulah
yang menghalangi mereka untuk mengikuti Rasul,
bukan karena mereka tak menyadari bahwa ajaran
yang beliau bawa itu benar. Juga bukan karena me-
reka meragukan kebenaran ucapan Rasulullah,
mengingat meieka tak pernah mendapati beliau
berdusta satu kali pun kepada manusia. Maka,
bagaimana beliau kemudian berdusta atas nama
Allah dan kemudian membuat klaim-klaim atas
nama-Nya?

Orangorang yang memerangi kebenaran biasa-
nya bukannya tak tahu bahwa beliau benar, namun
mereka semata membenci ajaran beliau. Karena,
ajaran beliau bertentangan dengan hawa nafsu me
reka, dan menghalangi syahwat mereka, sedang
mereka tak mampu mengalahkan hawa nafsu dan
syahwat mereka. Tapi, mengapa mereka berani me
lawan kebenaran dan memusuhi para pengajak
kebenaran?! Dari kelemahan mereka terhadap hawa
nafsu dan syahwat, mereka mendapatkan kekuatan
untuk melawan kebenaran dan para dai/pengajak
kebenaran itu!

Oleh karena itu, Pemilik kekuatan, Yang Maha
Mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan
apa yang mereka rencanakan, kemudian mengan-
cam mereka,
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"Bahkan, mereka telah menetapkan satu tipu daya

(l olrot), m.akn sesungguhny a Kami akan membalns tipu
daya mereka. Apaknh mereka mengira bahwa Kami
tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisiknn mereka?

Seb enarny a ( Kami mendengar ), dan utusan- utus an
(malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi

mer e kn. " (az-Ztrl<I:-rrufz 79-80)

Kengototan mereka untuk memegang kebatilan
dalam melawan kebenaran dihadapi dengan perin-

tah Allah yang tegas dan kehendak-Nya untuk me-

menangkan kebenaran ini dan menguatkannya.
Sementara itu, rencana dan tipu daya mereka dalam
kegelapan dilawan dengan ilmu Allah yang menge-
tahui apa yang mereka sembunyikan dan yang
mereka bisikan. Dan, akibat akhirnya sudah dike
tahui oleh semua orang. Yaitu, ketika makhluk yang

lemah dan terbatas, melawan Sang Pencipta Yang
Mahaperkasalagi Maha Mengetahui, maka sudah
pasti makhluk itu yang akan kalah.

Bantahan Al-Qur'an bahwa Ttrha"n Punya Anak
Redaksi Al-Qur'an kemudian meninggalkan

mereka setelah ancaman yang menakutkan itu.
Kemudian mengarahkan Rasulullah untuk meng-
ucapkan suatu ucapan kepada mereka. Setelah itu
membiarkan mereka untuk menemui nasib akhir
mereka, yang telah mereka lihat bentuknya tadi.

rj'#$&'u'ifi fi"61\,#X.i'hL:i'
"&31i&t;;"9,i:aIlrJ€"iVr.iAi

$t',se;6iiF:;.6t3:1;;f,V4
"Katalmnlah, Jika benar Tuhnn Yang Mah"a Pemurah

mempunyai anak, makn akulnh (Muhnmmad) orang

yang mula-mula memuliaknn (anak itu).' Mahasuci
Tithan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang

empunya Arasy, dari apa yang mereka sifutknn itu.
Maka, biarl"ah merekn tmggelnm (dal"am lusaatan) dnn

bermnin-main sampai merekn menemui hari yang di-
j anj i kan ke p a da mer e kn. " (az-Ztil<hrtfi: 8 1 - 83 )

Mereka menyembah malaikat dengan meng-
klaim bahwa malaikat itu adalah putri-pufi Allah.

Jika Allah mempunyai anak, niscaya orang yang
paling pantas menyembahnya dan mengetahui hal
itu adalahNabi dan RasulAllah, karenabeliau dekat
dengan Allah. Beliau lebih cepat untuk taat kepada

Allah dan beribabah kepada-Nya, serta memuliakan
anak-Nya jika benar Dia mempunyai anak seperti
yang mereka klaim! Namun, behau hanya menyem-
bah Allah semata. Dan, ini pada dasarnya menjadi
bukti bahwa apa yang mereka klaim itu adalah
klaim yang tak mempunyai dasar, tak ada landasan-

nya, dan tak ada dalilnya! Dan, beliau menyucikan
Allah dari klaim yang aneh itu!

'Mahasuci Tuhan Yang empunya langit dan bumi,
Tuhan Yang empunya 'Arasy, dari apa yang mereka

s ifatknn itu. " (az-Zvl<hruf: 82)

Ketika manusia merenungkan langit dan bumi
ini, serta sistem dan keterafurannya, juga keagung-
an dan ketinggian yang ada di belakang sistem ini,
serta penguasaan dan keagungan, yang semua itu
dihrnjukkan oleh firman Allah, 'Tuhnn Yang empu-

ny a Arasy ",... niscaya akan menjadi kecillah semua
praduga dan klaim seperti tadi dalam dirinya. Ia
akan mengetahui dengan fitrahnya bahwa Pencipta
alam ini seluruhnya tak mungkin mempunyai ke-
miripan dari segi apa pun dengan makhluk, yang

dilahirkan dan melahirkan! Karenanya, ucapan se-

perti ini tampak main-main dan tak serius, yang tak
pantas untuk didebat atau dibicarakan. Sehingga,
hanya pantas untuk dimasabodohkan atau diberi-
kan peringatan,

'Malw, biarlah merekn tenggelam (dalam kesesatan)

dan bermain-main s amp ai mereka menemui h.ari y a ng

dtj anj ikan kep ada merekn." (az-Zukhruf: 83)

Pada hari itu mereka akan menyaksikan gam-

baran tersebut!

Setelah berpaling dari mereka dan memasa-
bodohi mereka, redaksi Al-Qur'an pun memuji
Sang Pencipta dan mentauhidkan-Nya dengan apa
yang sesuai dengan rububiah-Nya terhadap langit
dan bumi sertaArasyyang agung,

+'er|;i^ly-'.;J'ti;5\iv319-si:r;
tlr 6,ii5 r. i6i ii) ii,s jt 16 & l;;i
AF;fi&'o;:.iAfr]t\ai{9:3.;-rt1;:t

6i'q" jS y1-Ai a; c6j"i 6 li
.&z t4,/,r/
{};:J+r'r-r
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"Dan Dialah Tithan (Yang disembah) di langit dan
Tuhan (Yang disembah) di bumi, dan Dialah Yang

Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. Mahasuci
Tuhnn Yangmempunyai kerajaan langit dan bumi; ser'

ta apa yang adn di antara keduanya; dnn di sisi-Nyalah
pengetahuan tentang hari Kiamat dan hanya kepada-

Nyalah kamu dikembalikan. Sembahan-sembahan

yangmerekn sembah selain Allah tidak dapat memberi

ryaJitat, tetapi (orangyangdnpat memberi syafant takh)
zrang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka

mey akini (ny a). " (az-Zril<hruf: 8a-86)

Ini merupakan penegasan tentang llluhiah Yang

Esa di langit dan bumi, tanpa ada yang menye-
kutukan-Nya dalam masalah ini. Disertai dengan
hikmah dalam apa yang Dia perbuat, serta ilmu-Nya
yang mutlak tentang kerajaan-Nyayang mahaluas ini.

Setelah menyucikan dan mengagungkan Allah
dalam lafal "tnbarakn"yutg artinya "Mahasuci Allah
dan MahaAgung" dari apayang merekaklaim dan
mereka sifati itu. Dia adalah' Tuhnn Yang mempuny ai
knajaan langit dan bumi; serta apa yang adn di antara
keduanya."Dia sajalah yang mengetahui ilmu ten-
tang hari kiamat dan kepada-Nyalah semua makh-
luk dikembalikan.

Pada hari itu, tak ada seorang pun yang mereka
klaim sebagai anak atau sekutu Tuhan akan dapat
memberi pertolongan kepada seseorang dari mere
ka, seperti yang pernah mereka klaim bahwa yang
mereka sembah itu akan menjadi penolong bagi
mereka di sisi Allah. Karena tidak ada syafaat ke-
cuali bagi orang yang mengakui kebenaran dan ber-
iman terhadapnya. Dan, orang yang menyaksikan
kebenaran tak dapat memberi syafaat kepada orang
yang mengingkari dan memusuhi kebenaran itu!

Setelah itu Al-Qur'an menghadapi mereka de-

ngan logika fitrah mereka, dengan logika yang tak
dapat mereka bantah dan'tak dapat mereka ragu-
kan, yaitu bahwa Allah adalah Pencipta mereka.
Maka, ketika itu mengapa mereka kemudian
menyekutukan-Nya dengan seseorang dalam ber-
ibadah kepada-Nya, atau mengapa mereka me-
nunggu syafaat dari seseorang yang mereka se-

kutukan di samping Allah?

gtKi Ss76;a "&",;, 6v +;
"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka,

'S iap aknh y ang menciptaknn mereka ?', nis cay a mere kn

men4awaL Alkth.' Makn, bagaimnn"akah merekn dnpat
dipalingknn (dnri menyembah Allah ) ?" (az-Zukhruf:
87) t

Bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran
yang disaksikan oleh fitrah mereka untuk kemudi-
an mereka menolak konsekuensi logisnya yang
pasti?

Pada penutup surah ini, Al-Qur'an mengagung-
kan masalah tawajjuh Rasulullah kepada Rabbnya,
untukmengadukan kekafiran mereka dan ketidak-
imanan mereka. Beliau menampilkan hal itu dan
bersumpah dengannya,

$'";ri'STi';S'g;-'"\-J.;4f;
"(Allnh mmgetahui) ucapan Muhamm.ad, 'Ya Tith.an-

ku, sesungguhnya merekn itu adalnh kaum yang tidak
beriman."' (az-Zukhruf: 88 )

Ini merupakan redaksi yang khusus yang mem-
punyai makna dan sugesti tentang betapa dalamnya
ucapan ini, serta betapa hal itu didengarkan, diper-
hatikan, dan dijaga oleh Allah

Allah kemudian menjawab beliau dalam penuh
perhatian dengan mengarahkan Rasulullah untuk
memberi maaf dan berpaling dari mereka, serta tak
memusingkan sikap mereka ifu, sambil merasakan
ketenangan. Juga untuk menghadapi masalah de-

ngan kedamaian dalam hati, toleransi, dan keridha-
an. Hal itu sambil diiringi dengan peringatan yang
dibungkus bagi orangorang yang mengingkari dan
melawan apa yang menunggu mereka pada hari ter-
bukanya seluruh yang tertutup,

.&z )<,..-,.<b<z -.2.-t.- -<-'r<
;$' o-2-tr- -l-4f"#; f'r" e:',,tt

'Maka, berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka

dan kankanlnh,'Salam (selam"at tinggal).' I{ektk mne-
kn alrnn mengetahui (nasib merekn yang buruk)." (az'
Zukhruf: 89)1
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& a*affi)3u;3*,nlfr"&
{-1r*-i;11 s uq?, ri{it) ej4
<;iiq+j:"li{ S <,",/-\1"*i<6

#&r;94\.i;{s;3r'*i't:6i*y_
4\:+icAigs j.Eiit;i7,^y:"oj,,;

*'";5j 6y+*:u & s'P.t;"W
"IIaa miim. ttl J"-t Kitab (Al-Qpr'an) yttg
menjelaskan, (2) sesungguhnya Kami menurun-
kannya pada suatu malam yang diberkahi dan
sesungguhnya Kamilah yang memberi peringat-
a". (3) Pada malam ittr dijelaskan segala urusan
yang penuh hihnah, (a) (yaitr) urusan ya^ng besar
dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang
mengutus rasul-rasul, (5) sebagai rahmat dari
Ttrhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui, (6) Tbhan
Yang memelihara langit dan bumi serta apa
ya.ng ada di antara keduanya, jika kamu adalah
orang yang meyakini. (7) Tidak ada Ttrhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia, Yang meng-
hidupkan dan Yang mematikan. (Dialah) Tuhan-
mu da.n Tuhan bapak-bapalonu yang terdahulu.
(8) Tbtapi mereka bermain-main dalam keragu-
raguan. (9) Maka, tunggulah hari ketika langit
membawa kabut ya^ng rryat4 (10) yang meliputi
manusia.Inilah azab yangpedih. (11) (Mereka
berdoa),'Ya Thhan kami, lenyapkanlah dari
kami azab itu. Sesungguhnya kami akan ber-
iman.' (12) Bagaimanakah mereka dapat me-
nerima peringatan, padahal telatr datang ke-
pada mereka seorang rasul yang memberi pen-
jelasan, (13) kemudian mereka berpaling dari-
padanya dan berkata, 'Dia adalah seorang yang
menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula
seorang yang grla.' (1a) Sesungguhnya (kalau)
Kami akan melenyapkan siksaan itu agak se-

dikit, sesungguhnya kamu akan kembali
(itrskax). (tS) (Ingattah) hari (ketika) Kami meng-
hantam mereka dengan hantaman yangkeras.
Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
(16) Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami
uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada
mereka seorang rasul yang muha, (17) (dengan
berkata)r'Serahkanlah kepadaku hamba-hamba
Allah (bani Israel yatg kamu perbudak). Se-

sungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang
dipercaya kepadamu, (18) dan janganlah kamu
menyombongkan diri terhadap Allah. Sesung-
guhnya aku datang kepadamu dengan mem-
bawa bukti yang nyata (19) Dan, sesungguhnya
aku berlindungkepada TUha*u dan Tirhanmu,
dari keinginanmg merajamku. (20) Dan, jika
kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkan-
lah aku (memimpin bani Israel).' (21) Kemudian
Musa berdoa kepada Ttrhannyar'Sesungguhnya
mereka ini adalah kaum yangberdosa (segera-
kanlah azab kepada mereka).' (22) (Allah ber-
firman), 'Maka, berjalanlah kamu dengan
membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari"
sesungguhnya kamu akan dikejar, (23) dan biar-
kanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya
mereka adalah tentara yang akan ditenggelam-
kall^' (24) Alangkah banyalorya taman dan mata
air yang mereka tinggalkan, (25) dan kebun-
kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
(26) dan kesenangan-kesenangan yang mereka
menikmatinya Q7) demikianlah. Kami waris-
kan semua itu kepada kaum yang lain. (28)

Mak4l*grt dan bumi tidak menangisi mereka
dan mereka pun tidak diberi tangguh. (29) Se-

sungguhnya telah Kami selamatkan bani Israel
dari siksa yang menghinakan, (30) dari (arab)
Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang
sombong, salah seorang dari orang-orang yang
melampaui batas. (31) Sesungguhnya telah
Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami)
atas bangsa-bangsa- (32) Dan, Kami telah mem-
berikan kepada mereka di antara tanda-tanda
kekuasaan (Ka-i) sesuatu yang di dalamnya
terdapat nikmat yang nyata- (33) Sesungguhnya
mereka (kaum musyrik) itu benar-benar ber-
kata, (34) 'Tidak ada kematian selain kematian
di dunia ini. Dan, kami sekali-kali tidak akan
dibangkitkan, (35) maka datangkanlah (kem-
bali) bapak-bapak kami jika kamu memang
orang-orang yangbenar.' (30) Apakah mereka
(ka.nt musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum
Tbbba' dan orang-orang yang sebelum mereka?
Kami telah membinasakan mereka karena se-

sungguhnya mereka adalah orang-orang yang
berdosa. (37) Kami tidak menciptakan langit
dan bumi serta apa yang ada antara keduanya
dengair bermain-main. (38) Kami tidak men-
ciptakan keduanya melainkan dengan hak,
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
(39) Sesungguhnya hari keputrrsan (hari ldarnat)
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itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka
semuanya, (a0) yaitu hari yang seorang karib
tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya
sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat
pertolongan, (At) kecuali orang yang diberi
rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang
Mahaperkasa lagi Maha Penyayang. (a2) Se-

sungguhnya pohon zaqqum itu, (43) makanan
orang yang banyak berdosa. (44) (Ia) sebagai
kotoran minyak yang mendidih di dalam perut
(45) seperti mendidihnya air yang amat panas.
(46) Peganglah dia kemudiau seretlah dia ke
tengah-tengah neraka- (47) Kemudian tuangkan-
lah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang
amat panas. (a8) Rasakanlah, sesungguhnya
kamu orang yang perkasalagl mulia. (a9) Se-

sungguhnya ini adalah az,abyangdahulu selalu
kamu meragu-ragukannya. (50) Sesungguhnya
orang-orang yang bertakwa berada dalam
tempat yang arnan, (51) $aitu) di dalam taman-
taman dan mata-air-mata-air. (52) Mereka me-
makai sutera yang halus dan sutera yang tebal,
(duduk) berhadap-hadapan, (53) demikianlah.
Kami berikan kepada mereka bidadari. (54)

Di dalamnya mereka meminta segala macarn
buah-buahan dengan aman (dari segala kekha-
watiran). (55) Mereka tidak akan merasakan
mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Allah
memelihara mereka danazab nerakan (56) se-

bagai karunia dari Tlrhanmu. Yang demikian
itu adalah keberuntungan yang besar. (57) Se-

sungguhnya Kami mudahkan Al-Qur'an ihr
dengan bahasamu supaya mereka mendapat
pelajaran. (58) Mak4 tunggulah, sesungguhnya
mereka itu menunggu (pula).'(59)

Pengantar
Dentangan surah Makkiyyah ini, dengan para-

graf-paragrafrrya yang pendek, qafiah (akhiran kali-
mat dalam ayat) yang mirip, bentuk-bentuknya yang

keras, dan nuansanya yang penuh sugesti... mirip
dengan dentangan palu yang dipukulkan ke otot-
otot jantung manusiayang sedang ditegangkan.

Redaksi surah ini hampir secara keseluruhan
merupakan kesatuan yang erat, yang mempunyai
poros yang safu, dan seluruh benang merahnya di-
tarik ke situ. Baik dalam kisah itu, maupun dalam
adegan hari kiamat, bentuk kebinasaan orang-orang
terdahulu, pemandangan semesta, pembicaraan
langsung tentang masalah tauhid, pembangkitan,

dan risalah. Semua itu merupakan perangkat dan

sarana untuk membangkitkan hati manusia dan
mendorongnya untuk menerima hakikat keimanan
yang hidup dan berdegup, seperti yang disebarkan
oleh Al-Qur'an ini dalam hati manusia.

Surah ad-Dukhaan ini memulai pembicaraan-

nya tentang Al-Qur'an dan penurunannya pada

malam penuh berkah yang padanya ditetapkan
semua perkara yang besar, sebagai rahmat dari Allah
terhadap hamba-hamba-Nya dan peringatan-Nya
terhadap mereka. Setelah itu mengenalkan manusia

kepada Rabbnya. Yakni, Rabb langit dan bumi serta
apa yang ada di antara keduanya, dan menegas-
kanWihdaniyabNya. Dialah yang menghidupkan
dan mematikan, dan Dialah Rabb orang-orang ter-
dahulu dan yang belakangan.

Setelah itu redaksiAl-Qur'an meninggalkan pem-

bicaraan ini, untuk kemudian berbicara tentang
keadaan orang{rang muslrik itu,

"Iitapi muekn b ermain-main dalnm lceragu-raguan. "
(ad-Dukhaan:9)

Berikutnya, Al-Qur'an menyegerakan ancaman
yang menakutkan bagi mereka sebagai balasan atas

keraguan dan sikap main-main mereka:

'Maka, tunggulnh hari ketika lnngit membawa kabut
yang nyata, yang meliputi manusia. Inilnh azab yang
pedih. " (ad-Dukhaan: 10-11)

Dan, permintaan mereka agar azab itu dihilang-
kan dari mereka, sementara pada hari itu azab itu
tak akan dihilangkan dari mereka. Juga mengingat-
kanmerekabahwaazab ifu belumlagi datang, tapi
saat ini azab ihr dihrnjukkan kepada mereka. Karena
ifu , hendaknya mereka menggunakan kesempatan
yang ada, sebelum mereka kembali kepada Rabb

mereka, dan menghadapiazab yang menakutkan
itu,

" (Ingatlnh) hnri (lrxtikn) Kami mengh.antnm mere kn dz -

ngan hnntnmnn y ang knas. Sesunguhny a Kami adnlnh

Pemberi balasan." (ad-Dukhaan: 16)

Dari dentanganyang keras ini, yang berasal dari
pemandangan azab dan pemandangan hantaman
yang keras serta pembalasan, Al-Qur'an kemudian
berpindah membawa mereka untuk melihat benhrk
kebinasaan Fir'aun dan para pembesarnya ketika
kepada mereka datang Rasul yang mulia dan me-

manggil mereka,

"... S erahknnlah kep adnku hamb a - hamb a A llnh (b ani
Israel yang lrnmu perbudak). Sesungguhnya aku ad"alnh

utusan (Alkh) y ang dipncay a lupadnmu, dan j angan-
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lnh lamu menyombongknn diri terhndap AlLah.... " (ad-
Dukhaan: 18-19)

Tapi, mereka enggan untuk mendengar seruan
itu hingga Musa pun kehilangan harapan tehadap
mereka. Sehingga, bentuk akhir kematian mereka
pun dalam kehinaan setelah sebelumnya mereka
berkuasa dan dimuliakan,

' Al.anglmh b any akny a tamnn dnn m.ata air y ang mne lm
tinggallan, dan lcebun-kcbun serta tunpat-tempat yang
indah- in"dnh, dan lus mangan- Iresmangan y ang mnelm
mmikmntiny a, demikian|ah. Kami w aris kan s emua itu
kepada lwum yang l"ain. Mala, kngit dan bumi tidak
mmnngisi mnelm d"an muela pun tidnk diberi tan&guh. "
(ad-Dukhaanz 25-29)

Dari adegan yang penuh sugesti ini, Al-Qur'an
kembali berbicara tentang pendustaan mereka ter-
hadap akhirat, dan ucapan mereka,

"Tidnk adn kematian selain kemntian di dunia ini. Kn-
mi seknli-knli tidakaknn dibangkitkan, m"aka datang-
kanlnh (lrzmbali) bapak-bapak lwmi jilu lmmu memmry

orang- zrang y ang b mar." (ad-Dukhaan: 35-36)

Hal itu untuk mengingatkan mereka tentang
akhir kebinasaan bangsa Tubba'. Karena, mereka
tak lebih baik dari bangsa Tubba' itu sehingga
mempunyai harapan selamat dari akhir kebinasaan
yang pedih itu.

Kemudian Al-Qur'an mengaitkan antara pem-
bangkitan dengan hikmah Allah dalam mencipta-
kan langit dan bumi,

"Kami tidak menciptalan langit dan bumi serta apa
yang ada di antara leduanya dengan berm.ain-main.
Kami tidak mmciptakan leeduanya mel.ainknn fungan
hnq, tetapi fubanyaknn merekn tidnk mmgetahui. " (ad-
Dukhaan:38-39)

Setelah itu Al-Qur'an berbicara kepada mereka
tentang hari kepufusan,

"Waktu yang dijanjilan bagi merelw semuanya." (ad-
Dukhaan:40)

Di sini Al-Qur'an memaparkan adegan yang keras
berupa azab dengan pohonan Zaqqum dan makanan
orang yang berdosa. Berikubrya mereka dibawa ke
neraka, sambil dihrangi air panas dari atas kepala
mereka. Sambil dicemooh dan dihina,

"Rns akanlnh, sesungguhny a knmu orang y ang p n kas a

lagi mulin. Sesunguhnya ini adnlnh azpb yang dahulu
selnlu kamu meragu-ragukanny a.." (ad-Dukhaan:
4e-50)

Sementara di sampingnya adaiah pemandangan
surgayang mendalam kenikmatannya sebagai ke-
balikan dari kedalaman adegan azabyangkeras di
neraka itu. Sehingga, hal itu sejalan dengan nuansa
surah yang mendalam dan dentangannya yang
keras.

Kemudian sura! ini ditutup dengan menunjuk
kepada Al-Qur'an seperti pada permulaannya,

"Sesungguhnya Kami mudahknnAl-Qi an itu dzngan

bah.asamu supaya merekn mendapat pelajaran." (ad-
Dukhaan:58)

Juga dengan ancaman yang terbungkus dan
keras,

'Maka tunggulah, sesunguhny a mere ka itu menunggu
(p"k)." (ad-Dukhaan: 59)

Ini merupak- .;; ,-u -*rerang hati
manusia dari awal hingga akhirnya, dalam dentang-
annya yang cepat dan bersambungan. Surah itu
menyerangnya dengan dentangannya, sebagaimana
menyerangnya dengan gambaran-gambaran dan
nuansanya yang beragam, yang mempunyai ciri
kekerasan yang sama. Ia mengajaknya berjalan di
pelbagai dunia yang beragam antNa langit dan
bumi, dunia dan akhirat, neraka dan surga, masa
lalu dan masa kini, yang gaib dan yang terlihat, ke-
matian dan kehidupan, dan sunnah makhluk serta
namus wujud. Surah ini, meskipun cukup pendek,
tapi ia mencerminkan perjalanan yang besar dalam
alam gaib dan alam yang terlihat.

Macam Azab unhrk;"- Musyrikin

N4 ^':irYL & #6+)53,--
g&/Keew#u$Ket?:c
'j,XW*|G # |r-rglKlfj )'r etl
'WYs*-;,ti;{yat.;:g$Ji&i

Kt:"i;r.e:;Jfnf{#a*;&or,
&o.u;*,Fy,t4:s

"Haa miim. Demi Kitab (Al-fui an) yang menjekts-

lan, sesungguhnya Kami mmurunkannya pada suatu
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mnlnm yang diberlahi dan sesungguhnya l{nmiLah yang

membui pningatan. Pada malom itu dijelnkan segala

urusan yang penuh hikmah,(yaitu) urusan yang besar

dari ski Kami. Sesungguhnya Kami adnlah Yangme-

ngutus rasul-rasul, sebagai rahmat dari Tilhnnmu. Se-

sunguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui, Tuh"an Yang memelihnra l"angit dan bumi
serta apayangada di antara luduanya, jikn lcamu adn'
lnh orang y ang mq akini. Tidnk ada Tuhnn (yang buhnk
disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan

Yang memntiknn. @iakh) Tith.anmu dnn Tultan bap ak-

bapakmu y ang terd"ahulu." (ad-Dukhaan: 1-8)

Surah ini dimulai dengan dua huruf hna miim.
Dalam bentuk bersumpah dengan keduanya dan de
ngan Kitab yang menjelaskanyang tersusun dari hu-

ruf yang sama dengan duahuruf tadi. Pembicaraan
tentang hur uf-h ur uf . mu q ath- tha' ahtelah dibicarakan
pada surah-surah yang pertama, sedangkan tentang
sumpah dengan huruf-huruf ini, seperti sumpah
dengan Kitab, karena setiap huruf adalah mukjizat
yans hakiki. Atau, satu tanda dari tanda-tanda ke-
kuasaan Allah dalam bangun diri manusia, seperti
kemampuannya mengucap, mengatur tempat ke-
luar hurufrrya, simbol antara nama huruf dengan
suaranya, dan kemampuan manusia untuk men-
dapatkan pengetahuan melalui huruf-huruf itu.
Semua itu merupakan hakikat besar yang terasa
besar dalam hati setiap kali ia merenungkannya
tanpa disertai dengan perasaan sudah biasa dan
kebiasaan yang hanya memberi perhatian kepada
segala sesuatu yang baru!

Sedangkan, apa yang dijadikan sumpah adalah
penurunan I(tab ini pada malam yang penuh berkah,

"Sesungguhnya Kami menurunknnnya pad.a suatu m.a-

lnm yang diberkahi dan sesungguhnya Knmil.ah yang
membni pningatan. Pada malnm itu dijelnknn segal"a

urusan y ang p enuh hikmah, (y aitu) urusan y ang b esar

dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adakhYangme-
ngutus rasul-rasul, sebagairahmat dari Tilh.anrnu. Se-

sunguhnya Dialnh Yang Mahn Men"dengar lagi Maha
M enge tahui. " (ad-Dukhaan: 3 -6)

Malam yang penuh berkah yang di dalamnya
Allah menurunkan Al-Qur'an ini, adalah (wallahu
a'lam) malarnyang padanya dimulai dihrunkannya
Al-Qur'an ini, yaitu salah satu dari malam bulan
Ramadhan, yang dikatakan tentang malam itu,

"Bulnn Rnmadhan, bulnn yang di dalnmnya diturun-
knn (permul"aan) Al-foi an."(al-Baqarah: 185)

Al-Qur'an tak dihrrunkan seluruhnya pada malam

itu, sebagaimana ia juga tak difurunkan seluruhnya
pada bulan Ramadhan. Namun, maksudnya adalah ia

mulai bersambung dengan bumi ini, dan malam itu
adalah wakhr persambungannya yang penuh berkah.

Dan, ini cukup untuk menafsirkan penurunannya
pada malam yang penuh berkah.

Ia benar-benarrrnalam yang penuh berkah, kare-
na ia adalah malamyang padanya manusia menda-
patkan anugerah yang demikian besar itu. Padanya
pula dimulai kehadiran manhaj Ilahi ini dalam kehi-
dupan manusia, yang padanya manusia bersambung
dengan namus-narnus semesta yang besar yang di-

terjemahkan dalam Qur'an ini dengan mudah, yang
diterima oleh fitrah manusia dan diikuti dengan ring-

. an. Kemudian di atas dasarnya didirikan dunia manu-

\ia yang bertumpu pada kaidah-kaidah fifah dan da
ya terimanya, sambil berjalan seiring dengan alam
semesta tempat ia hidup, dalam keadaan suci, bersih,
mulia, dan tanpa dibuat-bual Padanya manusia hidup
di muka bumi dalam keadaan tersambung dengan
langit pada setiap saat.

Orang-orang yang hidup pada saatAl-Qur'an di-

turunkan pertama kali, mereka itu hidup pada fase
yang amat menakjubkan di bawah naungan langit,
yang tersambung secara langsung dengan Allah.
Fase yang menyingkapkan sahr persatu tentang apa

yang ada pada diri mereka. Juga memberikan mereka
perasaan bahwa mataAllah selalu mengawasi mereka,

dan mereka pun memperhatikan pengawasan Allah
ini, serta penjagaan-Nya ini, dalam setiap gerak dan

detakan hati daldm diri mereka. Selain itu, mereka
juga mengadu kepada-Nya setiap kali ada sesuatu,

sambil meyakini bahwa Dia adalah dekat dengan
mereka dan mengabulkan permohonan mereka.

Generasi tersebut sudah berlalu, dan tinggallah
Al-Qur'an setelah mereka menjadi Kitab Suci yang

terbuka dan tersambung dengan hati manusia. Ketika
Kitab tersebut dibuka, maka ia menciptakan bagi.
nyaapayang tak dapat diciptakan oleh sihir, dan
mengubah perasaannya dalam bentuk yang ter-
kadang dinilai sebagai legenda semata!

Al-Qur'an ini tetap menjadi manhaj yang jelas,

sempurna, dan cocok unhrk membangun kehidupan
manusia yang ideal dalam setiap lingkungan dan
setiap zaman. Yaitu, kehidupan manusiayang hidup
dalam lingkungan dan zamannya dalam naungan
manhaj Ilahi yang istimewa itu, dengan seluruh
karakternya tanpa penyimpangan. Ini adalah ciri
manhaj Ilahi semata. Dan, ini adalah ciri semua hal
yang keluar dari tangan kekuasaan Ilahi.

Sementara manusia menciptakan apa yang terka-
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dang bermanfaat unfuk mereka, dan hanya cocok
untuk suatu masa, bagi suatu kondisi khusus dari
kehidupan mereka. Sedangkan, ciptaan Allah me-

ngandung sifatyang kekal dan sempurna. Ia selalu
berlaku dan selalu memenuhikebutuhan di semua
kondisi dan semuamasa, yang menyatukan arfiNa
konstanitas hakikat dan perbedaan bentuk, dalam
keserasian yang menakjubkan.

Allah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam
yang penuh berkah itu. Pertama untuk memberi
peringatan dan ancaman,

"S e sunggu hny a Kamilah y ang memb er i p er ingatan. "
(ad-Dukhaan:3)

Allah Maha Mengetahui tentang kelalaian manu-

sia ini dan sifat pelupanya serta kebufuhannya kepa-

da peringatan dan ancaman.
Dan, malamyang diberkahi dengan diturunkan-

nyaAl-Qur'an ini adalah malampemisah dan pem-

beda dengan adanya penurunan ini,

"Pa.da malnm itu dij elnknn segal.a urusan yang penuh

hikmah." (ad-Dukhaan: 4)

Allah telah memutuskan dengan Al-Qur'an ini
tentang segala perkara, menjelaskan tentang segala

urusan, dan membedakan antarakebenaran yang
kekal dan kebatilan yang binasa. Juga meletakkan
batasan, dan mendirikan rambu-rambu bagi per-
jalanan manusia seluruhnya setelah malam tersebut
hingga hari kiamat. Sehingga, tak ada satu dasar
dari dasardasar yang di atasnya berdiri kehidupan
ini yang tak jelas dan tak diterangkan di dunia
manusia, sebagaimana ia juga bersifat jelas, dan
ditetapkan dalam namus general yang qadim.

Itu semua adalah dengan iradah dan perintah
Allah serta kehendak-Nya dalam mengutus para

rasul untuk memberi keputusan dan keterangan,

"(Yaitu) urusanyangbesar dari sisi Kami. Sesungguh-

nya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul." (ad-
Dukhaan:5)

Semua itu merupakan rahmat dari Allah ter-
hadap manusia hingga hari kiamat,

"Sebagai rahmat dnri Tuhnnmu. Sesungguhnya Dialnh
Yang Mah"a Mmdengar lngi Mahn Mengetahui." (ad-
Dukhaan:6)

Rahmat Allah tak pernah tampil dengan amat
jelas bagi manusia seperti tampak amat jelasnya

dalam penurunan Al-Qur'an ini, dan dengan se-

mudah ini, yang membuatnya cepat meresap ke
dalam hati, dan penerimaan terhadapnya terjadi

seperti terjadinya perjalanan darah dalam urat-urat
tubuh. Kemudian dengan panduan Al-Qur'an itu,
sosok manusia berubah menjadi manusia yang
mulia, dan masyarakat manusia berubah menjadi
masyarakatyang diimpikan nan indah, yang nyata
dilihat mata!

Akidah yang difawa Al-Qur'an, dalam kesem-
purnaan dan keserasiannya, bersifat indah pada
zatnya dengan keindahan yang dicintai dan di-
rindukan serta disenangi oleh hati! Perkarayang
ada padanya bukan masalah kesempurnaan, ke-
tepatan, kebaikan, dan kesalehan. Karena sifat-sifat
ini dalam akidah tersebut akanterus meningkatdan

--1ruik hingga kesempurnaan padanya mencapai
tingkatan keindahan yang dicintai secara muflak.
Keindahan yang mencakup seluruh parsial dengan
setelitinya. Kemudian menyafukannya, menyelaras
kannya, dan mengaitkan seluruhnya dengan asal-

nya yang besar.

"Sebagai rahmat dari Tuh.anmu. . .. "

Dia menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang
penuh berkah,

"...Sesungguhnya Dial"ah Yang Maha Mendengar lagi
Mahn Mengetahui." (ad-Dukhaan: 6)

Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.
Dia menurunkan apa yang diturunkan-Nya kepada
manusia sesuai dengan Ilmu-Nya tentang apa yang
akan mereka katakan dan apa yang akan mereka
lakukan. Juga apa yang cocok bagi mereka dan
mereka cocok dengannya, berupa afuran, hukum,
dan pengarahan yang benar.

Dia selalu memperhatikan semesta ini, dan men-
jaga makhluk dan bendayang ada di dalamnya,

'Tuhan Yang memelihara lnngit dan bumi serta apa

yangada di antara keduanya,jika kamu adalah orang

yang mqakinf. "(ad-Dukhaanz 7)

Apa yang Dia turunkan kepada manusia akan
mengajarkan mereka tentang pelbagai hal. Ini ada-

lah satu sisi darirububiah-Nyabagi semesta seluruh-
nya, dan satu sisi dari namus-Nya yang mengatur
semesta. Dan, disinggungnya masalah keyakinan
itu merupakan isyarat kepada akidah mereka yang

kacau, goncang, dan tak stabil. Karena mereka me-

ngakui penciptaanAllah terhadap langit dan bumi,
tapi setelah itu mereka mengambil hrhan-tuhan lain
selain-Nya. Sehingga, menunjukkan kesamaran
hakikat ini dalam diri mereka dan jauhnya ia dari ke
teguhan dan keyakinan.

Dia adalah Tuhan Yang Esa yang menguasai
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kematian dan kehidupan, dan Dia adalah Tuhan
orang{rang yang sebelumnya dan yang belakangan,

' Tidak ada Tuhan (y ang b er hak disembah) melainknn
D ia, Yang menghidup kan dnn Yang mematiknn. (Dia-
lnh) Tuhnnmu dnn Tithnn bapak-bapakmu yang terda-
hulu." (ad-Dukhaan: 8)

Menghidupkan dan mematikan adalah dua per-
kara yang terlihat oleh semua orang, dan kedua
masalah itu berada di luar kemampuan semua
makhluk. Hal ini tampak dengan sedikit memikir-
kan saja dan sedikit merenung saja. Dan, adegan ke
matian adalah seperti adegan kematian dalam se-

luruh bentuk dan formatnya, yang menyentuh hati
manusia dan mengguncangnya. Juga mendorong-
nya dan menyiapkannya agar terpengaruh serta
agar menerima dan memenuhi panggilan. Oleh
karena itu, hal itu sering disebut dalamAl-Qur'an,
perasaan manusia sering diarahkan ke situ, dan hati
manusia disenfuh dengannya, dari waktu ke wakhr.

Ketika sikap * .t";;" ouo.- oorongan dan
penerimaan seperti ini, maka redaksi Al-Qur'an me-
ninggalkan mereka. Kemudian beralih untuk berbi.
cara tentang hikayat kondisi mereka terhadapNya.
Dan, kondisi mereka adalah sikap orang yang ber-
kebalikan dengan apa yang seharusnya mereka
perbuat terhadap hakikat sikap yang tegas yang tak
ada tempat untuk main-main di dalamnya,

irai 4vii*+js # <. p. # ei S
$ zuJg' :ic\:ic;''.;lui ;1 | 1 * # pct,
65"4i?';)i#t;leL4tuivJ.{i6j
LEM, t:65,";ti:i,,f S U3frii6ij
,f Y;(1#<"$LK;fr ,r;rr:tfu ft;$

g6#(WKt:e*lt
'"Iitapi, merekn bermain-m"ain dalam keragu-raguan.
Maka, tungulnh hari ketika langit membawa labut
yang nyata, yang meliputi manusin. Inil"ah aab yang
pedih.. (Mnekn budoa)'Ya Tilhan knmi, lenyapknnkh
dnri knmi azab itu. Sesunguhnya knmi alan berim.an.'
B agaimanaknh mere ka dap at menerima p eringatan,
ponn-hnl telnh dntnng k4ona mrekn seorang rasul yang
membni penjelnsan, kemudian merekn berpaling dari-

padanya dan berknta, 'Dia adalah selrang yang me-
nerima ajaran (dari orang lnin) lngi pul"a sezrangyang
giln.' S esungguhny a (kaku) Kami akan me leny ap knn
silrsaan itu agak sedikit, sesunguhnya kamu akan
lcembali (inqkn ).(ngatkh) hari (lcetikn) Kamimeng-
hantam mereka dengan hantaman yang keras. Se-

sungguhnya Kami adalah Pemberi balasan." (ad-
Dukhaan:9-16)

Al-Qur' an mengatakan bahwa mereka bermain-
main terhadap perkara yang serius ini, dan meragu-
kan ayat-ayat yang pasti itu. Maka, tinggalkanlah
mereka hingga datang hari yang menakutkan,

'Maka, tunggulah hari ketika langit membaua kabut
yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah aaab yang
p e dz' fr1' (ad-Dukhaan : 10- I I )

[Ilama salaf berbedapendapat tentang tafsir ayat
ad-Dukhaan. Sebagian dari mereka mengatakan
bahwa itu adalah kabut pada hari Kiamaf dan ancam-
an tentang telah dekatnya hal itu adalah seperti
ancaman yang sering terulang dalam Al-Qur'an.
Dan, ia datang dalam keadaan dihrnggu oleh mereka,
juga ditunggu oleh Rasulullah.

Sebagian dari kalangan salaf mengatakan bahwa
hal itu telah terwujud, seperti yang dijanjikan. Ke
mudian hal itu dihilangkan dari kaum musyrikin
dengan doa Rasulullah. Di sini kami menyebutring-
kasan dua pendapat tersebut dengan dua sanad-
sanadnya. Setelah itu kami akan berikan komentar
sesuai dengan ilham yang diberikan Allah, dan yang
kami niatkan hanya untuk mendapatkan pahala dari
Allah.

Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Mahran al-
Amasy, dari Abi Dhuha Muslim bin Shubaih, dari
Masruq, bahwa ia berkata, "Suahr hari kami masuk
ke masjid (Kufah), melalui gerbang Kindah. Kebetul-
an di situ ada seseorang yang sedang menceritakan
kepada sahabat-sahabatnya tentang firman Allah
surah ad-Dukhaan ayat 10, 'Hari ketika langit mem-
bawa kabutyang nyata.' Orang itu berkata, Thtrukah
kalian apa kabut itu? Ia adalah kabut yang datang
pada hari Kiamat, yang menghilangkan pendengar-
an dan penglihatan orangorang munafik, dan mem-
buat orangorang beriman seperti mengalami flu.'
Mendengar ucapannya ifu , maka kami mendatangi
Ibnu Mas'ud dan kami pun menceritakan hal itu ke
padanya. Ketika itu ia sedang rebahan, dan saat
mendengar penuturan itu ia pun terkejut dan segera
bangkit duduk. Kemudian ia berkata, Allah telah
berfrman kepada Nabi saw.,

'Katnknnlah (hai Muhnmmad), Aku tidak meminta
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upah sedikitpun padnmu atas dalutahku d"an buknnlnh
aku termasu k orang- orang y ang mengada- adakan. "
(Shaad:86)

Dan seperti diketahui, hendaknya seseorang yang
tak mengetahui tentang sesuafu berkata, 'Wallahu
a'Lam',tentanghal itu. Saya sampaikan kepada kalian
satu hadits tentang hal itu. Orangorang Quraisyke
tika mereka lama tak kunjung menerima Islam dan
menolak Rasulullah, maka Rasulullah mendoakan
atas mereka kesulitan seperti yang terjadi pada umat
Nabi Yusuf. Maka, orang Quraisy pun merasakan
kekeringan dan kelaparan, hingga mereka terpaksa
makan tulang dan bangkai. Ketika mereka meng-
angkat pandangan ke langit, mereka hanya melihat
kabut (dalam satu riwayat dikatakan: ketika sese-

orang melihatke langit, makaia dapati antara dirinya
dengan langit ada benda seperti kabut) . Kemudian
Allah berfirman,

'Makn, tunggulah hari ketilm lnngit membawa knbut
yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah oab yang
pedih.' (ad-Dukhaan: 10-11)

Kemudian datang Rasulullah dan mereka berkata
kepada beliau, Wahai Rasulullah, mintalah diturun-
kan hujan oleh Allah bagi suku Mudhar, karena
mereka hampir binasa karena kekeringan.' Rasu-

lullah pun berdoa kepada Allah agar diturunkan
hujan bagi mereka dan merekapun mendapatkan
hujan. Kemudian diturunkan ayat,

'Sesungguhnya (kalnu) Kami aknn melenyapknn sil<sa-

an itu agak sedikit, sesungguhnya kamu alrnn lcembali
(lnSlilr). " (ad-Dukhaan: 15)

Ibnu Mas'ud berkata, Telah terjadi lima hal:
kabut, tentang orang Romawi, terbelahnya bulan,
pukulan yang keras, dan akibat-akibatnya."'

Hadits ini disebut dalam kitab Shnhih Bukltnri dan
Slnhih MuslimJuga diriwayatkan oleh Imam Atrmad
dalam Musnadnya. Hadits tersebut juga terdapat
dalam kitab Tirmidzi dan an-Nasai. Juga pada Ibnu
Jarir dan Ibnu Abi Hatim melalui beberapa jalan pe
riwayatan dari al-Amasy. Penafsiran Ibnu Mas'ud
atas ayat ini dengan penafsiran seperti tadi, yaitu
bahwakabut itu telah terjadi, disepakati oleh seke.
lompok ulama salaf, seperti Mujahid, Abi Aliyah,
Ibrahim an-Nakha'i, adh-Dhahhak, dan Athiyyah al-

Aufaa. Dan, itu adalah penafsiran yang menjadi
pilihan Ibnu Jzrir ath-Thabari.

Sementara ulama salaf yang lain mengatakan
bahwa kabut ihr belum lagi terjadi karena ia adalah
salah satu tanda kiamal Seperti yang terdapat dalam

haditsAbi Suraih Hudzaifah ibnu {-Isaid al-Ghiftari
bahwa ia berkata, "Suatu saat Rasulullah datang ke-
pada kami dari Arafah, sementara kami sedang
membicarakan hari Kiamat. Kemudian beliau ber-
sabda, 'Tidak datang hari kiamat hingga lalian me-
lihat sepuluh tanda: terbitnya matahari dari Barat,
lab u t, dnnb b ah, ke k qrny a Ya'j uj dan Ma'j uj, ln lu arny a
Isa ibnu Maryam, Dajjal, tiga kejadian longsor (ongsor
di Timur, lnngsor di Barat, dan hngsor diJazirahArab),
api keluar dari perut tanah Aden yang menggiring
manusia, yang berdiam ketika manusia berdiam dan
berguak leetikn manusia bergerak."'Hadits ini hanya
diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya.

Diriwayatkan oleh IbnuJarir dari Muhammad bin
Auf, dariluhammad bin Ismail bin Iyasy, dari ayah-
nya, dafr Dhamdham binZur'ah, dari Syuraih bin
Ubaid, dari Abi Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah
bersabda,

"R.abb knlian membrrikan peringatan dengan tiga pn-
knra: knbut yang mmtbuat orang brriman sepnti terkmn

flu, dan membuat orang knfzr memb mgkak hingga kzlu -

ar cairan dari lcedua telinganya, kedua adalah daabah,
dan ketiga adalah Dajjal."(HR ath{habrani)

Ibnu Jarir berkata juga bahwa ia diriwayatkan
oleh Ya'qub, dari Ibnu Aliyyah, dari Ibnu Juraij, dari
Abdullah bin Abi Malikah, bahwa ia berkata, "Saya

datang kepada Ibnu Abbas pada suatu hari, ke-
mudian ia berkata, 'Saya lak tidur semalam hingga
subuh.' Mendengar itu saya bertanya,'Mengapa?'
Ia menjawab, 'Ka.rena orang-orang mengatakan
bahwa telah terlihat bintang yang berekor, maka
saya takutjika "kabuf' sudah datang. Sehingga, saya
tak tidur sampai subuh."' Seperti itu pula diriwayat-
kan oleh Ibnu Abi Hatim dari bapaknya, dari Ibnu
Umar, dari Sufuan, dari Abdullah bin Abi Yazid, dari
Abdullah bin Abi Malikah, dan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, "Ini adalah
sanad yang sahih hingga sampai kepada Ibnu Abbas,
ulama umat dan penafsir Al-Qur' an. D emikian juga
pendapat para sahabat dan tabiin yang sesuai dengan
haditshadits marfu' dari kitabkitab sahih, hasan, dan
lainnya yang mereka riwayatkan, yang padanya ter-
dapat bukti dan dalil yang meyakinkan bahwa kabut
itu merupakan salah sahr tanda kiamat yang sedang
dihrnggu. Padahal, ia disebut secara nyata dalamAl-
Qur'an. Allah berfirman,
Maka tungqulah hari ketikn langit membawa knbut

yang ny ata.' (ad-Dukhaan: 10)

Artinya, jelas dan nyatayang dapat dilihat semua
orang. Sedangkan, dalam penafsiran yang dilaku-
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kan oleh Ibnu Mas'ud bahwa kabut itu adalah imaji-
nasi semata yang terlihat oleh mata mereka karena
amat lelah dan amat laparnya mereka. Seperti itu
pula firman Allah,

'Yang meliputi manusia.' (ad-Dukhaan: I 1)

Maknanya, meliputi dan membuat buta mereka.
Sedangkan, jika hal ihr merupakan suatu bentuk ima-
jinasi, yang hanya khusus bagi penduduk Mekah
yang musyrik, niscaya tak dikatakan seperti itu.

Dan, firmanAllah,
'Inilah aab yang pedih. '(ad-Dukhaan: 11)

Maksudnya, hal itu dikatakan kepada mereka
sebagai cemoohan dan celaan. Seperti firman Allah,

"Pada hari mereka didorong fu nerakaJahannanx
dengan sekuat-kuatnya. (Dikatakan lupada merekn),
'Inilnh neralm yang dahulu knmu selnlu mmdustakan-
ny a. " (athlhuur: 13-14)

Atau, sebagian dari mereka berkata kepada seba-
gran yang lain seperti itu.

Dan firman Allah,

'(Mnela berdoa), 'Ya Tulnn kami, lenyaplanlnh dnri
kami a<ab itu. Sesungguhnya kami akan beriman."
(ad-Dukhaan: 12)

futinya, orang{rang kafir berkata ketika mereka
melihat azab Allah dan siksa-Nya sambil memohon
agar mereka dibebaskan dari semua itu. Seperti
firmanAllah,

'Danjikn kamu (Muhnmmnd) melihnt futikamerelw
dihadapkan le neraka, lalu merela berkata, 'Kiranya
kami dikembalilmn (lee dunia) dan tidakmendustalwn
ay at- ay at Tuhnn lami, serta menj adi orang-zrang y ang
berim.an', (tmtulnh kamu mzlihat suatu peristiwayang
menghnrukan). " (al-An'aam: 27)

Seperti itu pula firman Allah,

' Dan b uiknnlnh p eringatan l"pod" mnnus'in brlmnnp
hnr i (y ang p adn w aktu itu ) dnnng aznb lep adn, mere Iu,
maka berkatalnh orang-orang yang <alim,'Ya Tilhnn
knmi, bni tanguhlnh kami (lumbalikanlah kami lu
dunia) walaupun dnlam waktu yang sedikit, niscaya
knmi aknnmemntuhi seruan Englmu d.an aknnmeng-
ikuti rasul-rasul.' ( Ifupadn merekn dilatnlan),'Buknn-
knh knmu telnh bersumpah dahulu (di dunia) bahwa
sekali-knli lmmu tidak alwn binasa?"(Ibrahim: 44)

Seperti itu pulaAllah berfirman di sini,

"Bagaimanakah mne kn dapat menerima peringatan,
padahnl tekh datang fupada merekn seorang rasul yang

membni penj el.asan, kemudian mnekn berpaling dari-
padanya dan berknta, 'Dia adalnh seorang lang me-

nerima ajaran (dari orang lnin) lngi puk selranglang
gik. " (ad-Dukhaan: 13- 14)

Allah berfirman, 'Bagaimana mereka akan me-
ngambil pelajaran sedangkan Kami telah mengutus
kepada mereka Seorang Rasul yang membawa
risalah dan peringatan. Namun, mereka tetap ber-
paling darinya, dan mereka tak mengikuti tapi malah
mendustakannya. Mereka berkata tentang Rasul
saw., 'Ia seorang yang gila."'

Ayat ini adalah seperti firman Allah lainnya,

'Pada hnri itu ingatlnh manusi4tetapi tidak buguna
l"agi mmgrngat itu baginya.'(al-Fajr: 23)

FirmanAllah,

"Dan (alangknh hebatnya) jikn kamu melihat kaika
mue la (orang- orang knfr) terp uanj at lcenlwnn (p adn
hari Kiamat), m.akn mneka tidak dapat melepaskan
diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat
(untuk dibawa ke nnaka) dnn (di waktu itu) merelm
berknta, 'Kami berim.an fupadn Alkh', bagaimnnaknh
merelm dapat mmrapai (luimarnn) dari tempat yang
jauh itu)." (Saba-: 5l-52)

Dan, firmanAllah,

"Sesungguhny a (knlnu) Kami alan melmy aplun silcsa-

an itu agak sedikit, sesunguhnya knmu almn kembali
(lrrykn )." (ad-Dukhaan: 15)

Ayat ini mengandung dua kemungkinan makna.
Salah satunya adalah bahwaAllah berfirman, Jika
Kami lenyapkan azab itu dari kalian dan Kami kem-
bdikan kalian ke dunia, niscaya kalian akan kembali
kepada kekafiran dan dusta kalian.' Seperti firman
Allah,

'Andnikata mneka Kami beku kasihani, dan Kami
lenyapknn lumudhnratan yang muekn alnmi, benar-
benar mereka aknn tnus menerus terombang-ambing
dnlnm ketnlnluan merelm." (al-Mu'minuun: 75)

"Sekiranya merelu dilumbaliknn lrc dunia, tentulah
mselm ksnbali kzpadn apayangmnekn telnh dilnrang
mengerj aknnny a. D an, sesungguhny a mnekn itu adnkh
p endus ta b e lnkn. " (al-An'aam: 28)

Kemungkinan kedua, yang dimaksud adalah,
'Kami menun da azab kepada kalian sebentar setelah
terjadinya sebab yang mendatangkan azab itu, dan
sampainya azab itu kepada kalian, sementara kalian
masih tetap dalam dosa dan kesesatan kalian.' Pe
lenyapan azab itu dari mereka mesti bermakna
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bahwa azab it'u menimpa mereka. Seperti firman
Allah,

"Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami
hilangkan dari mueka azab yangmenghinakan dalam

kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada

merekn sampai kepada waktu yang tertentu."(Yunus:
e8)

Azab itu belum lagi mengenai mereka, meskipun
falrtoryang mendatangkan azab itu telah ada. Qata-
dah berkata, 'Kalian kembali kepada azab Nlah.'
Dan, firmanAllah,

"(Ingatlah) hnri (ketika) Kami menghnntam mereka

fungan futntanan yang krras. Sesungquhnya Knmi adn-

lah Pemberi bakuan." (ad-Dukhaan: 16)

Ibnu Mas'ud menafsirkan hal itu sebagai hari Pe
rang Badar. Dan, ini adalah pendapat sekelompok
ulamayang sependapat dengan Ibnu Mas'ud. Ada
sekelompok ulama yang meriwayatkan darinya ten-

tang penafsiran kabut itu, seperti telah dipaparkan
sebelumnya. Dan, diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas,

dari riwayat al-Aufa, dari Ubay bin Ka'b dan itu adalatr

pendapat yang memungkinkan. Tapi, pengertian
yang tampak bahwa itu adalah hari Kiamat. Meski-
pun hari pada Perang Badar itu juga merupakan
satu hantaman yang keras pula.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ya'qub meriwayat-
kan dari Ibnu Aliyah, dari Khalid al-Hidza, dari Ikri-
mah bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Hantaman yang
keras itu adalah pada saat Perang Badar.' Sementara

ihr, Ibnu Jarir mengatakan bahwa itu adalah pada

hari kiamat. Dan, isnad perkataan ini sahih. Pen-
dapat ini juga diadopsi oleh Hasan al-Bashri dan
Ikrimah dalam salah satu dua riwayatyang paling

sahih dariny a. Wallahu a'lnm"
Demikianlah perkataan Ibnu Katsir.
Kami memilih pendapat Ibnu Abbas dalam me-

nafsirkan kabutbahwa itu terjadi pada hari kiamat.
Dan, pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu ada-

lah ancaman yang memiliki banyak kemiripan dalam

Al-Qur'an, dalam momen seperti ini. Dan, makna-
nya adalah bahwa mereka meragukan dan main-
main, maka biarkanlah mereka dan tunggulah hari
yang menakutkan itu. Hari ketika di langit datang
kabutyang meliputi manusia. Dan, disifati bahwa ini
adalah azab yang pedih. Kemudian benhrk perminta-

an tolong mereka,

"(Merekn berdoa), 'Ya Tulnn kami, lenyapknnl"ah dari
lami azpb i/2."(ad-Dukha.anz 12)

Allah menjawab mereka dengan menyatakan
bahwa permintaan mereka ihr mustahil dikabulkan,
karena waktunya telah lewat,

"B agaimanakah mere ka dap at menerima p eringatan,
pa^dahal telah datang lupada mueka seorang rasul yang
memberi penjeLasan, lcemudian mereka berpaling dari-
padanya dan berknta, 'Dia adalah sezrang yang me-

nerima ajaran (dari orang lain) lngi pul"a sezrangyang

gila. "' (ad-Dukhaan: 13- 14)

Dalam nuansa adegan yang padanya mereka me
minta agar dilenyapkan azab darimereka, tapi per-

mintaan mereka itu tak dikabulkan, kemudian ke-
pada mereka dikatakan, "Di depan kalian ada
kesempatan yang belum hilang, dan azab ini dihrnda
sebentar dari kalian dan sekarang kalian masih
berada di dunia ini. Hal itu telah kalian ketahui
sekarang, maka berimanlah kalian seperti yang
kalian janjikan untuk beriman di akhirat, namun
saat itu ucapan kalian tak dipenuhi. Sementara saat
ini kalian dalam keadaan arnan, tapi hal itu tak akan
berlangsung lama. Karena kalian akan kembali ke-
pada Kami "

" Qngatlnh) hnri (l'etika) Kami mmghnntam mere kn dt -

ngan hantaman yang keras...."

Hari ketika kabutyang kalian lihat penggambar-
annya dalamAl-Qur'an itu akan datang dengan nyata.

". . . Sesungguhnya Knmi adalnlt Pembni balasan." (ad-
Dukhaan: 16)

Dari sikap main-main yang kalian lakukan ini,
dan kedustaan yang kalian buat terhadap Rasu-
lullah itu. Yaitu, ketika kalian berkata tentang beliau,
'Dia adalah senrang yang merurim.a aj aran (dari orang

lnin) lagi puk seorang yang giln "Padahal, beliau ada-

lah seorang yang jujur dan amat terpercaya.
Dengan ini, maka menjadi luruslah tafsir ayat-ayat

ini, seperti yang kami lihaL Allah Maha Mengetahui
tentang apa yang Dia kehendaki.

Ibrah dari Kisah Musa dan Fir'aun
Setelah itu Al-Qur'an mengajak mereka untuk

melakukan perjalanan lain bersama kisah Musa a.s..

Al-Qur'an menampilkannya dengan ringkas yang

berakhir dengan hantaman yang keras terhadap
mereka di bumi ini. Setelah sebelumnya kepada
mereka diperlihatkan hantaman yang keras pada

hari ketika langit menampilkan "kabuf'yang jelas

terlihat,
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"Sesungguhnya sebelum mereka telnh Kami uji knum
Fir'aun dan telah datang kepada merekn seorang rasul
yang mulia, (dengan berknta),'Serahkanlnh kepadnku
hnmba-hnmba Allnh (bani Israel yang kamu perbudnk).

Sesunguhnya aku adalnh utusan (Allah) yang dipn'
cay a kep adamu, dan j anganlnh knmu meny ombongknn

diri tnhadap Allah. Sesunguhnya aku dnnngkepada-
mu dengan membawa bukti yang nyata. Sesungguhnya

aku berlindung lvpada Tuhnnku dan Tuhanmu, dnri
keinginnnmu merajamku.Jikn lmmu tidak beriman kz-
padnku, m.akn biarknnlah aku (mnnimpin bani lvael).'
I{emudinn Musa berdna kzpada Tuhnnnya, 'Sesungguh-

ny a mnekn ini odnkh knum y ang bndosa (seguakanl"oh

aab kepada merekn).' (Allnh berfirman), 'Maka, ber-
jalnnlnh knmu dengan membawa hnmba-hamba-Ku
pada malnm hari, sesunguhnya lmmu akan dilwjar,
dan biarknnlnh lnut itu tetap terbelah. Sesungguhnya

mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.'
Alnnglnh banyaknya tamnn dnn mata air yangmerekn
tinggalknn, dan kebun-lubun serta tempat-tempat yang
indah-indnh, dan kesenangan-kesmangan y ang muekn
menikm.atiny a, demikianlah. Kami warisknn semua itu
kepada kttum yang lain. Makn, langit dan bumi tidak
mmnngisi mnekn d"an mereka pun tidnk diberi tnngguh.

Sesungguhnya telah Kami selnmatknnBani Israel dari
silsa yang menghinaknn, dari (aaab) Fir'aun. Se-

sungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah se-

orang dari orang-zrang yang mektmpaui batas. Sesung-

guhnya telah l{ami pilih merekn dengan pengetahuan
(Kami) atas bangsa-bangsa. Dan, Kami tekth memberi-

knn kepada merekt di antara tanda-tandn lcekuasaan

(Kami) sesuatu yang di dalnmnya terdnpat nikruil yang
ny ata. " (ad-Dul;haan: 17-33)

Perjalanan ini diiringi dengan sentuhan yang
kuat untuk membangkitkan hati mereka kepada
kenyataan bahwa diutusnya seorang Rasul kepada
kaumnya bisa menjadi fikrah dan cobaan. Demikian
juga halnya diberikannya tempo kepada oftrng{rang
yang mendustakannya pada satu rentang masa ter-
tentu, semeRtara mereka bersikap membangkang
terhadap Allah, darrmenyakiti Rasulullah beserta
orang{rang beriman bersama beliau, bisa pula itu
merupakan suatu fitnah dan cobaan. Sementara
membuat marah Rasul dan menghabiskan rasa maaf
beliau yang tak ingin menyusahkan mereka dan
terus berharap agar mereka mendapatkan hidayah,
barangkali di belakangnya terdapat balasan yang
pedih dan hantaman yang keras,

"Sesungguhnya sebelum merelm telah Kami uji knum
Fir'aun...."

Kami coba mereka dengan nikmat dan kekuasa-
an, juga kejayaan di muka bumi. Kami berikan ke-
sempatan menikmati kemakmuran, serta sumber-
sumber kekayaan dan kemuliaan.

". . . Dan tekh danng lepadn merekn seorang rasul yang
mulia." (ad-Dukh a.anz L7)

Ini adalah bagian dari cobaan, yang dengannya
menyingkapkan bentuk penerimaan mereka ter-
hadap Rasul yang mulia, yang tak meminta sesuatu
untuk dirinya sendiri dari mereka. Tapi, ia hanya
mengajak mereka kepadaAllah, dan meminta me-
reka untuk menunaikan segala sesuatu unhrk Allah,
dan tak meninggalkan sesuatu kewajiban diri mere-
ka terhadap Allah,
"S erahkanlah kep adaku hamba- hamb a Allah (b ani
Israel yang knmu perbudak). Sesungguhnya aku adal"ah

utusan (Alkh) y ang dipncay a lupadnmu, dan j angan-
lah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Se-

sungguhnya aku datang lcepadamu dengan membaua
bukti yangnyata. Sesungguhnya aku bdindung lupada
Tilh.anku dnn Tith^anmu, d"ari luinginanmu muajamku'

Jikn lmmu tidak beriman lepadaku, maka biarkanlah
aku (memimpin Bani lvael). "(ad-Dukhaan: 18-21)

Itu adalah kata-kata singkat yang disampaikan
oleh Rasul mereka yang mulia, yaitu Musa a.s..
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Ia meminta mereka untuk menerima risalah
secara utuh. Penunaian secara lengkap. Dan, pe-

nyerahan diri secara mutlak.l Penyerahan diri
secara mutlak adalah kepada Allah. Dan, mereka
adalah hamba-hamba-Nya. Sehingg4 tidak seharus-

nyahamba-hamba itu bersikap sombong terhadap

Allah. Ini adalah dakwah Allah yang dibebankan
untuk dibawa oleh Rasul, dan bersamanya terdapat
bukti penguat bahwa ia adalah utusan Allah terhadap

mereka. Bulti yang kuat dan kekuasaan yang jelas,

yang membuat hati manusia tunduk.
Ia berlindung kepada Rabbnya dari kemungkin-

an diserang atau disakiti oleh orang-orang kafir.
Sedangkan, jika mereka tak mau beriman, maka ia

akan memisahkan dan menjauhkan diri dari
mereka. Juga meminta mereka unfuk memisahkan

dan menjauhkan diri mereka darinya. Hal itu me
rupakan satu bentuk keadilan dan sikap yang

berdamai.
Namun, kekuasaan yang lalim jarang sekali me

nerima jalan keluaryang adil. IGrena, iatakutkebe-
naran itu akan tetap bebas bergerak, dan berusaha
untuk sampai kepada manusia dalam kedamaian
dan ketenangan. Oleh karena ihr, kekuasaan yang

lalim itu memerangi kebenaran dengan kekuatan
dan tak pernah berdamai dengannya. Dan, makna
berdamai bagi mereka adalah membiarkan ke-

benaran itu merangkak dan menguasai jiwa dan

hati manusia sedikit demi sedikit Oleh karena itu,
kebatilan tersebut memukul dan menghantam serta

tak pernah membiarkan kebenaran selamat tanpa

serangan dan gangguan!
Redaksi Al-Qur'an di sini meringkas beberapa

episode dari kisah tersebut, agar sampai kepada

episode yang mendekati akhir cerita. Yaitu, ketika
pengalaman itu sampai kepada alfiirnya, dan Musa
merasakan bahwa kaumnya itu tak akan beriman
dengannya dan tak akan menyambut dah'rrahnya,

sertatak akan berdamai dengannya dan membiar-

kannya selamaL Ia melihat tindakan kriminal mere
ka telah mendarah daging dan berurat berakar,

sehingga tak ada harapan mereka meninggalkan
sikap tersebut. Dan, ketika itu Musa mengadu ke
pada Rabbnya,

"Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, 'Sesung-

guhnla merekn ini adalnh kaum yang berdosa 6egerl-
knnt"ah aaab kepada merekn)."' (ad-Dukh aan: 22)

Apalasi yang dapat dilakukan oleh seorang Rasul

kecuali dengan mengadukan kepada Rabbnyaten-
tang hasil yang ia dapat dari usahanya dalam ber-
dakwah? Karena jika tidak, maka amanah itu akan

terlepas darinya, dar dia akan dibiarkan berbuat
sekehendak hatinya.

Kemudian Musa menerima jawaban dari Rabb
nyayang berisi pengakuan atas tabiat asli kaumnya
ihr. Dijelaskan bahwa benar mereka adalah orang-

orang jahat.

"(Allnh berfrman), Malca, bujalanlnh knmu dengan

membaua hamba-hamba-Ku pada malam hari, se-

sungguhnya knmu akan dikejar, dan biarknnlnh lnut
itu tetap terbelnh. Saungquhnya merelil adalnh tmtara
y ang akan ditenggelnmknn. "' (ad-Dukh aanz 23 -24)

Perjalanan ihr hanya dapat dilakukan pada malam
hari. Dan, nash Al-Qur' an ini mengul4nS RenSsam-
baran adegan itu, yaihr adegan peridanan Musa di
malam hari membawa hamba-hamba Allah, atau

bani Israel. Perjalanan malam tersebut juga mem-

beri kesan bahwa perjalanan itu dilakukan dengan
rahasia, karenahal itu memang dilakukan dengan

menghindar dari pantauan Fir'aun dan di luar se
pengetahuannya.

Allah memerintahkan Musa untuk berjalan ber-

sama kaumnya melalui laut dan membiarkan laut
di belakangnya dalam keadaan tenang seperti dia
lewati bersama kaumnya. Sehingga, hal itu men-
dorong Fir'aun dan tentaranya untuk mengikuti
mereka, dan selanjutnya terjadilah takdir Allah
seperti yang Dia kehendaki,
"Sesungguhnya mnekn adalah tmtara yang alan dl
tenggelnmknn " (ad-Dukh aanz 24)

Seperti itulah terjadi kehendak Allah melalui
sebab-sebab yang tampak. Dan, sebab-sebab itu
sendiri merupakan bagian dari takdiryang telah di-
gariskan tersebut.

Redaksi Al-Qur'an meringkas adegan peneng-
gelaman Fir'aun dan pasukannya ifu , dengan cukup
mengungkapkan redaksi yang ringkas ini, "Sesung-

guhrya mnela adakh tentara yang aknn ditmggelnm-

kan."

l AdapenafsiranlaintentangfirmanAllah, "serahkantahtrzpadnkuhamba-hambaAllah(Banilvaelyngknmupwbudak)"bahwaartinyaadalah'
"Serahkantatr kepadaku Bani Israei, hamba,hamba Allah. Dan berikanlah mereka kepada mereka. Jangan tahan mereka untuk kalian pergunakan

tenaganya dan kalian siksa. Hal itu adalah seperti perkataannya dalam surah Thaahaa ayat 47, 'Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan

janganlah kamu menyiksa mereka."'
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Selanjutnya redaksi Al-Qur'an memberikan ko-
mentar atasnya. Safu komentar yang memberikan
kesan betapa lemah dan tak berartinya Fir'aun yang

despotik dan sombong itu beserta para pembesar-

nya yang loyal kepadanya dalam kezaliman dan
tindakan aniaya mereka. Fir'aun dan mereka itu
amat tak berarti di sisi Allah. Dan, di atas wujud ini,
yang padanya ia berlaku sombong Can diagungkan
oleh orangorang yang terfitnah dengannya, pada

faktanya Fir'aun adalah sesuafu yang amat sepele

dan kecil untuk dirasakan oleh wujud ini. Sehingga
dengan mudah nikmat-nikmatyang pernah ia dapat-

kan itu hilang darinya. Dan, tak ada seorang pun
yang menangisinya ketika Fir'aun itu mendapatkan
akhir kematian yang buruk,

' Alnnglah b any akny a tam"an dnn mnta air y ang mne kn

tingallmn, dan kebun-leebun serta tempat-tempat yang

in"dah - indnh, dnn lu s mangan - ke s ennngan y ang m er e lm

mznikmntiny a, demikianlnh. Kami warisknn s unua itu
lcepada lrnum yang Inin. Makn, lnngit dan bumi ti"dak

menangisi merekn dan merekn pun tidak diberi tang-

guh. " (ad-Dukhaan: 25-29)

Adegan berikubrya menunjukkan gambaran nik-
mat-nikmat yang pernah mereka rasakan, berupa
kebun-kebun, mata air yang indah, tanaman-tanam-

an, dan tempatyang mulia, yang padanya mereka
mendapatkan pemuliaan dan penghormatan dari
manusia- Kenikmatan yang mereka rasakan, mereka
kecap, dan mereka geluti di dalamnya dengan penuh

kesenangan dan ketenangan.
Kemudian semua itu dicabut dari mereka. Dan,

diwariskan oleh kaum yang lain, yang pada ayat
yang lain dinyatakan,

'Demikianlah h"alnya dan Kami anugnahknn semua-

nya (itu) lupada bani Israel."(asy-Syu-araa': 59)

Bani Israel itu tak mewarisi kerajaan Fir'aun
secara definitif. Namun, mereka mewariskan ke-
ralaanyang seperti itu di atas bumi yang lain. Se
hingga, yang dimaksud di Sini adalah jenis kerajaan
dan nikmat itu. Yang telah hilang dari Fir'aun dan
para pembesarnya, dan selanjubrya diwariskan oleh
bani Israel!

Kemudian apa? Kemudian hilang lenyaplah para

tiran yang sebelumnya menjadi pusat perhatian di
muka bumi ini. Mereka lenyap tanpa adayang me
rasa kehilangan atas kepergiannya, dan sama sekali
tak dirasakan oleh lansit dan bumi. Dan, mereka
sama sekali tak diberikan tempo ketika azab datang
kepada mereka,

'Maka, lan$t dan bumi tidak menangisi mereka dan

mne lrn pun tid.ak dib eri ta4gzft. " (ad-Dukhaari: Z9)

Ini merupakan ungkapan yang memberi kesan
remeh dan tak berarti. Para tiran yang sombong itu
tak dirasakan kehilangannya oleh seseorang di
bumi atau dilangit. Dan, tak ada orang yang me-
nyesali kepergiafinya, di bumi atau di langit. Mereka
pergi seperti lenyaplah bayangan, padahal sebelum-

nya mereka adalah para tiran di muka bumi yang

menginjak manusia dengan alas kaki mereka!
Mereka hilang tanpa disesalkan kepergiannya, dan

alam ini pun membenci mereka karena keterputus-
an hubungannya dengan mereka, karena alam ini
beriman dengan Rabbnya sementara mereka itu
kafir! Mereka adalah ruh-ruh yang buruk, jahat,

dan tercampakkan dari wujud ini, sementara ia
hidup di dalamwujud ini!

Seandainya para tiran merasakan apa yang ada

dalam redaksi ini, niscaya nrereka akan segera
menyadari keremehan mereka di sisi Allah, dan di
hadapan wujud ini seluruhnya. lalu mereka segera

menyadari bahwa mereka hidup dalam alam semes-

ta yang padanya mereka tercampakkan, terpufus
darinya, dan tak mempunyai hubungan dengannya,

karena mereka telah memutus hubungan keimanan
mereka.

Sementara pada halaman yang sebaliknya, ter-
dapat adegan keselamatan, pemuliaan, dan pemilihan,

"saungguhnya telnh Kami selamatkanbani Israel dari
silca yang menghirmknn, dari (azpb) Fir'aun. Sesung-

ghrya dia adalnh nrangyangsombong salah seorang

dmi orang- orang y ang mel"ampaui batas. Sesungguhny a

teln h Kami pilih mnela dengan pengetahuan (Kami)
atas bangsa-bangsa. Kami tel.ah memberilan kepada

merela di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) se-

suatu yang di dalamnya terdapat nikmnt yang nyata."
(ad-Dukhaan: 30-33)

Kemudian Al-Qur'an menyebut tentang dipilih-
nya bani Israel oleh Allah, berdasarkan pengetahu-

an-Nya tentang hakikat mereka seluruhnya, kebaik-
annya, dan keburukannya. Dia memilih mereka
dari sekalian alam, pada zaman mereka, tentunya.
Karena Allah mengetahui bahwa mereka adalah
orang{rang yang terbaik padazarrnnmereka dan
yang paling pantas untuk dipilih dan dijadikan khali-
fah di muka bumi, meskipun diceritakan tentang
mereka setelah itu bagaimana mereka kemudian
membangkang, menyimpang, dan sesat.

Hal itu menunjukkan bahwaAllah bisa saja me-

milih dan menolong sekelompok orang yang terbaik
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padaz.arnamtya meskipun mereka tak sampai men-

capai tingkatan keimanan yang tinggi. Karena, di
tengah mereka terdapat pimpinanyang membawa
mereka kepada Allah berdasarkan petunjuk, mata
hati, dan keistiqamahan.

" Kami telah memberikan kepada mereka di antara
tanln-tanda lekuasonn (Kami) sesuatu yang di dalnm-

nyatndapatnikm"atyangnyata."(ad-Dt;Jt<haan:33)

Maka, mereka mendapatkan cobaan dengan
tanda-tanda kekuasaan Allah ini, yang Allah berikan
kepada mereka sebagai ujian. Hingga ketika mereka
selesai dicoba, dan selesai masa kekhalifahan mereka,

Allah pun menghukum mereka atas penyimpang-

an dan kesesatan mereka, juga sesuai dengan hasil
cobaan dan ujian atas mereka. Allah pun meng-
hantam mereka dengan menjadikan mereka bangsa

yang terusir dari muka bumi, menetapkan kehinaan
kepada mereka, dan mengancam akan menyiksa dan

mengusir mereka setiap kali mereka bertindak
aniaya di muka bumi, hingga hari kiamat.

Setelah perjal** ; at"* -"*", bentuk ke
binasaan Fir'aun dan pembesarnya, dan keselamat-
an Musa beserta kaumnya, serta diujinya bani Israel
dengan pelbagai tanda-tanda kekuasaan Allah, se-

telah memberikan siksa kepada Fir'aun)... Al-Qur'an
kembali menceritakan sikap orangorang musyrik
terhadap masalah ba'ts dan nusyuur pembangkitan

kembali umat manusia di akhirat', dan keraguan
serta pengingkaran mereka atasnya- Al-Qur'an kem-
bali mengaitkan antara masalah pembangkitan dan

formatwujud seluruhnya dan bangunan yang ber-
diri di atas kebenaran dan keseriusan, yang menis
cayakan adanya pembangkitan kembali manusia ini,

u;,tri*i*;{l --,4 ;l S cl,il ;s:t "oy

tr$4tiKbLr166:;'i69,'u;t'L:]t
4?,j(#;W"#otiiiai;"t?
$4ca(',j""jijo.iiai(fr(rg;
g,'br5,i5 "{E ",#J ;6iuS Wrc
J;".#;;#<'-;snx+i6i;;i'L-
"Nt'r; ;ir s 5rF.&SJtt JJ; C

#;;-tii#\';^,{\-
"Sesungguhnya mereka (knum musyrik) itu bennr -bennr

buknta, 'Tidak ada lcem.ati.an sektin lematian di dunia
ini. Kami seknli-knli tidak akan dibangkitknn, maka
datangknnl"ah (kembali) bapak-bapak knmi jikn knmu

mem.ang rrang-orangfang ben"ar.' Apaknh merekn (knum

musyrikin) yang lebih baik ataukah knum Tubba' dan

zrang-zrang yang sebelum mueka? Kami tel.ah mem-

binnsaknn merekn knrena sesungguhnya merekn adal"ah

zrang-lrang yang berdosa. Kami tidak menciptakan
hngit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya

dmgan bermnin-mnin. Knmi tidak menciptaknn kedua-

nya melainknn dengan haq, tetapi kebanyakan msreka

tidak mengetahui. Sesungguhnya hari lceputusan (lnri
Kiamnt) itu adnLah waktu yang dij anjilmn bagi merekn

semuanya, yaitu hari yang sezrang lmrib tidak dapat
memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan

merela tidak almn mmdnpat pertol.ongan, lucuali orang

yang diberi rahmat oleh Allah. Suunguhnya Dialah
Yang Mahapnkasa lagi Mahn Penyayang." (ad-Du-
khaan:34-42)

Orang-orang musyrikArab itu berkata bahwa se
telah kehidupan manusia ini hanya ada kematian di
dunia saja, tanpa ada kehidupan lagi setelahnya dan

tak ada pembangkitan kembali. Mereka itu me-
namakannya sebagai "kematian di dunia" dengan
pengertian bahwa itu adalah kematian yang men-
dahului waktu yang telah ditetapkan bagi pem-
bangkitan kembali.' Selanjutnya mereka memberi
alasan yang mendukung pendapat mereka bahwa
setelah kehidupan ini hanya adakematian di dunia
ini dan setelah itu habislah cerita. Mereka berdalil
dengan kenyataan bahwa orangorang tua mereka
yang telah lama mati tak ada yang kembali lagi ke
dunia, seorang pun, dan tak ada seorang pun dari
mereka itu yang dibangkitkan. Oleh karena itu,
mereka meminta agar yang telah mati itu dibangkit-
kan kembali jika memang pembangkitan kembali
tersebut benar adanya.

Dalam permintaan mereka ifu mereka melupa-
kan hikmah pembangkitan kembali, dan tak me-

nyadari bahwa itu adalah satu fase dari fase-fase

kehidupan manusia, yang mempunyai hikmah khu-
sus dan tujuan tersendiri, sebagai tempat untuk
memberikan balasan atas apa yang telah mereka
kerjakan pada fase pertama. Dan, unfuk menyam-
paikan orang-orang yang taat kepada akhir yang
mulia, yang layak mereka dapatkan sesuai dengan
langkah-langkah lurus yang telah mereka ayunkan
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d alam pei alanan kehidup an d unia. Juga mencebur-
kan orang-orang yang bermaksiat kepada akhir
yang hina, yang layak mereka dapatkan sesuai de-
ngan langkahJangkah buruk yang mereka lakukan
di lumpuryang kotor di dunia.

Hikmah tersebut meniscayakan datangnya fase
pembangkitan setelah selesai fase bumi seluruh-
nya. Dan, pembangkitan itu tak dapat dilakukan
dengan main-main, yang terjadi sesuai dengan ke-
inginan atau kemauan manusia, bagi seseorang atau
sekelompok orang, agar mereka ifu membenarkan
adanya pembangkitan kembali tersebut! Padahal,

mereka tak melengkapi keimanan mereka kecuali
jika mereka mengimani yang gaib dalam masalah
ini, yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka,
dan dibenarkan oleh tadabbur terhadap tabiat ke
hidupan dunia ini, serta dalam hikmah Allah daiam
menciptakan dunia berdasarkan hal ini. Dan, tadab
bur ini sajalah yang dapat mengantarkan kepada
keimanan terhadap akhirat, dan membenar-kan
adanya pembangkitan kembali itu.

Sebelum Al-Qur'an mengarahkan mereka unhrk
mentadaburi format alam semesta ini sendiri, Al-
Qur'an menyentuh hati mereka dengan senfuhan
yang keras dengan memperlihatkan bentuk ke-
matian kaum Tubba'. Mereka itu adalah pararala
Himyar diJazirahArab. Tentunya kisah yang di-
singgung bagi mereka itu telah diketahui oleh para
pendengar. Karena itu, kisah tersebut disinggung
secara singkat dengan tujuan untuk menyentuh hati
mereka dengan keras, dan memperingatkan mereka
tentang akhir kematian seperti kematian mereka
itu,

'Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik
atauknh knum Tubba' dnn orang-orang yng sebelum

merekn? Kami telah membirmsaknn merekn karena se-

sunguhnya merekn adalah orang-orang y ang berdlsa. "
(ad-Dukhaan:37)

Dan, dalam nuansa mengenang mereka itu, dan
gemetarnya hati ketika rnembayangkannya, Al-
Qur'an segera mengarahkan mereka unfuk melihat
format langit dan bumi, serta keserasian semesta
ini. Juga tujuan, kebenaran, dan rencana yang ada
di belakang semua keserasian ini,

"Kami tidak menciptaknn lnngit dan bumi serta apa
yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
Kami tidak mmciptakan keduany a melninknn dengan

haq, tetapi lcebanyaknn merekn tidak mengetahui. Se-

sungguhnya hari lceputusan (nri Kiamat) itu adalah
waktu yang dijanliknn bagi mereka semuanya, yaitu

hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat
lcepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan
men"dapat pertolongan, lcecuali orang yang diberi rahmttt
oleh Allah. Sesungguhnya Dialnh Yang Mahaperknsa
ktgi Maha Peny ay ang." (ad-Dukh aani 38- 42)

Ini merupakan sentuhanyang lembut. Dan, hu-
bungan antara perlciptaan langit dan bumi beserta
apa yang ada di antara keduanya dengan masalah
pembangkitan adalah hubungan yzulg cukup rumil
Namun, fitrah manusia akan memahami dengan
mudah ketikaiamembidiknya dengan cara seperfi
ini.

Pada faktanya ketika kita mentadaburi apa yang
ada dalam penciptaan langit dan bumi, berupa ke-
tepatan, hikmah, fujuan yang jelas, keserasian yang
mengagumkan,... niscaya dalam hati kita akan ter-
detik pemikiran bahwa penciptaan ini mempunyai
tujuan dan tak ada sikap main-main padanya. Ia
berdiri di atas kebenaran yang tak ada kebatilan
padanya. Ia mempunyai akhiran yang belum tiba
masanya, dan belum datang kematian itu, setelah
perjalanan yang pendek di muka bumi ini. Juga
pemikiran bahwa masalah akhirat dan balasan di
dalamnya adalah sesuatu yang pasti dan mesti dari
segi logika ketika kita memperhatikan format yang
dimaksudkan dalam pembangunan kehidupan dan
wujud ini. Hingga dengannya terwujudlah akhir
yang alami bagi kebaikan dan kerusakan dalam
kehidupan dunia ini. Yaitu, kebaikan dan kerusakan
ini yang manusia diciptakan dengan dasar kesiapan
untuk menerima keduanya, dan tampilnya usaha
dan kehendaknya dalam memilih salah satunya,
serta menerima balasan pilihannyapada akhir per-
jalanannya.

Penciptaan manusia dengan dua kesiapan ini,
serta menafikan sifat main-main dan sia-sia dari per-

buatan Allah, akan meniscayakan adanya nasib ter-
tenhr bagi manusia ini, yang menjadi akhir perjalan-

annya setelah ia menyelesaikan perjalanannya di
muka bumi. Dan, ini adalah inti masalah akhirat.
Karenanya, setelah mengarahkan pandangan manu-
sia kepada hikmah dan tujuan dari penciptaan langit
dan bumi, datang firman Allah ini,

"Sesungguhnya h"ai lceputusan (nri Kinm"at) itu adahh
waktu yang dyanliknn bagi merekn semuanya. Yaitu,

hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfuat
kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan
mendapat patol.ongan, lecuali orang y ang diberi rahmat
oleh Allnh. Sesunguhnya Dialnh Yang Mahaperknsa
lngi Mahn Penyayang." (ad-Dukhaan: 40-42)
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Firman ini datang secara alami dan berkaitan
dengan yang sebelumnya dengan amat erat. Yaitu,
hikmah meniscayakan adanya hari pemutusan per-
kara di antara sekalian makhluk, dan padanya di-
hukumkan antara pefunjuk dan kesesatan, kebaik-
an dimuliakan dan kejahatan dihinakan. Manusia di.
lepaskan dari seluruh sandaran yang mereka miliki
di bumi, dan dari seluruh kekerabatan dan ikatan
keluarga. Kemudian mereka kembali kepada Pen-
cipta mereka dalam keadaan sendirian sebagaima-
na halnya Allah menciptakan mereka pertama kali.

Mereka mendapatkan balasan atas apa yang
telah mereka perbuat, tanpa dapat dibanfu oleh se-
seorang, dan tak dikasihi oleh seseorang, kecuali
orang yang mendapatkan rahmat Allah Rabb Yang
Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.Yaitu, yang
keluar dari tangan-Nya untuk bekerja, dan kembali
ke tangan-Nya untuk mendapatkan balasan dari-Nya
Dan, di antara keluarnya mereka dan kembalinya
mereka itu adalah wakhr untuk bekerja dan men-
dapatkan cobaan.

Seperti itulah hikmah yang jelas dalam pencipta-
an semesta ini, penciptaan langit dan bumi serta apa
yang ada di antara keduanya dengan hak. Juga
dalam penetapan yang jelas dan tujuan yang pasti
dalam segala hal dalam wujud ini.

Balasan Setimpal terhadap Setiap AmaI
Setelah menjelaskan prinsip ini, Al-Qur'an me

nampilkan kepada mereka satu adegan dari adegan-
adegan hari pemufusan itu, dan balasan yang di-
dapatkan oleh orang-orang maksiat dan yang taal
berupa azab dankenikmatan. Ini adalah adegan
keras yang sesuai dengan nuzulsa surah dan sua-
sananya yang keras,
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"Sesunguhrrya pohon zaqqum itu maknnan orangyang
banyak bndosa. Qa) seperti lcotoran minyak yang men-
didih di dnkm perul seputi mmdidihnya air yang amat

Fanas. Pegangl"ah dia kemudian suetlah dia ke tengah-
tengah nerakn. I{emudian tuangknnlah di atas kepaln-
nya silcaan (dari) air yang amat panas. Rnsakanlnh,
sesungguhnya knmu orangyangperknsa lngi mulia. Se-

sungguhnya ini adnlah aznb yang dahulu selalu knmu
meragu-raguknnnya. Sesungguhnya orang'orang yang
butakwa berada dal.am tempat yang aman, (yaitu) di
dalnm taman-tamnn d"an mata-air-mata-air. Mereka
memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal,
(duduk) berhndap-hndepan, demikianl"ah. Kami beri-
kan lupada mueka bidndari. Di dnlnmnya mereka me-

minta segaln macam buah-buafum dengan aman (dari
wgaln kekhawatiran). Mereka tidak aknn merasaknn
mati di dalnmnya leecuali mati di dunia. Allnh msme-

lihnra merelm dari azab neraka, sebagai karunia dnri
Tilhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan
y ang besar. " (ad-Dukhaan : 43- 57)

Adegan ini dimulai dengan menampilkan pohon
Taqqum, setelah menjelaskan bahwa ia adalah ma-
kanan orangorang yang banyak berdosa. Ini adalah
pemaparan yang menakutkan dan menyeramkan.
Dan, makanan ini seperti minyak yang digoreng,
serta bergejolak di dalam perut seperti gejolak air
panas. Juga ada orang-orang yang banyak berbuat
dosa. Yaihr, orangyang sombong terhadap Rabbnya
dan terhadap Rasul-Nya yang terpercaya. Dan, ini
adalah perintah dari Allah yang dikeluarkan kepada
Malatr<atZabbaniah penjaga neraka untuk menyeret
orang yang banyak dosa ifu dengan keras yang sesuai
dengan maqamnya yang "mulia":

'Peganglah dia lcemudian snetlalt dia lu tengah-tengah
nnaka. I{emudian tuangkanlnh di atas kepalanya sik-
saan (dnri) air yang amat panas." (ad-Dukhaan: 47-

48)

Peganglah dia dan seretlah dia dengan hina dan
keras dengan tanpa memberikan penghormatan
dan tanpa hati-hati. Kemudian di sana tuangkanlah
ke atas kepalanya air yang mendidih ihr yang meng-
hanguskan dan membakarnya. Sambil ditarik, di-

A
00sg

q.l;-'6t6
7Y

) t t tjr4 ),lz 1/.4l:*,Ot 6_2r.uJ, $ .c:_;p3 -2::+., + iU.lsfi pi+:;*q.t+ y
&t{6 4fi4 & <rW,,};r:")'-,



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an X (28r ) Juz XXV asy-Syuura s.d. olJaatsiyah

seret, didorong, dibakar, dan dipanggang. Ini me-
rupakan ungkapan penghinaan dan cemoohan,

"Rnsakanlah, sesungguhnya knmu orang y ang per kasa

Lagi mulia. " (ad-Dukh aa;lni 49)

Ini merupakan balasan bagi orang yang "perkasa

lagi mulia", tanpa kemuliaan dan penghormatan!

"Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu
knmu meragu -raguknnny a. " (ad-Dukhaan: 50)

Sebelumnya kalian meragukan adanya hari pe
mutusan perkara ini, juga kalian mencemooh dan
mengolokoloknya!

Pada saat mereka dipegang, kemudian dituangi
air mendidih, digarang, dicemooh, dan diolokolok,
di satu tepi dari lapangan ini.. pandangan mata
(dengan imajinasi) mengarah ke tepiyang lain. Ter-
nyata di sana terdapat "orang{rang yang bertalolira"
yang mereka itu takut terhadap hari ini. Dan, me-
reka ifu berada di "tempat yang aman". Tanpa ada
ketakutan dan kekhawatiran, tak dipegang dan tak
ditarik, serta tak dibakar dan tak dituangi air men-
didih!

Orang-orang yang bertakwa mendapatkan ke-
nikmatan "di dalam taman-taman dan mata-air-mata-
air". Mereka mengenakan pakaian dari suterayang
halus, dan duduk saling berhadapan di tempat
mereka sambil bergembira. Begitu pula mereka di-
kawinkan dengan bidadariyang bermata jeli, yang
dengannya menjadi lengkaplah kenikmatan mereka.
Mereka itu di surga memiliki istana, dan dapat
meminta apa pun yang mereka kehendaki. "Di-
dalamnya mereka meminta segala macam buah-
buahan dengan aman", dan kenikmatan itu tak ada
habisnya, tanpa ada kematian di sana, karena mere-
ka telah merasakan kematian di dunia. (Itu merupa-
kan kebalikan dari apayang dikatakan oleh orang-
orang musyrik, "tidak ada kematian selain kematian
di dunia ini. Dan kami sekali.kali tidak akan di,
bangkitkan". Benar, ifu adalah kematian dunia, tapi
di belakangnya terdapat neraka dan surga).

'Allah memelihara mereka dari azab nerakn." (ad-
Dukhaan:56)

lni merupakan anugerah dari Allah. Karena kese

lamatan dari azab takmungkin terjadi kecuali dengan
anugerah dan rahmat Allah,

"Sebagai karunia dari Tilhanmu. Yang demikian itu
adnlnh fuberuntungan y ang b esar. " (ad-Dukhaan: 57)

Alangkah besarnya keberuntungannya itu!

I

Dalam nuansa adegan yang keras, mendalam,
dan penuh pengaruh dengan dua sisinya ini, surah
ini menutup isinya dengan mengingatkan manusia
tentang nikmat risalah dan menakuti mereka ten-
tang akibat pendustaan terhadap risalah agarna,

*+:u*s'p+#4,+;tl*9
*'ojl;76L

"Sesungguhnya Kami mudnhknnAl-Qi an itu dengan

bahnsamu supaya merekn mmdapat pelajaran. Maka
tunggulah, sesungguhnya muelm itu mmunggu (pulo). "
(ad-Dukhaan: 58-59)

Ia adalah penutup yang menyimpulkan suasana
dan nuansa surah. Yang berserasian dengan per-
mulaan dan garis perjalanannya. Surah ini dimulai
dengan menyebut Kitab dan penurunannya sebagai
peringatan dan pengingal Dan, di tengah redaksi-
nya terdapat apa yang menunggu orang{rang yang
mendustakan risalah agarna,

" (Ingatlnh) hnri (lutika) Kami mmghnntam mne kn dz -

ngan hnntamnn y ang keras. S aungguhny a Knmi adnlnlt
Pemberi balnsan." (ad-Dukhaan: 16)

Maka, datanglah penutup surah ini dengan
mengingatkan mereka tentang nikmatAllah yang
memudahkan mereka memahami Al-Qur' an ini de-

ngan lidah Rasul yang Arab yang mereka pahami
dan mereka dapat tangkap makna-maknanya. Ke-
mudian menakuti mereka dengan akibat dan akhir
perjalanan hidup, dalam ungkapan yang terbungkus,
namun menakutkan,

"Makn tunggulah, sesungguhny a mnela itu mmunggu
(puk)." (ad-Dukhaan: 59) 3
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'TIaaMiim. (1)Kitab (ini) dinmnkan dadAllah
Yang Mahaperkasa lagi Mahabijalcsana. (2) Se-
sungguhnya pada langit dan bumi benar-bena"r
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk
orang-orang yang berimaru (3) Pada penciptaan
kamu dan pada binatang-binatang yang melata
yang bertebaran (di muka bumi) terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum
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yangmeyaftini. ( ) Padapergantian malam dan
siang serta hujan yang dihrrunkan Allah dari
largt lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan
ihr bumi sezudah matinya; dan pada perkisa"ran
angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi kaum yang berakal. (5) Itulah ayat-ayat
Atlah yang Kami membacakannya kepadamu
dengan sebenarnya- Maka, dengan perkataan
manakah lagi mereka akan beriman sesudah
(kalarrr) Allah dan ketera.ngan-keteranga.n-Nya?
(6) Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang
yang banyak berdusta lagi banyak berdosa- (7)

Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan ke-
padanya kemudian dia tetap menyombongkan
diri seakan-akan dia tidak mendengarnya.
IvIaka, beri khabar gembiralah dia dengan azab
yang pedih. (8) Apabila dia mengetahui ba.rang
sedikit tenta^ng ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat
ihr dijadikan olok-olok Merekalah yang mem-
peroleh azab yang nenghinakan. (9) Di hadap-
an mereka nerakaJahannam dan ddak akan
berguna bagi mereka sedikipun apa yang telah
mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa
yang mereka jadikan sebagai sembahan-
sembaha^n (mereka) dari selain Allah. Danrbagr
mereka az,ab yang besar. (10) Ini (Al-Q"t'a")
adalah petunjulc Dan, ora.ng-orang yang kalir
kepada ay at-ay at Thhannya bagi mereka azab
yaihr siksaan yang sangatpedih. (11) Allahlah
yang menundukkan lautan untukmu supaya
kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan
seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari
ka^runia-Nya dan mudah-mudahan kamu ber-
syukur. (12) Dia telah menundukkan unhrkmu
apa ya"ng di langit dan apa ya.ng di bumi semua-
nya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguh-
nya pada yang demikian itu benar-benar ter-
dapat tanda-tanda (kelarasaan Allah) bagi kaum
yang berpikir. (13) Katakanlah kepada orang-
orang yang beriman henda^klah mereka me-
maaAran oriurg-onang yang tiada takut haxi-haxi
Allah karena Dia akan membalas suahr kaum
terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (1a)

Barangrsiapa yang mengerjakan amal saleh,
mala ihr adalah unhrk dirinya sendiri. Dan,
barangsiapa yang mengerjakan kejahafan, maka
ihr a^kan menimpa dirinya sendiri, kemudian
kepada Ttrhanmulah kamu dikembalikan. (f5)

Sesungguhnya telah Kami berikan kepada bani
Israel Alkitab (Taurat), kelnrasaan, dan kenabian.
Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki

yang baik dan Kami lebihkan mereka atas
bangsa-bangsa (p.d" masa^nya). (16) Kami beri-
kan kepada mereka keterangan-keterangan
yang nyata tentang urusan (agama). Maka,
mereka tidak berselisih melainkan sesudah
datang kepada mereka pengetahuan karena
kedengkian yang ada di antara mereka. Sesung-
guhnya Thhanmu akan memutuskan di antara
merbka pada hari Kiamat terhadap apa yang
mereka selalu berselisih padanya- (17) Kemudi-
an I(ami jadikan kamu berada di atas suatrr
syariat (perahrran) dari urusan (agama itu).
Maka, ikutilah syariat ihr dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak
mengetahui. (18) Sesungguhnya mereka sekali-
kali ddak akan dapat menolak dari kamu se-

dikitpun dari siksaan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang zalim itu sebagian mereka
menjadi penolongbagi sebagian yanglairq dan
Allah adahh pelindung orang-orang ya^ng ber-
takwa. (19) Al-Qur'a^n ini adalah pedoman bagi
manusia"pehrnjuk dan rahrnatbagi kaum yang
meyakini. (20) Apakah oraJrg-orang yang mem-
buat kejahatan ihr menyangka bahwa Kami
akan menjadikan mereka seperti orang-orang
yangberiman dan mengerjakan arnaf sdeh, yaiht
sama antara kehidupa"n dan kematian mereka?
Amat buruktah apa yang mereka sangka itu.
(21) Allah menciptakan langt dan bumi dengan
tujuan ya"ng benar dan agar dibalasi tiap-tiap
diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan
mereka dda^k akan dirugikan. (22) Maka, per-
nahkah kamu melihat orang yang menjadika.n
hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah
membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya
dan Allah telah mengunci mati pendengaran
dan hatinya serta meletakkan hrtupan atas
penglihatannya? Maka" siapakah yang akan
memberinya pehrnjuk sezudah Allah (membiar
kannya sesat)? Maka, mengapa kamu tidak
mengambil pelajaran?' (23)

Pengantar
Surah yang berstatus Makkiyyah ini menggam-

barkan sahr segi dari bentuk penerimaan oftIng{mng
musyrik terhadap dakwah Islam, dan cara mereka
dalam menghadapi hujjah dakwah itu dan tanda-
tanda kebenarannya. Juga menggambarkan sikap
pembangkangan mereka dalam menghadapi hakikat-
hakikat dan masalahnya, dan tindakan merekayang
mengikuti hawa nafsu secara total tanpa dilandasi
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kebenaran yang jelas atau dalil yang kuat.
Surah ini juga menggambarkan bagaimana Al-

Qur' an mengobati hati mereka yang keras dan ter-
seret hawa nafsu, dan tertutup dari menerima pe
tunjuk. Al-Qur'an menghadapinya dengan ayat-ayat

Allah yang pasti dan yang mendalam pengaruh
serta maknanya, sambil mengingatkan mereka ten-

tang azab-Nya, menggambarkan kepada mereka
pahalayang diberikan-Nya, dan menjelaskan sunnah-

sunnah Allah bagi mereka, serta mengenalkan me
reka namusnamus-Nya yang berlaku dalam wujud
ini.

Melalui ayat-ayatdalam surah ini danpenggam-
barannya bagi kaum yang menerima dakwah di Me
kah, kita melihat sekelompok orang dari manusia
tetap ngototberpegang pada kesesatannya, menolak
kebenaran, amat membangkang, dan amat buruk
perilakunya terhadap hak Allah dan kalam-Nya.
Ayat-ayat ini menetapkan dan menghadapkan me-
reka dengan apa yang layak mereka terim4 berupa
kehinaan, peringatan, dan ancaman dengan azab

Allah yang menghinakan, pedih, dan amatbesa4

"Kecelaknan besarlah bagi tiap- tiap orarg yang banyak

berdusta lngi banyak bndosa, dia mendengar ayat-ayat

Allnh dibacalun kepadanya kemudian dia tetap me-

nyombongkan diri sealun-almn dia tidak mendtngar-

nya. Maln, bni labar gembiralnh dia drngan aab yang
pedih. Apabik dia mmgenhui barang sedikit tentang

ayahayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-

oLok. Mnelalah yang mempnolth aab yang mnghina-
kan. Di hndapan merelm neralaJahannam dan tid"ak

akan berguna bagt merela sedikitpun apa yang tel"ah

mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang
mereka j adilmn sebagai sembahnn-sembahan (mnekn)

dnri selain Allnh. Dan, bagi mnelm au.b yry besar."
(a{Jaatsiyah: 7-10)

Kita lihat sekelompok orang, yang barangkali
berasal dari Ahli Kitab, mempunyai gambaran dan
penilaian yang buruk. Mereka tak mendirikan
timbangan yang benar bagi hakikat keimanan yang

murni. Juga tak merasakan perbedaan yang men-
dasar antara mereka ketika mereka mengerjakan
keburukan dengan orang-orang berimanyang me-

ngerjakan amal saleh. Di siniAl-Qur'an menunjuk-
kan kepada mereka bahwa ada perbedaan men-
dasar dalam timbangan Allah di antara kedua ke
lompok itu, dan menerangkan buruknya penilaian

dan gambaran mereka terhadap beberapa perkara.

Juga menegaskan berdirinya perkara dalam tim-
bangan Allah dengan keadilan yang mendasar

dalam wujud seluruhnya semenjak awal penciptaan,

'Apakah zrang-zrang |ang membuat lcejahatan itu
menyangka bahwa Kami aknn menjadiknn mereka

seperti lrang-orang yang beriman dan mengerjaknn

amnl saleh, yaitu samn antara kehidupan dan kmntinn
merekn? Amat burukl.ah apa yang merekn sangla itu.
Allnh meruip tnknn lnngit dnn bumi fungan tuj uan y ang

benar dan agar dibalni tiap-tiap diri terhadnp apa

yang dilcrjalannya, dnn m.erelw tidnk alan diru$kan."
(alJaatsiyahz 2L'22)

Kita melihat sekelompok manusiayang tak me-

ngetahui hukum yang menjadi rujukannya kecuali
hawa nafsunya. Hawa nafsunya ifulah yang menjadi
tuhan sesembahannya, dan yang ia turuti dengan
sepenuh hatinya. Kita melihat kelompok manusia
ini digambarkan dengan gambaran yang amat tepat
dalam ayat ini, sambil ayat tersebut mengungkapkan
keheranannya terhadap mereka serta menunjukkan
kelalaian dan kebutaan mereka,

'Makn, pernnhlilh lamu melihat orang y ang menj adi-
lan hnwa nnfiunya sebagai tuhnnnya dan Allnh mem-

b i ar lanny a s a at b n dns ar lan ilrnu - Ny a dnn Allalt t e kh
mmgurni mnti pendengaran dnn hatinya snn melenk-
kan tutupan atas penglihatannya? Maka, siapaknh
y ang alun memb eriny a p etunjuk s esudah Allnh (mem-

biarlannya sesat) ? Malw, mergapa lcamu tidnk meng-

amb il p elaj aran ? " (alJaatsiyah: 23)

Kita lihat kelompok manusia ini mengingkari
masalah akhirat .dan meragukan dengan sepenuh-
nya masalah al-ba'ts' pembangkitan kembali manu-
sia di akhirat' dan al-hisab'penghihrngan amal per-

buatan'mereka Juga bersikap ngotot dalam meng-
ingkari dan meminta bukti yang tak mungkin di.
wujudkan di bumi ini. Maka, Al-Qur'an mengarah-
kan kelompok ini kepada bukti-bukti yang ada yang

menunjukkan kebenaran masalah ini, sementara
mereka mengingkarinya,

' D an msrelrn b erlcata,'IQhfulupan ini tidnk lnin hory o'
hh kehidupan di dunia saja, kita mati dnn kita hidup
serta tidnk ada yang almn membinasalcan kita selain

mnsa.' Mnekn selali-lali tidnk mmtpunyai p mgetnhu-

an tmtangitu, mnekn tidnk lnin hnrryakhmenduga-
duga saja. Apabiln dibacalan fupadn mnekn ayat-ayat

I{ami yangjelns, tidnk a.dn bantnhnn merela selnin dnri
mengatakan, Datanglwnlah nmek moyang lwmi jikn
kamu adalnh lra:ng-lrang lang benar.' I(ataknnlah,
Allahlah yang menghidupkan kamu kemudian me-

mntilan lcamu, seteLah itu mengumpull<nn knmu padn

hnri Kiamat y arry tidnk adn knaguan padnny a. 7l tapi,
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ke b any akan manusia tidak mengetahui. "' (alJaat-
siyah: 24-26)

Bisa jadi merel€ itu semuanya adalah satu ke-

lompok yang sama dari manusia yang mengung-
kapkan pernyataan ini dan ifu, dan diceritakan oleh
surah di sini dan di sana. Bisa pula mereka itu me
rupakan beberapa kelompok berbeda yang meng-
hadapi dakwah di Mekah. Tbrmasuk di situ adalah
beberapa orang dari Ahli Kitab, dan sedikit dari
mereka yang berada di Mekah. Bisa pula ini me-

rupakan isyarat tentang kelompok ini, agar dijadikan
pelajaran oleh pendudukMekah, tanpa mengharus-
kan keberadaannya di Mekah dengan pasti, pada

masa itu.
Pada kenyataannya, Al-Qur'an menghadapi

mereka itu dengan sifat-sifat mereka dan tindakan
mereka, dan berbicara tentang mereka dalam surah
ini dengan pembicaraan itu. Demikian juga meng-
hadapkan mereka dengan ayat-ayatAllah dalam
alam semesta dan diri mereka. Juga mengingatkan
mereka tentang hisab pada hari Kiamat, dan me-
nunjukkan kepada mereka apa yang telah terjadi
pada orang sebelum mereka yang menyimpang
dari agamaAllah yang lurus.

Al-Qur'an menghadapkan mereka dengan ayat-
ayat Allah dalam redaksi yang sedikit, namun mem-
beri pengaruh yang mendalam ini,

"Sesungguhnya pada l"angit dan bumi benar-bmar ter-
dapat tanda-tanda (lukuasaan Alkh) untuk orang-

orang y ang bniman. Pada penciptaan l<nmu dan p ada

binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di
muka bumi) tndnp at tanda-tanda (lrckuasaan Allah)
untuk kaum yang meyakini. Dan, pada pergantian
malam dnn siang serta hujan yang diturunkan Allnh
dari lnngit lalu dihidupknn-Nya dmgan air hujan itu
bumi sesudah mntinya; dan pada perkisaran angin tu'
dnpat nnda-tand,a (leelansaan Allnh) bagi laum yang
berakal. Itulnh ayat-alat Allnh yang Kami membaca-

knnnya fupad"amu dmgan seberutrnya. Maka, dengan

pnknnan manalah lagi merekn alcan berim.an sesudah

(knlam) Allah dan lceterangan-ketuangan- Ny a ? " (aI-

Jaatsiyah:3-6)
Al-Qur'an sekali lagi menghadapkan mereka

dengan bentuk nikmat-nikmat yang telah Allah
anugerahkan kepada mereka, namun mereka lupa
mengingat dan mentadaburinya,

'Allahlnh yang mmundukknn lnutan untulcrnu supay a

knpal-kapal dnpat berl.ay ar padany a drngan setain- Ny a

dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan

mud"ah-mudnhnn lmmu bnsyukur. Dia telnh menunduk-

kan untukmu apa yang di lnngit dan apa yang di bumi
semuanya, (sebagai rahmat) daripadn-Ny a. Sesungguh-

nya pada yang dtmikian itu bennr-benar tzrdapat nndn-
tandn ft,akuasaan Alkh) bagi knum y ang b upikir. " (al-

Jaatsiyah: 12-13)

Demikian pula Al-Qur'an menghadapkan mereka
dengan kondisi meftka pada hari kiamat nanti, yang
mereka ingkari dan mereka ragukan itu,

"...Dan pad.a hnri tnladr.nya lcebangkinn, aknn rugil"ah

pada hari itu zrang-lrangyangmengerjaknn k batilan.
Dan (pada hnri itu) knmu lihnt tinp-tinp umnt brlutut.
Tiapaiap urn"at dipanggil untuk (melihnt) buku mtntnn
amalnya. Pada hari itu kamu diberi balnsan terhndap
apayangtelah knmu ktrjaknn. (Alkh berfrmnn) 'Ini-
lnlt kinb (catatan) Knmi y ang menutur krm ter hndapmu
dmgan b mnr. Suunggulmya Kami telnh meny uruh men-

catat apa yang tel"ah knmu kerlakan.'Adapun orang-

orangyang berimnn dan mengerjaknn amal saleh, mnkn
Tuhnn merekn memasukknn merekn ke dalnm rahmat-
Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata. Dan,
adnpun zrang-nrangyang knrtr (kepada muekn diknta-
knn), Makn, apaknh belum adn ayat-ayat Ku yang di-
bacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri
dan kamu jadi knumyangberbuat dlsa?'Apabiln dL
katakan (kepadamu), 'Sesungguhnya janji Allah itu
adalnh bennr dan hnri bubangkit itu tidak ada luragu-
an padanya', niscaya kamu menjawab, 'Kami tidak
tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-knli tidak
Iain hnnyalnh mmduga-duga saja dnn knmi seknli-knli
tidak mEakini(nlo).' Dan, nyatalah bagi merekn lce-

burulan- lsburuknn dari apa y ang mnekn furj aknn dnn
mnelm diliputi okh (aab) yangmereka selnlu mempn-
olo k- olo kkanny a. D an dikatakan (kep ada mereka),
'Pada hari ini Kami melupaknn kamu sebagaimana

knmu telnh melupakan pntnnuan (dmgan) h.arimu ini.
Dan, tempat lumbalimu ial"ahnsrakn dnnkamu sekali-

kali tidak memperoleh penolong.' Yang demikian itu,
knrenn s esungguhny a knmu menj adiknn ay at-ayt All"ah

sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh ke-

hidupan dunia. Makn, pad"a lnri ini merekn tidak di-
keluarknn dari neraka dan tidak pula mereka diberi
lusempatan untuk bertobaf. " (alJaatsi -yah: 27'3 5)

Seperti itulah, Al-Qur'an tak membiarkan adanya
satu kesamaran atau keraguan dalam masalah ke
adilan balasan dan konsekuensi pribadi. Al-Qur'an
menjelaskan bahwa dasar ini terdapat secara men-
dalam dalam bangun wujud seluruhnya, dan di atas-

nya pula wujud ini berdiri. Hal itu tampak ketika
Allah berfirman,

"Barangsiapa yang mengerj akan amal saleh, makn itu
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adalah untuk dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang
rungerlalrnn lujah.atan, mnkn itu aknn mmimpa dirinya

s endiri, kemudian kepad.a Tultnnmulah knmu dikemba-

likan. " (alJaatsiyah: 15)

Ketika itu, Al Qur'an membantah orang-orang
yang senang melakukan kejahatan sementara
mereka menyangka bahwa mereka itu di sisi Allah
sama seperti layaknya orang-orang beriman yang
me-ngerjakan amal saleh. Allah berfirman,

'Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan
yang benar dan agar dibalasi ti"ap-tiap diri terhadap

apa yang dikerjaknnnya, dan merekn tidak aknn dirugi-
knn. " (alJaatsiy ah: 22)

Surah ini secara keseluruhannya merupakan
satu kesatuan dalam membicarakan topiknya.
Namun, kami membaginya menjadi dua pelajaran
unfuk mempermudah dalam memaparkan dan me-

nerangkannya.
Ia dimulai dengan huruf-huruf muqath-tha'ah,

"Haa miim'] serta isyarat kepada Al-Qur'an yang
mulia,

"Kitab (ini) diturunknn dari Allah Yang Mahaperkasa
l"agi Mahabij aks ana." (alJaatsiyah: 2)

Surah ditutup dengan pujian kepada Allah dan
rububiah-Nya yang mutlak, serta mengagungkan-
Nya, setelah menunjukkan mereka yang lalai ter-
hadap ayat-ayat-Nya dan mengolokoloknya serta
menolaknya,

'Malw, bagi Allnhlnh segaln puji, Tuhnn ktngit dan Tu-

hnn bumi, Tuhnn semesta alam. Dan bagi-Nyalnh ke'
agungan di lnngtt d.an bumi, Dialnh Yang Malupnknsa
lagi Mahabij aksana." (alJaatsiyah: 36-37)

Redaksi surah ini berjalan dalam memaparkan
topiknya dengan mudah, perlahan, jelas, dan tenang,
sambil memberi penjelasanyang cermat dan men-
dalam. Berbeda dengan cara pemaparan surah
adDukhaan sebelumnya, yang berdentang cepat
seakan-akan seperti palu yang memukul tali-tali
hati.

Allah Pencipta hati, dan yang menurunkan Al-
Qur' an ini. Dia terkadang berbicara kepada hati
dengan dentangan dan pukulan. Tbrkadang dengan
sentuhan yang lembut. Dan, terkadang pula dengan
penjelasan yang tenang dan halus. Sesuai dengan
keragaman dan perbedaannya. Juga sesuai dengan
perbedaan kondisi dan sikapnya. Allah Mahalembut

lagi Maha Mengetahui. Dia Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana.

Sekarang kita masuk kepada penafsiran detail-
nya.

I
Celakalah Orang yang Mendustakan Wahyt

o. ti Cay$ Su :ii ;itt6i.1i$ r
U;'{i clitr'K{.rj S w:A}?S ";'iij
J3(,Aiirv:zqt.,Jjbi:!6$6*.;iJ
;iUrdi*;'Vr'i;:'ii"Fe*)c

#;fi.
"Haa Miim. Kitab (ini) diturunkan dari Allnh Yang

Mah.apnknsa kgi Mahnbij aksana. S esungguhny a padn
lnngit dan bumi bennr-bmnr terdapat nnda-nndn (ke-

kuasaan Allah) unluk orang-orang yang buimnn. Pad.a

penciptaan kamu dan padn binatang-binatang melata

yang bertebaran (di mukn bumi) terdapat tanda-tanda
(kekuasaan Alkh) untuk knum yang mqakini. Dan,
pada pergantian malam dan siang serta hujan yang
diturunkan Allah dari langit lalu dihidupknn-Nya
dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dnn pada
p er kis ar an angin ter dap at tanda - tanda (ke kuasaan
Alkh) bagi lmum y ang berakal." (alJaatsiyah: 1 -5)

Di sini disebut dua huruf hna miim Setelah ke-

duanya, disebut penurunan Al-Qur'an dari sisi Allah
Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Di dalam
keduanya terdapat petunjuk tentang sumber Kitab
Suci ini, sepertiyang telah kami bicarakan tentang
huruf-huruf muqath-tha'afr di surah-surah yang
pertama.

Dan dari segi lain, hal itu menunjukkan bahwa
Kitab Suci yang mukjizat ini tersusun dari huruf-
huruf seperti ini, sementara mereka tak mampu
membuat seperti itu. Sehingga, ini menjadi bukti
yang terus berlangsung bahwa Kitab Suci ini di-
turunkan dari sisi Allah "Yang Mahap er kas a " y ang
tak dapat dilemahkan oleh sesuatu apa pun. Dia
' M ahab ij a lrs ana " y Nrg menciptakan se gala se suafu
dengan ketetapan, dan segala perkara berlangsung
dengan penuh hikmah. Dan, ini adalah komentar
yang sesuai dengan nuansa surah sertajenis-jenis
kepribadian yang dihadapinya.

Sebelum Al-Qur'an memaparkan tentang kaum
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kafir dan sikap mereka terhadap Kitab Suci ini, Al-
Qur' an menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah
yang tersebar di alam semesta sekitar mereka. Hal
itu saja sudah cukup untuk mengarahkan mereka
kepada keimanan. Al-Qur'an juga mengarahkan
hati mereka kepada hal itu, yang barangkali de-

ngannya hati mereka menjadi terbangun dan ter-
buka belenggunya. Kemudian tergerak sensitivitas
nya terhadap Allah yang menurunkan Kitab Suci
ini, dan Pencipta semesta yang besar ini,

"Sesungguhnya pada l"angit dan bumi bernr-bmar ter-

dapat tandn-tanda (kqkuasaan Alkh) untuk orang-

orang yang bniman." (alJaatsiyah: 3)

Tanda-tanda kekuasaan Allah yans tersebar di
langitdan bumi takhanyaterbatas pada suatu jenis

saja, dan dalam safu kondisi saja. Karena kemana
saja manusia mengarahkan pandangannya, niscaya
ia akan mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah
dalam alam semestayang menakjubkan ini.

Apa yang bukan tanda kekuasaan Allah?
langit ini dengan benda-benda angkasa yang

besar, dan bintang-bintang yang amat besar, itu
semua meskipun amat besar tapi terhampar seperti
pasir-pasir kecil di angkas araya- angkasa raya yang

amat besar dan menakjubkan.. serta indah!
Perputaran planet-planet di orbitnya dengan amat

teliti dan serasi. Keserasian yang indah yang tak
pernah bosan dipandang, dan tak pernah bosan hati
membayangkannya!

Bumiyang luas dan lapang ini jika dibandingkan
dengan manusia, pada faktanya tak lebih dari atom
atau debu jika dibandingkan dengan bintang-bintang
besar. Kemudian jika ia dibandingkan dengan ang-

kasa yang menjadi tempabrya, maka ia hanyalah se
suatu yang amat kecil yang melayang tak tentu
arah, jika tak ada kekuasaan Allah yang memegang-
nya dan mengaturnya dalam untaian alam semesta
yang padanya tak ada sesuafu pun yang tercecer!

Kehendak Allah pula yang menghendaki untuk
meletakkan dalam tabiat bumi ini, di tempatnya
yang tersendiri dalam semesta ini, berupa kesiapan
untuk menjadi tempat hidup di atasnya, serta bebe-

rapa karakternya yang amat cermat, terprogram,
saling kait, bersaht, dan berserasian. Maka, jika satu

karakter darinya adayang terganggu atau berubah,
niscaya tak mungkin ada kehidupan padanya, atau

setidaknya tak dapat berlangsung terusll

Segala sesuatu di muka bumi ini, dan seluruh
makhluk hidup adalah tanda kekuasaan Allah.
Semua bagian dari segala sesuatu dan dari semua
makhluk hidup di muka bumi ini adalah tanda ke
kuasaan Allah. Sesuatu yang amat kecil adalah
sama dengan sesuatu yang amatbesar, yangkedua-
nya merupakan tandS kekuasaan Allah. Daun kecil
di pohon yang besar itu atau di pohon yang amat
kecil adalah tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasa-
an Allah dalam bentuk dan ukurannya. Juga pada

warna dan sentuhannya. Tanda kekuasaan Allah
dalam fungsi dan susunannya.

Bulu di tubuh hewan atau manusia ini adalah tan-
da kekuasaan Allah. Ia menjadi tanda kekuasaan
Allah dalam karaktet warna, dan bobotnya. Demiki-
anpulabulu di sayap burung adalah tandakekuasa-
an Allah. Ia menjadi tanda kekuasaan itu dalam
materinya, keteraturanya, dan fu ngsinya.

TandakekuasaanAllah itu amatbanyak dan tak
terhingga. Sehingga, ke mana saja manusia me-
lemparkan pandangannya di muka bumi atau di
langit, niscaya ia akan dapati tanda-tanda kekuasaan
Allah itu. Dan, tanda-tanda kekuasaan Allah itu me-
nampilkan dirinya bagi hati, mat4 dan pendengaran
manusia yang memperhatikannya.

Namun, siapayang melihat tanda-tanda ini dan
merasakannya? Kepada siapa tanda-tanda kekuasa-
anAllah itu menampilkan dirinya? Kepada siapakah
gerangan? Yaihr, kepada,

"... Orang- orang y ang.b niman. " (altaatsiyah: 3)

Keimanan itulah yang membuka hati manusia
hingga ia menerima cahaya dan panggilan, serta
merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ter-
hampar di bumi dan langit. Keimanan itulah yang
membuat hati bahagia. Sehingga, hati itu pun men-
jadi hidup, lembut, dan kansparan. Juga dapat rne
nangkap sugesti-sugesti yang tersembunyi dan
yang tampak dalam semesta ini. Semuanya me-
nunjuk kepada tangan yang menciptakannya, dan
karakternya yang istimewa dalam semua yang Dia
bentuk dan ciptakan, baik benda-benda maupun
makhluk hidup. Semua yang keluar dari tangan ini
adalah bersifat supranatural dan istimewayang tak
ada seorang pun dari makhluk Allah yang dapat
menciptakannya.

Setelah itu redaksiAl-Qur'an berpindah dari ber-
bicara tentang alam semesta kepada pembicaraan

A
F(

1l

I Tentang hal ini silahkan baca ulang p,enafsiran firman Allah surah al-Furqaan ayat 1. "Dia menetapkan ukuran-ukurannya dmgan serapirapinla",
padatafsir Zhilalini.
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tentang diri mereka sendiri. Karena, diri mereka ifu
lebih dekat kepada mereka, dan mereka pun lebih
sensitif terhadapnya,

"Pada penciptaan knmu dan pada binatang-binatang
mel"an yang bertebaran (di mukn bumi) terdapat tandn-

nnda ftvkuasaan Allnh) untuk kaum y ang mE akinL "
(afJaatsiyah:  )

Penciptaan manusia dengan bentuk yang me-
nakjubkan, karakter yang istimewa, serta fungsi-
fungsi yang cermat dan lembut serta beragam ini,

itu semua merupakan perkara yang supranatural.
Ia bersifat supranatural, tapi kita melupakannya
karena seringnyahal itu terulang dan karena dekat-

nya hal itu dengan diri kita! Namun, susunan fisiolo
gis satu anggota tubuh manusia saja adalah sesuatu
yang amat menakjubkan, mengandung kekaguman,
dan membuat kita terheran-heran dengan strukhrr
yang menakjubkan ini!

Sementara kehidupan dalam bentuk yang paling

sederhana sekalipun adalah mukjizat. Baik dalam
Amoeba yang mempunyai safu sel, maupun yang
lebih kecil dari Amoeba! Maka, bagaimana halnya
dengan manusia yang arnat kompleks bangunan
tubuhnya ini? Dan, bangunan kejiwaannya lebih
rumit dan lebih kompleks lagi dibandingkan dengan

struktur fisiknya!
Di sekitarnya terdapat banyak makhluk yang

berjalan di muka bumi, dengan pelbagai macam
dan jenisnya, juga berbagai bentuk dan bobotnya,
yang hanya Allah yang mengetahuinya. Yang ter-
kecil darinya adalah seperti yang paling besarnya,
dan semuanya merupakan mukiizat dalam pen-

ciptaannya dan gerakannya. Juga mukjizat dalam
keserasian kehidupannya di muka bumi ini, se-

hingga satu jenis makhluk tak melebihi ukuran
tertentu, yang dapat menjaga keberadaan dan
kelangsungannya; serta menghalanginya untuk
menindas jenis-jenis yang lain, sehingga melenyap
kan dan membinasakannya. Dan, tangan yang
memegang kendali macam dan jenis itu akan ber-
tambah dan berkurang sesuai dengan hikmah dan
ketentuan Allah. Pada masing-masingnya diletakkan
karakteristik, kekuatan, dan fungsi yang dapat
menjaga keseimbangan di antara makhluk-makhluk
ifu secara keseluruhan.

Burung elang yang ganas dan berusia panjanc

itu, ternyata hanya mempunyai telur yang sedikit,
juga tingkatan pertumbuhan yang kecil, jika di-
bandingkan dengan burung-burung kecil. Kita dapat

membayangkan bagaimana jadinya jika burung-

burung elang itu mempunyai tingkat kesuburan
dan pertumbuhan seperti bunrng-burung kecil
yang lain? Tentunya ia akan melenyapkan seluruh
burung yang lain!

Singa pun demikian. Di dunia hewan ia merupa-
kan hewan yang amat ganas dan perkasa. Maka,
bagaimana jika ia grempunyai tingkat pertumbuhan
seperti rusa dan domba?Tbntunya tak akan tersisa
daging dan makanan dihutan karenahabis diburu
mereka. Namun, tangan yang memegang kendali
makhluk-maKrluk tersebut menjadikan keturunan-
nya terbatas sesuai dengan yang diperlukan! Dan,
memperbanyak hewan-hewan penghasil daging,
seperti rusa dan domba, karena tujuan tertentu.

Seekor lalat dapat bertelur pada satu fase bebe-

rapa ratus ribu telur banyaknya. Tapi, ia tak dapat

hidup kecuali hanya dua pekan saja. Maka, bagai-

mana jika kendali tersebut terlepas, sehingga se-

ekor lalat dapat hidup beberapa bulan atau beberapa
tahun? Niscaya lalat akan menutup tubuh kita dan

memakan mata kita! Namun, tangan yang mengafur
semesta telah mengendalikan hal itu sesuai dengan
ketetapan-Nya yang cermat dan terprogram sesuai

kebutuhan, keadaan, dan kondisi.
Seperti itulah. Dalam makhluk itu sendiri, juga

dalam karakternya dan ketetapannya, serta dalam
dunia manusia dan dunia hewan.. terdapat tanda-

tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan
Allah yang berbicara. Tapi, kepada siapa? Siapakah
yang melihat hal itu, mentadaburinya, dan mema-
haminya?

"...(Jntuk kaum yang mqakini." (alJaatsiyah: a)

Keyakinan itu merupakan kondisi yang mem-
buat hati dapat merasa, terpengaruh, dan kembali
kepada Rabbnya. Yaitu, keyakinan yang membiar-
kan hati unfuk menetapkan, meneguhkan, mene-
nangkan, dan menerima hakikat-hakikat alam se-

mesta dalam ketenangan, mudah, dan penuh keper-
cayaan. Juga dalam kondisi terbebas dari kegelisah-
an, kebingungan, dan kekagetan. Sehingga, hati itu
pun dapatterbentuk dari masukanyang sedikit saja,

yang selanjuturya menghasilkan output dan pengaruh
yang amat besar dalam wujud ini.

Setelah itu Al-Qur'an memindahkan pembicara-

annya dari pembicaraan tentang diri mereka sendiri
dan gerakan makluk-makhluk hidup di sekeliling
mereka, kepada pembicaraan tentang fenomena
alam semesta dan yang terlahir darinya berupa
faktor-faktor kehidupan bagi mereka dan bagi se-

luruh makhlukhidup,
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"Pada pergantian malam dan siang serta hujan yang
diturunknnAllah dari langit lalu dihidupkan-Nya de-

ngan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada
perkisaran angin ter dap at tanda-tanda (kekuasaan

Allah) bagi kaum yang bnakal."(alJaatsiyah: 5)

Perbedaan malam dan siang adalah duafenome-
nayang barangkali sudah dianggap biasa oleh jiwa
manusia karena sering terulangnya kejadian itu!
Namun, alangkah menakjubkannya hal itu dilihat
oleh indra manusia ketika ia melihat malam pertama
kali, dan be gitu juga ketika melihat siang pada per-
tama kali? Hati yang mempunyai perasaan dan ter-
buka akan selalu melihat keajaiban ini, dan selalu
terpengaruh olehnya. Ia juga melihat tangan Allah
yang mengatur alam semesta seluruhnya setiap kali
ia melihat malam dan siang.

Kemudian pengetahuan manusia berkembang
dan ilmu mereka meluas tentang beberapa fenome-
na alam semesta. Dan, mereka pun mengetahui
bahwamalam dan siang adalah duafenomenayang
terlahir dari perputaran bumi di porosnya di hadapan
mata-hari sekali setiap dua puluh empatjam. Namun,
keajaiban itu tak dilmrangi sedikitpun oleh pengeta-

huan ini. Karena perputaran bumi ini juga suatu
keajaiban yang lain.

Bayangkanlah perputaran bendayang besar ini
di porosnya dengan kecepatan yang teratur ini. Pada-

hal, ia mengambang di udara, berenang di angkasa
raya, dan tak bersandar kepada apa pun kecuali ke-
pada kekuasaan Allah yang memegangnya dan me
mutarnya sesuai kehendak-Nya dengan sistem
yang takberubah-ubah ini. Juga dengan ketepatan
yang membuat makhluk hidup dan benda-benda
tetap dapat berada di atas planet yang sedang me-
layang dan berenang sambil berputar di angkasa
raya ini!

Pengetahuan manusia makin meluas hingga me
reka mengetahui pentingnya dua fenomena itu di
muka bumi dengan membandingkannya dengan
kehidupan dan makhluk hidup. Mereka juga me-
ngetahui bahwa pembagian waktu antara malam dan
siang dengan tingkatan seperti ini di muka bumi
juga merupakan fattor utama bagi keberadaan ke-
hidupan dan adanya makhluk hidup. Sementara jika
tidak ada dua fenomena ini, dengan tingkatan ini,
dan dengan sistem ini, niscaya akan berubahlah
segala sesuatu di muka bumi ini. Tbrutama kehidup
an manusia yang sedang dijalani oleh pihak yang
diajak berbicara oleh Al-Qur'an ini. Yaitu, makhluk
hidup! Oleh karena itu, kedua fenomena ini ber-

tambah urgensinya dalam perasaan manusia, dan
hal itu tak pernah berkurang!

". . . Serta hujan yang diturunkan Allah dari lnngit lalu
dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah

matinya...."

Rezeki yang dimaksud itu bisa berupa air yang
furun darilangit, sefertiyang dipahami oleh orang-
orang terdahulu. Namun, rezeli langit itu sebetul-
nya lebih luas pengertiannya. Misalnya, cahaya yang
turun dari langit itu tak kurang pengaruhnya ter-
hadap penghidupan bumi, jika dibandingkan dengan
air. Bahkan, dialah yang darinya terlahir air dengan
izin Allah. Karena panas matahari itulah yang mem-
buatmenguapnya air darilautan hingga uap itu ke-
mudian memadat dan mencair menjadi hujan. Dan,
hujan itu kemudian membenhrk mata air dan sungai,
yang dengannya hiduplah bumi ini setelah kemati-
annya. Ia hidup dengan air serta dengan panas dan
cahaya!

" ...Dan pada perkisaran angin...."

Ia bergerak ke utara dan selatan, timur dan barat
melenceng dan lurus, hangat dan dingin, sesuai de-

ngan sistem yang cermat, terafur, dan terprogram
dalam bangunan alam semesta yang men*jubkan
ini. Juga sesuai dengan pengaturan segala sesuatu
padanya dengan penghitungan cermat yang tak
membiarkan sesuatu bagi kebetulan buta.

Perkisaran angin itu juga mempunyai pengaruh
yang diketahui dengan perputaran bumi, dengan fe
nomena malam dan siang, serta dengan rezeki yang
diturunkan dari langit. Semua itu saling bekerja
sama mewujudkan kehendak Allah dalam men-
ciptakan alam semesta ini dan menggerakkannya
sesuai dengan yang Dia kehendaki. Padanya ter-
dapat " tanda - tanda ke kuas aan Allah" y ang terpan-
cang dalam alam semesta ini. Namun, itu semua
bagi siapa?

".. .Bagi kaum yang berakal." (alJaatsiyah: 5)

Akal di sini mempunyai peran, dan di situ medan
bagi akal untuk bekerja.

Ini adalah beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah
yang berupa fenomena alam semesta, yang Dia
singgung dengan isyarat-isyarat yang penuh sugesti
ini bagi orang-orang yang beriman. Yakni, mereka
yang mempunyai keyakinan dan berakal. Allah me
nunjuk kepadanya dengan ayat-ayat Allah yang
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bersifat semesta, sehingga menyentuh hati dan
membangkitkan akal. Juga berbicara kepada fitrah
dengan bahasanya secara langsung, dan dengan
hubungan yang mendalam antara dia dengan se-

mesta ini. Sehingga, untuk membangunkannya
hanya memerlukan kata-kata yang penuh sugesti
seperti ayat-ay at N-Qur'an ini.

Maka, siapa yang tak beriman dengan ayat-ayat

ini, ia tak diharapkan untuk beriman dengan selain-

nya. Dan, siapayang tak dapat dibangkitkan dengan
isyarat-isyarat yang penuh sugesti ini, maka ia tak
dapat dibangkitkan dengan teriakan tanpa suara
yang terjawab ini,

45_\;;ti'Jz.?,t:;U4va{sg$A:,Av
*"bj;i"

'kulnh ayat-ayat Alkth yang Kami mrntbacaknnnya kz-

Ntadamu dengan sebenarny a. Makn, dengan perkntaan
manaknh lagi mereka akan beriman sesudnh (knlam)
Allah dan ke ter angan- ke t erangan - Ny a ? " (alJaat-
siyah:6)

Karena kalam apa pun tak akan ada yang men-
capai kalam Allah dalam Al-Qur'an. Kreasi apa pun
tak akan dapat mencapai kreasi Allah dalam alam
semesta. Hakikat apa pun tak akan dapat mencapai
hakikat Allah dalam kepastian, kejelasan, dan ke-
yakinannya.

Di sini, bagi orang yang tak beriman hanya cocok
diberikan ancarnan dan siksaan,

H,? 4;G ;'i -?t; e & ; ltt,9;5.;

*;;*,*a:r-;-1;vW*
"Kecelnknan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak
berdustn lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat
Allah dibacaknn kepadanya kemudian dia tetap me-

nyombongkan diri seaknn-aknn dia tidak mendengar-

nya. Maka, bni knbar gembiralnhdia dmganozabyang
p e dih. " (alJaatsiyah: 7-8)

Ayat-ayat ini, seperti telah kami katakan pada
pembukaan surah, menceritakan satu segi dari
bentuk penerimaan orangorang musyrik terhadap
dakrvah ini di Mekah, kengototan mereka dalam
mempertahankan kebatilan mereka, penolakan
mereka untuk mendengarkan kalimatyang benar
dan jelas, dan pembangkangan mereka terhadap
kebenaran ini dengan sikap seakan-akan kebenaran
itu tak sampai ke telinga mereka. Demikian juga

perilaku bumk mereka terhadap Allah dan kalam-
Nya. KemudianAl-Qur'an menghadapi sikap mereka
itu dengan penghinaan, pemburukan, ancaman,
danazab yang pedih, menghinakan lagi besar.

"Kecelnknan besarlah bagi tiap-tiap orangyang banyak
b er dus t a lagi b any ak b er do s a. " (allaatsiy ah: 7)

Kecelakaan 6e.rt dun kebinasaan bagi orang
yang senang berdusta dan banyak berbuat dosa.

Ancaman itu mencakup semua orang yzmg mem-
punyai sifat seperti ini. Ia adalah ancaman yang
datang dari Allah Yang Mahakuat, Maha Mengua-
sai, dan Maha perkasa. Yang Mahakuasa untuk
menghancurkan dan membinasakan. Dan, Yang
Mahabenar dalam berjanji, memberi ancaman dan
peringatan. Ini adalah ancaman yang menakutkan,
mengagetkan, dan mengerikan.

Orang-orang yang banyak dusta dan banyak
dosa ini, salah satu tanda dusta dan bukti dosanya
adalah ia ngotot memegang kebatilan, menolak
kebenaran, dan menolak unhrk tunduk kepada ayat-

ayat Allah, serta tak berperilaku dengan yang se-

harusnya terhadap Allah,

'Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacaknn lupadnnya

kemudian dia tetap menyombongknn diri seakan-akan
dia tidak mendengarnya. . .. "

Gambaran yang dibenci ini, meskipun ia adalah
gambaran sekelompok orang musyrik di Mekah,
namun ia adalah gambaran tipe manusia yang ter-
ulang dalam se{iap kejahiliahan, dan terulang pada

hari ini dan esok. Berapa banyak di muka bumi ini,
di antara orang-orangyang dikatakan sebagai mus-
lim, dan yang mendengarkan ayat-ayatAllah dibaca-
kan kepadanya, narnun ia kemudian tetap memilih
untuk menolaknya dengan sikap seakan-akan ia tak
mendengarkannya. Hal itu ia lakukan karena ayat-
ayat tersebut tak sesuai dengan hawa nafsunya, tak
sejalan dengan kebiasaannya, tak membantu keba-
tilannya, tak mendukung kejahatannya, dan tak se-
jalan dengan kecenderungannya!

".. .Makn, beri knbar gembiralnh dia dtngan aub yang
p edih." (alJaatsiyah: 8)

Kabar gembira adalah berita baik. Tapi, di sini
kabar gembira ihr digunakan unhrk cemoohan bagi
mereka. Karena ia tak mau mendengar peringatan,
maka datanglah azab yang ditunggu, dalam suara
kabar gembira! Untuk menambah cemoohan dan
penghinaan terhadapnya!

66;iq.,W):ra&rt)
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"Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang

ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-

olok.. .."

Ini adalah azabyanglebih pedih. Ia juga adalah
gambaran tipe yang sering terulang dalarn kejahili-
ahan yang pertama dan yang berikutnya. Karena
berapa banyak manusia, dan di antara mereka yang

dikatakan sebagai muslim, yang mengolok-olok
ayat Allah yang ia ketahui, dan menjadikannya se
bagai bahan cemoohan, demikian juga mereka
mencemooh orang{rang yang beriman dengannya,

dan yang ingin mengembalikan perkara manusia
dan kehidupan kepadanya.

t"y+,1;"{A4i,
". . . Merekalnh yang memperoleh a<ab yang menghina-

knn." (alJaatsiyah: 9)

Kehinaan adalah balasan yang cocok bagi orang
yaRg mengolok-olok ayat-ayat Allah padahal ia me
ngetahuinya.

Ia adalah azabyanghadir dalamwaktu yang de
ka! meskipun waktu kedatangannya belum lagi
tiba. Namun, ia pada hakikatnya telah ada,

f'r r' ' i"....(.{e.f{r,D.t.

'Di hndapan merekn nerakn Jahnnrutm.. .."

Dan, kalimat "min waraa-ihim", yarrg dimaksud
darinya adalah nuansanya, dibandingkan rnakna-
nya. Nuansanya adalah bahwa mereka tak melihat
dan tak takut terhadap neraka itu karena rnereka
lalai darinya. Dan, mereka pun tak akan luput dari
neraka karena mereka dengan pasti akan masukke
dalamnya!

fi vi' ot-,it'5'{jrt ;.'t !{( f,*SJ
t...7,qj3P"'

". . .Dan tidnk alan bngunn bagi merekn sedikitpun apa

y ang telnh mue lm lrtrj almn, d.an tidnk puln b ngunn apa

y ang mer eka j adikan s ebagai s embahan- s emb ahan
(merekn) dari sel.ain AlLah...."

Tidak ada sesuatu yang mereka kerjakan atau

mereka miliki yang bermanfaat bagi mereka. Karena
amal perbuatan mereka, meskipun amal perbuatan

baik, akan menjadi sia-sia dan tak memberi manfaat
apa-apa kepada mereka, karena amal mereka itu tak
berdiri di atas dasar keimanan. Milik merekalenyap

;*;4\k"i169t'"W'".iG3:t;t's

tanpa ada sedikitpun yang menyertai mereka. Dan,
para pembela mereka yang selain Allah, baik itu se
sembahan mereka, atau teman rnereka, atau tentara
mereka, atau pendukung fanatik mereka, semua itu
tak dapat memberi pertolongan kepada mereka.

' $ V5rcpx'
". . . Dan bagi merekn a<nb yang besar. "(alJaatsiyah:
l0)

Di samping azab itu bersifat menghinakan mere
ka. Hal itu disebabkan kesalahan mereka yang
mengolokolok ayat-ayatAllah itu amat buruk. Se
hingga, perbuatan mereka itu membuat mereka
menjadi terhina, karena perbuatan yang berat meng-

hasilkan azab y ang berat pula.

Selesailah potongan paragraf ini, yang padanya

disebut tentang tindakan mereka yang mengolok-
olok ayat-ayatAllah, menghalangi manusia darinya
dan bersikap sombong, dengan kalimat tentang ha-

kikat ayat-ayat ini, dan balasan bagi orang yang kafir
terhadap hakikat ini secara general.

+a$f
"Ini (ALqi an) adalnh petunjuk. Dan, orang-orang

yang knfr l(epadn ayat-ayat Tuh.annya bagi merekn azpb

yaitu silsaan yang sangat pedih." (alJaatsiyah: 11)

HakikatAl-Qur'an ini adalah petunjuk. Petunjuk
yang murni dan tulus. Petunjukyang telah disiap
kan bagi manusia yang tak disusupi kesesatan.
Orang yang kafir setelah itu dengan ayat-ayat dan
hakikat ini, maka ia pantas mendapaitkan azab yang
pedih. Yang dicerminkan oleh penegasan makna
keras dan pedih. Dan, azab yang diancamkan ke
pada mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Hal
itu merupakan pengulangan setelah pengulangan.

Juga penegasan setelah penegasan. Yang pantas

diucapkan bagi orang yang kafir terhadap pehrnjuk
yang murni danyang telah disiapkan dengan jelas.

Perbuatan Manusia Kembali kepada Dirinya
Sendiri

Setelah ancaman yang menakutkan itu, Al-Qur'an
kembali menyentuhhati mereka dengan sentuhan
yang lembut, dengan mengingatkan mereka tentang
nikmat-nikmat Allah yang telah Dia tundukan itu
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semua bagi merekadalam alam semestayang luas ini,

aWj"A,):lrrfiftfi;l)K6"iirlis
c.6,?#\uyKtfr t;;KttI.n;4#
g<,;K;i4tir;tsaftclLit6i,'ii
' AllnhLah y ang menunduklan Lautan untukmu npo] a
knpal- kapal dnpat bnlny ar padnny a dmgan seqin- Ny a

dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan

mudah-mudnhnn kamu bnsyukur Dia telnh mmun"duk-

knn untukmu apayangdi lnngit dan apayngdi bumi
semuanya, (sebagai rahmat) daripadn- Ny a. Sesungquh-

nyapad"ayang demikian iht bennr-bmar terd^apat nndn-
tnnda (lcekuasa.an Alkh) bagi knum y ang b erpikir. " (aI-

Jaatsiyah: 12-13)

Makhlukyang kecil ini, yaihr manusia mendapat-

kan perhatianyang besar dariAllah, dan memberi-
kannya kemampuan untuk menundukkan makhluk-
makhluk di alam semesta yang besar, serta meng-
ambil manfaat darinya dengan pelbagai cara. Hal itu
adalah dengan mengarahkannya unfuk mendapat-
kan suatu segi dari rahasia namus Ilahi yang meng-
atur makhluk-makhluk itu, dan yang menjadi acuan
semua makhluk itu dalam alam semesta tanpa
pernah menyimpang darinya!

Seandainya Allah tak mengarahkan manusia
untuk mendapatkan satu segi dari rahasia tersebut,
niscaya manusia dengan kekuatannya yang kecil
dan terbatas, tak akan dapat menggunakan sesuatu

dari kekuatan alam semesta yang besar. Bahkan, ia
tak akan dapat hidup bersamanya, mengingat ia
hanyalah makhluk yang amat kecil, dibandingkan
dengan makhluk-makhluk dalam alam semesta ini
yang amat besar, dengan kekuatan dan fisik yang
amat besar pula.

Iautan adalah salah satu makhluk yang amat
besar itu, yang Allah tundukan lautan itu bagi manu-
sia. Maka, Allah mengarahkan manusia untuk me
nyingkap sebagian dari rahasia penciptaan laut itu
dan karakternya. Sehingga, dengan pengetahuan
ihr, manusia membuat kapal yang dapat mengarungi
lautan yang besar ifu, sambil mengambang di atas-

nya di tengah gelombang yang amat besar tanpa
takut celaka!

". . .Supaya kapal-lupal dnpat bnlnyar padnnya d.engan

seilin-Nya.. .."
Allah menciptakan lautan dan materi kapal dengan

karakteristik ini. Dia menjadikan karakter tekanan
udara, dan kecepatan angin serta gravitasi bumi ser-

ta seluruh karakter alam semesta yang lain untuk
membanfu agar kapal itu dapat berlayar di lautan.

KemudianAllah memberi petunjuk kepada manu-
sia untuk mengetahui itu semua. Sehinsga, ia dapat

memanfaatkannya, juga memanfaatkan laut dari
segi-segi yang lain,

". . .Dan supaya kamu dapat mm.cari knrunia-Nya. . .."

Misalnya, mencari ikan maupun bahan perhiasan,

perdagangan, pengetahuan, eksprimen, olatraga,
rekreasi, dan seluruh hal yang dicari di laut oleh
orang yang hidup.

Allah menundukkan laut dan kapal bagi manusia.

Sehingga, ia dapat mencari karunia Allah. Juga agar

manusia mengungkapkan rasa syukurnya kepada
Allah atas anugerah dan nikmat tersebut,

". . . Mudah -mudahan kamu ber sy ukur. " (alJaatsi-
yah: 12)

Allah mengarahkan hati manusia dengan Al-

Qur'an ini agar memenuhi hak ini, dan mengaitkan
diri dengan cakrawala itu. Juga agar ia mengetahui
kaitan antara dirinya dengan semestaini, berupake
satuan sumber dan arah, yaitu kepada Allah.

Dari penyebutan laut secara khusus mengarah
kepada generalisasi. Dijelaskan bahwa Allah telah
menundukkan bagi manusia apa yang ada di lansit
dan bumi, berupa pelbagai kekuatan, energi, nikmat,
dan rezeki yang baik baginya dan masuk dalam ling-
kup kekhalifahannya,

'Dia menunduilan untukmu apa yang di tnngtt dnn

apa yang di bumi semuanla, (sebagai rahmat) dari-
pada-Nya...."

Segala sesuatu dalamwujud iniberasal dari-Nya
dan mengarah kepada-Nya, karena Dialah yang men-

ciptakan dan mengaturnya. Dia pula yang nlenun-
dukkan dan menjadikan manusia sebagai penguasa

atasnya. Dan, maktrlukyang kecil ini, yaihr manusia,

diberikan kesiapan oleh Allah unhrk mengetahui sa-

fu segi dari namusnamus semesta. Dengannya ia
menundukkan kekuatan-kekuatan dalam alam se
mesta ini dan energienergi yang melampaui kekuat-
an dan energinya dengan tanpa banding!

Semua itu merupakan anugerah Allah. Dalam
semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ba-

gi orang yang berpikir dan bertadabur, serta meng-
ikuti dengan hati dan akalnya sentuhan-sentuhan
tangan yang menciptakan dan mengafur serta meng-
gerakkan pelbagai kekuatan dan energi tersebut,

". . . Sesungguhnya padn yang dtmikian itu benar-bmar
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tndapat nndn-tnndn (kekuasaan Alkh) bagi knum yang

b er pi kir." (atJaatsiyah: 13 )

Berpikir itu tak akan benar, mendalam, dan me-

nyeluruh kecuali ketika ia melewati kekuatan-ke-

kuatan dan energi yang menyingkapkan rahasianya,

kepada sumber kekuatan-kekuatan dan energi ini.

Juga kepada namusnamus yang mengaturnya, serta

kepada hubungan antara namus ini dengan fitrah
manusia.

Hubungan ini yang membuat manusia dapat ber-

hubungan dengannya dan memahaminya. Jika tak
ada hal itu, niscaya ia tak dapat berhubungan dan tak
dapat memahaminya. Demtkian juga ia tak akan me-

ngetahui, tak menguasai, tak dapat menundukkan,
dan tak dapat memanfaatkan sedikitpun kekuatan
dan energienergi ini.

Ketika redaksi surah sampai kepada faragrafyang

kuat ini, yang menyambungkan hati orang yang ber-

iman dengan hati wujud ini; serta membuat dirinya
merasakan sumber kekuatan yang hakiki, maka pa-

da saat itu Al-Qur'an mengajak orangorang beriman

untuk meningkatkan dirinya dan meluaskan cakra-

walanya dan hatinya dalam menghadapi kelemahan

orang{rang lemah yang hati mereka tak bersambung

dengan sumber yang kaya tersebul Al-Qur'an juga

mengajak mereka unhrk bersikap kasihan terhadap

orang{rang yang tak berunfung itu. Orangorang
yang terhalang untuk mencapai hakikatyang berca-

haya lagi kuat dan besar. Yaitu, mereka yang tak mem-
perhatikan hari-hari Allah, yang padanyaAllah me
nampilkan keagungan-Nya, rahasia-rahasia-Nya,
dan namus-namus-Nya:

a$,i'iir!-r'oFtt<t-)Ir-\i;5-tfi t;'""{*;

:*r{^At:v7&s,S<t}Ka.L;
&o;+r;rJtiw{71;'i

"Kanlunlnh lupad.a orang-orang yang berim.an hmdak-

Lah merekn memaaJkan zrang-lrangyang tiada takut

hnri-hnri Alkh knrmn Dia alun mtmtralns sesuatu kaum

terh"adnp apa y ang tel,ah mnekn krj akan. Barangsiap a

yangmengerjakan amnl saleh, makn itu adalah untuk

diriny a smdiri. Dan, barangsiapa y ang mmgerj aknn ke -

jahatan, maka itu akan menimpa dirinya sen"diri, le-
mudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan."
(afJaatsiyah: 14-15)

Ini merupakan pengarahan yang mulia bagi orang-
orang yang beriman agar mereka bersikap toleran
terhadap orangorang yang tak takut terhadap hari-
hari Allah. Toleransi berupa memberi ampunan dan

maaf. Juga memberikan toleransi sebagai pihak yang

kuat dan menang; dan toleransi orang yang besar
dan terhormat. ,

Pada faktanya, orang{rang yang tak mengharap
kan hari-hari Allah adalah orang{rang yang mende
rita, yang kadang pantas dikasihani karena mereka
tak mendapatkan mata air yang membuncah itu,
yang mengalirkan kasih sayang, kekuatan, dan ke-

kayaan. Yaitu, mata air keimanan kepada Allah, me-

rasa tenang kepada-Nya, berlindung kepada lin-
dungan-Nya, dan mengadu kepada-Nya pada saat-

saat sulit dan sempit.
Selain itu, jugakarenamereka tak mendapatkan

pengetahuan hakiki yang bersambung dengan inti
namus-namus alam semesta dan yang ada di bela-

kangnya, berupa pelbagai kekuatan dan kekayaan.
Dan, orangorang yang beriman adalah orang{rang
yang memiliki perbendaharaan keimanan, dan yang

mendapatkan kasih sayang dan anugerah-Nya. Ma-
ka, sudah selayaknya mereka memberikan ampunan

kepada orang{rang yang menderita itu jika orang-
orang itu melakukan tindakan-tindakan bodoh ter-
hadapnya.

Ini dari satu segi. Sedang dari segi lain, hendaknla
orang-orang beriman itu menyerahkan urusan sete
lahnya kepada Allah unhrk memberikan balasan ke
pada orang yang berbuat baik atas kebaikannya,
dan kepada orang yang berbuat buruk atas kebu-
rukannya. Dan, maaf serta ampunan yang ia berikan
atas sikap buruk orang lain terhadapnya itu dihitung
sebagai perbuatan baik baginya- Hal itu tentunya se
lama kerusakan tak meruyak di atas permukaan
bumi, dan tak melanggar batas-batas Allah dan ke-

haraman-Nya,

'Dia akan membalns sesuatu kaum terhadap apa yang
telah mnekn leerj akan." (alJaatsiyah: 14)

Hal itu dilanjutkan dengan individualitas konse
kuensi, keadilan balasan, dan penegasan kembalinya
segala sesuatu kepadaAllah semata di akhir perja-

lanan,

"Barangsiapa yang mengerj aknn amal saleh, maktt itu
adalnh untuk dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang

mmga7aknn kejahntan, mnkn itu aknn menimpa dirtnyo
sendiri, lemudian lupafut Tuhnnmulnh knmu dikemba-

likan. " (alJaatsiyah : 15)

Dengan itu, maka menjadi luaslah dada orang yang
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beriman, meningkatlah perasaan mereka, dan ia da-
pat menanggung pelbagai perbuatan burukyang di-
lakukan orang lain terhadapnya. Juga dapat menang-
gung tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan oleh
orang-orang yang tak mendapatkan anugerah Ilahi.

Tapi, sikapnya itu bukan kelemahannya, juga
bukan karena ia sedang terjepit. Karena ia adalah
sosok yang lebih besar, lebih lapang dadanya, dan
lebih kuat. Ia adalah pembawa obor petunjuk bagi
orang-orangyang tak mendapatkan cahaya ifu, dan
pembawa obat penyembuh bagi orang{rang yang
tak mendpatkan anugerah itu. Ia pun mendapatkan
balasan atas amal perbuatannya, tanpa terpengaruh
oleh perbuatan buruk orang lain. Dan pada akhirnya,
segala perkara kembali kepada Allah, dan kepacia-
Nya segala sesuatu berpulang.

Bani Israel Mengingkar, 

-*".r.rt"rt

Muhammad saw.
Setelah itu, AlQur'an berbicara tentang pimpinan

keimanan terhadap manusia, dan akhirnya pimpin-
an ini difokuskan dalamrisalah Islam.Al-Qur'an me-
nyinggung perselisihan bani Israel dalam masalah
Kitab Suci mereka, setelah Allah memberikan Kitab
Suci, kekuasaan, dan kenabian kepada mereka. Juga
menyinggung berakhirnya bendera kepemimpin-
an dan kekuasaan kepada pemegang dalnvah yang
terakhir. Dan, ini difurunkan ketika Nabi saw. masih
berada di Mekah. Sementara dakwah Islam saat itu
masih diburu dan dikejar-kejar. Namun, tabiabrya ada-

lah seperti itu semenjak permulaannya, dan misinya
tetap sama semenjak saat ifu dan seterusnya,

fi6t;'1;;1\J:rJ\5tK-JiJ:i;y1:3{\;ra;
/ '/ 

' 
z.1,zz 46, z

tj+.,*{4 r,-r d}oSJllf f,>:iJ'j *g
t7^;iqieY4i',oJir;rsa5*ri;
*z$(A3:{$i;fr ,*o-1;5f;A.
r<:;G j.iig#,ii)6itfr{ig6frF.
aii;?rJiy#'"A1,5tji'"6"di{J
l-fr,57rAj#'us$i3Eq;:t'n
iA'igrr,-s:'6 *6 F: i # G&rt

A, 7 )-.r&o*-t

"Sesungguhnya tekth Kami beriknn kepada bani Israel
Alkitab (Taurat), lukuasaan, dan kenabian. Kami beri-
knn kepada merekn re4ki-reaeki yang baik, dan Kami
lebihkttn merekn atas bangsa-bangsa (pada masanya).
Kami b er ikan kep ada mere ka ke terangan- ke terangan
yangnyata tentangurusan (agam"a). Maka, mereka tidnk
berselisih melainkryt sesudah datang kepada merekn pe-
ngettthuan knrmn ludengkian y ang ada di antara mrrekn.

Suungguhnya Tuhnnmu akan memutus/tnn antara mne-
kapada hari Kiamat terhndap apayangmuektt selalu
b ers e lis ih p adany a. Ke mu dian Kami j a di knn kamu b er -

adn di atns suatu syariat (peraturan) dnri urusan (aga*
itu), makn ikutilnh syariat itu dan iangankth knmu ikuti
hawa nafsu zrang-orang yang tidak mengetahui. Se-

sunguhnya mtrekn seknli-knk tidak alun dapat menolnk
dnri lmmu sedikitpun dari siksaan Allnh. Sesungguhnya

orang-zrang yang zalim itu sebagian merekn menjadi
penolong bagi sebagian yang kiln, dan Alkth adalah pe-
lindung orang-orang yang bntnkua. Al- @i an ini adn-
Inh pedomnn bag'i manusia, petunjuk dan rahmat bagi
knum yang mE akini." (alJaatsiyah: 16-20)

Kepemimpinan itu, sebelum Islam, dipegang oleh
bani Israel. Mereka itu adalah pemilik akidah langit
yang dipilih A[ah bagi fase sejarah itu. Manusia me
merlukan pimpinan yang mendapatkan bimbingan
dari langit. Sedangkan bumi, kepemimpinannya
adalah hawa nafsu, kebodohan, dan kekurangan.

Allah adalah Pencipta manusia, dan Dia semata
yang dapat membuat aturan hukum bagi mereka de
ngan afuran yang. terbebas dari hawa nafsu. Semen-
tara mereka semua adalah hamba-Nya. Demikian
juga aturan-Nya itu terbebas dari kebodohan dan
kekurangan, karena Dialah yang menciptakan me-
reka. Sehingga, Dia lebih tahu tentang makhluk yang
Dia ciptakan itu. Allah Maha Mengetahui.

"Sesungguhnya telah Knmi buiknn kepadaBani Israel
Alkitab (Taurat), kekuasaan, dnn kenabian. . .. "

Mereka memiliki Tauratyang merupakan syariat
Allah. Mereka juga memiliki kekuasaan unhrk men-
jalankan syariatitu. Dan, mereka jugamemiliki ke-
nabian setelah risalah Musa dan kitabnya untuk
berbuat sesuai syariat dan Kitab Suci. Dari mereka
jugabanyaktimbul nabi, yang datang silih berganti
dalam masa yang panjang dalam sejarah.

"...Kami berikan kepada mereka re4ki-re4ki yang
baik...."

Kerajaan mereka dan kenabian mereka berada di
tanah suci, yang baik dan banyak hasilnya, antara
sungai Nil dan sungai Eufrat.
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"...Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada

masany a). " (alJaatsiyah: 16)

Kelebihan yang diberikan kepada mereka itu ten-
hrnya terhadap orang-orang yang sezaman dengan
mereka. Dan, bentuk pelebihan ifu salah satunya
adalah mereka dipilih untuk memimpin umat ma-
nusia dengan syariatAllah, dan mereka diberikan
Kitab Suci, kekuasaan, dan kenabian,

"Kami berikan lupada merekn lceterangan-futerangan

yang nyata tentang urusan (aga*a)...."

Syariat yang diberikan kepada mereka merupa-
kan penjelasan yang menenfukan dan tegas, yang
tak ada kesamaran, kesimpangsiuran, dan penyim-
pangan padanya. Tidak ada yang membuat mereka
berselisih pendapat tentang syariat yang jelas ini,
seperti yang terjadi pada diri mereka Dan, ini bukan
karena ketidakjelasan syariat ihr, juga bukan karena
ketidaktahuan mereka tentang hukum yang sahih,

"...Maka mereka tidak berselisih mel"ainkan sesudah

datang lupada merekn pengetahuan. . .."

Perselisihan ihr terjadi karenakedengkian di an-

tara mereka, perselisihan dan kezaliman, sementa-
ra mereka mengetahui yang hak dan benar,

". . .Karma ludengkinn yang ada di antara mereka. . .."

Dengan demikian, berakhirlah kepemimpinan
mereka di bumi. Batallah kekhalifahan mereka, dan
urusan mereka setelah itu diserahkan kepada Allah
pada hari Kiamal

". . . S esungguhny a Tillunmu alan memutuskan antara
merekn pada h.ari kiamat terhndnp apa yang mnekn
s elnlu b erselisih padany a." (alJaatsiyah: 17)

Kemudian Allah menetapkan kekhalifahan di
mukabumibagi risalah dan Rasulyangbaru, yang
mengembalikan kelurusan syariatAllah, kejernihan
pimpinan langit, dan berhukum dengan syariatAllah
bukan dengan hawa nafsu manusia dalam masalah
ini,

"Kemudian Kami jadilmn knmu berada di atas suatu
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka
ikutilah syariat itu dan janganlnh kamu ikuti hawa
nafi u orang- orang y ang tidnk mengetahui.' (alJaatsi-
yah: 18)

Seperti itulah kesimpulannya. Pilihannya adalah
syariat Allah atau hawa nafsu orangorang yang tak
mengetahui. Dan tak ada pilihan ketiga, juga tidak
ada jalan tengah antara syariat yang lurus dengan
hawa nafsu yang selalu berubah. Sehingga, tak ada

seseorang yang meninggalkan syariatAllah kecuaii
karena ia berhukum dengan hawa nafsu, dan segala
yang selain syariat Allah adalah hawa nafsu yang
ditempuh oleh orangorang yang tak mengetahui!

Allah memperingatkan Rasul-Nya agar tak meng-
ikuti hawa nafsu orangorang yang tak mengetahui
itu, karena merekalak berharga sama sekali di sisi
Allah Sementara mereka saling mengangkat pemim-
pin satu sama lain, dan mereka tak dapat menimpa-
kan sesuatu keburukan apa pun kepada Rasulullah
ketika mereka saling bekerja sama untuk itu, kare-
na Allahlah yang menjadi penjaga beliau,

"S esungguhny a maeka sekali-kali tidnk aknn dnpat me-

nolak dari knmu sedikitpun dari silsaanAllah. Saung-
guhnya lrang-nrang ying zatim itu sebagian mereka

menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allnh
adalah pelindung orang-orang yang bertakwa." (aL-

Jaatsiyah: 19)

Ayat ini dengan yang sebelurnnya menenfukan
dan mendefinisikan jalan pemilik dalcwah. Dan, ia
takmemerlukan perkataan atau komentar atau ke-
terangan lebih lanjut,

"Kemudian Kami jadiknn knmu berada di atas suatu

Eariat (peraturan) dnri urusan (ogama itu), m.ala iku-
tilah syariatitu danjanganlnh knmu ikuti hawan"afsu

0 r ang- 0r ang y ang ti dak me nge t ahu i. S e s u nggu hny a m e -

rekn sekali-kali tidnk aknn dapat menolnk dari knmu
sedikitpun dai siksaan All"ah. Sesungguhnya nrang-rrang
yang alim itu sebagian merekn menjadi penolong bagi
sebagian yang lain, dan Allnh adalnh pelindung orang-

lrang yang bntakua." (alJaatsiyah: 18-19)

Ia adalah satu syariat, yang berhak mendapatkan
sifat ini. Sedangkan, yang selainnya adalah hawa naf-

su yang sumbernya adalah kejahilan. Seorang pem-

bawa dalcwah hendaknya hanya mengikuti syariat
semata, dan meninggalkan seluruh hawa nafsu. Ia
tak boleh menyimpang dari syariat sedikitpun unhrk
mengikuti sesuatu dari hawa nafsu. Karena pemilik
hawa nafsu ini adalah pihak yang amat lemah se-

hingga mereka tak dapat memberikan apa pun se
bagai ganti sandaran kepadaAllah.

MerekamemusuhiAllah dan sebagian dari me
reka menjadi pelindung bagi sebagian lainnya. Me
reka bersandar dengan apa yang ada pada mereka
melawan pembawa syarial Maka, tak terbayangkan
jika sebagian dari mereka itu adayang meninggalkan
hawa nafsunya yang menjadi pengikat mereka. Na-
mun, mereka amat lemah untuk dapat menyakiti
pembawa syariat. Karena, Allah adalah pelindung
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orang-orang yang bertakwa.
Maka ketika itu, di mana letak perlindungan se-

seorang atas orang lain jika dibandingkan perlin-
dunganAllah tersebut? Di mana kedudukan orang-
orang yang lemah, bodoh, dan ringkih itu yang saling

melindungi sesama mereka, dibandingkan dengan
pembawa syariatyang dilindungi Allah? Allah adalah
pelindung orang{rang yang bertakwa.

Sebagai komentar atas penjelasan yang tegas dan
jelas ini, Al-Qur'an berbicara tentang keyakinan.
Juga tentang apa yang ada dalam ucapan ini dan
contohcontohnya dalam Al-Qur'an, berupa pen-
jelasan, petunjuk, dan rahmatbagi orangorang yakin,

' A l- foi an ini adalnh p e do man b agi manus ia, p etun -

j uk dnn rahmat b agi knum y ang mq akini. " (alJaatsi-
yah:20)

Disifatinya Al-Qur' an sebagai pedoman manusia,
menambah kedalaman makna petunjuk di dalamnya
dan penerangan. Ia sendiri merupakan pedoman
yang menyingkapkan, sebagaimana penglihatan
menyingkapkan banyak hal. Ia sendiri merupakan
pehrnjuk. Demikian juga ia adalah rahmat. Namun,
ini semua tergantung pada keyakinan. Terganfung
pada kepercayaan yang tak diselingi dengan keragu-
an, tak dicampur dengan kekhawatiran, dan tak di-
susupi kesamaran.

Maka, ketika hati merasa yakin dan mengambil
sikap teguh, ketika itu pula ia mengetahui jalannya,

sehingga ia tak goyah, tak tertutup, dan tak menyim-
pang. Dan, ketika itu ia dapati jalan terlihat dengan
jelas, cakrawala dirinya menjadi bercahaya, tujuan-
nya menjadi pasti, dan manhajnya menjadi lurus. Dan,
ketika itu Al-Qur'an ini menjadi cahaya, petunjuk,
dan rahmat baginya dengan keyakinannya tersebul

Pembicaraan ini dilanjutkan dengan pembicaraan
tentang tindakan orangorzurg zalxnyangsaling me
lindungi, sementara perlindungan Allah adalah bagi
orang{rang yang bertalnva. Juga tentang tabiatAl-
Qur'an ini bagi orang-oftrng yang bertalrwa, dan bah-
wa ia adalah pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi
orang-orang yang yakin.

Al-Qur'an mengomentari pembicaraan ini dengan
pembedaan yang tegas antara keadaan orang{rang
yang mengerjakankeburukan dan keadaan orang-
orang yang mengerjakan kebaikan. Dan, mereka itu
adalah orang-orang yang beriman. Al-Qur'an juga
mengingkari jika manusia menyamaratakan pe nilai-

an di antara mereka, padahal mereka ihr berbeda
dalam timbangan Allah. Karena Allah telah mendiri-
kan langit dan bumi di atas dasar kebenaran dan ke
adilan, dan kebenaran itu adalah sesuahr yang orisi-
nal dalam bangunan semesta ini.

'a"tKAi4*,2C4t\;i4<r.tia;i
il""r+,tLr;1!4l+&f 'W;j:r
dr,;i'l;5e€3i.^i|#.r&<)K;-Y
&5Af:S;K',;11r4"rt'ku'*:'
' Apaknh zrang- orang I ang membuat ltrj alnnn ilu me -

nyangkn bahua Kami aknn menjadiknn mnelm seperti

lrang- lrang y ang buimnn dan mengerj aknn amnl sal"eh,

yaitu sama antara lcehidupan dan lumatian merekn?

Am"at buruklnh apa yang merekn sangkn itu. Allnh men-

ciptalnn kngit dan bumi dzngan tujuan yang benar dnn
agar dibalnsi tiap-tiap diri terhadap apa yang dilcerla-
lanny a, dnn mere kn tidnk aknn dirugiknn. " (a{aatsi-
yahz 2l-22)

Bisa pula pembicaraan di sini adalah tentang Ahli
Kitab, yang menyimpans dari Kitab Suci mereka dan
melakukan keburukan. Tapi, mereka masih menyang-

ka sebagai bagian dari kalangan beriman, dan men-
jadikan diri mereka sebagai pihak yang sejajar dengan
kaum muslimin yang mengerjakan kebaikan, seba-
gai sekutu bagi mereka dalam penilaian Allah, baik
dalamkehidupan maupun setelah mati. Atau, pada

saat penghisaban dan balasan.
Bisa pula pembicaraan itu adalah pembicaraan

umurn, dengan tujuan menjelaskan nilai-nilai hamba
dalam timbangan Allah. Dan, menangnya timbangan
orang{rang beriman yang mengerjakan amal saleh.

Juga mengingkari penyamarataan antara orangorang
yang melakukan kejahatan dengan orangorarrg yang
melakukan kebaikan-baik pada saat hidup maupun
setelah mati.

Hal ini menyalahi kaidah yang berlaku dan orisi-
nal dalam bangunan wujud seluruhnya serta kaidah
kebenaran. Yang tercermin dalam bangunan se-

mesta, sebagaimana tercermin dalam syariatAllah.
Dan, yang dengannya semesta ini berdiri, seperti
halnya kehidupan manusia berdiri dengarurya. Dan;
yang tercermin dalam pembedaan antara orang{rang
yang melakukan keburukan dengan yang melaku-
kan kebaikan dalam seluruh keadaan. Juga dalam
memberikan balasan kepada setiap orangyang se
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suai dengan apa yang ia perbuat, berupa petunjuk
atau kesesatan. Yang terakhir, juga dalam mewujud-
kan keadilan bagi manusia seluruhnya,

"..Danmnekntidnkaknndirugilan."(aLJaaffiyahz22)

Makna orisinalitas kebenaran dalam bangunan
semesta, dan kaitannya dengan syariat Allah bagi
manusia, serta hukum Allah atas mereka pada hari
penghisaban dan balasan, adalah makna yang sering
terulang dalam Al-Qur' anul-Karim. Karena, ia ad a-

lah pokok dari pokok-pokok akidah ini, yang di atas-

nya terkumpullah masalah-masalahnya yang be-

ragzun, dan kembali kepadanya dalam jiwa dan alam
semesta. Juga dalam namus alam semesta dan syariat
manusia. Dan, ia adalah dasar "pemikiran Islam
tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia."

Di samping pokokyang tetap ini, Al-Qur'an me
nyinggung tentang hawa nafsu yang selalu berubah-
ubah. Hawa nafsu yang oleh sebagian orang dijadi-
kan tuhan yang disembah, Sehingga, ia pun sesat

tanpa ada petunjuk setelahnya, na'u<u bilkth,

4,;,,iIL:g))9,66r;6t;{"!;i;i;a-;;i
>\tl'jtU:rb)!*gi{,f*-+fi ,b,I{:.*); j

&i';5'*
'Makn, p ernahkah knmu melihnt orang y ang menj adi-
lmn hawa nafsunya sebagai tuh.annya dan Allah mem-

biarknnnya sesat berd.asarknn ilrnu-Nya d"an Allah telnh

mmgunci mati pendengaran d.an hntinya snta meletnk-

kan tutupan atas penglihatannya? Maka, siapakah
yang aknn memberinya petunjuk sesudah Alkh (mem-

biarlwnnya s es at) ? Makn, mengapa lwmu tidak meng-

amb il p elaj aran ?. " (alJa.atsiyah: 23)

Gaya redaksionalAl-Qur'an yang indah menggam
barkan satu contoh yang aneh bagi jiwa manusia ke
tika jiwa itu meninggalkan asal yang pasti, untuk ke
mudian mengikuti hawa nafsu yang berubah-ubah.
Hal itu terjadi ketika ia menyembah hawa nafsunya,

tunduk kepadanya, dan menjadikannya sebagai
sumber pola pandangnya, hukumnya, perasaannya,

dan gerakannya. Juga menjadikannya sebagai fuhan
yang berbual yang menguasainya, unfuk kemudian
menerima isyarat-isyaratnya yang selalu berubah
dengan ketaatan, kefundukan, dan penerimaan. Re-

daksi Al-Qur'an melukiskan gambaran ini dan me
nunjukkan keheranannya terhadap hal itu dalam

bentuk pengingkaran yang keras,

'Maka, p ernahkah futmu melihat orang y ang menj adi-
knn hawa nafsunya sebagai tuhannya...."

Pernahkan kamu melihatnya? Ia adalah sosok
aneh yang pantas dianggap anehl Dan, dia berhak
disesatkan oleh Allah, dan tak memberikannya rah-
mat berupa petunjuf. Tak ada tempat yang tersisa
bagi petunjuk dalam hatinya, ketika ia menyembah
hawa nafsunya yang sakit!

". . . Dan Allah membiar kanny a b erdasar kan ilmu-
Nyo...."

Sesuai dengan pengetahuan Allah tentang ke-
nyataan bahwa orang itu memang pantas untuk di-
sesatkan. Atau, sesuai dengan pengetahuan Allah
yang benar, yang membiarkannya mengikuti hawa
nafsunya dan tak menghalanginya untuk menjadi-
kan hawa naJsunya sebagai tuhan yang ditaati. Dan,
ini membuat dia disesatkan oleh Allah, dan dibiarkan
dalam kebutaannya,

". . . Allah telnh mengunci mati pendengaran dan hati-
nya serta melztakkan tutupan atns penglihntannya. . .."

Maka, menjadi tertutuplah jendela-jendela dirinya
yang darinya cahaya masuk, dan perangkat-perang-
kat untuk menangkap pemahaman yang darinya
mengalir petunjuk. Dan, padanya menjadi maceflah
perangkaLperangkat pengetahuan manusia karena
ketundukannya kepada hawa nafsu, dan ketaatan-
nya sebagai ibadah dan penyerahan diri.

Karena petunjuk itu adalah milikAllah semata.
Sehingga, tak ada seorang pun yang memiliki hak
untuk menganugerahkan pefunjuk atau memberi-
kan kesesatan kepada orang lain. Karena itu adalah
urusan Allah, yang tak ada seorang pun yang me-
nyekutukan-Nya dalam masalah itu, hingga para ra-
sul-Nya yang terpilih sekalipun.

"...Makn, mengapa kamu tidnk mengambil pel"ajar-

an?" (alJaatsiyah: 23)

Karena siapayang mengambil pelajaran ia akan
terjaga dan tersadarkan, serta terbebaskan dari be
lenggu hawa nafsu. Kemudian ia kembali kepada
manhaj yang teguh dan jelas, yang tak menyesatkan
orang yang menempuhnya.

T:"tiSit*t^tgi;cltiriqJtar,6v
6stif,6#<#;s;iof*eitt^,4(,
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-jKaqSqtj'irluirJt"#;tft ,#({);
ry;lottvw:i:KJ:i4!"1,y&d*
jr$ ;\'j S'r€l *6Gi gjJ *-;;!
<,jt\i;-2i;;.L\aiifi 6_JVJ-iSo-tei
"{tG;;ury{itrciAkTrAK,;;;&,

LlJK1f 6i\&Ut651i$-aJ3)
,*+3i\-36\Fc<'ji66g,i'FBy
(u, # igt;rr;^ q, i # e"& fu 'fr
(;j:i?,i jk:6K+&e1;K;iiVK'c.$i
'*A;i;Ax6:84'i'^;;LLi41\it,+*

t<,gp-:#('6Jllioy;6Ai(.,s'ie
ff 6 i"#+VK rrit;\ji #'q i6:,
c:',6ifi :6rr:6"k;:61$K"K*,gip5

Kfr gj;iA:iitffir,Kl&rr+;K
#arc&ti6'rFt'i&r;q1i|#
x5#'";t6-5,6f i5,:jo-y-ti,Jrffrog

&Xg:,:,r:W"6\5+'{eiai"tu{'rt
"Dan mereka berkatan 'Kehidupan ini tidak
lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita
mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan
membinasakan kita selain masa.'Mereka se-

kali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang
itu, mereka ddaklain hanyalah menduga-duga
saja. (24) Apabila dibacakan kepada mereka
ayat-ayatKami yang jelas, tidak ada bantahan
mereka selain dari mengata.ka:r"'Datangkanlah
nenek moyang kami jika kamu adalah or:rng-
orang yang benar.' (25) Katakanlah,'Allahlah
ya^ng menghidupkan kamu kemudian memati-
kan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu
pada hari kiamat yang tidak ada keraguan
padanya. Tetapi, kebanyakan manusia tidak
mengetahui. (26) Hanya kepunyaan Allah ke-
rajaan langit dan bumi. Pada hari terjadinya
kebangkita"n, al<an rugrlah pada hari itu orang

orang yang mengerjakan kebatilan. (27) Dan
(pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat ber-
lutul Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat)
buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu di-
beri balasan terhadap apa yang telah kamu
kerjakan. (2S) (Allah berfirman),'Inilah kitab
(catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu
dengan benar. Sesungguhnya Kami telah me-
nyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan'
(29) Adapun orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh, maka Thhan mereka
memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya
(rn"ga). Itulah keberuntungan yang nyata- (30)

Dan, adapun orang-orang yang kafir (kepada
mereka dikatakan),'Makan apakah belum ada
ayat-ayat Ku yang dibacakan kepadamu lalu
kamu menyombongkan diri dan kamujadi kaum
yang berbuat dosaP (31) Da:q apabila dikatakarr
(kepadamu),'Sesungguhnya janji Allah itu ada-
lah benar dan hari berbangkit itu tidak ada
keraguan padanyat, niscaya kamu menjawab,
'Karni ddak tahu apakah hari Kiamat itu. Kami
sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga
saja dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya).'
(32) Dan, nyatalah bagi mereka keburukan-
keburukan dari apa yang mereka kerjakan da^n

mereka diliputi oleh (azab) yangmereka selalu
memperolok-olokkannya- (33) Dikatakan (ke-
pada mereka),'Pada hari ini Kami rnelupakan
kamu sebagaimana kamu telah melupakan
pertemuan (dehgan) harimu ini dan tempat
kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali
tidak memperoleh penolong.' (3a) Yang demi-
kian itu, karena sesungguhnya kamu menjadi-
kan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan
kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia- lvlaka,,
pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari
neraka dan tidak pula mereka diberi kesempat-
an unhrk bertobal (35) Maka, bagi Alhfilah
segala puji, Ttrhan langit dan Ttrhan bumi,
Ttrhan semesta alam. (36) Dan, bagi-Nyalah
keagungan di langit dan bumi. Dialah Yang
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (37)

Pengantar
Paragraf terakhir dari surah al-Jaatsiyah ini me-

maparkan perkataan orang-orang musyrik tentang
akhirat, hari pembangkitan, dan hisab. Kemudian
membantah perkataan mereka dengan mengguna-
kan fakta kelahiran mereka yang tak mungkin di-
ingkari, dan itu adalah realitas yang dekat dengan
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'f:riS;16t%3;G:^i6(5La(.$6

mereka. Setelah itu menampilkan satu adegan dari
adegan-adegan hari Kiamat, yang mereka lihat ter-
jadi pada diri mereka-meskipun belum datang
wakhrnya bagi mereka. Karena, penggambaran Al-

Qur'an menampilkannya dengan hidup dan nyata
seakan-akan orang melihabrya dengan mata kepala
sendiri, melalui ungkapan kata-kata.

Setelah ihr surah ini ditutup dengan ucapanpuji-
an kepada Allah, Rabb yang disembah di langit, di
bumi, dan di seluruh alam. Semuanya memuliakan
keagungan-Nya dan kemuliaan-Nya yang esa di
langit dan bumi. Sehingga, tak ada sesuatu yang
lebih mulia dari kemuliaan-Nya, dan tak ada yang
dapat mempermasalahkan-Nya. Dan, Dia adalah
Mahamulia lagi Mahabijaksana.

Pemandangan Hari Kiamat

Ini adalah pandangan dangkal yang tak melewati
penampilan luarnya, tanpa berusaha mencari raha-

sia-rahasia yang ada di belakangnya. Karena jika
mereka mau berpikir lebih mendalam, niscaya
mereka akan memikirkan dari mana datangnya ke
hidupan kepada mereka? Dan, ketika kehidupan itu
sudah ada, maka $apa yang menghilangkan ke-
hidupan itu dari mereka?

Kematian itu tak mengenai fubuh sesuai dengan
sistem tertentu dan bilangan hari tertentu, hingga
mereka menyangka bahwa berlangsungnya hari-
hari itulah yang mengambil kehidupan dari mereka.

Anak-anak kecil mati seperti orang tua, dan orang
yang sehat mati seperti orang yang sakit. Orang-
orang yang kuat mati seperti orang-orang lemah.
Sehingga, "masa" tak bisa dijadikan penafsiran bagi
kematian bagi orang yang melihat masalah ini de-

ngan pandangan yang teliti, dan berusaha mengeta-
hui serta memahami hakikat sebabsebab (kausa).

Oleh karena itu, Allah berbicara tentang mereka
dengan benar,

".. .Merela seknli-lrali tidak mempunyai pmgetahuan

tentang itu, merelm tidnk lnin hnnyalnh menduga-duga

saj a.' (altaatsiy ahz 24)

Mereka menyangka tentang hal itu hanya dengan
persangkaan yang tak jelas dan lemah, yang tak ber-
diri di atas tadabur, tak bersandar kepada ilmu, dan
tak menunjuld<an pemahaman atas hakikat-hakikat
perkara. Mereka tak melihat kepada apa yang ada
di belakang lahir kehidupan dan kematian, berupa
rahasiayang menunjukkan kehendak bebas yang
lain yang bukan kehendak manusia, dan dengan
sebab lain selain lewatnya hari-hari.

"Apabiln dibacalun leepada merela ayat-ayat Kami yang
jelns, tidnk adn banJaltnn merela selnin dai mzngataknn,

'Datanglrnnlah neruk mryang kami jilu knmu adal"ah

nrang- nrang y ang bmar."' (alJaatsiy ah: 25)

Hal ini juga menunjukkan pandangan mereka
yang dangkal yang tak memahami namus-namus
penciptaan, hikmah Allah padanya, dan rahasia ke
hidupan dan kematian yang ada di belakangnya,
yang berkaitan dengan hikmah Ilahiah yang men-
dalam itu. Manusia hidup di bumi ini untuk diberi-
kan kesempatan beramal dan diberikan cobaan oleh
Allah dalam kehidupan yang mereka jalani. Setelah
itu mereka mati ketika datang waktu hisab yang
telah ditetapkan olehAllah. Sehingga, mereka pun
diperhihrngkan atas apa yang telah mereka perbual
dan menjadi terlihatlah hasil cobaan yang ia terima
pada masa hidupnya.

A; ;9$ S <.JuS t' i 4 *, aL+{6
'iKoFiSEWltlv:$y#;ft ';t";6;
N,6$K{,€iKryi#!i$&a*

'oAxS*-6GSi363J*.;;I
'Dan merela bnlata,'Kehidupan ini tilnk lnin l*ryo-
l"ah kehidupan di dunia saja, kin mnfi dan kin hidup
dan tidak ada yang akan membinasakan kin selain

m.asa.' Merelm s elali- lall tldnk mempuny ai pengetahu-

an tentang itu, merelm tidak l"ain harryalah mmduga-
duga w1a. Apabil"a dibarakan lupadn merela ayat-ayat
Kami y angj elns, tidnk ada bantnlwn mne kn selain dari
mengatnlwn, Datanglwnlah nenek moyang lmmi jikn
knmu adalah nrang-orang )ang benar.' I{atakanlah,
Alkhkh yang menghidupkan kamu lumudian me-

mntilan lamu, s etelah itu mengumpulknn kamu pada
hari Kiamnt y ang tidnk adn keraguan padnny a. Tinpi,
leb any alwn manusin tidak menge tahui. "' (alJaatsi-
yahz2a-26)

Seperti ifulah, mereka memandang dengan
penglihatan yang terbatas. Kehidupan dalam pan-

dangan mereka hanyalah fase yang mereka lihat di
dunia ini saja. Sedangkan, ketika mereka mati, maka
"masa" itulah yang mengakhiri ajal mereka dan me
nimpakan kematian kepada hrbuh mereka sehingga
mereka pun mati!

d!'
f1s€'
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Mereka tak akan kembali jika mereka telah mati.
Karena tidak ada hikmah yang mengharuskan
mereka kembali sebelum hari kiamat yang telah
dtetapkan. Mereka tak kembali dari kematian hanya
karena adanya sekelompok orang menyarankan
dan meminta hal itu. Karena saran dan permintaan-
permintaan manusia tak mengubah namus-namus
besaryang menjadi fondasi keberadaan wujud ini!
Oleh karena itu, permintaan dan saran yang ke-
kanak-kanakan ifu tak ada harganya, ketika mereka
menggunakannya untuk menghadapi ayat-ayat
penjelas,

". ..Datangknnlah nmek moyang kami jikn knmu ada-

lnh orang-orangyang bmar." (alJaatsiyah: 25)

MengapaAllah perlu mendatangkan nenek mo
yang mereka sebelum wakhr yang telah Dia tetapkan

sesuai dengan hikmah-Nya yang tertinggi? Bukan-
kah agar mereka meyakini kekuasaan Allah untuk
menghidupkan orang-orang mati? Alangkah aneh-

nya! Bukankah Allah yang menciptakan kehidupan
di depan penglihatan mereka, dan itu terjadi setiap
wakhr, sesuai dengan sunnah Allah dalam mencipta-

kan kehidupan?

"Katakanlah, Allahlah yang menghidupkan kamu
lemulinn mnnatilwn kamu. Setzkh itu mmgumpullan
lamu padn hni Kiamnt yang tidnk adn knagunn padn'
nla..-."'

Ini adalah mukjbat yang mereka ingin lihat ter-
jadi pada nenek moyang mereka. Padahal, hal itu
terjadi di depan mata kepala mereka. Allahlah yang

menghidupkan. Dia pula yang mematikan. Maka,
tak ada keanehan jika Dia menghidupkan manusia
untuk selanjutnya Dia mengumpulkan mereka pada

hari Kiamat. Tak ada sesuatu sebab yang men-
dorong seseorang untuk meragukan hal itu, yang
mereka saksikan sendiri kasus yang mirip dengan-
nya di depan mereka sendiri,

". . .1inpi lubanyalan manusin ti.dak mmgetahui." (al-

Jaatsiyah:26)

Kemudian Al-Qur'an mengomentari hakikat
yang miring ini dengan dasar general yang menjadi
rujukan,

+ tijYo-Sai-giLiaq'
'Dan hanya kepunyaanAllnh lcerajaan langit dan bu-

mi.... " (alJaatsiy ahz 27)

Dialah yang menguasai segala sesuatu yang be

rada dalam kerajaan-Nya. Dialah Pencipta segala se
suatu di dalamnya. Dialah Yang Maha Berkuasa un-

tuk menghidupkan dan mengulang kehidupan itu
bagi semuayang ada di dalamnya.

t
Setelah itu Al-Qur'an memaparkan kepada mereka

satu adegan pada hari pembangkitan kembali umat
manusia, yang mereka ragukan kejadiannya itu,

'AK,;;;$sJ+5W.;;.A3\i6i;i
r'i6$''F(KliliAigJrCi$kby
i'F,Kv[;JKer"ifiu&3tt(;g

*v
"...Pa.dn hnri terjadinya lebangkinn aknn rugilnh padn
hari itu nrang-lrang lang mengerjaknn kebatil"an. Dan
(padn hni itu) lamu lthnt tinp-tinp um"at berlatut. Tiap-

tiap umat dipangil untuk (nulilnt) buku catatan amnl-

nya. Pada h"ari itu lmmu diberi balasan tnhadap apa

yang tel"ah lmmu kerjaknn. (Alkh berfrman), 'Inil"ah

kitab katatan) Kami yang menuturlcan terhadapmu

dengan benar. Sesunguhnya Kami telah menyuruh

mencatat ap a y ang telnh knmu kerj alan. "' (alJaatsi-
yah:27-29)

Pada ayat yang pertama, Allah mempercepat pe-

namptlan azab bagi orangorang yang mengerjakan
kebatilan. Mereka adalah orangorang yang merugi
pada hari yang mereka ragukan itu. Setelah itu kita
melihat melalui rangkaian kata-kata suatu ruang
yang amat luas, yang padanya telah berkumpul pel-

bagai generasi yang telah meramaikan planet ini
sepanjang umurnya yang panjang dan pendek!
Mereka datang dalam rombongan-rombongan, yang

berbeda-beda sesuai dengan umat masing-masing
dalam menunggu hisab yang menakutkan.

Ini adalah pemandangan yang menakutkan de
ngan kepadatan yang amat besar, pada hari ber-
kumpulnya semua generasi manusia di sahr tempal
Ini pemandangan menakutkan karena kondisinya
dan semua orang berjalan dalam rombongan. juga

menakutkan karena setelahnya adalah penghisaban.

Juga menakutkan karena manusia akan disidang di
hadapan Allah, yang Mahakuasa, yang Memberi-
kan nikmat kepada manusia, dan yang nikmat-
nikmat-Nya serta anugerah-Nya tak disyukuri oleh
kebanyakan manusia yang ada di situ!
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Setelah itu Al-Qur'an berkata kepada semua
orang yang datang sambil mengharapkan semua
gemerlap yang kering dan napas yang tercekik.
Kepada mereka dikatakan,

"Pada futri itu kamu diberi balnsan terltadap apayang
telah kamu kerjaknn. (Alkh berfirman), 'Inilnh kitab
(catatan) Kami yang menuturkan terhndnpmu dengan

bennr. Sesungguhnya Knmi tel"ah menyuruh mencatnt apa

y ang t e lah lamu lu rj akan. "' (alJ aatsiyah : 2 8 -2 9)

Sehingga, mereka mengetahui bahwa tak ada se
suafu perbuatan yang dilupakan atau disia-siakan!
Bagaimana semua itu bisa hilang padahal itu semua
tercatat di sisiAllah. Dan ilmuAllah, tak ada sesuahr
pun yang luput dari ilmu-Nya itu!

Kemudian kelompok-kelompok manusia dan
umat yang beragam, sepanjang sejarah dan yang
berasal dari pelbagai ras, terbagi menjadi dua ke-
lompok. Dua kelompok yang membagi seluruh
kumpulan manusia itu: yaifu mereka yang beriman
dan mereka yang kafir. Keduanya itulah dua bende-
ra yang berbeda di sisi Allah. Keduanya itu adalah
dua partai yang berbeda: partai Allah dan partai
setan. Sedangkan, aliran dan kepercayaan selain ke-
duanya, juga ras dan bangsa-bangsa, semua itu
kembali kepada dua kategori tersebut,

4&tu"€ffii;;,iL.
' Adapun orang- zrang ) ang b niman dan mengerj aknn
amal saleh, maka Tuhan merekn memasukkan mereka

ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah lceberuntungan

yang nyata." (alJaatsiyah: 30)

Mereka telah terbebas dari lamanya menunggu,
dan dari kegelisahan serta kebingungan. Nash Al-
Qur'an menyelesaikan urusan mereka dengan
cepat dan mudah, sehingga nash Al-Qur' an itu mem-
berikan nuansayang nikmat ini.

Setelah itu kita melayangkan pandangan kita,
melalui kata-kata dalam redaksi Al-Qur' an, kepada
kelompok yang lain. Apa yang kita dapati di sana?

Kita dapati, yang ada adalah cemoohan yang terus-
menerus, penghinaan yang memalukan, dan meng-
ingatkan buruknya perkataan dan perbuatan,

i&i,*''"6K+&e(K:iiffi-ti*)
W,:Jr'trLrn6'E;'i'^4:L;J41\itqj6,

<a>i; t,:;l(r6J lJ, of*6i6 c,:iv e
s

"Dan adapun zrang-lrang yang kafr (kepada mereka

dikatakan), 'Maka, apakah belum ada ayat-ayat Ku
yang dibacakan kepadamu lnlu kamu menyombongknn

diri dan kamujadi kaum yang berbuat dosa?' Dan,
ap ab ila dikntaknn (kep adamu),'S e sungguhny a j anj i
Allnh itu adnlnh benar dan hnri berbangkit itu tidak ad"a

keraguan padanya', niscaya knmu menjauab, 'Knmi
fidak nhu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali
tidak lain hnny alnh men"duga- dtqa s a1 a dnn kami s e knli-
kali tidnk mq akini (ny a) "' (alJaatsiyah: 31 -32)

Sekarang, bagaimana kalian melihat keadaan
itu? Dan, bagaimana kalian merasakan keyakinan?

Redaksi Al-Qur'an kemudian meninggalkan me
reka sebentar, untuk mengumumkan kepada se-
genap makhluk tentang sesuatu yang terjadi pada

orang-orang yang celaka itu,

fi 5i#+6K1 Ft at:\jicaq a6;
'Dan, nyatalnh bagi muekn luburuknn-luburuknn dnri
apa yang mereka kerjakan dan mneka diliputi lkh
(aaab ) y ang m er e ka s e lalu memp ero lo k - o lo kknnrry a. "
(alJaatsiyah: 33)

Setelah itu redaksi Al-Qur'an kembali kepada
mereka untuk menghinakan, mencela, dan meng-
umumkan penghinaan kepada mereka, serta akhir
nasib yang pedih,

r,';risi6r\KK;{a-%K"K;,1ip5
Ky,fr;;,r*:iltnK$&r+;K

A 4t.4.

& t;3ri',#
'Dan diknnknn (kepada mneka) 'Padn h^ari ini Kami
melupakan knmu s ebagaimana knmu telah melupaknn
pertemuan (dengan) hnrimu ini dnntempat kembalimu
ialah neraka dan knmu sekali-kali tidak memperoleh

pmolong.' Yang dunikian itu, knrm.a suungguhnya knmu

ineniadiknn ayat-ayat AIIah sebagai olok-olokan dan
knmu telah ditipu oleh kehidupan dunia..,"(alJaat-
siyah:34-35)

BerikutnyaAl-Qur'an menutup tirai atas diri me-
reka, dengan mengumumkan nasib akhir mereka.
Sementara mereka ditinggalkan dalam neraka
Jahannam tanpa dapat keluar darinya dan mereka
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tak diberikan kesempatan unhrk memohon ampunan,

&areft'EJ46;3o,1u
"...Makn, pada hnri ini merekn tidak dikeluarkttn dari
nerakn dan tidakpuln merekn diberi knempatan untuk
bertobat." (alJaatsiyah: 35)

Seakan-akan, bersama dentangan kalimat-kali-
mat ini, kita mendengar derit pintu-pintu ditutup di
hadapan merekauntuk selamanya! Dan, adegan ini
pun telah selesai, sehingga tak ada perubahan se-

telah itu!

Di sini terucapkan ,rar" Orrrr dan pengagung-
an kepadaAllah dalam momen terakhir dari surah
ini, setelah melewati adegan yang penuh sugesti
dan mendalam tadi,

{6#'ai{frq4;'ti;,:jo_irtAis,r33t;g

# tt }*r;v;s $,>, 9t3i a1 "6;tJ
"Makn, bagi Alkhkh segaln puji, Tuhan kngit dan Tit-

han bumi, Tuhan semesta alam. Dan ba$-Nyakh /c-
agurqan di l"angit d^an bumi. Diakth Yang Mahttperknsa

lagi Mahabij akana." (alJaatsiyah: 36-37)

Tbrdengar suara pujian kepada Allah, yang me-
negaskan keesaan rububiah dalam wujud ini bagi
Allah semata. I-angit dan buminya, manusia dan
jinnya, burung &an hewan buasnya, dan seluruh
benda serta makhluk hidup yang ada di dalamnya.
Mereka semua berada dalam penjaga Rabb Yang
Esa, yang mengafur dan menjaga mereka, dan bagi-
Nya pujian atas penjagaan dan pengaturan itu.

Kemudian terdengar suara pengagungan, yang
mengumumkan keagungan yang mutlak kepada
Allah dalam wujud ini. Sehingga, menjadi kecillah
semua yang besar. Menunduklah semua makhluk
yang kuat. Dan, menyerahlah semua orang yang
memberontak, bagi kemuliaan yang mutlak dalam
wujud ini.

Bersama kemuliaan dan rububiah itu, terdapat
keagungan dan hikmah yang mengatur,

"... D i alah Yang M ahap er kns a lagi Mahab ij a ks ana. "
(erlJaatsiyah: 37)

Segala puji bagiAllah Rabb semesta ulu-. J
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fiANAfl AI-ATIOAIF,
oifirailrail ilI meflan

Jaman A[flt:3f

JlGli,a^-t
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

A{;(, g St\ }" A 
^i 

a r$$ }'5$ a
,ja"J:J*\drs[44636-ir,--fri
c;;ie i.4 :S *l,tr& +l:%W
\-Esta33?{e;.i6$llis{,;_:5,fi pj,
'? b* -t jt1 i(s +4 e#--'9;;,
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ttfr|iK1;,{,;ai-i'iio.i'iK}}Ka
3Ai S i5.26i|.,:;;" it ;y;;6f ;r5 4
K4;3CUvi'\Jyr#Ji=u";rlJ;f *:q
u$6);GKYG;jrJ6fi ,Y:ti4fs
;'i3€)4i":y-iufi ,+'.vAiG(KuFU4.

&dlG?;k;-,5-s;"r,5'f(Kil;
't:#3rt:s\j66.'3J.F:3r3'\;iivfil

Kir#"{4rsw.U:rW\6;"J,
,s*a-{{"tr(:11fv}t\,x.:6qi$"&1
)e6'&oW-63J*i&4'aii;fi
WFFi{\-6i'-v;Jffi ;c*&3(kr
G) &SK syr$, o # -6 -{ ; p:l,tr :{;
frj #'orij#- -r\\KX v6\:t $fr td\,

Sj +:rVlJfa \' ;'Y'truHU 6 S
# g+ J -6 6 Jr:s x. x+ 1r;-6 :e:
4r>X#--rW1'i{&:"Wr;;-#
;ii,At 45.;: & ;j,-G a: e, rK. ;'i
gi.i78j.*i'nliA;ei'iii-*,fr
; fr( *c ii,ii''8 t;;Ji& .# +u e

it;S;li'&-6r*t*W6.li&fi (;

$WWt ji F;(i.j t is,,& $6 A31-

q+{r;i6:fi Jelcsit:,}6ui\i;:41

,frr'rni\$GK1;6t'b;jK;K
JIW<,rx;\i(,t;(ti.r"eV::ss;
g6;r;rtUi J yt{* ;A A :r; i'it7

'Haa Miim. (t) Uitrrrunt<an kitab ini dari Allah
Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (2)

Kami tiada menciptakan lartgt dan bumi serta
apa yang ada di antara keduanya melainkan
dengan (tuj.rtt ) yang benar dan dalam wakhr
yang ditentukan. Orang-orang yang kafir
berpaling dari apa yang diperingatkan kepada
rnereka. (3) Katakanlah, 'Terangkanlah ke-
padaku tentang apa yang kamu sembah selain
Allah. Perlihatkanlah kepada-Ku apakah yang
telah mereka ciptakan dari bumi ini atau ada-
kah mereka berserikat (dengan Allah) dalam
(penciptaan) langit? Bawalah kepadaku kitab
yang sebelum (Al-Qur'an) ini atau peninggalan
dari pengetahuan (orang'orang dahulu), ;ika
kamu adalah orang-orang yang bena*' (4)

Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang
menyernbah sembahansembahan selain Allah
yang tiada dapat memperkenankan (doanya)

sampai hari kianeat dan mereka lalai dari
(mernperha$kan) doa mereka. (5) Apabila
manusia dikumpulkan (pada hari kiamat),
niscaya sembahan-sembahan mereka ihr men-
jadi musuh mereka dan mengingkari pe-
mujaan-pemujaair mereka. (6) Dan, apabila
dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang
menjelaskan, berkatalah orang-orang yang
mengingkari kebenaran ketika kebenaran ihr
datang kepada merekan'Ini adalah sihir yang
nyata-' (7) Bahkan, mereka mengatakanr'Dia
(Muhammad) telah mengada-adakannya (Al-

Qpr-an).' Katakantah, Jika aku mengada-ada-
h*yq rnaka kamu tiada mempunyai kuasa
sedikit pun mempertahankan aku dari (a"ab)

Allah ihr. Dia lebih mengetahui apa-apa yang
kamu percakapkan tentang Al-Q,ur'an itu.
Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan
antaramu dan Dialah Yang Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.' (8) Katakanlah, 'Aku
bukanlatr rasul yang pertama di antara rasul-
rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan
diperbuat terhadapku dan tidak (pula) ter-
hadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti
apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak
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lain hanyalah seorang pemberi peringatan
yang memberi penjelasan.' (9) Katakanlah'
'Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pen-
dapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari sisi
Allah, padahal kamu mengingkarinya dan se-

orang saksi dari Bani Israel mengakui (kebe-
naran) yang serupa dengan (yatg disebut
dalam) Al-Qpr'an lalu dia beriman, sedang
kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya
Allah tiada memberi petunjuk kepada orang'
oftmg yang zalim.' (10) Dan, orang-orang kafir
berkata kepada orang-orang yang beriman,
'Kalau dia (Al-Qur'an) adalah suahr yangbaik,
tenhrlah mereka tiada mendahului kami (ber-
iman) kepadanya. Dan karena mereka tidak
mendapat pehrnjuk dengannya, mal<a mereka
berkata, 'Ini adalah dusta yang lama.' (11)

Sebelum Al-Qpr-an itu telatr ada kitab Musa
sebagai petunjuk dan rahmal Dan, ini (Al-

Qp'"tt) adalah kitab yang membenarkannya
dalam bahasa Arab unhrk memberi peringata^n
kepada orang-orang yang zalilrl- dan memeri
kabar gembira kepada orang-orang yang
berbuat baik. (12) Sesungguhnya orang-orang
yang mengatakarq'Tlrhan kami ialah Allah',
kemudian mereka tetap istiqamah, maka ddak
adakekhawatiran terhadap mereka dan mereka
tiada (pula) berdukacita. (t3) Mereka itulah
penghuni-penghuni surga, mereka kekal di
dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah
mereka kerjakan.' (14)

Pengantar
Surah Makkiyyah ini membahas masalah aki-

dah, yaitu keimanan akan keesaan Allah dan
rububbiah-Nya yang mutlak atas dunia nyata ini
berikut segala isiny4 baikyang hidup maupun yang
mati. Keimanan kepadawahyu dan kerasulan, yaifu
bahwa Muhammad saw. merupakan utusan yang
didahului para utusan lainnya dan bahwa telah di-
turunkan kepadanya Al-Qur'an yang membenar-
kan kitab sebelumnya. Keimanan kepada ba'ats
'kebangkitan' dan hal-hal yang ada sesudahnya
seperti hisab dan pembalasan atas amal dan upaya
serta kebaikan dan keburukan yang telah dilaku-
kan dalam kehidupan dunia.

Inilah beberapa landasan utama yang menjadi
fondasi bagi seluruh bangunan Islam. IGrena itu,
Al-Qur'an mengkaji landasan ini secara mendasar
dalam setiap surah Makkiyyah. Demikian pula di
dalam surah Madaniyyah, landasan ini senantiasa

menjadi topangan tatkala Allah hendak mengarah-
kan atau menata kehidupan setelah terbentuknya
kaum muslimin dan Negara Islam. Hal itu karena
karakteristik agama ini menjadikan masalah ke-

imanan akan keesaan AllahTa'ala dan pengutusan

Muhammad saw. serta keimanan kepada akhirat
dan pembalasaa... merupakan poros di mana se-

luruh norma, sistem, dan hukum berputar di atas-

nya dan terikat dengannya secara kokoh. Maka,
terwujudlah kehidupan yang hangat yang dicipta-
kan oleh pengaruh yang berkesinambungan dari
keimanan tersebut.

Surah ini memasukkan masalah akidah ke dalam
qalbu melalui berbagai jalan, merasukkannya pada

setiap getaran, dan memajankannya ke berbagai
bidang disertai aneka pengaruh alam, psikologis,
dan historis. Surah al-Ahqaaf ini menjadikan masa-
lah akidah sebagai masalah bagi segenap alam
semesta, bukan hanya sebagai masalah manusia
semata. Sehingga, di sini dikemukakan satu sisi
kehidupan jin dalam kaitannya dengan Al-Qur'an
dan sikap sejumlah Bani Israel terhadapnya. Me-
lalui fitrah yang baik, surah ini menegakkan suatu
bukti kebenaran sebagaimana bukti yang ditegak-
kan dari sisi Bani Israel sendiri, sehingga terjadi
keseimbangan.

Alur surah ini melintasi empat segmen yang
saling terkait hingga bagaikan satu segmen yang
memiliki empat bidans.

Pada segmen.pertarnq surah ini dimulai dengan
dua huruf, haa miim, sebagaimana enam surah
sebelumnya. Huruf ini diikuti dengan penunjukan
Kitab Al-Qur'an dan pewahyuannya dari sisi Allah
(ayat 2),' Diturunknn kinb ini dari Allnh Yang Mahn-
perknsa lngi Mahnbijalsann. "IaJu, langsung dilanjut-
kan dengan menunjukkan "kitab" makrokosmos
yang berlandaskan kebenaran, takdir, dan pe-

ngaturan-Nya (ayat 3), "Kami tiada menciptaknn
langit dnn bumi sntn apa yang adn di antara leduanya
melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam
w aktu y ang dit entulan. "Mal<a Kitab Al-Qur' an yang
dibaca dan "kitab" makrokosmos yang dicermati ini
bertemali di atas kebenaran dan takdir-Nya. Namun,
pada kelanjutan ayat 3 disebutkan, "Orang-orang
yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan
kepada mereka."

Setelah pembukaan yang intens dan integratif
ini, Allah mulai menyajikan masalah akidah yang
diawali dengan ungkapan keganjilan terhadap
kaum yang melakukan syirik. Aktivitas kaum yang
tidak berlandaskan pada realitas semesta dan tidak
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bersandarkan pendapat yang benar dan pengeta-

huan yang lazim.

"Katakanlah,'T?:rangkanlah kepadaku tentang apa

yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah ke-

pa.da- Ku apakah yang telnh muekn ciptaknn dari humi

ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah)
dalnm (penciptaan) langit? Bawalah kepadaku kitab

yang sebelum (Al-Qi an) ini atau peninggal"an dari
pengetahuan (orang-orang dahulu), jika knmu adalah

nrang nrang yang benar." (al-Ahqaaf: 4)

Allah membongkar kesesatan orang yang ber-

ibadah kepada selain-Nya; kepada sesuatu yang

tidak dapat mendengar dan menjawab pihak pe-

nyembahnya. Kelak pada hari kiamat, sembahan itu
akan mendebat penyembahnya dan berlepas diri
darinya, yaitu pada hari yang sangat panas.

Selanjuhrya, disuguhkan respons negatif mereka
terhadap kebenaran (Al-Qur'an) yang dibawa oleh
Rasulullah dengan mengatakan (ayat7)," Ini me-

rupakan sihir yang nyata."Klaim mereka meningkat
hingga menuduh beliau telah merekayasa Al-

Qur'an. Allah mengajari Rasulullah. supaya beliau

memberi mereka jawaban yang selaras dengan

kenabiannya; yang bersumber dari ketalnvaan dan

rasa takut kepada Allah serta dari penyerahan se
luruh persoalan kepada-Nya di dunia dan di akhirat,

'Katakanlah, lika aku mengada-adakannya, maka

kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun memper-

tnhnnlmn aln dnri (azpb) Allnh itu. Din lebih mengeta'

hui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-

Qi anitu. CukuplnhDiameniadi saksi antaraku dnn

antaramu dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi
Mahn Peny ayang.' Kataknnlah, Aku buknnlah rasul

yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak
mengetahui apa yang aknn diperbuat terhadapku dnn

tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah

mengikuti apa yang diwalryuknn kepadaku dan aku

tidnk l"ain hanyalnh seorang pemberi peringatan yang

memb ni p enj ekuan.'' (al-Ahqaaf: 8-9)

Allah berhuilah dengan sikap salah seorang Bani

Israel yang mendapat petunjuk pada kebenaran
tatkala dia melihat bahwa di dalam Al-Qur'an ter-

dapat bukti atas apa yang telah diketahuinya di
dalam kitab Musa a.s.,

"Lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan

diri.. .."

Kemudian Allah menyiarkan kezaliman mereka
karena bercokol dalam pendustaan, padahal telah

ada kesaksian dari Ahli Kitab yang mengerti,

"...Sesunguhnya Allah tiada memberi petunjuk ke-

p ada orang- nrang y ang <alim. "' (al- Ahqaaf: l0)

Saat disajikan alasan mengapa mereka bercokol
dan dalih-dalih yang hampa, dikemukakanlah per-

kataan mereka tentang kaum mukminin,

"'Kalau ia (Al- foi ap) adakth suatu yang baik, tentu-

lah mereka tiada mendahului kami (beriman) ke-

padanya...."

Disingkapkan pula mengapa mereka bersikap
ganjil,

"...Dan karena mereka tidak rnendapat petuniuk
dengannya, maka mereka berkata, 'Ini adalnh durta

y ang lama.'" (al-Ahqaaf: 11)

Allah pun menunjuk kitab Musa yang ada se-

belumnya, pembenaran Al-Qur'an atas Taurat, dan

fungsi serta urgensinya,

"sebelum Al-fui an itu telnh ada kilab Musa sebagai

petunjuk dan rahmat. Dan, ini (Al-@Li an) adalah
kitab yang membenarknnnya dahm bahnsa Arab untuk
memberi peringatan kepada lrang-zrang yang <alim
dan memberi knbar gembira kepada zrang-lrangyang
berbuat baik." (al-Ahqaaf: 12)

Segmen pertama dipungkas dengan menerang-
kan kabar gembira ini kepada orang yang mem-
benarkan Allah dan beristiqamah pada jalan Allah,

"Sesunguhny a zrang- lrang y ang mengatakan,'Tithnn
knmi ialnhAll.ah', kemudian mnekn tetap istiqamah,

makn tidak ada kekhnuatiran terhadap mereka dan

merekn tiada (puln) bndukncita. Merekn itulnhpeng-
huni-penghuni surga, mereka keknl di dalamnya; se-

bagai balnsan atas apa yang telnh merekn kerjaknn."'
(af-Ahqaaf: 13-14)

Segmen keduamenyalikan dua model fitrah ma-

nusia dalam menyikapi masalah akidah: yang istiqa-

mah dan yang menyimpang.Kedua model ini di-
mulai dari kehidupan pertama saatmanusia dalam
perawatan orang tuanya dan perilakunya terus
berlanjut hingga mencapai usia dewasa dan ber-
kemampuan untuk mengambil risiko dan memilih.
Maka, model yang pertama menjadi orang yang
mengakui nikmat Allah, berbakti kepada kedua
orang tuanya, gemar memenuhi kewajiban ber-

spkur, suka bertobat, rendah hati, pasrah, dan
senantiasa kembali kepada Allah.

"Mereka itulah orang-zrang yang Kami terima dari
mereka amnl yang baik yang tel"ah merekn kerjalmn dan

Kami ampuni kesal.ahan- kesalnhan mereka, bersama
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penghuni-penghuni surga, sebagaijanji yang bennr yang
tel"ah dy anj iknn lep ada mere kr. " (al-Ahqaaf: 16)

Adapun model lain ialah orang yang menyakiti
kedua orang tuanya sebagaimana dia menyakiti
Rabbnya. Dia juga ingkar dan tidak mempercayai
adanya akhirat. Maka, model ini meraih kesulitan
dan keletihan,

'Mueka itulnh orang-orangyang telnh pastl (azpb) atas

merekn bersama umat-umat yangtelnh berlalu sebelum

mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka

adaltth lrang- lrang y ang merugi." (al-Ahqaaf:18)

Segmen kedua ini diakhiri dengan menyajikan
salah satu pemandangan kiamat secara cepat. Di
sana diperlihatkan tempat kembali manusia model
kedua,

'Dan (ingatlah) hari (ketika) lrang-zrang kafir di-
h^adnpknn lct nualm ft,epadn merekn dilmnknn), 'Knmu
telah menghabiskan reqekimu yang baik dalam ke-

hidupan duniawimu dan knmu telnh berserutng-senang

denganny a. Makn, p adn hari ini knmu dibalni dtngan

wab yang menghinaktn karena knmu telah menylm-
bongkan diri di muka bumi tanpa hak dan knmu telah

fasi k. "' (al- Ahqaaf: 20)

Segmen ketiga membawa kembali manusia ke
pergulatan kaum'Aad yang mendustakan pemberi
peringatan. Dari kisah ini disajikanlah episode ar-
rih al-'aqim 'angin yang melenyapkan kesegaran
dan kehidupan'. Tiba-tiba angin tersebut membawa
mereka kepada kebinasaan, kehancuran, dan azab
yang semula mereka pinta supaya disegerakan,

'Maka, tatknla merekn melih"at nub itu berupa awan
yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah
merekn, 'Inilah awan yang aknn menurunknn hujan
kepada kami.' (Bukan)! Bahkan, itulah azab yang
knmu minta supaya datang dmgan wgera. (Yaitu) angtn
y ang mengandung azab y ang p e dih, y ang menghancur -

knn segala sesuatu drngan perintah Tuh"annya. Maka,
jadikh muekn tidak ada yang kelilmtan l"ogi lacuali
(b e kns - b e kas ) t emp at tinggal mere ka. D emikianlah
Kami memberi balnsan lepada knum yang berdosa."
(al-Ahqaaf: 24'25)

Allah menyentuh qalbu mereka dengan
pergulatan itu seraya mengingatkan bahwa kaum
'Aad lebih kuat fisiknya dan lebih kaya daripada
mereka,

"Sesungguhnya Knmi telah meneguhkan kedudukan
mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah
meneguhknn keduduknnmu dalam hal itu dan Kami

telah memberiknn kepad"a merekn pendengaran, peng-

lihatan, dan hati. Titapi, pendengaran, penglihatan,
dnn lutti merekn tidnk bergurn sedikit pun bagt mneka.
Karenn, merekn selalu mmgingkari ayat-ayat Alkth dan
mereka telah diliputi oleh siJsa yang dahulu selalu
mer e ka memp er o lo k - o lo kktnny a. " (al-Ahqaaf: 26)

Di akhir."grri"n, Allah mengingatkan mereka
akan pergulatan kaumyang berada di sekitarkaum
'Aad, ketidakberdayaan tuhan-tuhan mereka untuk
memberikan pertolongan, serta tampaknya kebo-
hongan dan rekayasa mereka. Mudah-mudahan
mereka terpengaruh lalu kembali.

Segmen keempat mengemukakan kisah seke-
lompok jin terhadap Al-Qur'an ini tatkala Allah
membelokkan mereka unfuk menyimaknya. Maka,
mereka tidak dapat menguasai dirinya untuk tidak
terpengaruh dan merespon serta mempersaksikan
bahwa Al-Qur'an itu sebagai kebenaran,

"... Yang membenarknn kitab-kitab yang sebelumnya

lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jakm
y ang lurus." (al-Ahqaaf: 30)

[alu, kelompok jin ini kembali kepadakaumnya
seraya memperingatkan mereka, mewanti-wanti,
dan mengajaknya kepada keimanan,

"Hai kaum knmi, terimalah (seruan) zrangyangme-
nyeru lupadaAllnh dan berimankth kepada-Nya, nis-
caya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan
melepaskan kamu dari oab yang pedih. Dan, orang

yang tidak menelrima (seruan) orang yang menyeru
kepada Allah, makn dia tidak aktn melepasknn diri
dari a<ab Allah di mukn bumi dan tidak ada bagtnya
pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan

yang nyata.'" (al-Ahqaaf: 31-32)

Perkataan sekelompok jin itu mengandung
isyarat terhadap "kitab" makrokosmos yang ter-
buka dan menuturkan kekuasaan Allah unhrk men-
ciptakan makhluk pada pertama kalinya dan me-
ngembalikannya,

'Apakah mereka tidak memperfuttikan bahua sesung-

guhnya Alkhyangmenciptaknn langit dan bumi suta
Dia tidak muasa payah knrena menciptakmnya, ber-
kuasa menghidupknn zrang-zrang mati? Ya (bahknn)

sesungguhnya Din Mahakuosa atas segaln sesuatu. " (al-
Ahqaaf:33)

Di sinilah qalbu mereka disentuh dengan pe-
mandangan saatkaumkafir dihadapkan ke neraka,
lalu mereka mengakui apa yang dahulu diingkari-
nya. Namun, di sana bukanlah tempat untuk me
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lakukan pengakuan dan meyakini.
Akhirnya, surah ini dipungkas dengan mem-

berikan arahan kepada Rasulullah. supaya bersabar
dan tidak meminta disegerakan azab untuk mereka.
Karena, mereka hanya diberi tangguh sejenak, ke
mudian mereka ditimpa azab dankebinasaan.

"Maka, bersabarlah kamu seperti orang-orang yang
mempunyai lceteguhan hnti dari rasul-rasul tel"ah ber-

sabar danjanganlnh knmu meminta disegeralnn (azg.b)

bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang
diancamknn kepada mereka, maka mereka (merasa)

seolah-olah tidak tinggal (di dunrQ mehinkan sesaat

pada siang hnri. (Inilah) suatu pelnjaran yang cukup,

makn tidak dibirmsaknn melninlun kaum yangfasik.'l
(af-Ahqaaf:35)

Sekarang, marilah kita mulai memerinci segmen-
segmen tersebul

Korelasi Kitab 
^ 

n;; dan "Kitab" Alam
Semesta

6{,*.gtru.;vnt{y*.6$i'-5$.-
cJij',iJ rt {rS W.6 d$.i b Efri

t'blrviffiW
"Haa Miim. Diturunkan kitab ini dari Allah Yang

Mah"aperkasa lAi Malnbijaksana. Kami tiadn men-

ciptaknnlnngit danbumi snta apayangada di antara
lceduanya melninlun drngan (tujuan) yang benar dan
dalam waktu yang ditentukan. Dan, mang-orang yang
kafir bnpaling dari apa yang diperingatkan leepada

merelm." (at-Ahqaaf: I -3)

Inilah proyeksi pertama di permulaan surah,
yang menyentuh hubungan antara huruf Arab yang
terdapat dalam tuturan mereka dengan Kitab yang
tersusun dari huruf tersebut, tetapi tidak seperti
lazimnya tuturan manusia. Fenomena ini mem-
buktikan bahwa kitab itu diturunkan dari Allah
Yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana. Juga me-
nyentuh hubungan antara Kitab Allah yang dibaca
dan diturunkan dari sisi-Nya (Al-Qur'an) dengan
"kitab" Allah yang dicermati dan diciptakan dengan
tangan-Nya. Yaifu, "kitab" alam semestayang dapat
dilihat mata dan dibaca dengan qalbu.

Kedua kitab itu berlandaskan kebenaran dan
pengaturan. Penurunan Kitab "dari Allah Yang

Mahap er knsa lngi Mahnbij al<sana "merupakan bukti
kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya. Penciptaan
langit dan bumi serta isi keduanya dilakukan de-
ngan fujuan yang benar. "Kami tiadn menciptakan
langit dan bumi serta apayangadn di antara keduanya

melninkan fungan (tuj uan) y ang benar ", dan dengan
penetapan yang cermat, "dan dalam waktu yang
ditentukan", sehingga terwujudlah hikmah Allah
dari pengadaan makhluk-Nya ini dan tercapailah
tujuan yang ditetapkan-Nya.

Kedua kitab itu terbuka, tersaji bagi pendengar-
an dan pengthatan. Keduanya menuturkan kekuasa-
an Allah, membuktikan hikmah-Nya, dan memberi-
kan ornamen dengan pengafuran dan penetapan-

Nya. Kitab makrokosmos menunjukkan kebenaran
kitab yang dibaca dan peringatan serta berita gem-
bira yang terdapat di dalamnya. Namun, "lrang-
orang y ang knfzr b np aling dari ap a y ang dip rr ingatkan
fup ono msrekn".Keganjilan yang mengherankan ini
tetap ada, padahal telah ada petunjuk dari kitab Al-
Qur'an dan kitab makrokosmos.

Kitab Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah itu
Satu dan tidak berbilang; Dia adalah Rabb segala
perkara karena Dialah Pencipta segala perkara;
Pengafur segala perkara, dan Penenfu segala per-
kara. Adapun kitab makrokosmos menuturkan ke-
benaran ifu sendiri. Keteraturan, kerunfutan, dan
keharmonisan alam semesta membuktikan keesa-
an Sang Pencipta, Penentu, dan Pengatur Yang
membuat berdasarkan ilmu dan menciptakan
berdasarkan pengetahuan. Karakteristik ciptaan-
Nya adalah sama pada setiap perkara yang dibuat
dan diciptakan-Nya.

lalu, mengapa manusia mengambil fuhan selain
Dia? Apa yang telah dibuat dan diciptakan oleh
tuhan-tuhan itu? Inilah alam semesta yang tegak
dan terhampar bagi penglihatan dan qalbu. Apa
andil mereka pada alam ini? Bagian manakah dari
alam ini yang telah mereka buat?

e;S;i;gtf;f,oii|-"j,25;it1{.4:i
i?'VTK,Fey$',agZ-Esie-$pfl

t<+glLog;;
"Katakanlah,'Tirangkanlah kepadaku tentang apa
yng knmu sembah selnin Allah? Perlihatkanlah ke-
padn- Ku, apaknh yang telnh muekn ciptaknn d"ari bumi
ini? Atau, adnknh mereka berserikat (dengan Allah)
dal"am (penciptaan) Langit? Bawalah kepadaku kinb
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yang sebelum (AL@i an) ini atau peninggalan dari
pengetahuan (orang-orang dahulu), jikn knmu adalah
Trang-7rang yang bsnar. '" (al-Ahqaaf: 4)

Inilah pengajaran dari Allah Ta'ala kepada Rasul-
Nya. Yaitu, agar beliau mengarahkan kaumnya de-

ngan bukti-bukti yang terdapat dalam kitab makro
kosmos yang terbuka; kitab yang tidak dapat di-
debat dan disalahkan. Juga kitab yang menyapa
fitrah dengan kelogisannya. Sebab, antara kitab itu
dan fitrah manusia terdapat hubungan individual
yang tersembunyi, yang sulit dikalahkan dan di-
salahkan.

". . . Perlihatkanlah kepada-Ku, apakah yang telah
mereka ciptakan dari bumi ini?...."

Manusia tidak akan mampu mengatakan bahwa
sembahan-sembahan itu telah menciptakan suatu
bagian dari bumi atau menciptakan sesuafu di bumi.
Sesungguhnya logika fitrah ialah logika realita.
Fitrah dapat meneriakkan klaim apa pun dari sisi
realitas ini.

". . . Atau, a"d"aknh merelu b erserilat (datgan Allah) dnlnm
(penciptaan) langit ?. . ..'

Juga manusia tidak akan mampu mengatakan
bahwa sembahan-sembahan itu memiliki andil
dalam penciptaan langit atau dalam kepemilikan-
nya. Memandang langit menimbulkan perasaan
akan keagungan al-Ktraliq di dalam qalbu dan
merasakan keesaan-Nya. Sehingga, lenyaplah aneka
penyimpangan dan kebohongan dari qalbu.

Demi'Allah, Yang menurunkan Al-Qur'an ini
mengetahui dampak dari melihat alam semesta
terhadap qalbu. Karena itu, Dia mengarahkan ma-
nusia supaya merenungkan kitab makrokosmos,
menjadikannya sebagai bukti, dan menyimak pro
yeksinyayang langsung ke qalbu.

Kemudian ambillah jalan yang telah membuat
sebagian manusia menyimpang jauh, bahkan pe-

nyimpangan itu sampai pada penyampaian pan-

dangan ini atau itu tanpa disertai argumentasi dan
dalil. Ambillah jalan itu, lalu telusurilah dengan
menggunakan argumentasi dan dalil. Pelajarilah,
pada saatyang sarna, metode inferensiyang sahih.
Tblusurilah jalan itu dengan menggunakan manhaj
yang valid dalam menalar, memufuskan, dan me
netapkan.

". . .Bawalah kepadnku kinb yng sebelum (Al- futi an)
ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang

dahulu), j ikn kamu adalah zrang- nrang y ang ben&r. "'
(al-Ahqaaf: a)

Yang mereka bawa itu dapat berupa kitab dari
sisi Allah atau ilmu yang kokoh dan sempurna.
Seluruh kitab yang dihrrunkan sebelum Al-Qur'an
membuktikan keesaan al-Khaliq Yang Mencipta-
kan, Mengatur, dan Menetapkan. Tidak ada satu
pun dari kitab samawi yang mengakui berbilangnya
tuhan atau mengatakan bahwahrhan sekutunyaitu
memiliki makhluk di bumi atau memiliki andil di
langit. Tidak ada satu pun ilmu pengetahuan yang
menguatkan anggapan kosong tersebut.

Demikianlah, Al-Qur'an mengarahkan mereka
melalui bukti ciptaan ini, yaitu bukti yang jelas dan
pasti. Al-Qur'an mencela mereka yang mengambil
jalan pengklaiman tanpa bukti. Al-Qur'an mem-
beritahukan manhaj penelitian yang sahih melalui
satu ayat yang singkat, tetapi jangkauannya jauh,
proyeksinya kuat, dan dalilnya pasti.

Selanjutnya Al-Qur'an menuntun mereka untuk
merenungkan topik tentang hakikat tuhan yang
mereka seru sambil membongkar kesesatan mereka
akibat dari seruannya itu. Padahal, tuhan tersebut
tidak merespons mereka dan tidak merasa diseru
oleh mereka di dunia. lalu, fuhan itu akan berdebat
dengan mereka pada hari kiamat dan mengingkari
penyembahannya,

:a*#s;$iei"nvq*35;;
j6i-:/ri5$a"J*;;9,,i,;!rt:Sity

&r$e1q'tgi(;\{6(
"Siapaknh yang lebih sesat daripa.da orang yang me-

ny embah sembahan-sembahnn selnin Allah yang tiadn
dnpat memperleenankan (doany a) sampai hari kiamat
dan mereka l"alni dari (memperlntiknn) dna merelu?
Apabiln mnnusia dikumpulkan (pada hari kiamat),
niscaya sunbalan-sembalnn mnekn itu mmjadi musuh

merelm dnn mmginglnri pemuj aan-pemujaan m.neka. "
(af-Ahqaaf:5-6)

Ada sebagian merekayang menjadikan berhala
sebagai tuhan, baik karena substansinya atau karena
memandangnya sebagai personifikasi malaikat.
Yang lain menjadikan pohon sebagai malaikat.
Bahkan, ada yang menjadikan malaikat dan setan
secara langsung sebagai tuhan. Semua tuhan ini
sama sekali tidak dapat menjawab seruan para
penyerunya, atau tidak memberikan jawaban yang
bermanfaal Batu dan pepohonan tidak merespons.
Malaikat tidak merespons kaum musyrikin. Setan
tidak merespons kecuali dengan bisikan dan pe-
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nyesatan. Kemudian jika kiamat tiba dan manusia
dikumpulkan di hadapanTuhannya, tuhan yang ini
dan yang itu berlepas diri dari penyembahan kaum
yang sesat tersebut, termasuk setan seperti di-
kemukakan dalam surah lain,

"Dan berkntalah setan tatkala perkara (hisab) telah

diselesaiknn,'Saungguhny a Allnh telah menj anjiknn
lcepadnmu janji yang benar, dan aku pun telnh men-

janjiknn lupadamu tetapi aku menyal"ahinya. Sekali-

kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, me-

lninlnn (sekadar) aku mmynu kamu lnlu knmu me-

mntuhi snuanku. Oleh sebab itu, janganl"ah knmu mm-
cerca aku, tetapi cncalnh dirimu sendiri. Aku seknli-knli
tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali
tidak dapat menolongku. Suungguhnya aku tidak
memb enarkan p erbuatanmu mempersekutukan aku
(dengan Allah) sejak dahulu.' Sesungguhnya zrang-

nrang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih."
(Ibrahim:22)

Demikianlah, Al-Qur'an memposisikan mereka
saling berhadapan dengan hakikat pengakuan dan
hasil akhirnya di dunia dan akhirat setelah ia
menempatkannya di depan hakikat alam semesta
yang mengingkari dan menolak pengakuan ter-
sebut. Dalam kedua posisi ini muncullah hakikat
yang kokoh. Yaitu, hakikat keesaan yang dituturkan
oleh "kitab" makrokosmos, yang dipastikan kaum
musyrikin saat mereka menata dirinya sendiri, dan
yang ditetapkan oleh perenungan mereka tentang
hasil akhirnya di dunia dan akhirat.

Jika Al-Qur'an membongkar kesesatan orang
yang menyeru tuhan selain Allah (padahal hingga
kiamat pun seruan mereka takkan ditanggapi, se
dangkan tuhan ini merupakan sembahan historis
yang telah dikenal oleh komunitas manusia tatkala
furunnya Al-Qur'an), maka sesungguhnya penun-
jukan nash itu lebih luas dan lebih jauh jangkauan-

nya daripada realitas sejarah tersebut. Siapakah
yang lebih sesat daripada orang yang menyeru
tuhan selain Allah kapan dan di mana pun? Setiap

manusia tidak dapat memenuhi apa pun yang di-
pinta penyerunya dan tidak memiliki kemampuan
untuk memenuhinya. Tidak ada yang dapat me-
menuhi kecuali Allah; Dia Maha Melakukan apa
yang dikehendaki-Nya.

Syidk tidak terfokus pada bentuknya yang se-

derhana seperti yang dikenal oleh kaum musyrikin
terdahulu. Betapa banyak manusia yang menye-
kutukan Allah dengan para pemilik kekuasaan, ke-
pangkatan, dan kekayaan. Mereka menggantung-

kan harapan dan permohonannya kepada pihak-
pihak tersebut, padahal semuanya terlalu lemah
untuk mampu memenuhi permohonan mereka
secara nyata. Bahkan, pihak-pihak itu tidak dapat
meraih manfaat atau menolak mudharat dari dirinya.

Permohonan mereka itu merupakan syirik;
harapan mereka juga syirik; dan takut terhadap
mereka merupakan syirik. Tetapi, jenisnya syirik
khafi 'samar'. Syirik demikian dilakukan banyak
orang tanpa disadari.

Wahyu dan Kerasut." **r r"*.
Kemudian alur ayat membicarakan sikap mereka

terhadap Rasulullah dan terhadap kebenaran yang

dibawanya, setelah membicarakan posisi mereka
dan kekeliruan keyakinannya yang menyekutukan
Allah. Ayat juga menegaskan masalah wahyu se-

bagaimana menegaskan masalah ketauhidan,

f {L6;flt6'1qw5g;61rsi:
-bK)1<ifiiieL$;;Ai,Ji;5*4nrs
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'Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami
yang jelns, bnkatal"ah zrang-lrang yang mengingknri
kebennran ketikn kebennran itu datang kepada merekn,

'Ini adnl.ah sihir yangnyatn.' Bahkan, merekn mengata-

kan, 'Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya
(AI-Qi an).' Katakanlah, lika aku mengada-ada-

knnnya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit
pun untuk mempertahnnknn aku dari (azab) Alkh itu.
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Dia lebih mengetahui apa-apa yang knmu percaknpknn

tentang Al-Qti an itu. Cukuplah Dia menjadi saksi

antara aku dan antaramu dan Dialah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.' Kataknnlah, 'Aku

buknnlah rasul y ang pertama di antara rasul-rasul drtn

aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat ter-

hadapku dan tidak (puk) terlndapmu. Aku tidak lnin
hanyalnh mengikuti apa yang diwalryuknn lupadrtku
dnn aku tidnk lnin hnnyal.ah seorang pembui peringatan

yang memberi penj elasan.' Katakanlnh,'Terangknnlah
lupad"aku, bagaimnnaknh pendapatmu jika Al- foLi an

itu datangdari sisiAllnh, padahal knmu mengingkari-

nya dan senrang saksi dari Bani Israel mengakui (l'v-

benaran) yangserupa dengan (yangdisebut dalam) Al-

@Lf an lnlu dia bnimnn, sednng knmu mmyombongknn

diri. SesungguhnyaAllah tiada memberi petunjuk fu-
pada orang-orang yang zalim.' Dan, orang-orang knfr
berkata lupada lrang-lranglang beriman, 'Kalau Al-

fui an adalah suatu yang baik, tentulnh mereka tiada
mendahului kami (beriman) kepadanya. Karena
mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka

mereka berknta, 'Ini adakth dusta yang lnma.' Sebelum

Al-fui an itu telah ada kitab Musa sebagai petuniuk

dnnrahmat. Dan, ini (Al-fui an) adalah kitab yang

membmarlrnnnya dalam bahnsa Arab untuk memberi

peringatan kepada zrang-lrang yang zalim dan

memberi kabar gembira lcepada zrang-orang yang
berbuat baik." (al-Ahqaafz 7-n)

Pembicaraan dimulai dengan masalah wahl'u.
Yaitu, merendahkan perkataan mereka tentang
wahyu dan memandang ganjil respon mereka ter-
hadapnya, padahal wahyu itu merupakan ayat-ayat
yang terang dan jelas. Wahlm itu merupakan ke-
benaran yans tidak diragukan lagi, sedang mereka
mengistilahkan ay at-ay at dankebenaran ini sebagai
"sihir yang nyata". Alangkah jauhnya perbedaan

antara al-haq dan sihir. Keduanya tidak dapat
bercampur dan sama sekali tidak mirip.

Demikianlah serangan dilakukan terhadap per-

kataan yang zalim dan pengakuan mereka yang
buruk, yang bahkan tidak bersandar pada ke-
samaran sekalipun dan tidak bernaung di bawah
argumentasi. I-alu, serangan meningkat ke fu ding-
an mereka yang lainnya, yaitu "... dia mengada-

adakannya ...", yztg disajikan dalam kalimat
deklaratil, bukan dalam bentuk interogatif. Seolah-

olah ucapan demikian tidak mungkin dan mustahil
untuk dikatakan. Atau, mengapa mereka mengata-
kan, "Dia (Muhnmmad) telah mengada-adaknnnya
(Al-@Li an)?"

Sikap berpanjang kata membuat mereka sampai
pada perkataan seperti itu yang tidak pernah ter-
lintas di benak manusia!

Rasulullah diajari agar menanggapi mereka de-

ngan etika kenabian yang hrmbuh dari perasaannya

yang benar ihwal Rabb-nya, pengetahuan beliau
tentang tugasnya, dan pengetahuannya tentang
hakikat potensi dan nilai-nilai yang ada seantero
alam dunia ini,

"Katakanlah, Jika aku mengada - adakanny a, maka

knmu tiada mem,puny ai kuasa sedikit pun untuk mem-

pertah.anknn aku dari (azab) Alkh itu. Dia lebih me-

ngetahui apa- ap a y ang futmu p ncaknp knn tentang Al-

@Li an itu. Cukuplnh Dia menjadi saksi antara aku

dan kamu dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi
Mah"a Peny ay ang. "' (aI- Ahqaaf: 8)

Katakanlah kepada mereka, "Bagaimana aku
mengada-adakan Al-Qur'an? Untuk kepentingan
siapakah aku mengada-adakannya? Untuk tujuan
apakah aku mengada-adakannya?Apakah aku me-

ngada-adakannya supaya kalian beriman kepadaku
dan mengikutiku?"

Namun,'Jikn aku mengadn- adnlunnya, mnkn knmu

tiada mempunyai kuasa sedikit pun untuk mem-
pertahnnlcan aku dari (azab) Alkh itu." Nlah akan
menyiksaku karena apayang telah aku ada-adakan.

Bagaimana kalian dapat menyertai dan mengikuti-
ku, padahal kalian sangat tidak berdaya dan ter-
lampau lemah untuk melindungi dan menolongku
danazab Allah tatkala Dia menyiksaku lantaran aku
mengada-adakan Al-Qur' an?

Itulah jawaban yang tepat dari seorang Nabi,
jawaban yang diperoleh dari Rabb-nya. Di alam
wujud ini tiada siapa pun kecuali Dia dan tidak ada

kekuatan selain kekuatan-Nya. Itu pun merupakan
jawaban logis yang dapat diterima oleh lawan bicara,
jikamerekamau menggunakan akalnya. Nabi saw.

menjawab mereka dengan jawaban itu,lalu beliau
menyerahkan persoalan mereka kepada All ah,' Dia
lebih mengetahui apa-apa yang kamu percaknpkan

tentang Al- @Li an itu"baikberupa ucapan maupun
perbuatan. Dia akan membalas tindakanmu ber-
dasarkan pengetahuan-Nya, "Cukuplnh Dia menjadi

salci antara aku dan knmu."Diamenjadi saksi,lalu
memutuskan. Dalam kesaksian-Nya ada kecukup
an dan dalam keputusan-Nya ada sifat-Nya Yang
Meha Pengampun dan Penyayang.

"...Dan, Dialah Yang Mahn Pengampun lngi Maha
Peny ay ang." (al-Ahqaaf: 8)
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Artinya, dapat saja Dia mengasihimu, lalu me-

nunjukkanmu sebagai kasih sayang-Nya. Juga me-

ngampuni kesesatanmu sebelum kamu meraih
hidayah dan keimanan.

Pada kelompok ayat ini terdapat jawaban yang
mewanti-wanti dan menakut-nakuti; mengiming-
iming dan mendorong, yang merasuk ke dalam
qalbu dan menyentuh dawainya Juga memberitahu
kepada penyimak bahwa persoalannya terlampau
agung dibanding ucapan mereka yang keliru dan
pendapatnya yang main-main. Dan, persoalan Al-
Qur'an ini di hati Nabi saw. lebih agung dan dalam
daripada apa yang mereka ketahui.

Kemudian berlangsung pula diskusi dengan
mereka dalam masalah wahyu dari sudut lain se
bagai realitas yang kasat mata. Mengapa mereka
menolak wahyu dan risalah? Mengapa mereka
cepatcepat menuduhnya sebagai sihir atau hasil
rekayasa, padahal di dalamnya tidak ada sesuatu
yang mengherankan dan ganjil?

"Katakanlah, Aku bukanlah rasul yang pntama di
antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang
alwn diperbuat tnh"adnpku dan tidnk (puk) terhndnp-

mu. Aku tidak l"ain hanyal"ah mmgikuti apa yng di-
wahyul<nn kepadaku dnn aku tidak lnin hnnyalah se'

orang pembni peringatan yang memberi penjelnsan."'
(al-Ahqaaf:9)

Nabi saw. bukanlah rasul pertama karena se-

belumnya telah diutus beberapa rasul, dan persoal-

an beliau adalah seperti persoalan mereka juga.

Beliau bukanlah rasul pertama. Beliau adalah ma-
nusia yang diketahui Allah kelayakannya untuk
menerima kerasulan, lalu beliau menerima wahyu
dan menjalankan perintah. Inilah substansi dan
karakteristik kerasulan. Tatkala hati seorang rasul
menyatu dengan-Nya, maka dia tidak meminta
suatu tanda kepada Rabbnya dan tidak menuntut
kelebihan diri. Tbtapi, dia hanya menelusuri jalan-

Nya dan menyampaikan risalah Rabbnya selaras
dengan wahyu yang diturunkan kepadanya.

"... Dan aku tidak mengetahui apa yang akan di-
pnbuat terhndnpku d"an tidnk (puk) terh.adapmu. Aku
tidak lnin hnnyalah mmgikuti apa yarry diwalryuknn
lupadaku,..-"

Nabi saw. tidak melaksanakan kerasulan lantar-
an beliau mengetahui perkara ghaib atau karena
diperlihatkan kepadanya persoalan diri dan kaum-
nya serta masalah kerasulan yang diinformasikan
kepadanya. Beliau hanya melaksanakan apa yang
sesuai dengan petunjuk dan bimbingan-Nya de-

ngan kepercayaan penuh kepada Rabbnya, pasrah
atas kehendakNya, dan taat pada pengarahan-Nya.

Beliau mengal'unkan langkah ke mana pun yang

diarahkan Allah, sedang keghaiban menghadang di
depannya dan segala rahasianya diketahui Rabb-
nya. Beliau tidak mengintip aneka rahasia dari balik
tirai, sebab qalbunya merasa tenteram. Juga karena
etika hubungan antara beliau dan Tuhannya me-
larangnya mengrntip sesuatu yang tidak diperlihat-
kan kepadanya. Beliau senantiasa berdiri di atas

batas dan garis tugasnya.

".. . Dan aku tidak lnin hanyalah seorang pemberi pe'
ringatan yang memberi pmjelnsan." (al-Ahqaaf: 9)

Demikianlah etika orang yang sampai kepada
Allah dan ketenteraman kaum 'arifin. Mereka me
neladani Rasulullah dan mengaplikasikannya di
jalan dakwah bukan karena mereka mengetahui
hasil akhir hidupnya, atau mengetahui masa depan-
nya, atau mengetahui barang sedikit atau banyak
tentang masa depan, ... tetapi karena kewajibannya
Itu saja.

Mereka tidak meminta dalil dari Allah, sebab

dalilnya ada di hati mereka. Mereka tidak meminta
keistimewaan, sebab keistimewaannya ialah Allah
telah memilih mereka. Mereka tidak melampaui
garis tegas yang telah diguratkan bagi mereka dan
Dia telah menentukan posisi telapak kaki mereka
di sepanjang jalan. Kemudian Dia mengarahkan
mereka dengan seorang saksi yang dekat, karena
kesaksiannya itu sebagai kekuatan. Sebab, saksi itu
adalah Ahli Kitab yang mengetahui karakter pe-

nurunan kitab Allah,

"Katakanl.ah, Ibrangknnlalt lcep adaku, b agaiman"aknh

pendapatmu jika Al- furi an itu datang dari sisi Allah,
padah.al kamu mengingknrinya dan seorang salcsi dari
Bani Israel mmgakui (kebenaran) y ang serupa dengan
(yang disebut dalam) Al-Qian lalu dia beriman,
sednng lamu mmyomlongknn diri. Saungguhny a Allnh
tiada memberi petunjuk kepada zrang-orang yang
lalim. "' (al-.Ahqaaf: 10)

Mungkin surah ini merupakan bukti atas suatu
kondisi. Ada seorang Bani Israel atau lebih yang
mengetahui bahwa karakteristik Al-Qur'an ini
adalah seperti karakteristik kitab-kitab yang di-
hrunkan dari sisi Allah sebab dia telah mengetahui
karakteristik Taurat. Maka, setelah mengetahui
karakteristik Al-Qur'an itu, dia pun beriman. Tbr-
dapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa
ayat ini dihrunkan berkenaan dengan Abdullah bin
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Salam. Sayang, surah ini termasuk surah Makkiy-
yah dan Abdullah bin Salam bat u masuk Islam di
Madinah. Namun, ada pula riwayatyang menyata-
kan bahwa ayat ini Madaniyyah yang penurunan-

nya bertujuan menguatkan masalah Abdullah. Juga
ada riwayat yang menyebutkannya Makkiyyah,
padahal ia tidak diturunkan di sana.

Mungkin pula ayat ini menunjukkan peristiwa
lain di Mekah, sebab ada segelintirAhli Kitabyang
beriman pada periode Makkiyyah. Keimanan Ahli
Kitab ini memiliki nilai dan menjadi argumentasi di
tengah-tengah kaum musyrikin yang ummi. IGrena
itu, Al-Qur'an menyebutkannya dalam beberapa
tempat dan mengarahkarurya kepada kaum musyri-
kin yang mendustakannya tanpa ilmu, petunjuk,
dan kitab yang menerangi.

Gaya argumentatif ini, "Kataknnlah,'Terangknn-
lah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-

Qi an itu datang dari sisi Allah ... "', bertujuan
menggoyahkan kekokohan dan keingkaran hati
penduduk Mekah, membuat mereka merasa takut,
dan menjaga diri agar tidak melakukan pendustaan

selama Al-Qur'an ini layak dianggap sebagai ke-
benaran yang datang dari sisi Allah sebagaimana
dikatakan Muhammad saw.. Jika hrjuan ini diabai-
kan, niscaya diraihlah akibat yang buruk.

Maka, sebaiknya mereka waspada terhadap ke-
mungkinan ini yang kadang-kadang menjadi ke-
nyataan, sehingga mereka ditimpa dengan segala

hal yang pernah diperingatkan kepadanya. Di
antara kewaspadaan itu ialah membuang pendusta-

an dan merenungkan persoalan dengan cermat dan

hati-hati sebelum terjerumus ke dalam akibat yang
buruk tersebut. Terutama jika kemungkinan ke-
benaran Al-Qur' an ini dikaitkan dengan kenyataan
bahwa seorang Ahli Kitab atau lebih mempersaksi-
kan bahwa karakteristik Al-Qur'an sama dengan
Kitab sebelumnya, lalu apresiasinya ini diikuti
dengan keimanan.

Sementara itu, penduduk Mekah yang mene-
rima Al-Qur'an, yang menggunakan bahasa mereka
dan yang diwahyukan kepada salah seorang di
antara mereka enggan mempercayainya, bahkan
mengingkarinya. Ituilah kezaliman yang nyata dan
pelanggaran atas kebenaran dengan jelas. Se-

hingga, pelakunya berhak menerima siksa Allah
dan amalnya dihapus, "Sesunguhnya Allah tiada
membui petunjuk kepada zrang-zrang yang zelim."

Al-Qur'an menempuh beberapa jalan dan
menggunakan sejurnlah gaya dalam menghadapi
hati manusia yang ragu-ragu, menyimpang, dan

sakit. Al-Qur'an memperlakukannya dengan bebe-

rapa metode dan mengobatinya dengan berbagai
gaya. Gaya Al-Qur'an yang variatif ini merupakan
bekal bagi dai dalam mengajak manusia kepada
agama Allah. Meskipun seseorang telah memiliki
keyakinan yang mantap bahwa Al-Qur'an ini dari
sisi Allah, Dia tetap menggunakan gaya menyangsi-
kan, bukan gaya inemastikan. Hal ini demi tujuan
di atas. Ayat ini merupakan salah satu gaya untuk
memuaskan penyimak dalam konteks tertentu.

Selanjutnya, Allah menyajikan perkataan kaum
musyrikin tentang Al-Qur'an dan agama ini. Maka,
dikisahkanlah dalih mengapa mereka mendusta-
kan dan berpaling darinya sebagai dalih orang
sombong dan congkak atas kaum mukminin.

'Dan, orang-orang knfir berkata kepada rrang-orang

yang beriman, 'KaLau AI-Qi an adalnh suatu yang

baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (ber-

iman) kepadanya.' Karena mereka tidak mendapat
petunjuk dengannya, mnlm merekn berknta, 'Ini adalnlt

dusta y ang lnma. "' (aI- Ahqaaf: l l)

Pada mulanya Islam diserbu dan lebih dahulu
dipeluk oleh sekelompok kaum miskin dan budak
sahaya. Hal ini menjadi bahan olok-olok pemuka
masyarakatyang congkak, lalu berkata, 'Jika agama

ini baik, tentu mereka tidak akan lebih pandai

daripada kami dan tidak akan memeluknya dengan
mendahului kami. Dengan kedudukan ini, kami
memiliki jangkauan pengetahuan yang luas dan
penilaian yang baik, sehingga kami lebih mengeta-
hui kebaikan daripada mereka."

Persoalannya bukanlah demikian. Keraguan ter-
hadap Al-Qur'an atau ketidaktahuan akan kebenar-
an yang dijadikan pijakan, bukanlah faktor yang
menghambat mereka untuk beriman. Tetapi, peng-

hambat itu ialah keengganan untuk mengakui
Muhammad saw. dan lenyapnya status sosial serta
keunhrngan ekonomi, di samping faktor kebangga-
an palsu dengan nenek moyang dan apa yang mereka
lakukan. Adapun kaum yang bergegas menuju
Islam dan mendahului yang lain, maka di dalam
qalbunya tidak ada faktor penghambat seperti yang

dimiliki oleh kaum yang congkak dan kaum ter-
pandang.

Sesungguhnya hawa nafsulah yang membuat
kaum yang sombong enggan mengakui kebenaran,

mendengarkan kata hati, dan menerima argumen-
tasi. Nafsu inilah yang mendiktekan kepada mereka
keingkaran, keberpalingan, rekayasa alasan, dan
pengakuan kebatilan daripada kebenaran dan pe
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lakunya. Mereka tidak pernah mengaku bersalah.
Mereka menjadikan dirinya sebagai poros bagi
seluruh kehidupan. Mereka ingin semua unsur
kehidupan berputar di sekelilingnya.

"...Karena merekn tidak mendapat petunjuk dengan-

nya, maka mereka berkata, 'Ini adalah dusta yang
Lama. "' (aI- Ahqaaf: I 1)

Tbntu saja dalam kebenaran itu selali ada cacat
selama mereka tidak beroleh petunjuk dan tidak
mengakuinya. Dalam kebenaran itu pasti ada cela,
sebab mereka beranggapan bahwa dirinya tidak
boleh disalahkan orang lain. Mereka sendiri atau
mereka mencitrakan dirinya di kalangan masya-
rakat sebagai orang suci, terpelihara, dan tidak
pernah berbuat salah.

Akhirnya, pembahasan masalah wahyu dan
kerasulan ini dipungkas dengan menunjukkan
kitab Musa dan pembenaran Al-Qur'an terhadap
nya sebagaimana telah dikemukakan melalui ke-
saksian salah seorang Bani Israel,

"Sebelum Al-Qi an itu telah ada kinb Musa sebagai
petunjuk dan rahmat. Dai, ini (Al-Qi an) adalah
kinb yang membmarknnnya dalnm bahasa Arab untuk
memberi peringatan kepada lrang-zrang |ang <alim
dan memberi kabar gembira lcepadn zrang-zrangyang
b erbu at b aik. " (aI- Ahqaaf: 12)

Al-Qur' an secara berulang-ulang mengisyarat-
kan hubungan antara Al-Qur' an dengan kitab-kitab
sebelumnya, terutama dengan kitab Musa, karena
memandang kitab Isa sebagai penyempurna dan
perluasan dari kitab Musa. Taurat tetap merupakan
pokok syariah dan akidah. Karena itu, kitab Musa
disebut "Imam" dan disifati sebagai rahmal Setiap
risalah langit merupakan rahmat, dengan segala
maknanya baik di dunia maupun di akhirat, bagi
bumi dan penghuninya.

". . . Dan, ini (Al-Qur' an) adalah kitab yang mem-
benarkannya dalam bahasa Arab. . .."

Yakni, membenarkan pangkal utamanya yang
menjadi landasan bertumpu bagi seluruh agama;
membenarkan manhaj Ilahiah yang ditempuh oleh
seluruh agama; dan membenarkan kecenderungan
utamayang dituju oleh umat manusia agar dia dapat
berkomunikasi dengan Rabbnya Yang Tunggal lagi
Mahamulia.

Pengaitan Al-Qur'an dengan bahasa Arab ber-
tujuan untuk mengingatkan mereka akan nikmat
yang diberikan kepada bangsa Arab; mengingatkan
mereka akan nikmat Allah, pemeliharaan-Nya, dan

inayah-Nya; menonjolkan pemilihan mereka se-

bagai umat yang menerima risalah-Nya dan pe-

milihan bahasa mereka guna menyampaikan A1-

Qur'an yang agung ini.
Kemudian dijelaskanlah karakteristik risalah

dan fungsinya,

"... Untuk memberi peringatan lupada lrang-lrang
yangzalim danmemberi kabar gembira lupada zrang-
zrang yang bubuat baik." (al-Ahqaaf: 12)

Pada akhir segmen pertama ini digambarkan
balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan
dijelaskan kepada mereka berita gembira yang
terkandung dalam Al-Qur'anul-Karim berikut per-
syaratannya. Yaitu, pengakuan akan Rububbiah
Allah Yang Esa dan keistiqamahan dalam memeluk
akidah ini berikut aneka tuntutannya.

4,3"rtiAfrr'p xl15 ju'e li oy
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"S esunguhny a zrang-zrang y ang mengatakan,'Tuhnn
knmi ialah Allah', kemudian maeka tetap istiqamah,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dnn
mereka tiada pula berdukacita. Mereka itulah peng-

huni-penghuni surga, mereka keknl di dalamnya; se-

bagai balnsan atas apa yang telah merekn kerjaknn."
(al-Ahqaaf: 13-14)

Penggalan' Tuh"an kami adalah Allah "bukanlah
kata-kata semata. Bahkan, bukan hanya sebagai
keyakinan di dalamhati, tetapi merupakan manhaj
yang sempurna bagi kehidupan. Manhaj ini men-
cakup segala alrtivitas kehidupan, kecenderungan,
dinamika dan perasaan .'Tuhnn knmi adalnh Allnh"
berarti memasangkan timbangan dalam berpikir
dan merasa. Juga timbangan bagi manusia dan aneka
perkara, bagi aneka perbuatan dan perkataan; serta
bagi segala ikatan dan pertalian di alam nyata ini.

"Tuhan kami adalah Allah'berarti bagi-Nya
segala penghambaan, kepada-Nya menuju, merasa
takut, dan berpegang teguh.

"Tuhan kami adalah Allah"beratti seseorang
atau sesuatu tiada memiliki perhitungan kecuali
dari Dia dan tiada ketakutan dan perhatian kecuali
terhadapNya.

"Tuhan kami adalah Allah". Setiap aktivitas,
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pikiran, dan perkiraan mengacu kepada-Nya dan
dipandang bagi keridhaan-Nya.

"Tuhan kami adalah Allah" berarti tidak ber-
hakim kecuali kepada-Nya, tiada kekuasaan kecuali
pada syariat-Nya, dan tiada petunjuk kecuali
hidayah-Nya.

"Tuhan kami adalah Allah"berarti orang dan
bendayang ada di alam nyata ini berkaitan dengan
kami dm kita bertemu dengan-Nya dalam kaitan
kita dengan Allah.

'Tuhnn knmi adnlah All.ah"mertpakan manhaj
yang sempurna dengan cara pandang seperti itu. Ia
bukan sekadar kata-kata yang diungkapkan kaum
awam dan bukan akidah pasifyang jauh dari realitas
kehidupan.

"Kemudian merekn beristiqamah. "Ini adalah hal
lain. Istiqamah, keteguhan, dan ketetapan pada

manhaj ini merupakan sebuah peringkat setelah ia
dijadikan manhaj. Derajat itu berupa ketenangan
jiwa dan ketenteraman qalbu serta keistiqamahan
perasaan. Sehingga, tidak galau, garnang, dan ragu-
ragu karena adanya berbagai tarikan, dorongan,
dan pengaruh yang keras, bervariasi, dan banyak.
Derajat itu berupa keistiqamahan perbuatan dan
perilaku di atas manhaj terpilih, walaupun di jalan

terdapat banyak tempat licin, duri, dan kendala,
serta banyak bisikan penyimpangan dari sana-sini.

'Tuhnn knmi adalah All.ah"merupakan manhaj.
Istiqamah di atas manhaj itu merupakan peringkat
setelah memahami dan memlihnya. Orangorang
yang diberi pengetahuan dan keistiqamahan adalah
kaum terpilih dan terseleksi.

"...Maka, tidak ada kekhawatiran (takut) terhadap
mnekn dan mnekn tiada pula bndulmcita (bersedih) . "
(al-Ahqaaf: 13)

Untuk apa bersedih dan takut? Manhaj itulah
yang mengantarkan, sedangkan istiqamah
merupakan jaminan bagi tercapainya tujuan.

'Mnekn itulah pmghuni-penghuni surga, muekn kzknl
di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah
merekn kerj aknn." (al-Ahqaaf: 14)

Kata y a'mnluna menjelaskan makna rabbunall.ahu

dan makna istiqamah di atas manhaj dalam ke-
hidupan ini. Ya'maluna mengisyaratkan bahwa di
sana ada perbuatan yang balasannya berupa ke-
abadian di surga; ada amal yang bersumber dari
manhaj rabbunallaha serta dari keistiqamahan,
keteguhan, dan ketetapan pada manhaj itu.

Karena itu, kita mengetahui bahwa aneka ung-

kapan keyakinan dalam agama ini bukan sekadar
kata-kata yang dituturkan lidah. Kalimah syahadat
bukanlah ungkapan, tetapi manhaj. Selama ia
dianggap sebagai ungkapan, berarti iabukan rukun
Islam seperti yang dituntut dalam rukun Islam.

Maka, kita mengetahui nilai hakiki dari syahadat
yang setiap hari.nya diucapkan oleh jutaan orang,
tetapi ia sebatas di bibir saja, tidak berpengaruh
terhadap kehidupannya. Berarti mereka hidup di
atas prinsip jahiliah yang mirip animisme. Semen-
tara bibirnya melantunkan syahadat, bibirnya pun
mencela.

Sesungguhnya k ikha illnll"ah atau rabbunallnhu
merupakan manhaj kehidupan. Inilah yang sepatut-
nya mengendap dalam hati dan benak tatkala men-
cari manhaj yang sempurna, yang diisyaratkan oleh
ungkapan semacam itu.

f #;)Gf Ar^;96;^-i:;f;\ia$r
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"Kami perintahkan kepada manusia supaya
berbuatbaik kepada dua orangibu bapaknyq
ibunya mengandungnya dengan susah pay*,
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dan melahirkannya dengan susah payah hula).
Mengandunsya sampai menyapihnya adalah
tiga puluh bulan. Sehingga, apabila ia telah
dewasa dan umurnya sampai empat puluh
tahun, ia berdoan'Ya Thhanku, tunjukilah aku
untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah
Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu
bapakku serta supaya aku dapatberbuat amal
yang saleh yang Engkau ridhai. Berilah ke-
baikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku ber-
tobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku
termasuk orang-orang ya^ng berserah diri.' (15)

Mereka itulah orang-orang yang Kami terima
dari mereka amal ya^ngbaikya^ngtelah mereka
kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-ke-
salahan merekan bersama penghuni-penghuni
surga, sebagai janji yang benar yang telah
dijanjikan kepada mereka (16). Dan, orang
yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya,
'Cis bagi kamu berdua. Apakah kamu berdua
memperingatkan kepadaku bahwa aku akan
dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu
beberapa umat sebelumkuP Lalu, kedua ibu
bapaknya memohon pertolongan kepada
Allah seraya mengatakanr'Celaka kamu, ber-
imanlah! Sesungguhnya janji Allah itu adalah
benar.' Lalu dia berkatar'Ini tidak lain hanya-
lah dongengan orang-orang yang dahulu
belaka-' (17) Mereka itulah orang-oriurg yang
telalr pasti azab atas mereka bersama umat-
umat yang telah berlalu sebelum mereka dari
jin dan manusia- Sesungguhnya mereka adalah
orang-orang yang merugi (18). Dan, bagi
masing-masing mereka derajat menurut apa
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah
mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada
dirugikan (fS). Dan, ingatlah ketika orang-
orangka.fir dihadapkan ke neraka,'Kamu telah
menghabiskan rezekimu yang baik dalam
kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah
bersenang-sena^ng dengannya- Ivlakq pada hari
ini kamudibalasi dengan azab yangmenghina-
kan karena kamu telah menyombongkan diri
di muka bumi tanpa hak dan kamu telah
fasik.'' (20)

Pengantar
Segmen ini sejalan dengan fitrah dalam hal

keistiqamahan dan penyimpangannya serta apa

yang dihasilkannya tatkala fitrah itu istiqamah atau
menyimpang. Bagian ini dimulai dengan perintah
berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah
semacam ini sering disajikan beriringan dengan
pembicaraan tentang keyakinan kepada Allah, atau
dibarengkan dengan pembicaraan ini.

Hal ifu karena ikatan orang tua dengan anak
merupakan ikatant pertama setelah ikatan ke-
imanan dalam hal kekuatan dan urgensinya, serta
ikatan yang pertama kali mesti dipelihara dan di-
muliakan. Penggabungan kedua ikatan ini menun-
jukkan dua hal. Pertam.a,ikatanitu perlu dipelihara
dan dimuliakan. Kedua, pertalian keimanan itulah
yang utama dan permulaan, kemudian diikuti de-

ngan pertalian darah yang di sini digambarkan
dengan kuat.

Pada bagian ini terdapat dua model fitrah. Pada
model pertama, rkalan keimanan bertaut dengan
ikatan orang tua, yang keduanya merupakan jalan

lurus yang mengantarkan seseorang kepada Allah.
Pada modnl fudua terjadi keterputusan antara ikatan
keturunan dengan ikatan keimanan, sehingga
keduanya tak pernah bertaut Buah dari model per-

tama adalah surga dan berita gembira. Sedangkan,
buah dari model kedua ialah neraka dan siksa.
Dalam konteks inilah disuguhkan gambaranazab
di salah safu pemandangan hari kiamat, yang
menggambarkan kefasikan dan kecongkakan.

Dua Model Fitr;

4b+ (t:LAli:p\(rg;
"Kami perintahknn lepada manusia supaya berbuat

baik lupada dua orangibu bapaknya. ... " (al-Ahqaaf:
15)

Ayat di atas merupakan pesan bagi semua jenis
manusia, yang berlandaskan atas kemanusiaannya
dengan mengabaikan sifat lain yang ada di balik
kedudukannya sebagai manusia. Ayat itu meme-
rintahkan manusia supaya berbuat baik kepada
kedua orang tua dengan kebaikan apa saja yang
tidak terikat oleh persyaratan tertentu. Kedudukan
sebagai orang tua menuntut adanya kebaikan dari
anak tanpa mempersoalkan karakteristik kebaikan
itu sendiri.

Pesan ini datang dari Pencipta manusia, dan
mungkin pesan ini hanya diberikan kepada jenis
manusia. Tidaklah diketahui dengan pasti apakah
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di duniaburung, binatang, serangga, dan selainnya
ada kewajiban bahwayang besar mesti mengasihi
yang kecil. Namun, memrrut pengamatan, binatang
hanya dibebani tugas secara naluriah. Yaitu, bina-
tang yang besar memelihara binatang yang kecil.
Hal ini berlaku pada beberapa jenis binatang saja.

Maka, ayat tadi mungkin hanya berlaku bagi
manusia.

Pesan supaya berbuat baik kepada orang tua
diulang-ulang dalam Al-Qur'anul-Karim dan dalam
hadits Rasulullah. Adapun pesan agar orang tua
berbuat baik kepada anak sangatlah jarang dan
hanya dalam kondisi tertentu. Sebab, fitrah orang
tua itu sendiri sudah cukup untuk mewajibkan ke-
duanya memelihara anak secara otomatis berkat
dorongan fitrah tersebut tanpa memerlukan moti-
vasi lain. Pasalnya, orang fua mau melakukan pe
ngorbanan yang besar, sempurna, dan menakjub
kan yang kadang-kadang membawanya kepada
kematian, terutama penderitaan. Semua itu tanpa
ragu-ragu, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa
menyebut-nyebut pengorbanannya, dan tanpa
mengharapkan ucapan terima kasih.

Namun, jarang sekali generasi mudayang mau
menengok ke belakang. Mereka jarang menengok
generasi yang telah berkorban, yang memberi, dan
yang telah tiada. Sebab, tugasnya adalah maju ke
depan untuk mengupayakan generasi muda yang
mau berkorban unfuknya dan memeliharanya.
Demikianlah kehidupan itu berlangsung.

Islam menjadikan keluarga sebagai batu per-
tama bangunan keislaman dan sebagai pemelihara
yang menumbuhkan hrnas hijau menjadi dewasa,
sehingga dapat mencintai, bekerja sama, ber-
tanggung jawab, dan membangun secara dewasa.
Anak yang tidak memperoleh perawatan keluarga
akan tumbuh menyimpang dan tidak alamiah
dalam beberapa aspek kehidupannya meskipun dia
mendapatkan aneka sarana kesenangan dan
pendidikan di luar lingkungan keluarga. Suatu hal
yang tidak dijumpainya dalam lingkungan peng-
asuhan mana pun kecuali dalam lingkungan ke
luarga ... ialah rasa cinta.

Adalah fukta bahwa secara naluriah anak ingin
menguasai ibunya selama dua tahun pertama
kehidupannya Dia tidak tahan untuk berbagi kasih
sayang dengan siapa pun. Dalam pengasuhan yang
mekanistik, anak tidak mungkian mendapatkan
kasih sayang ini. Sebab, pengasuh mesti menangani
beberapa anak sekaligus. Sehingga, yang terjadi
adalah mereka mendengki ibu asuhnya, lalu ter-

tanamlah dalam dirinya benih kebencian, bukan
benih kasih sayang.

Demikianlah anak memerlukan satu otoritas
yang kokoh yang membimbingnya selama kehidup
annya guna mewujudkan kepribadian yang tangguh.
Hal ini hanya dapat dilakukan dalam pengasuhan
keluarga yang alamiah. Sedangkan, sistem pe-

ngasuhan mekanistis tidak dapat memberikan
otoritas individu yang utuh karena pengasuhnya
pun bergiliran, demikian pula anak yang diasuhnya-
Maka, tumbuhlah pribadi-pribadi yang pincang,
yang tidak memiliki kepribadian yang utuh.

Beberapa penelitian tentang sistem pengasuhan
mengungkapkan pelajaran utama mengapa ke-
luarga mesti dijadikan sebagai batu pertama dalam
membangun masyarakat yang sehat, yang hendak
didirikan Islam di atas landasan fitah yang sehat.

Pada surah ini, Al-Qur'an memaparkan pengor-
banan yang dalam dan mulia, yang diberikan kaum
ibu. Pengorbanan yang tidak akan pernah dapat
dibalas oleh anak, meskipun dengan melaksanakan
pesan Allah dalam surah ini sebaik-baiknya,

|,I:bj:ifrW i#Jt65 t\ iI" . . .

t fr:|bt;it3lr Jr
"...Iburrya mengandungnya dnngan susah payah, dnn
mclahirlanrya dengan susah payah puk. Mmgardung-
nya sampai maryapihnya adnlnh tiga pukh bulnn . . .."
(af-Ahqaaf: 15).

Redaksi kalimat dan untaian kata-kata padaayat
itu mempersonifikasikan penderitaan, perjuangan,
keletihan, dan kepenatan. "Ibuny a mmgandungny a
dengan nsah payah, dnn melnhirknnnya dtngan susah

payah pula."Dia bagaikan orang sakit yang ber-
juang dengan dirundung kemalangan, memikul
beban berat, bernapas dengan susah payah, dan
tersengal-sengal. Itulah gambaran saat dia mengan-
dung, terutama menjelang kelahiran anak. Itulah
gambaran persalinan, kelahiran, dan aneka ke-
pedihan.

Embriologi mengungkapkan secara konkret dan
mengesankan ihwal besar dan dalamnya pengor-
banan ibu pada proses kehamilan. Teluryang telah
dibuahi senantiasa bergerak untuk menempel ke
dinding rahim. Telur tersebut dibekali dengan ke
mampuan menyantap makanan secara khusus. Ia
merobek dinding rahim yang dilekatinya, lalu
menggigitrrya sehingga keluarlah darah. Telur yang
telah dibuahi ini pun berenang di "kolam" darah
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sang ibu yang kaya dengan sari makanan dari
tubuhnya. Ia mengisap darah itu supaya dapat
hidup dan berkembang.

Teluritu sangatlahap menyantap dinding rahim
dan senantiasa mengisap materi kehidupan. Maka,
sang ibulah yang ringkih makan, minum, men-
cerna, dan mengisap guna menyediakan darah
yang murni dan kaya bagi telur yang rakus, lahap,
dan suka makan ini.

Pada saat pembentukan tulang janin, sedotan
telur pada unsur kapur yang ada dalam darah se-

makin kual Sehingga, ibu pun memerlukan makan-
an yang mengandung unsur kapur. Hal ini dilaku-
kan untuk membentuk sosok tubuh si kecil. Masa-
lah ini jarang disadari manusia.

Kemudian ibu melahirkan. Kelahiran merupa-
kan proses yang membahayakan dan mencabik-
cabik.' Namun, semua kepedihannya dihadapi se-

bagai fitrah. Ibu ingat akan manisnya buah. Yaitu,
buah penyambutan atas fitrah dan pemberian ke
hidupan kepada tunas baru yang akan hidup dan
terus berkembang, sementara dia sendiri mesti
berobat, bahkan wafat.

Selanjutnya dia menyusui dan merawat. Ibu
memberikan ekstrak daging dan tulangnya melalui
ASI (Air Susu Ibu); memberikan ekstrak qalbu dan
syarafrrya melalui kasih sayang. Meskipun begitu,
sang ibu tetap senang, bahagia, cinta, dan sayang
kepada bayinya. Dia tidak pernah merasa bosan dan
benci karena direpotkan oleh anaknya. Imbalan
yang amat menyenangkannya ialah jika dia dapat
melihat anaknya itu tumbuh sehat. Inilah balasan
satu-satunya yang paling disukainya.

Bagaimana mungkin manusia dapat membalas
pengorbanan ini, apa pun yang dilakukannya. Dia
tidak melakukan kecuali sesuatu yang minim dan
kurang.

Sungguh benar sabda Rasulullah. Setelah sese
orang berthawaf sambil menggendong ibunya, dia
menemui Rasulullah seraya bertanya, "Apakah aku
telah menunaikan haknya?" Nabi saw. menjawab,

"TidaH Tidakmembalns satu pun dnri helnannapos-
nya." (HR al-Bazaar)

Dari renungan tentang pesan berbuat baik ke-
pada kedua orang tua ini dan dari aneka pengorban-
an agung yang tercermin pada seorang ibu, kita
beranjak ke fase kematangan dan kedewasaan yang

disertai keistiqamahan fitrah dan kelurusan qalbu.

,* ;J +: J6'fr |tt;j' t t ; C:86Y1F

l*t Jt; (t li &j -& A -j\ i)c':FJt o\

eV $L&,)LU.} c J e-215 
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ti'tt$iC
"... Sehingga, apabila ia telah d.ewasa dan umurnya
sampai empat puluh tahun, ia berdoa, 'Ya Tuhanku,
tunjukilah aku untuk mm^sy ukuri nikm.at Engkau y ang
telnh Engkau bnilmn lupadaku dan lupada ibu bapak-
ku snta supaya aku dapat bnbuat am.alyangsalchyang
Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan
(memberi kebaikan) kepadn anak cucuku. Saungquh-
nya aku bertobat kepadn Engkau dnn sesungguhnya aku
termasuk lrang-zrang yang berserah diri.'" ("1-
Ahqaaf: f5)

Kedewasaan dicapai pada usia sekitar 30 hingga
40 tahun. Usia 40 merupakan puncak kematangan
dan kedewasaan. Pada usia ini sempurnalah segala
potensi dan kekuatan, sehingga manusia memiliki
kesiapan untuk merenung dan berpikir secara
tenang dan sempurna. Pada usia ini fitrah yang
lurus lagi sehat mengacu pada apayang ada di balik
kehidupan dan sesudahnya; mulai merenungkan
tempat kembali dan akhirat.

Di sanaAl-Qur'an menggambarkan gejolak diri
yang lurus. Yaifu, pada persimpangan jalan, antara se
paruh usia yang telah dilalui dan separuh usia lagi yang

hendak dimulai, sedang diri itu menuju Allah Ta ala
"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri

nikmat Engknu yang tel"ah Engknu beriknn lupadnku
dan kepada ibu bapakku."Inilah seruan qalbu yang
merasakan nikmat Tuhannya, yang memandang
agung dan besar atas nikmatyang telah dilimpah-
kan kepada dirinya dan orang tuanya pada masa
lalu, sedang dia merasa usaha untuk mensyukuri-
nya sangatlah minim dan kecil. Hamba tersebut
memohon kepada Rabbnya kiranya Dia membantu
dalam menghimpun segala kekuatannya,' Thnj uk-
kanlnh lupadnku .... "Yakni, agar dia bangkit me
laksanakan kewajiban bersyukur sehingga kekuat-
an dan himmahnya tidak terpecah ke dalam ber-
bagai kesibukan yang melupakan kewajiban yang
besar ini.

"Serta supaya aku dapat berbuat amal yang saleh

y ang Englrnu rilJn. "hi adalah permohonan lain. Dia
memohon pertolongan agar mendapat taufik untuk
beramal saleh sehingga dengan kesempurnaan dan

kebaikan amal, dia meraih keridhaan-Nya,lalu Dia
ridha kepadanya. Inilah puncak pencariannya dan
ihrlah harapan yang senantiasa didambakannya.
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"Berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi /ce-

baikan) kepada anak cucuku. " Inilah permohonan
ketiga berupa keinginan hati seorang mukmin agar

amal salehnya sampai kepada keturunannya dan

agar qalbunya merasa senang jika kefu runannya ber-

ibadah kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya.
Kehrrunan yang saleh merupakan dambaan hamba
yang saleh. Mereka merupakan jejak, simpanan,
dan perbendaharaan dirinya yang lebih bernilai
bagi qalbunya daripada segala perhiasan dunia. Doa
itu merentang dari orang tuakepadakehrunan agar
para generasi bertaut dalam ketaatan kepada Allah.

Doa itu pun merupakan permohonan syafaat
kepada Rabbnya yang disajikan di sela-sela doa
yang tulus ini. Syafaat itu ialah bertobat dan ber-
serah diri, "S aunguhny a aku b ntobat k paln Engknu

dan sesunguhnya aku termasuk orang- orang yang ber-

serah diri."
Itulah perilaku hamba yang saleh yang memiliki

fitrah sehat dan lurus kepada Rabbnya. Adapun
sikap Tuhan kepada hamba demikian, maka dijelas-

kan Al-Qur'an seperti berikut ini.

qfiJ\drtfuY6A7;t-ri\a$i
*|r)3;j.$fu !'t".'4\-$7:$'*1e€.
'Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari
mnekn amnl yang baik yang tel.ah mnelm ktrjaknn dnn
Kami ampuni kesaLahan-lusal.ahan merekn, bersama

pmghuni-penghuni surga, sebagai janji yang bmnr yang
tekh dyanjikan lupada muekn.'(al-Ahqaaf: 16)

Balasan itu memperhitungkan amal yang paling

baik. Aneka keburukan itu diampuni dan dimaaf-
kan. Mereka kembali ke surga bersama para peng-

huninya yang utama. Itulah pemenuhan janji suci
yang dijanjikan kepada mereka di dunia. Allah tidak
akan mengingkari janji-Nya. Itulah balasan yang
melimpah, banyak, dan besar.

Adapun model kedua ialah model penyimpang-
an, kefasikan, dan kesesatan.

'{-;A"i 
G-) ^6-K,5 ;';g.JG e ltv

) t'lt //')+c'b5/t*
"Dan orangyangberknta kepada dua orangibu bapak-
nya, 'Cis bagi kamu berdua. Apakah kamu berdua
mempuingatlan lrcpadnku bahwa aku aknn dibangkit-

kan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat
sebelumku?...."

Kedua orang tua itu beriman. Sedangkan, anak-

nya durhaka dan sangat ingkar hingga tidak ber-
buat baik kepada keduanya. Maka,dia berkata
kepada keduanya dengan keji, menusuk, kasar, dan

melukai, "Cis bagi kamu berdua." Anak itu pun
mengingkari akhirat dengan huilah yang hampa,
"Apakah kamu lerdua memperingatkan kepadaku

bahwa aku akan'dibangkitknn, padahal sungguh tehh
berl^alu beberapa umat"sebelumicu ?"

Yakni, generasi terdahulu telah pergi dan tidak
ada seorang pun di antara mereka yang kembali.
Baginya, kiamat berarti habisnya ajal, dan ke-
bangkitan berarti habisnya usia kehidupan dunia.
Tidakada sebrangpunyang mengatakan akan ada
pembalasan. Padahal, generasi yang telah lalu akan
dibangkitkan pada masa generasi yang akan
datang. Hal itu bukanlah main-main dan senda
gurau. Namun, merupakan perhitungan akhir bagi
semua rombongan setelah semuanya berakhir.

Kedua orang tua melihat dan mendengar ke-
ingkaran dan kekafiran anaknya. Keduanya ter-
cengang oleh apayang dikatakan anakdurhakaitu
tentangTuhan dan orang fuanya. Perasaan kedua-
nya bergetar menerima serangan dan makian itu.
Dengan lirih keduanya berkata,

'k;;ls;lyg;llgrfit(#.\16
"...Lalu kedua ibu bapaknya memohon pertolongan

kepada Allah seraya mengatakan, 'Celaka kamu,

berimanlah! Sesungguhnya janji Allah itu adalah
benar. . .."t

Dari ucapan keduanya tergambar keterkejutan
atas kengerian kata-kata yang didengarnya. Se-

dangkan, si anak tetap bercokol dalam kekafrannya
dan berkutat dalam keingkarannya.

t:*{;'r\futiJyl:scl;*
"Lalu dia berlwta, 'Ini tidak lain hanyalnh dongmgan

nrang-nrang yang dnhulu belnka.'" (al-Ahqaaf: 17)

Karena itu, Allah mengatasi anak ini dengan
memastikan tempat dia kembali,

# ne i AeI6i # -h'rii a4- i)

tt;-vafffe$As
'Merekn itulnh orang-orangyang telnh pastl azab atas

mereka bersam.a umat-umat yang telnh berlalu sebelum
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mereka dari jin dan manusia. Sesunguhnya mereka

adalnh nrang-orang yang merugi." (at-Ahqaaf: 18)

Keputusan yang ditetapkan bagi anak ini dan
sejenisnya ialah siksa yang diraih oleh kaum yang
ingkar dan mendustakan. Jumlah mereka banyak
dan dilakukan oleh beberapa generasi yang lalu,
baik dari kalangan jin maupun malaikal Siksa ini
selaras dengan ancaman Allah yang benar yang
tidak mengingkari dan mengubah janji-Nya.

"Sesungguhnya merekn itu adalah zrang-orang lang
merugi."Adakah kerugian yang lebih besar dari-
pada kerugian keimanan dan keyakinan di dunia?

Kemudian di akhirat merugi keridhaan dan kenik-
matan. Azablah yang pantas diterima oleh kaum
yang ingkar dan menyimpang.

Setelah -"nj"tu.t * ;;", dan balasan secara
umum, baik unfuk orang yang mendapat hidayah
maupun yang sesat, Allah menggambarkan per-

hitungan dan penilaian yang rinci bagi setiap indi-
vidu secara tersendiri.

$6,16J {,"@,A$,*EY;W
'Dan, bagi mnsing-masingmnela dnajat mmurut apa

yang tel"ah mneka lurjaltnn dan agar Allah mencukup'

knn bagi mnekn bal.asan pekerjaan-pelurjaan mnela,
s ednng mnela tiada dirugilmn. " (al-Ahqaaf: 19)

Setiap individu memiliki peringkat dan amalnya
sendiri menurut batasan pembalasan bagi setiap
golongan.

Inilah dua model utama manusia. Penyajian ke
duanya dalam uslub seperti ini, yaitu yang terfokus
pada dua individu sebagai pribadi, bertujuan supaya

lebih menyentuh, mendalam, dan menghidupkan
ilustrasi. Seolah-olah ia merupakan realita.

Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan
bahwa kedua individu tersebut adalah manusia itu
sendiri. Namun, tidak ada satu pun di antara riwayat
ini yang sahih. Sebaiknya kita menganggap kedua
tampilan individu itu sebagai ilustrasi dan model
yang disajikan secara bergiliran. Pertama-tama di.
sajikan model kesatu,

'Mereka itulah orang-zrang yang Kami terima dari
mnekn amnl yang baik yang tel.ah mnekn kerjalan dnn

Kami ampuni kesaLahan- lssalnhan mere kn, ber sama

penghuni-pmghuni surga, sebagai jaryi yang bennr yang

tekh dij anj iknn leepadn mne ka." (al-Ahqaaf: 16)

Model ini diikuti dengan model kedua,

'Merekn itulnh orang-orangyang tekth pasti a4ab atas

merekn bersama umat-umat yang telnh berlalu sebelum

mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mneka

adalnh nrang-nrang y ang merugi." (al-Ahqaaf: 18)

Akhirnya, dipungkas dengan,

'Dan, bagi mnsing-masingmnekn duajat menurut apa

yang telnh mnelm kerjaknn dan agar Allah mmcukup-

knn bagt mereka balnan pekerjaan-pekerjaan mereka,

sedang mnelm tiada dirugiknn. " (al-Ahqaaf: 19)

Ketiga ayat ini mengisyaratkan bahwa yang
dimaksud adalah model rnanusia yang disajikan
berulang-ulang.

t**

Kemudian Allah memperhadapkan mereka di
depan pemandangan nyata pada hari perhitungan
yang mereka ingkari,

t:bif 'co$$i^t\td{Fi6tlV}tip
i,:)k;iK.e#i4\T";;Fitr:6Ag()

t:,fr{E'{,11i;ie
'Dan, ingatlah letika zrang-orang knfir dihadaplmn
ke neralrn, (kepada mercka dikatakan), 'Kamu telnh

menghabiskan rerykimu yang baik dal"am luhidupan
duniawimu (saja) dan lmmu telah bersenang-sennng

dengannya. Makn, pada hari ini kamu dibalas dengan

azab yang mrnghinakan karena knmu telnh menylm-
bongknn diri di muka bumi tanpa h"ak dan kamu telah

fasik.'' (aI- Ahqaaf: 20)

Pemandangan itu sangat cepat dan tajarn, tetapi
menjamin penyrngkapan yang dalam dan luas. Itu-
lah pemandangan digiringnya mereka ke neraka.

Pada saat mereka digiring dan menghadapi neraka,

maka dikatakanlah-lantaran keberpalingannya ke
tika di dunia-kepada mereka, "Kamu telah meng'

habislnn re<pki'mu yang baik dal"am kehidupan dunia'
wimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang de-

ngannya...."
Ya, mereka telah memiliki aneka kebaikan.

Tetapi, semuanya dihabiskan dalam kehidupan
dunia dan tidak menyimpannya sedikit pun unhrk
akhirat. Mereka bersenang-senang dengannya
tanpa memperhihrngkan sedikit pun untuk akhirat.
Mereka menghabiskannya seperti binatang guna
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meraih kelezatan semata tanpa melihat akhirat,
tanpa bersyrkur atas nikmat Ailah, dan tanpa me-
melihara diri dari perbuatan keji atau haram. Karena
itu, mereka memiliki dunia, tidak memiliki akhirat.
Mereka membeli kenikmatan yang sekejap di bumi
untuk mendapatkan kengerian yang merentang,
yang batas ahkirnya hanya diketahui Allah,

"...Maka, pada hari ini kamu dibalas dengan agb
yang menghirnlan knrmn knmu tzlah menyombongknn

diri di mulm bumi tnnpa hnk dnn lamu tel"ahfasik"(al'
Ahqaaf:20)

Setiaphambayang congkak dibumi, berarti dia
congkak tanpa alasan yang benar. Kaiena, kebesar-
an itu hanya milik Allah, bukan milik siapa pun di
antara hamba-Nya, baik sedikit maupun banyak.
Azab yang menghinakan merupakan balasan yang
adil bagi orang yang congkak di bumi.

Jadi, balasan kecongkakan ialah kehinaan. Balas
an kefasikan terhadap manhajAllah dan jalan-Nya

berakhir pada kehinaan seperti itu, sebab keagung-
an itu milikAllah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.

Demikianlah satu segmen surah yang menyaji-
kan dua model manusia berikut balasan keduanya
berupa pemandangan yang hanya diberikan bagi
orang-orang yang mendustakan akhirat, yang me-
nyimpang dari manhaj Allah Ta'ala, dan yang enggan
untuk menaati-Nya. Surah tersebut menyentuh
qalbu manusia dan mengobarkanfitrahyang sehat
dan lurus guna menempuh jalan yang mengantar-
kan kepada keselamatan.
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"Dan ingatlah (Huud) saudara kaum'Aad yaifir
ketika dia memberi peringatan kepada kaum-
nya di al-lihqaaf. Sesungguhnya telah ter-
dahulu beberapa orang pemberi peringatan
sebelumnya dan sesudahnya (dengan mengata-
kan), Janganlah kamu menyembah selain
Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan
ditimpa azab h;afi yang besar:' (21) Mereka
menjawabr'Apakah kamu datang kepada kami
untuk memalingkan kami dari (menyembah)
ilah-ilah kami Maka, datangkanlah kepada
kami azab ya"ng telah kamu ancamkan kepada
kami jika kamu termasuk orang-orang yang
benar.' (22) Iabefl<ata'Sesungguhnya pengeta-
huan (tentang iur) hanya pada sisi Allah dan
aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang
aku diuhrs dengan membawanya" tetapi aku
lihat kamu adalah kaum yang bodoh.' (23) I\dak4
tatkala mereka melihat azab itu berupa awan
yang menuju ke lembah{embah mereka, ber-
katafah merekar'Inilah awan y:rng akan me-
nurunkan hujan kepada kami.' (Bukan)! Bah-
kan, itulah azab yang kamu minta supaya
datang dengan segera. (Yaitu) angin yang
mengandung az,ab y ang pedilL (2a) yang meng-
hancurkan segala sesuatu dengan perintah
TLhannya- Maka, jadilah mereka tidak ada
yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas)
tempat tirggal mereka. Demikianlah Kami
memberi balasan kepada kaum yang berdosa-
(25) Sesungguhnya Kami telah meneguhkan
kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami
belum pernah meneguhkan kedudukanmu
dalam hal itu dan Kami telah mernberikan ke-
pada mereka pendengaran, penglihatan, dan.
hati. Tetapi, pendengaran, penglihatan, dan
hati mereka tidak berguna sedikit pun bagr
mereka. Karenq mereka selalu mengingkari
ayat-ayatATTah dan mereka telah diliputi oleh
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siksa yang dahulu selalu mereka memPerolok-
olokkannya. (26) Sesungguhnya Kami telah
membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan
Kami telah mendatangkan tanda-tanda ke-
besaran Kami berulang-ulang supaya mereka
kembali. (27) Maka' mengaPa yang mereka
sembah selain Allah sebagai Ilah untuk men-
dekatkan diri tidak dapat menolong mereka?
Bahkan, ilah-ilah itu telah lenyap dari mereka.
Itulah akibat kebohongan mereka dan apa
yang dahulu mereka ada-adakan.' (28)

Pengantar
Segmen ini merupakan tur di bidang lain yang

menyajikan masalah yang hendak dipecahkan
surah ini, yang mengambil hati manusia melalui sisi
yang berbeda dari yang ditangani dua segmen
terdahulu. Inilah tur ke negeri 'Aad dan rerunfuhan
negeri lainnya di sekitar Mekah. Mereka bersikap
terhadap rasulnya dan saudaranya, Huud a.s., se
perti sikap kaum musyrikin kepada rasulnya dan

saudaranya, Muhammad saw.. Mereka menentang

seperti kaum musyrikin menentang.
lalu, Hud menanggapinya dengan cara yang

selaras dengan etika kenabian dalam batas-batas

kemanusiaan dan batas-batas fungsinya. Kemudian
mereka disiksa dengan azab yang menghancurkan
lantaran tidak mau mendengarkan peringatan.
Maka, tidaklah berguna kekuatannya, meskipun
mereka sangat kuat. Tidaklah berguna kekayaan-

nya, meskipun mereka sangatkaya. Tidaklah ber-

manfaat pendengaran, penglihatan, dan hatinya,
meskipun mereka sangat cerdas. Dan, tidaklah
berguna tuhan-tuhan yang mereka anggap dapat
mendekatkan diri kepada Allah.

Demikianlah, berdirinya kaum musyrikin Mekah
di hadapan puing-puing generasi terdahulu yang

seperti dirinya, berarti berdirinya mereka di hadap
an tempat kembalinya sendiri. Di samping itu,
mereka pun berdiri di depan garis tegas yang
bersambung. Yaifu, garis kerasulan yang bertumpu
pada pokok yang satu yang tidak akan berubah;
berdiri di depan garis sunnah ilahiah yang tidak
akan berganti dan berubah. Maka, tampaklah pohon

akidah yang akarnya menghunjam serta cabang-

cabangnya menjulang dan menyentuh masa silam.

Pohon itu tetap safu, walaupun zaman berubah dan

tempat berganti.

Penghancuran dan Reruntuhan Kaum'Aad

3!\tn;;;e({\ii,;13iA;L,6uaf ;t5g
:K4; J6evi\ n yY i:,li 
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"Dan, ingatl.ah (Huud) saudara kaum Aad yaitu ke-

tika dia memberi peringatan kepada kaumnya di al-
Ahqaaf Saungguhnya telah terdahulu beberapa orang

pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya (de-

ngan mzrgatalrnn), Janganl.ah lamu mmy emb ah s el"ain

Allnh, wsungguhnya aku k:hawatir knmu aknn ditimpa
azpb hari yang besar."'(al-Ahqaafz 2l)

Saudara Aad adalah Huud a.s. tatkala dia mem-
peringatkan kaumnya di al-Ahqaaf. Di sini A1-

Qur'an menceritakan silat Huud, sifat persaudaraan

dengan kaumnya. Sehingga, tergambarlah hubung-
an kasih sayang antara dia dan mereka; hubungan
kekerabatan yang menjamin mereka simpati dan

berbaik sangka atas dakrvahnya. Hubungan ini se-

perti hubungan antara Muhammad saw. dan kaum-
nyayang bersikap garang dan memusuhinya.

Ahqaaf merupakan jamak dan hagfun yang
berarti pasir yang tinggi dan tebal. Tbmpat tinggal
kaum'Aad berupa bukit-bukit pasir yang terpencar
di selatan Jazirah. Ada pula yang mengatakannya di
Hadramaut.

Allah mengarahkan Nabi saw. agar mencerita-
kan saudara'Aad dan peringatan yang disampaikan
kepada kaumnya di al-Ahqaaf agar beliau merasa
terhibur oleh saudaranya sesama rasul yang mene
rima penyimpangan mereka, padahal Huud itu
saudara mereka. Cerita ini dimaksudkan untuk
memperingatkan kaum musyrikin Mekah akan
kesudahan kaum terdahulu yang setipe dengan
mereka, yang posisinya dekat dan berada di sekitar
mereka.

Saudara'Aad telah memperingatkan kaumnya
dan dia bukanlah orang yang pertama memperingat-
kannya. Sebelumnya ada para rasul yang juga mem-
peringatkan kaumnya,

"Sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang
pemberi pningatan sebelumnya dan sesudnhny a",baik
yang tempat dan waktunya berdekatan dengan
mereka maupun yang jauh. Peringatan itu sam-

bung-menyambung, rangkaian kerasulan itu mem-
bentang, dan persoalan itu bukan sesuatu yang
aneh dan asing-tetapi ia telah dikenal dan familiar.

Huud memperingatkan mereka dengan pe-
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ringatan yang juga disampaikan oleh setiap rasul
kepada kaumnya, 'Janganlah kamu menyembah

selain Allalt, sesungguhnya aku khnuatir knmu aknn
ditimpa apb hari yang besar."

Menyembah Allah Yang Esa merupakan ke-
yakinan hati dan manhaj kehidupan. Menyalahi
keyakinan itu akan berakhir dengan azab yang
besar di dunia atau di akhirat, atau pada keduanya.
Isyarat dengan "a<pb hari yang besar"bermaksud
mengungkapkan hari kiamatyang sangat dahsyat
dan besar.

Bagaimana jawaban kaum Huud terhadap pe-

ngarahan Allah dan peringatan akan azab-Nya ini?

&'*'oar;
"Mereka menjawab, 'Apakah kamu datang kepada
knmi untuk mzmnlinglmn kami dnri (menyembah) ilnh-
ilah knmi? Maka, datangkanlah lrcpada kami a<ab

yang telnh l<nmu ancamknn lupada kami jika kamu
termosuk orang- orang y ang benar. "' (aI- Ahqaafz 22)

Tanggapan mereka adalah berburuk sangka,
tidak mau memahami, menentang pemberi pe-

ringatan, meminta disegerakan fu runnya azab yang
diancamkan, mengolok-olok, mendustakan, dan
tetap bercokol dalam kebatilan dan keangkuhan.

Nabi Huud menyikapi semua itu dengan etika
kenabian, berlepas diri dari segala klaim, dan tetap
berdiri di atas batasnya, tidak melampauinya,

K"3,#:-r,5ofcK&gr^;$r;l-tu
&<j'ae:'

"Ia bukata, 'Sesungguhnya pengetahuan (tmtang itu)
hnny a p ada stsi Allah dan aku fonl o) meny amp aiknn
lupadamu apa y ang aku diutus dengan membawany a.

ntupi, aku lihnt lamu adal"ah kaum yang bodoh. "'(al-
Ahqaaf:23)

Aku memperingatkanmu dart azab semata-mata
karena aku ditugaskan untuk itu. Aku tidak tahu
kapan janji-Nya tiba dan bagaimana bentuknya. Hal
itu hanya diketahui Allah. Aku hanya menyam-
paikan risalahAllah. Aku tidakmemiliki klaim apa
pun dan aku tidak memiliki kekuasaan di samping
Nlah. "Tetapi, aku lihat kamu adalah kaum yang
bodoh" dan dungu. Kedunguan dan kebodohan
manakah yang lebih keji daripada menyambut pem-
beri peringatan yang memberikan nasihat dan

saudara dekat dengan pendustaan dan penen-
tangan?

Untaian perdebatan panjang yang indah ini di
antmaHuud dan kaumnya disuguhkan guna men-
capai tujuan utama. Yaitu, agar mereka tidak me-
nentang Huud dan tidak meminta disegerakannya
azab. I
,u 2 t z / z o -l z(H3,e6\J6;i.,3Ji*u",\;ii\a;
K;r&:dtrsw.Ur:rryi6;"5
cca:^frigJfaj:tHSQ:A"6,

#:ryt{,r;rt
'Maka, tatkala merekn melih"at azab itu berupa awan
yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah
merekn, 'Inilah auan yang alan menurunkrm huian
kepada kami.' (Bukan)! Bahkan, itulah azab yang
knmu mintn supaya dntang daryan segua. (Yaitu) angtn

y ang mengandung aznb y ang pedih, yang menghancur-
knn segaln sesuatu dengan perintah Tuh.annya. Makn,
jadikh merekn tidak ada yang kelihatan lagi kecuali
(bekas-bekas) tempat tingal mereka. Demikianlah
Kami memberi balnsan kepada kaum yang berdosa."
(al-Ahqaaf: 24-25)

Beberapa riwayat mengatakan bahwa mereka
diterpa panas yang hebat dan tidak kunjung turun
hujan, sementar4 ifu asap panas dan kering meng-
gulung di angkasa. Kemudian Allah menggiring
awan, sehingga mereka bersukacita, lalu keluar
rumah menyambutnya ke lembah-lembah. Mereka
mengira bahwa awan itu membawa air. ' Bnkanlah
merekn, 'Inil"ah auan yang aknn menurunlmn huian
kepadn knmi."'

Datanglah bantahan atas dugaan mereka dengan
realitas, "Bukan! Bahknn, itulah azab yang kamu
minta supaya dntang dtngan segera. Yaitu, angin yang
mengandung aaab yang pedih, yang menghancurkan
segala sesuatu dengan perintah Tfuhannya." Itulah
angin yang sangat panas lagi lebat sebagaimana
dikemukakan dalam surah lain,

'Angrn itu tidnk membiarlmn apa pun yang dilnndnnya
melainkan dij adikanny a seperti serbuk. " (adz-Dza-
ariyaatz 42)

TeksAl-Qur'an menggambarkan angin itu hidup,
dapat memahami, dan diperintah menghancurkan,
"Yang menghnncurkan segal.a sesuatu dengan perintah
Tilhnnnya."Itulah fakta alam semesta yang banyak
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dikemukakan Al-Qur'an kepada individu. Wujud itu
hidup dan setiap kekuataannya dapat menyadari.
Semuanya memahami perintah Rabbnya dan
mengacu ke tujuan yang diperintahkan-Nya.

Manusia merupakan salah satu kekuatan alam.
Tatkala dia beriman dengan sungguh-sungguh dan
membuka hatinya untuk menerima pengetahuan
tentang Allah, maka dia dapat memahami aneka
kekuatan alam yang ada di sekitarnya dan meres-
ponnya. Juga merespon Allah bersama alam se-

mesta layaknya makhluk hidup yang dapat me-
mahami. Tetapi, tidak memiliki penampilan fisik
layaknya kehidupan dan pemahaman yang dikenal
manusia. Jadi, segala sesuatu memiliki ruh dan
kehidupan. Namun, kita tidak memahami ini sebab
kita terhijab dari hal-hal batiniah dan hakikat oleh
lahiriah dan sosok kita sendiri. Alam semesta di
sekitar kita kaya akan aneka rahasia, tetapi ter-
selubung dengan tirai. Ia dapat dipahami oleh mata
hati yang terbuka, bukan dengan mata lahir.

Angin telah menunaikan apayang diperintahkan
kepadanya. Maka, ia menghancurkan segala se.
suafit.' Maka, j adilnh mnelai tidak ada y ang lulihntan
lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka,"
Adapun diri mereka binatang ternak, benda-bend4
dan hartanya tidak lagi tampak. Kini tinggallah
puing-puingyang lengang dan sunyi. Di sanatiada
lagi rumah dan kepulan asap dari dapur.

' D emiki.anlnh Knmi m.embui b al"os an lcep adn lmum

yang berdosa. 'Itulah sunnah yang berlaku, ditetap
kan, dan dialami oleh kaum yang berdosa.

Di depan pemandangan kehancuran dan rerun-
tuhan, seseorang melirik hadirin yang seperti diri-
nya dan menyelami hati mereka yang membuat
qalbunya berdebar.

\#' &J 61;3 )-t"&k b[4- &k Jtr

Ji#'E:w&6d13i',-u;J1fr-1s
,41 *u,5t 33$Kt, tr t ii'6'{;

#l'tti6"^\i,g1f1.3Y)
"Sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan
merelw dalam hal-hal yang Kami belum pernah me-

neguhknn kedudulamnu dalnm h"at itu dai Kaml telnh

memberilwn krpadn mnekn p mdmgaran, p englihntan,
dnn h.ati. Tetapi, pendengaran, penglih"atan, dan hati

mnekn tidak berguna sedikit pun bagi merekn. Karerut,

merekn selnlu mengingknri ay arayat Allnh dnn merekn

telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka

memperolok-olokknnnya." (al-Ahqaaf: 26)

Mereka itulah orang-orang yang dihancurkan
angin yang diperintahkan supaya membinasakan.
Kami telah meneg.ihkatr kedudukan mereka dalam
hal-hal yang Kami belum pernah mengukuhkan ke
dudukan dalam hal itu, yaitu dalam kekuatan, ke-
kayaan, ilmu, dan harta benda. Kami pun telah mem-
beri mereka pendengaran, penglihatan, dan hati.

Kadang-kadang Al-Qur'an mengungkapkan ke-
kuatan indrawi dengan qalbu dan kadang-kadang
dengan fu'ad, lubb, dan akal. Yang dimaksud oleh
semua istilah ini ialah pemahaman atas suatu
bentuk dari berbagai bentuk. Namun, semua indra
dan alat pemahaman tersebut tidaklah berguna
sedikitpun sehingga hilanglah rasa, cahaya, sinar,
dan pemahaman. Maka, mereka diliputi dengan
azab dan bencana karena apa yang senantiasa
mereka perolokolokkan.

Pelajaran yang berguna bagi orang yang me-
miliki pendengaran, penglihatan, dan qalbu ialah
hendaknya orang yang memiliki kekuatan tidak ter-
tipu dengan kekuatannya, orang kaya tidak tertipu
dengan hartanya, dan orang berilmu tidak tertipu
dengan ilmunya. Inilah salah satu kekuatan alam
semesta yang dikuasakan kepada para pemilik
kekuatan, kekayaan, ilmu, dan harta benda. Ke-
mudian kekuatari itu menghancurkan segala se-

suatu dan membiarkan mereka tidak dapat melihat
kecuali tempat tinggalnya tatkala Allah menyiksa
mereka dengan sunnah-Nya yang diberlakukan
atas orang-orang yang berdosa.

Angin merupakan kekuatan yang bekerja me-
nurut kebiasaan sesuai dengan sistem alam yang
ditetapkan Allah. Dia mengutusnya tatkala me-
ngufusnya untuk menghancurkan. Ia berlalu pada
jalan semesta dan bekerja selaras dengan aturan
yang ditetapkan. Maka, tidaklah perlu melanggar
aturan alam, sebagaimanayang dilakukan oleh para
pengkhayal. Pemilik aturan yang telah ditetapkan
adalah Pemilik takdir yang telah diketahui. Setiap
peristiwa, gerakan, kecenderungan, individu, dan
benda diperhitungkan menurut perhitungan-Nya
dan tercakup oleh tata aturan-Nya.

Angin, seperti halnya kekuatan lainnya, ditakluk-
kan atas perintahTuhannya. Ia berembus dan me
laksanakan apa yang ditetapkan Allah baginya di
dalam kerangka aturan yang ditetapkan baginya
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dan bagi semua wujud. Seperti halnya kekuatan
angin, kekuatan manusiapun ditaklukkan bagi apa
yang dikehendaki Allah.

Ada beberapa kekuatan alam yang ditaldukkan
bagi kekuatan manusia berkenaan dengan apayang
dikehendaki Allah. Tatkala manusia bergerak, se-

benarnya mereka hanya melaksanakan perannya di
alam wujud ini agar tercapailah apa yang dike-
hendaki Allah dari mereka sesuai kehendak-Nya.
Kebebasan kehendak mereka untuk bergerak dan
memilih merupakan bagian dari aturan universal
yang berujung pada keserasian alam semesta se
cara umum. Segala sesuafu ditetapkan dalam kadar
tertentu yang tidak mengenal kekurangan dan
kekacauan.

Bagian ini diakhiri dengan pelajaran universal
dari puing-puing negeri kaum'Aad dan selainnya
bagi orangorang di sekitarnya,

# *sr c 15 tirr G K;-6 (K1fr i6i
(,C. j4'ie;'ev3Ailriti"i;t! ;b&:t6-
g1';6.:,3ftfr;fjL-,"r'-t5:#4;LASrq;
" S e s unggu hny a Knmi telnh m.smb inns oknn ruger i - ru geri
di sekitarmu dan Kami telah mendatangkan tanda-
tanda kebesaran Kami berul"ang-ul"ang supaya mereka

kembali. Makn, mengapa yang merekn sembah selnin
Allah sebagai ll"ah untuk mendekntkan diri itu tidak
dapat menolong merekn? Bahknn, ilah-il"ah itu telah
hrlop dari merekn. Itul"ah akibat fubohongan mereka

dan apa yang dahulu mereka ada-adakan " (al-
Ahqaaf: n-28)

Allah telah membinasakan penduduk negeri
yang mendustakan para rasulnya diJaztah Arab
seperti kaum'Aad di al-Ahqaaf (selatan Jazkah),
kaumTsamud di al-Hijr, (utaraJazrah), kaum Saba
diYaman, dan Madyanyang terlewati oleh mereka
saat menuju Syam. Demikian pula negeri kaum
I-uth. Mereka melintasinya saat menuju utara pada

musim panas.

Allah memvariasikan ayat-ayat-Nya dengan
harapan kaum pendusta itu kembali kepadaTuhan-
nya, namun mereka terus berbuat sesat. Maka,
Allah menyiksa mereka dengan berbagai jenis azab
yang pedih seperti dituturkan oleh generasi beri-
kutnya dan diketahui manusia sesudahnya. Kaum

musyrikin Mekah mendengar cerita itu dan melihat
jejaknya pada perjalanan pagi dan petang hari.

Melalui jejak tersebut perhatian mereka diarah-
kan kepada hakikat yang realistis. Yaitu, sesung-
guhnyaAllah telah menghancurkan kaum musyri-
kin sebelumnya dan telah membinasakan mereka.
Sedangkan, tuhan-tuhan yang mereka sembah
selain Allah tidak dapat menyelamatkannya. Pada-

hal, mereka mengira tuhan-tuhan itu akan men-
dekatkannya kepada Allah. Namun, justru tuhan-
tuhan ifulah yang menyebabkan hrrunnya murka
dan siksa-Nya.

'Makn, mengapa yang mnelm sembah selain Allnh
sebagai llnh untuk mendzkntkan diri itu"ttdakdapat
menolong mereka? "Bahkan, ilah-ilah itu telah
Itnyop dari mereka"dan meninggalkan mereka sen-
dirian tanpa mengetahui jalan pulang sedikit pun,
apalagi menturtun dan menyelamatkan mereka dari
siksa Allah.

"Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yng
d"ahulu mere ka ala-odnltan. "Ihrlah kebohongan dan
perbuatan mengada-ada. Itulah kesudahan dan
kenyataannya, yaifu kebinasaan dan kehancuran.
lalu, apa yang ditunggu oleh kaum musyrikin yang
menyembah tuhan selain Allah dengan meng-
anggapnya bahwa tuhan itu akan mendekatkan
mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya?
Inilah akibatnya dan itulah kesudahannya.

ireS6i'Ji!;;'ft '1H-,rle:';;

^:t'A; 

+;j,fi & A't i U t/. J K. ;,i
A,!,iiqj,* j,$tJ{ioj'iia-;7,*;s
J-.lr3i';L6ti^'6v;JJ&#que
is:"5;l(&Ji!;2)4&,ll5,plit;

'6W'uK'" 
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"Dan, ingatlah ketika Kami hadapkan se-
rombongan jin kepadamu yang mendengarkan
Al-Qyr'an. Maka, tatkala mereka menghadiri
pembacaamnyq lalu mereka berkatar'Diarnlah
kamu!' Ketika pembacaan telah selesai, mereka
kembali kepada kaumnya untuk memberi
peringatan. (29) Mereka berkata,'Hai kaum
kami, sesungguhnya kami telah mendengarka^n
kitab (Al-QlLrr'an) yang telah diturunkan se-

sudah Musa yang membenarkan kitab-kitab
yang sebelumnya lagi memimpin kepada
kebenaran dan kepada jalan yang lurus. (30)

Hai kaum kami, terimalah (seruan) orangyang
menyeru kepada Allah dan berimanlah ke-
pada-Nya" niscaya Allah akan mengampuni
dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari
aza;b yang pedih. (3t) Dan, orang yang tidak
menerima (seruan) orang yang menyeru ke-
pada Allah, maka dia tidak akan melepaskan
diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak
ada baginya pelindung selain Allah. Mereka
itu dalam kesesatan yang nyata-' (32) Apakah
mereka tidak memperhatikan bahwa sesung-
guhnya Allah yang menciptakan langit dan
bumi serta Dia tidak merasa payah karena
menciptakannya, berkuasa menghidupkan
orang-orang mati? Ya, (bahkan) sesungguhnya
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (33) Dan'
(ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir
dihadapka^n kepada neraka., (dikatakan kepada
mereka),'Bukankah (mb) ini benarP Mereka
menjawabr'Ya benar, demi Tirhan kami.'AUah
berfirmanr'Maka, rasakanlah azab ini disebab-
kan kamu selalu ingkar.' (34) lvlaka,bersabarlah
kamu seperti orang-orang yang mempunyai
keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar
dan janganlah kamu meminta disegerakan
(a"b) bagi mereka. Pada hari mereka melihat
azab y ang diancamkan kepada merekan maka
mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di
dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Ini-
lah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak
dibinasakan melainkan kaum yang fasik." (35)

Pengantar
Inilah bagian terakhir tur dalam masalah yang

hendak dipecahkan surah ini. Yaitu, rangkaian kisah
sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an.
Mereka saling mengingatkan supaya diam. Qalbu
mereka tenteram dalam keimanan. Kemudian
mereka kembali kepada kaumnya seraya mem-
peringatkan yang lain, menyeru kepada Allah,
menggembirakannya dengan ampunan dan kese-

lamatan, dan mewanti-wanti mereka dari kesesatan
dan keberpalingan.

Tur ini dirangkai dalam bentuk kisah, disajikan
dengan ilustrasi, dan digambarkan sentuhan Al-
Qur'an terhadap jin dengan sentuhan yang ter-
gambar dalam kata-kata mereka, "Diamlah!" Yakni,
tatkala Al-Qur'an masuk ke telinganya. Sentuhan itu
tergambar dari cerita tentang Al-Qur'an yang
mereka sampaikan dan semkan kepada teman-
temannya.

Semua itu semestinya dapat menggerakkan
qalbu manusia sebagai penerima Al-Qur'an yang
utama. Tentu saja hal itu sangat menyenhrh dan ber-
kesan. Juga dapat merebut perhatian qalbu dengan
mendalam dan tajam.

Pada saatyang sama ungkapan jin mengisyarat-
kan hubungan antara kitab Musa dan Al-Qur' an ini.
Hakikatyang dipahami jin dan dilupakan manusia
ini menyatakan hubungan itu. Tidak diragukan lagi
bahwa pada kilasan tersebut terdapat pemberita-
huan yang dalam dan selaras dengan apa yang di.
sajikan dalam surah ini.

Demikian pula dalam tuturan jin disuguhkan
isyarat tentang kitab alam semesta yang terbuka.
Juga disuguhkan dalil yang menunjukkan kekuasa-
an Allah yang nyata pada penciptaan langit dan
bumi yang membuktikan kekuasaan-Nya untuk
menghidupkan dan membangkitkan. Ihrlah masa-
lah yang diperdebatkan manusia sekaligus di-
ingkarinya.

Berkaitan dengan centa ba'ak Jebangkitan', di-
tayangkanlah salah safu pemandangan hari kiamal
'Dan, (ingatlah) hari (ketika) orang-lrang kartr di-
hndapknn kep adn neraka. "

Di akhir bagian ini dikemukakan pesan bagi
Rasulullah supaya bersabar dalam menghadapi
mereka dan tidak meminta disegerakan azab untuk
mereka serta membiarkan mereka hingga ajal yang
telah ditetapkan. Ajal itu sangat dekat, seolah-olah
tinggal sesaat di siang hari. Inilah pelajaran yang
sangat dalam sebelum mereka dibinasakan.
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Penyiaran Al-Q,trr'an kepada GolonganJin

g3 t\a"j(a,r'-; * : .li ;y qffni\;
Gey4i41iri;GnTji,;rrlubJ:;
6;e-;'vJjt qt,- (';;"ti$r;$U 6 $
# g* J -6 4i Jr:' x rli.:6.q6 G,
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6:,4;15,;i & A,-(i U t4, K. ;'!
A5,i?Qj--*i'n5A'i-'iia-r,;e;1
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{t:."5;li'E-Jr}i'-19:41:Al;J"5'it5

ti$rAfi6ajL
'Dan, ingatkth ketika Kami hndnpknn suombonganjin
kepadamu yang mendengarkan Al-Qi an. Maka,
tatknla merelrn mengh.adiri pembacaannya, lnlu muekn

berkata, 'Diamlah kamu!' Ketika pembacaan telah

selesai, merekn kembali kepada knumnya untukmem-
beri peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami,
sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-

fui an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi
memimpin kepada kebenaran dan lcepada jalnn yang
lurus. Hai knum knmi, terimalnh (seruan) zranglang
menyeru kepada Allah dnn berimanl.ah kepada-Nya,
niscaya Allnh akan mengampuni dosa-d.osa knmu dan

melepasknn kamu d.ari aub yang pedih. pan, orang

yang tidak menerima (seruan) zrang yang menleru

kepada Allah, makn dia tidak aknn melepaslan diri
dari a<ab Allnh di muka bumi dan tidak ada baginya

pelindung selain Allah. Mereka itu dalam lesesatan

yang nyata.' Apakah mereka tidak memperhatiknn

bahwa sesungguhnya All"ah yang menciptaknn langit
dan bumi serta Dia tidak merasa payah karena

menciptnkanny a, b erkuasa menghidupknn zrang- zrang

mnti ? Ya, (b ahknn) s esungguhny a D ia Mah.akuas a atns

segala sesuatz. " (al-Ahqaaf: 29-33)

Ucapan sekelompok jin, karena kekhusuan
mereka saat menyimak Al-Qur'an, mengandung
landasan akidah yang sempurna. Yaitu, mem-
benarkan wahyu, menyatakan kesatuan keyakinan
antara Taurat dan Injil, pengakuan akan al-Haq
yang memberi petunjuk, dan keimanan kepada

akhirat yang membuahkan ampunan atau mem-
buahkan azab melalui aneka amal. Jugapengakuan
akan kekuatan Allah, keesaan-Nya atas makhluk,
kekuasaan-Nya atas hamba, dan kekuasaan men-

ciptakan alam semesta sekaligus menghidupkan
orang mati.

Itulah landasartlandasan yang terkandung dalam
seluruh surah dan masalah-masalah yang ditangani
melalui berbagai segmennya. Semua landasan ini
ditampilkan melaluilisan sekelompok jin dari alam
lain, bukan dari alam manusia.

Sebelum kita menyajikan pembahasan ini, ada

baiknya kita membicarakan ihwal jin dan peristiwa
penyimakannya.

Cerita Al-Qur'an tentang peristiwa keberangkat-
an sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Qur'an
dari Nabi saw. dan cerita tentang apayang mereka
katakan dan lakukan .. . adalah memadai untuk me
negaskan keberadaan jin dan mengokohkan ada-

nya peristiwa itu. Juga untuk menegaskan bahwa jin
ihr dapat menyimakAl-Qur'an yang berbahasaArab
sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah.

Kisah itu pun cukup untuk menegaskan bahwa
jin diciptakan dengan kesiapan untuk menerima
keimanan dan kekafiran serta berkesiapan untuk
menerima hidayah dan kesesatan. Penegasan akan
hakikat ini tidak perlu ditambah dengan argumen
dan penguatan lainnya. Manusia tidak memiliki
kekuasaan unfuk menambah kebenaran yang telah
ditetapkan Allah. Namun, kita akan berupaya men-
jelaskan kebenarhn ini menurut gambaran manusia

Sesungguhnya alam semestayang ada di sekitar
kita kaya akan rahasia, kekuatan, dan makhluk
yang tidak diketahui hakikat, sifat, dan jejaknya.

Kita hidup di dalam pangkuan kekuatan dan rahasia
ini. Tetapi, kita hanya mengetahui sedikit dari
rahasia itu dan lebih banyak yang kita tidak ketahui.
Pada setiap hari kita menyingkap sebagian rahasia
ini, dan memahami sebagiari kekuatan. Juga mem-
perkenalkan kepada sebagian maktrluk tentmg zat"

sifat, dan kadang-kadang tentang jejak kekuatan
tersebut yang ada di dunia nyata di sekitar kita.

Kita masih berada di permulaan jalan untuk me
mahami alam semesta di mana kita, bapak-bapak
kita, dan nenek moyang kita hidup, serta anak cucu
kitahidup di salah satu bagian bumiyang kecil dan
teramat kecil. Yaitu, di planet bumi yang tidak ada
apa-apanya jika dibandingkan dengan ukuran atau
timbangan alam semesta.

Jika apa yang kita kenal sekarang-dan kita masih
ada di permulaan jalan-dibandingkan dengan pe-
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ngetahuan manusia lima abad yang lalu . . . maka itu
dapat dipandang lebih mengagumkan daripada ke-

kaguman jin. Jika lima abad yang lalu ada seseorang

berkata kepada orang lain mengenai salah satu
rahasia atom yang kita bicarakan sekarang, niscaya
mereka memandangnya gila atau mereka me-
nyangka kita berbicara tentang sesuatu yang lebih
asing daripada jin.

Kita terus mengetahui dan menyingkap dalam
batas-batas kemampuan manusia yang disiapkan
sebagai khalifah di muka bumi selaras dengan
aneka tuntutan kekhalifahan ini di wilayah yang
ditaklukkan Allah bagi kita. Yaitu, agar Dia me-
nyingkapkan aneka rahasianya kepada kita dan
agar ia (alam dan rahasianya) tunduk kepada kita
sehingga kita dapat melaksanakan tugas ke-
khalifahan di muka bumi.

Pengetahuan dan penyingkapan kita yang se-

laras dengan tabiat dan rentang usia manusia
meskipun Allah telah menaklukkan berbagai ke-
kuatan alam dan menyingkapkan aneka rahasianya
kepada kita, . . . adalah tidak melampaui wilayah itu.
Yakni, wilayahyang kita butuhkan untuk tugas ke-
khalifahan di bumi ini serta tidak melebihi hikmah
dan takdir-Nya.

Kita akan menyingkap dan mengetahui banyak
hal. Aneka keajaiban dan kekuatan alam semesta ini
akan disingkapkan kepada kita, yang di antaranya
adalah rahasia atom yang apabila dibandingkan
dengan alam semesta bagaikan mainan anak-anak.

Namun, kita akan tetap berada dalam batas wilayah
pengetahuan yang ditetapkan bagi manusia, dalam
batas wilayah firmanAllah, "Tidnklnh lamu dibni
ilmu lcecuali sedikit." Sedikit jika dibandingkan
dengan aneka rahasia dan keghaiban yang ada di
alam wujud yang tidak diketahui kecuali oleh
Pencipta dan Pengaturnya. Juga dalam batas
deskripsi ilmu-Nya yang tidak terbatas dan sarana
pengetahuan manusia yang terbatas seperti di-
tegaskan dalam firman-Nya,

"Seandninya segala pepohonan yang adn di bumi men-

j adi p ena dnn lautan mmj adi ilnnny a, l"alu ditambah
dengan tujuh lautan lagi, niscaya kalimat-knlimat
Alkh tidnk akan habis."

Dalam kondisi demikian, kita tidak dapat me-
mastikan ada atau tidak adanya sesuatu. Jusa tidak
dapat memastikan ada atau tidak adanya gambaran

sesuafu yang bertalian dengan alam gaib yang tidak
kita ketahui dan rahasia serta kekuatan alam wujud
ini. Karena, alam gaib itu berada di luar jangkauan

akal kita atau pengalaman realistis kita. Bahkan, kita
tidak dapat memahami rahasia yang ada di balik
tubuh kita sendiri, perlengkapan, dan dayanya.
Apalagi, memahami rahasia akal dan ruh kita.

Di sana ada sejumlah rahasia yang tidak ter-
cakup ke dalam program yang sama sekali tidak
dapatkita ungkap. Ada sejurnlah rahasiayang tidak
tercakup ke dalam program yang tidak dapat di-
ungkapkan hakikatnya. Sehingga, kita hanya meng-

ungkap sifat, jejak, atau wujudnya semata, sebab
penyingkapan itu tidak berguna bagi tugas ke-
khalifahan kita di bumi.

JikaAllah mengungkapkan sebagian rahasia dan
kekuatan itu kepada kita dalam kadar tertentu
melalui firman-Nya, bukan melalui pengalaman dan
pengetahuan kita yang bersumber dari kekuatan
yang dianugerahkan kepada kita dari sisi-Nya,
maka dalam kondisi ini sepatutnya kita menyambut
karunia ini dengan menerima, bersyukur, dan ber-
serah diri. Kita menerimanya apa adanya tanpa me-
nambah dan menguranginya. Sebab, satu-safunya
sumber yang kita memperoleh pengetahuan ini
daripadanya tidak memberikan kecuali sebesar itu
dan tanpa tambahan. Di sana tidak ada sumber lain
yang kita dapat menerima rahasia semacam ini.

Dari nash Al-Qur'an (surah al-Jinn), pendapat
yang sahih mengungkapkan bahwa surah itu
mengungkapkan peristiwa jin itu sendiri. Dari nash
lain yang bertebaran dalam Al-Qur'an tentang jin,
dan dari hadits-hadits Nabi yang sahih tentang
kejadian ini, kita dapat memahami beberapafalda
tentang jin dan tidak lebih dari itu.

Beberapa fukta itu menyimpulkan bahwa di sana
ada suatu makhluk yang bernama jin. Ia diciptakan
dari api sebagaimana perkataan iblis di dalam kisah
Adam, 'Aku lebih baik daripada dia. Engkau men-

ciptakan aku dari api, sedang Engkau menciptakan
Ad"am dari tannh."Ibhs merupakan bagian dari jin
sebagaimana ditegaskanAllah, '1.. I{ecuali iblis. Dia
dnri gohngan j in y ang lumudinn mnndurlt"akni printnh
Tuhnnnya."Jadi, asal-usul iblis itu dari jin.

Dari fakta itu disimpulkan bahwa makhluk itu
(in) memiliki karakteristik yang berbeda dengan
karakteristik manusia. Di antaranya ia diciptakan
dari api. Ia dapat melihat manusia, tetapi manusia
tidak dapat melihatnya sebagaimana ditegaskan
Allah tentang iblis, yaitu jin, "Sesungguhnya ia dan
kelompoknya dapat melihatmu, sedang kamu tidak
d"apat melilnt mereka. "

Jin memiliki kelompok-kelompok tertentu yang
mirip dengan kelompok manusia yang tergabung
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dalam kabilah dan jenis didasarkan atas firman di
atls, "Dia dan kelompoknya dapat melihatmu."Jin
memiliki kekuatan untuk hidup di planet bumi ini,
tetapi kita tidak tahu di mana dia. Ini berdasarkan
firman Allah kepada Adam dan iblis, "Turunlah,
sebagian lcamu mnupakan musuh bagi sebagian yang
lnin. Karnu memiliki tempat tinggal dan kzsmangan di
bumi hingga waktu tertmtu."

Jin yang ditaklukkan kepada Sulaiman dapat
melakukan beberapa pekerjaaan di bumi untuk
Sulaiman. Hal ini memastikan bahwa mereka di-
bekali dengan kemampuan hidup di dunia.

Jin juga memiliki kemampuan hidup di luar
planet ini sebagaimana ditegaskan dalam firman
Allah yang mengisahkan jin,

"Sesungguhnya knmi telnh meruoba mmgetahui rahasia

lnngit. Maka, lmmi mendapatiny a p muh fungan pen-
jagaan yang kuat dan panalt-panah api. Sesunguhnya
kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di
lnngit itu untuk menruri beritn. Namun selmrang barang-

siapa yang mencoba mencuri berita, tentu akan men-

jumpai panah api yang mengintai." (alJinn: 8-9)

Jin dapat mempengaruhi pemahaman manusia.

Jin diizinkan untuk mengarahkan manusia sesat
yang bukan hamba Allah. Hal ini didasarkan atas

nash terdahulu dan atas firman Allah yang me-
ngisahkan dialog dengan iblis si terkutuk,
"Iblis menjawab, Demi kekuasaanEngkau, aku alwn
meny esatlan merelu silnuanya."' (Shaad: 82)

Juga didasarkan atas teks lain yang sejenis.
Namun, kita tidak mengetahui bagaimana jin meng-
goda dan mengarahkan manusia serta dengan cara
apa.

Jin dapatmendengar suara manusia dan mema-
hami bahasanya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya
sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an dan
mereka memahaminya serta terpengaruh olehnya.

Jin juga dapat menerima hidayah dan kesesatan
sebagaimana ditunjukkan dengan ucapan se-

kelompok jin,

"Sesungguhnya di antara knmi ada orang-nratglang
taat dan ada puln orang-zrangyangmenyimpang dari
kebenaran. Barangsiapa yang taat, rnakn mneka itu
benar-benar telnh memilih jalan yang lurus. Adapun
lrang- zrang l ang meny imp ang dari kzbennran, malu
merela menjadi kayu api bagi neraka jalnnam." (aI-

Jinn: la-U)

Juga sebagaimana ditunjukkan oleh keberang-
katan rnereka kepada kaumnya untuk mengajak

mereka kepada keimanan sambil memberi pe-

ringatan. Hal ini terjadi setelah mereka mendapati
keimanan dalam dirinya, sedang mereka mengeta-
hui bahwa jin yang lain belum beriman.

Inilah kadar pengetahuan yang memadai ten-
tang jin. Cukuplah kadar ini bagi kita tanpa perlu
ditambah denganpesuatu yang tidak memiliki dalil.

Peristiwa yang ditunjukkan oleh ayat ini dan
yang ditunjukkan oleh surah al-Jinn semuanya
adalah sahih. Berkaitan dengan ini terdapat se-
jumlah riwayat dan kami hanya akan menyuguhkan
yang paling sahih sebagai berikut.

Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari
Musaddad dan Muslim, dari Syaiban bin Farukh,
dari Abu 'Awanah. Imam Ahmad meriwayatkan
dalam musnadnya mengatakan bahwa'Affan me
riwayatkan dariAbu Awanah. Imam al-HafizhAbu
Bakar al-Baihaqi mengatakan dalam kitabnya,
Dald ilun Nubuwuah, bahwa Abul-Hasan'Ali bin
Ahmad bin Abdan memberitahukannya dari
Ahmad bin'Ubaid ash-Shafar, dari Isma'il al-Qadli,
dari Musaddad, dariAbu Awanah, dariAbu Basyar,
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas r.a., dia
berkata "Rasulullah. tidak membacakan Al-Qur'an
untuk jin dan beliau tidak melihat mereka. Rasu-
lullah dan sekelompok sahabatnya pergi menuju
pasar 'Ukazh. Saat itu setan telah dihalangi
mendapatkan berita dari langit. Mereka dihujani
dengan meteor, sehingga kembali lasi ke kaumnya.
Kaumnya berkata, Ada apa denganmu?'Mereka
menjawab,'Kita telah dihalansi dari mendapatkan
berita dari langit dan kita pun dihujani dengan
meteor.' Kaumnya berkata, Tiada yang meng-
halangimu dari berita langit kecuali suatu hal baru.

Jelajahilah bumi belahan timur dan barat serta
temukanlah apa gerangan yang telah menghalangi-
mu dari berita langit?'

Mereka pun menjelajahi bumi mulai dari timur
hingga ke barat guna mencari tahu apa gerangan
yang telah menghalangi mereka dari berita langit.
Namun, sekelompok setan yang tengah menuju
Tihamah berbelok ke arah Rasulullah yang tengah
berada di sisi batang kurma yang bersandar ke
dindins pasar Ukazh. Beliau dan para sahabatnya
tengah mendirikan shalat fajar. Tatkala mereka
mendengar Al-Qur'an, mereka menyimaknya.
Mereka berkomentar, 'Demi Allah, bacaan inilah
yang telah menghalangimu dari berita langit.'

Karena itu, tatkala kembali kepada kaumnya,
mereka berkat4 Hai laum knmi, sesungguhnya knmi
telah mendengarkan Al-QLf an yang menakjubknn,
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yang memberi petunjuk kepada jalnn yang benar, lnlu
kami beriman kepadany a.'

Dan, Allah menurunkan kepada Nabi-Nya,

'Katakanlah,'Telah diwahyukan kepadaku bahua
telnh mendengarkan sekelompok jin akan Al-QLi an

...."(alJinn: 1-2)

Jadi, yang diwahyukan kepada beliau adalah
perkataan jin."

Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi meriwayat-
kan dengan sanadnya dari 'Alqamah bahwa ia
bertanya kepada Ibnu Mas'ud r.a., "Apakah engkau
ikut menyertai Nabi pada malam tatkala bacaan
beliau didengarkan jin?" Dia menjawab, 'Tidak ada

seorang pun di antara kami yang menyertainya.
Memang pada suatu malam kami pergi bersama-
nya. Kami merasa kehilangan beliau, sehingga
kami mencarinya ke lembahiembah dan selokan.
Kami berkata, 'Mungkin adayang menyambar atau
menculik beliau.'Kami pun melewati malam de-

ngan gelisah, sementara orang lain terlelap.
Ketika pagi tiba, beliau muncul dari arah goa

Hira. Kami berkata, 'Hai Rasulullah, kami kehilang-
an engkau. l-alu, kami mencari-cari, tetapi tidak
menjumpaimu. Sehingga, kami melewati malam
dengan gelisah, sedang orang lain terlelap.'Beliau
bersabda, 'Seorang dai dari kalangan jin mene-
muiku,lalu aku pergi bersamanya. Aku membaca-
kan Al-Qur'an kepada mereka.'

Kemudian beliau membawa kami seraya menun-
jukkan jejak jin dan bekas api unggunnya. Mereka
(para jin) meminta bekal. lalu Nabi bersabda,
'Ambillah tulang-belulang dari binatang yang di-
sembelih dengan menyebut nama Allah. Tillang yang
ada di tanganmu itu lebih baik daripada daging.
Ambillnh kotoran hewan atau pakan tem,ak. Namun,
janganlnh mmyimpulkan bahwa tul"ang d.an lntoran
sebagai santapan saudaramu juga. "'

Muslim menyatakan bahwa lbnu Ishak, menurut
apa yang diriwayatkan Ibnu Hisyam di dalam as-

Sirah menyalikan kisah sekelompok jin, setelah dia
menyajikan kisah keberangkatan Rasulullah ke
Thaif guna mencari bantuan dari kabilah Tsaqif
setelah pamannya, AbuThalib, meninggal dan gang-

guan atas dirinya dan kaum muslimin di Mekah se
makin memuncak. Namun, kabilah Tsaqif menolak
dengan buruk serta menghasut kaum bodoh dan

anak-anak supaya menyakitinya. Sehingga, mereka
membuat kedua kaki beliau berdarah terkena lem-
paran bafu. Kemudian beliau berdoa kepadaTuhan-
nya dengan menyentuh, mendalam, dan mulia,

"Ya Allah, kepada-Mu aku mengadukan lemahnya

k kuatanku, minimnya kiatku, dan kzhirm.an tnh.adap-

ku dari manusia. Wahai ht YangMaha Pengasih di
antara yang mengasihi. Engkau adalah Rnbb kaum
mustadh'afn. Engknu adakh Rnbbku. Kepada siapa-

kah Engknu meny erahknnku ? Kep adn orangj auh y ang

menganiayaku atnulph kepada orang deknt yang diberi
kekuasaan atas diriku[ikn Engknu tidak murka ke-

padaku, maka hatiku lega, tetapi ampunan-Mu ter-

hadapku lebih luas. Aku berlindung dengan cahaya

wajah-Mu yang menyinari kegelapan serta menata
perknra dunia dan akhirat dari tntmpanya diriku oleh

murka-Mu atau dari terjerumusnya aku ke dalam
murla-Mu. Kepuny aan Engknulah lerel.aan, sehingga

Engkau meridhaiku. Tiada daya dan upaya kecuali
knrena p ert o longan- Mu. "

Kemudian Rasulullah. pulang dariThaif menuju
Mekah saat beliau berputus asa dari kebaikan
kabilahTsaqil. Ketika tiba di Nakhla, pada malam
hari dia mendirikan shalat. l,ewaflah sekelompok
jin Nashibin, sebagaimana yang diceritakan Allah,
satu rombongan sebanyak 7 orang. Demikianlah
menurut riwayal l-alu, mereka menyimak bacaan

Nabi saw..

Setelah beliau selesai shalat, jin kembali kepada
kaumnya seraya memberikan peringatan. Mereka
ini telahberiman dan merespons apayang mereka
dengar. Allah menceritakan kisah jin ini kepada
Nabi saw., dalam surah al-Ahqaaf ayat29-31,, 'Dan
ingatlnh ketikn Kami hadapkan serombongan jin ke-

padamu yang mendengarkan Al-QLf an ... dan me-

lepaskanmu dari a<ab yang pedih."Allah juga ber-
firman dalam surah al-Jinn ayatl, "Katalanlah hai
Muhammad, 'Telah diualryukan kepadaku bahua
telah mendengarknn sekumpul.an j in. "'

Demikianlah Ibnu Ishaq menuturkan hingga
akhir kisah.

Ibnu Katsir mengomentari riwayat Ibnu Ishaq,
"Riwayat itu sahih. Namun, ungkapan bahwa jin
mendengarkan bacaan Nabi pada malam itu perlu
direnungkan kembali. Sebab, peristiwa mendengar-
kan terjadi pada permulaan wahyu sebagaimana
ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas tadi. Sedang-

kan, keberangkatan beliau ke Thaif terjadi setelah
kematian pamannya, yaitu satu tahun atau dua
tahun sebelum hijrah, seperti ditegaskan oleh Ibnu
Ishaq dan selainnya. Wallahu 'alam."

Masih terdapat banyak riwayat mengenai hal itu.
Di antara riwayat-riwayat tersebut, kami berpegang
kepada riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas,
sebab riwayat inilah yang benar-benar sejalan
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dengan teks Al-Qur'an (surah al-Jinn ayat 1),
"Katakanlah hai Muhammad, 'nhh diwahyukan
kepadaku bahwa telah mendengarkan sekumpulan
jin."'leks ini memastikan bahwa Rasulullah hanya
mengetahui peristiwa itu melalui wahyu.Juga me-
mastikan bahwa beliau tidak melihat jin dan tidak
mengetahui keberadaan mereka.

Di sampingitu, riwayat IbnuAbbas pun merupa-
kan dalil yang paling kuat dilihat dari segi sanad dan
takhrijnya. Pada poin inilah riwayat Ibnu Ishaq
selaras dengan riwayat Ibnu Abbas sebagaimana
dikuatkan dengan penjelasan Al-Qur'an yang kita
ketahui mengenai sifat jin, "Sesungg4hnya dia dan
kelompoknya melihatmu, tetapi kamu tidak dapat
melihat msrekn."Pernyataan ini tidak perlu dijelas-
karr lebih lanjul

Jin Masuk Islam dan Seruan Mereka kepada
Kaumnya
'Dan, ingatlnh kaikn Kami ludnpkan serombongan jin
kepadamu yang mendengarkan Al-foi an. Maka,
tatknla mnela menghnd,iri pembacaannya, lnlu mnekn,
berkata, 'Diamlah kamu!' Ketikn pembacaan telah
selesai, mnekn kembali kepada lmumnya untuk mem-
b er i p eringatan. " (aI- Ahqaaf: 29)

Sungguh telah diatur Allah bahwa Dia meng-
hadapkan serombongan jin kepada kegiatan me-
nyimak Al-Qur'an. Penyimakan tersebut bukanlah
kebetulan sambil lalu. Allah telah menetapkan
bahwa jin akan mengetahui informasi tentang risa-
lah terakhir sebagaimana mereka pun mengetahui
risalah Musa yang sebelumnya. Allah menetapkan
bahwa sebagian mereka akan beriman dan selamat
dari api neraka yang disiapkan bagi jin yang ter-
masuk ke dalam kelompok setan, sebagaimana
neraka pun disiapkan bagi setan manusia.

Nash di atas mengilustrasikan keadaan kelom-
pok jin yang jumlahnya sekitar 13 orang. Mereka
menyimak Al-Qur' an ini. Al-Qur' an menggambar-
kan perasaan mereka terhadapnya seperti takut,
peka, khawatir, dan khusyu, 'Maka, tatkala merekn
menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata,
'D iamlah kamu ! "' P ertntah ini disampaikan agar
terjadi penyimakan selama Al-Qur'an dibacakan.

"Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali
lcepada knumnya untuk membni peringatan. "Peng-
galan ini seperti gambaran dampak di atas yang
tertanam dalam qalbu jin berupa penyimakan

terhadap Al-Qur'an. Mereka menyimak, diam, dan
penuh perhatian hingga bacaan selesai. Setelah ihr,
mereka bergegas pergi menuju kaumnya, sedang
diri dan perasaan mereka dipenuhi sesuatu yang
tidak sanggup untuk tidak dikatakan, atau di-
sampaikan, atau tidak diperingatkan.

Itulah kondiFi baru yang memenuhi perasaan
mereka. Jiwa mereka dipenuhi dengan suatu
perasaan yang dominan dan menguasai dirinya.
I-alu, mendorongnya unfuk mengucapkannya dan
melaksanakannya serta menyampaikan kepada
orang lain dengan sungguh-sungguh dan penuh
perhatian.

" Msrekn bnlata, 'Hai lwum knmi, sesungguhnya knmi
telnh mendengarlun kinb (Al-@i an) yang telah di-
turunltnn sesudnh Musa yang membmarknn kitnb- kinb
yangsebelumnya l"ogi memimpin kepadn kebmttran dan
kepad"a jalnn yang lurus.'" (al-Ahqaaf: 30)

Mereka bergegas menuju kaumnya sambil
berkata, "Sesungguhnya karni telah mendengarkan
kitab yang baru yang diturunkan setelah kitab
Musa. Kitab itu membenarkan prinsipprinsip yang
terdapat dalam kitab Musa." Dengan demikian,
berarti mereka mengetahui kitab Musa dan me-
mahami hubungan di antara dua kitab itu hanya
dengan menyimak beberapa ayatAl-Qur'an ini yang
di dalamnya tidak diceritakan tentang Musa dan
kitabnya. Namun, karakteristik ayat tersebut me-
nunjukkan bahwaiaberasal dari satu sumberyang
juga menjadi sumber kitab Musa.

Kemudian mereka mengungkapkan apa yang
mereka rasakan di dalam hatinya tentang Al-Qur'an
dengan mengatakan, "Dan, memimpin kepada kt-
benaran dan kpada jalan yang lurzts."

Kebenaran dan petunjuk dalam Al-Qur'an me
nimbulkan goncangan hebat yang tidak dapat di.
pahami oleh qalbu yang tertutup serta tidak dialami
oleh jiwa yang ingkar, congkak, dan terbelenggu
hawa nafsu yang binal lagi terkutuk. Karena itu,
qalbu mereka tersentuh pada kejutan pertama.
Dan, tiba-tiba ia mengungkapkan kesaksian ini dan
mengekspresikan ungkapan seperti di atas lantaran
sentuhannya.

Mereka melanjutkan peringatan kepada kaum-
nya dengan semangat yang sempurna dan meng-
gelora, yang dirasakannya sebagai suafu kewajiban
yang mesti ditunaikan,

"Hai kaum kami, terimalah (seruan) lrang lang
men)eru leepadn Allnh dnn berimanlnh kepada-Nya,
niscay a All"ah aknn mengampuni dosa- dosa lamu dnn
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mel"epasknn kamu dari azgb y ang pedih."(al-Ahqaaf:
3l)

Mereka memandang turunnya kitab ini ke bumi
sebagai seruan dari Allah bagi orang yang mene-
rimanya, baik dari golongan jin maupun manusia.
Mereka memandang Muhammad saw. menyeru
mereka kepada Allah melalui Al-Qur'an yang di-
bacakannya dan semata-mata karena jin dan ma-

nusia ihr dapat mendengar. Maka, mereka menyeru
kaumnya, "Hai knum knmi, tzrimalnh seruan rrangyang

menlsru lupada Alkh dan berimanlnh lcepadn-Nya."

Mereka pun beriman kepada hari akhiral Mereka
memahami bahwa keimanan dan penerimaan
seruan Allah akan membuahkan ampunan dari
dosa dan perlindungan dari siksa. lalu, mereka
menyampaikan berita gembira dan peringatan de
ngan apa yang mereka pahami.

Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa tuturan jin ber-
akhir pada ayat 31 ini. Namun, redaksi ayat meng-
indikasikan bahwa dua ayat berikutnya termasuk
perkataan jin pula Kami mengunggrrlkan pendapat

terakhir ini, terutama dengan ayat berikut,

'Dan, orang yang tidak menerim.a (seruan) orang yang
menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan me-

lepaslmn diri dari a<ab Alkh di mukn bumi d"an tidnk
ada baginy a p elindung selnin Alkh. Maelm itu dalam
lusesatan yang nyata." (al-Ahqaaf: 32)

Itulah tuturan yang secara alamiah sebagai
penutup peringatan jin kepada kaumnya yang telah
menyeru agar memenuhi seruan Allah dan ber-
iman kepada-Nya. Sangaflah mungkin dan tepat jika
mereka menerangkan bahwa apabila tidak me-
respons seruan, maka akan berakibat buruk. Juga
menerangkan bahwa orang yang tidak merespons
maka ia tidak dapat melepaskan diri dari balasan
yang akan ditimpakan kepadanya dan dari azab
yang pedih yang akan dirasakannya. Karena, ia
tidak memiliki pelindung yang akan menolong dan
membantunya selain Allah. Juga karena orang-
orang yang berpaling itu merupakan kaum yang
sesat dengan sangat jauh dari jalan yang lurus.

Demikian pula ayat berikutnya (ayat 33) ter-
masuk tuturan jin sebagai ungkapan keheranan
atas orang-orang yang tidak merespons Allah
karena menduga dirinya dapat menyelamatkan diri
atau karena mengira bahwa di sana tidak ada hisab
dan pembalasan,

'Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa se-

sungguhnya Allah yang menciptaknn langit d"an bumi

serta Dia tidak merasa payah knrena menciptaknnnya,

berkuasa menghidupknn zrang-lrang mati? Ya, (bah-

kan) sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala se-

suatu. " (aI- Ahqaaf: 33)

Itulah pandangan sekilas terhadap kitab alam
semesta yang terhampar, yang dituturkan pada
permulaan surah. Untaian Al-Qur'an banyak me-
ngandung sajian yang menyerasikan antara firman
yang langsung dengan firman lain yang disajikan
dalam kisah. Sehingga, tercapailah keharmonisan
yang sempurna di antara dua sumberyang menun-
jukkan satu kebenaran.

Kitab alam semesta membuktikan kekuasaan
penciptaan pada makhluk langit dan bumi yang
mencengangkan ini, yang menginspirasikan ke-
pada perasaan manusia bahwa menghidupkan
makhluk setelah kematiannya adalah mudah.
Menghidupkan inilah yang menjadi tujuan utama.
Penyuguhan persoalan dalam bentuk tanya-jawab
lebih kuat dan kokoh dalam mengukuhkan kebe-
naran ini yang kemudian diikuti dengan penutup
yang menyeluruh, "Ya, (bahlan) sesungguhnya Dia
Mahnku as a atns s e galn s e s u atu.''l ermasuk berkuasa
menghidupkan dan selainnya yang ada wilayah
kekuasaan-Nya yang meliputi segala sesuatu, baik
yang telah maupun akan ada.

Tatkala diceritakan ihwal menghidupkan, ter-
lukislah pemandangan hisab seolaholah teronggok
di depan mata,

it\JGU\\i6SbAWW6jtF;-(;:
tb;j33t;Kq3\.rx\6r3-3JGA;'

' D an, ingatlnh hnri lutika orang- orang knfa dihndnp -

kan kepada neraka, (dikntakan kepada mereka),

Bulanlah (azg.b) ini bennr?'Merekn menjawab, 'Ya

benar, demi Tuhan kami.'Allah berfirman, 'Maka,

rasalmnlah a<ab ini disebablmn knmu selalu ingkar."'
(al-Ahqaaf:34)

Pemandangan dimulai dengan menceritakan
atau dimulai dengan pengantar cerita, 'Dan, ingat-

lnh hari ketikn orang-zrang kafr dlltndnpkan lcepadn

nerakn."
Ketika pendengar menanti penjelasan yang akan

disuguhkan, tiba-tiba pemandangan itu muncul di
hadaparurya dan tiba-tiba terjadilah dialog di pelatar-

I
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an yang ditampilkan,"Bukanknh (azp.b) tnl benar?"
Alangkah menusuknya pertanyaan ini. Bahkan,

alangkah dahsyatnya peristiwa itu bagi orang{rang
yang mendustakan, mengolok{lok, dan meminta
disegerakan azab. Pada hari ini, kepala mereka
tertunduk kepada kebenaran yang dahulu mereka
ingkari. lalu muncullah jawaban yang memelas,
terhina, dan menyedihkan, "Ya benar, dnmi Tuhan
kami."

Demikianlah, mereka bersumpah dengan "dtmi
Tuhan kami", Tuhan yang dahulu penyeru-Nya
tidak ditanggapi, nabi-Nya tidak didengar, dan ke-
tuhanan-Nya tidak diakui. Ialu, pada hari ini mereka
bersumpah dengan nama-Nya atas kebenaranyang
dahulu mereka ingkari.

Pada saat ifulah muncul tanggapan yang sung-
guh sangat menghinakan, mencela, mengakhiri
segala persoalan, dan menufup dialog , 'Malce, rasa-
kanlah azab ini disebabkan kamu selnlu ingkar."la
adalah sebuah ungkapan penufup seperti ungkap
an, "Kini jelaslah kejahatan itu. Pelaku kejahatan
telah mengaku. Maka, masuklah ke neraka jahim!"

Tujuan ayat ialah menyajikan cepatnya gelar
perkara terjadi dan sengitnya dialog. Sehingga,
tidak ada kesempatan untuk membantah. Sungguh
dahulu mereka ingkar, kini mereka mengakui, dan
kini mereka merasakan.

rt**

Gelar perkara yang cepat dan pemandangan ke
imanan seluruh penghuni semesta inilah akhir dari
petualangan makhluk yang kafr.

Pada penghujung surah yang menyajikan aneka
perkataan kaum kafir ihwal Rasulullah dan Al-
Qur'an . .. ditampilkan penekanan terakhir sebagai
pengarahan bagi Rasulullah agar tidak meminta
disegerakan azab bagi mereka. Sebab, apa yang
mereka funggu telah dekat, sungguh sangat dekat,

i\V:1;y"3rc4qi6i'*K;'"e
jV 

";'rc" 
J ir;X- i <r' 3ti-t1 b;;(l:r\Y

tsffi1";:iJfx+.jfl$
"Maka, bersabarlah kamu seperti orang-orang yang
mempunyai keteguh"an lnti dari rasul-rasul tel"ah ber-
s ab ar dan j anganlnh knmu memintn dis egnaknn (az!.b )
bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang
diancamknn kepada mereka, maka mereka (merasa)

seolah-olah tidnk tinggal (di dunia) melainkan sesaat
pada siang lnri. (Inilnh) suatu pelajaran yang cukup,
makn ti"dak dibin"asaknn melninkan kaum yangfasik."
(al-Ahqaaf:35)

Setiap kata p ada ayat di atas mengandung bobot
yang besar. Setiap ungkapan yang ada di baliknya
mengadung luldsan alam bayangan, makna dan
isyaraf masalah nilai-tilu, 'Malm, bnsabarlnh knmu
seperti zrang-orang |ang mempunyai luteguhan hati
dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu
meminta disegerakan (uab) bagi mereka."

Ihrlah arahan yang dihrjukan bagi Muhammad
saw. yang memikul beban demikian berat dan
mengalami aneka penderitaan dari kaumnya. Beliau
tumbuh sebagai anak yatim. Satu demi satu ter-
lepaslah dari dirinya wali, pelindung, dan segala
pertalian duniawi: ayah, ibu, kakek, paman, dan
pasangan hidup yang setia dan sayang. Beliau
mengabdikan jiwa raganya untuk Allah dan dak-
wah, berlepas diri dari segala kesibukan, sebagai-
mana beliau pun berlepas diri dari sandaran atau
pendukung.

Beliau menerima perlakuan yang lebih kejam
dari kerabatnya yang musyrik daripada yang di-
terimanya dari orang lain. Beliau berkali.kali me-
minta dukungan kepada berbagai kabilah dan
indMdu, dan setiap kali itu pula dia ditolak. Bahkan,
pada kali lain beliau dicemoohkan oleh kaum dungu
dan dilempari dengan batu hingga kedua kakinya
yang suci berdarah. Namun, hal itu malah membuat
dirinya semakin menghadapkan diri, beribadah,
dan berserah diri kepada Allah dengan kekhusyuan
yang dalam.

Setelah itu, beliau memerlukan pengarahan
Tuhannya, 'Makn, bersabarlnh knmu sepnti nrang-
zrang yang mempunyai luteguhnn hnti d.ari rasul-rasul
tel"ah bnsabar dan janganlnh kamu meminta disegera-

kan (o<ab) bagi muelca."
Ya, itulah jalan yang melelahkan. Yakni, jalan

dakwah sebagai jalan yang pahit. Sehingga, sese
orang perlu berjiwa seperti Muhammad saw., yaitu
bersabar dan tidak tergesa-gesa meminta diturun-
kannya azab atas musuh-musuh dakwah yang
congkak.

Ya, penderitaan di jalan ini benar-benar me-
merlukan pertolongan; kesulitannya benar-benar
memerlukan bantuan; dan kepahitannya benar-
benar memerlukan setegpk manisnya arak kasih
sayang Ilahi yang masih di lak.

'Maka, bersabarlah kamu seperti orang-orang yang
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mempunyai luteguh.an hnti dari rasul-rasul telah ber-

sabar danjanganl.alt knmu meminta disegnakan (azl.b)

bagi merekn. . .."

Ayat itu memotivasi, menl'uruh bersabar, ber-
simpati, dan menghibur. Kemudian Allah menen-
teramkan,

"...Pada hari mueka melihat aab yang diancamknn
kepada mereka, maka mereka (merasa) seolah-olah
tidak tinggal (di dunra) melainkan sesaat pada siang

hnri. . ..."

Itu adalah sekejap masa, sesaat pada siang hari,
dan sekelebat kehidupan menjelang akhirat. Itu
tidaklah bermakna apa-apa. Bahkan, tidak mening-
galkan kesan dan jejak dalam diri kecuali seperti

jejak yang ditinggalkan kehidupan sesaat di siang
hari. Kemudian mereka menghadapi tempat kem-
bali yang pasti, lalu tinggal untuk selamanya. Waktu
yang sesaat itu semata-mata sebagai ajang pe-

nyampaian pelajaran .yang cukup sebelum di-
timpakannya kebinasaan danazab yang pedih.

". . . Inilah suatu pelqjaran yang cukup, maka tidak di-
binasaknn melninkan kaum y ang.fasz&. " (al-Ahqaaf:
35)

Tidak! Allah tidak berkehendak untuk men-
zalimi para hamba. Tidak! Hendaknya para dai ber-
sabar atas penderitaan yang dialaminya. Pen-
deritaan itu hanyalah sesaat di siang hari, kemudian
terjadilah apa yang akan terjadi.... l
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"Orang-orang yang kafir dan yang meng-
halang-halangi (manusia) dari jalan Allah,
Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
(1) Orang-orang yang beriman (kepada Allah)
dan mengerjakan amal-amal saleh dan ber-
iman (pula) kepada apa yang diturunkan ke-
pada Muhammad dan ihrlah yang hak dari
Ttrhan merekan Allah menghapus kesalahan-
kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan
mereka- (2) Yang demikian adalah karena se-
sungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang
batil dan sesungguhnya orang-orang yang ber-
iman mengikuti yang hak dari Thhan mereka.
Demikianlah Allah membuat untuk menusia
perbandingan-perbandingan bagi mereka. (3)

Apabila kamu bertemu dengan or:rng-orang
kafir (di medan perang), maka pancunglah
batangleher mereka- Sehingga, apabila kamu
telah mengalahkan mereka, maka tawanlah
mereka dan sesudah itu kamu boleh mem-
bebaskan mereka atau menerima tebusan
sampai perang berhenti. DemikianlalL apabila
Allah menghendaki, niscaya Allah akan mem-
binasakan mereka- Tetapi, Allah hendak meng-
uji sebagian kamu dengan sebagian yang lain.
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Orang-orang yang gugur pada jalan Allah,
Allah ddak akan menyia-nyiakan a"rnal mereka-
(a) Alhh akan memberi pimpinan kepada
mereka dan memperbaiki keadaan mereka (5)

serta memasukkan mereka ke dalam surga
yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka-
(6) Hai orang-orang yang beriman, jika kamu
menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
(7) Orang-orang yang ka"fir maka kecelakaan-
lah bagi mereka dan Allah menghapus amal-
amal mereka. (8) Yang demikian ihr adalah
karena sesungguhnya mereka benci kepada
apa yang diturunkan Allah (Al-Q""'*) lalu
Altah menghapuskan (pahala-pahala) amal-
amal mereka. (9) Maka' apakah mereka tidak
mengadakan perjalanan di muka bumi se-

hirgp mereka dapat memperhatikan bagai-
mana kesudahan orang-orang yang sebelum
mereka- Allah telah menimpakan kebin.rsaan
atas mereka dan orang-orang kalir akan me-
nerima (akibat-akibat) seperti itu. (10) Yang
demikian itu karena sesungguhnya Allah ada-
lah pelindung orang-orang yang berirnan dan
karena sesungguhnya orang-orang kalir itu
tiada mempunyai pelindung. (11) Sesungguh-
nya Allah memasukkan or.urg-orang yang ber-
ima.n dan mengerjaka^n amal saleh ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai. Dan, ora.ng-orang yang kalir ihr ber-
senang-senang (di dunia) dan mereka makan
seperti makannya binatang-binatang. Dan'
neraka adalah tempattinggal mereka (12) Betapa

banyaknya negeri-negeri yang (penduduknya)
lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muham-
mad) yang telah mengusirrnu ihr. Kami telah
membinasakan mereka, maka tidak ada se-

orang penolong pun bagr mereka. (13) Maka'
apakah orang-orang yang berpega.ng pada ke-
terangan yang datangdari Ttrhannya sama de-
ngan orang yang (setan) menjadikan mereka
memandang baik perbuatannya yang burrk
ihr dan mengikuti hawa nafsunya? (14) (Apa-
kah) perumpiunaan (penghuni) surga yang di-
janjikan kepada orang-orang yang bertakwa
yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air
yang tiada berubah rasa dan baunyan sungai-
sungai dari susu yang tiada berubah rasanya'
sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat
rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai
dari madu ya.ng disaring; da"n mereka di dalam-

nya memperoleh segala macam buah-buahan
dan ampunan dari Tirhan merekan sama dengan
orang yang kekal dalam neraka" dan diberi
minuman dengan air yang mendidih sehingga
memotong-motong ususnyaP' (15)

Pengantar r
Surah ini diturunkan di Madinah dan memiliki

nama lain, yutu al-Qtai (Perang), sebagai nama
surah yang hakiki. Jadi, perang merupakan topik
surah. Perang merupakan unsur yang menonjol
dalarn surah. Perang berada dalam konsepsi dan

naungan surah. Perang terdapat pada dentingan
dan ritme surah.

Perang merupakan topik surah. Surah ini di-
mulai dengan menerangkan hakikat orang-orang
yang kafir dan hakikat orang-orang yang beriman
dalam bentuk serangan unhrk mendidik orang-
orang kafir, mengagungkan orang-orang yang ber-
iman, memberitahukan bahwa Allah memusuhi
kaum kafir dan melindungi kaum mukmin. Juga
memberitahukan bahwa hal ini merupakan kebe-
naran yang telah ditetapkan dalam takdir Allah.
Dengan demikian, permulaan surah ini merupakan
pengumuman perang dari Allah atas musuh-
musuh-Nya dan musuh-musuh agama-Nya sejak
kata pertama surah,

"Orang- orang y ang knfr dnn mmghnlnng- holnngi (mn-

nusia) dari jalan Allnh, All"ah menglnpus perbuatan-

pubuatan merekn. Orang-orang y ang beriman (l"pofo
Alkth) dan mengnj alan amnl- am,al s alth s n ta b er iman
(puln) kepada apa yang diturunknn kepada Muham-
mad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah
menghapus kesalahan- kesal"alnn mere kn dan memp er'
baiki lceadnan merekn. Yang demikian adalah knrena

sesungguhnya lrang-zrang kaf,r mengikuti yang batil
dan sesunguhny a orang- orang y ang beriman mengikuti

yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah
memb uat untuk menusin p erb andingan-p n bandingan

bagi mereka." (Muhammad: 1-3)

Pengumuman perang dariAllah atas kaum kafr
ini diikuti dengan perintah yang jelas kepada kaum
mukminin supaya terjun berperang melawan mereka

melalui redaksi yang elastis dan kuat disertai pen-
jelasan tentang ketentuan tawanan perang setelah
terlibat dalam pertempuran dan perang yang sengit,

'Apabiln lwmu bertemu dengan lrang-zrang knfr (di
medan pnang) makn pancunglah batang lehu mneka.

Sehingga, apabila kamu telah mengalnhknn mereka,

maka tawanlah mneka dan sesudah itu kamu boleh
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membebaslan mereka atau mennima tebusan sampai

ferary berhenti...." (Muhammad: 4)

Bersamaan dengan perintah itu diterangkan pula

hikmah berperang, dorongan supaya melakukannya,
penghargaan atas orang yang nmti syahid, janji dari
Allah untuk memuliakan para syuhada dan memberi-
kan pertolongan kepada orang yang terjun ke medan
perang demi membelaAllah, dan janji untuk meng-
hancurkan kaum kafir dan menyia-nyiakan amal
mereka,

"...Demikianlah, apabil.a Allnh menghendaki, nkcaya
Allnh aknn membinnsakan merelm. Tetnpi, Allah lun-
dnk menguji sebagian lamu dengan sebaginn yang lain.
Dan orang-orang yang gugur pada jal"an Allah, Allnh
tidnk aknn menyia-nyiakan amal mereln. Allnh akan
memberi pimpinan kepada merelm dan memperbaiki
lnadaan merekn serta mem.asukkan merelw ke dalnm
surga )ang telah diperkmallmn-Nya kepada mereka.

Hai orang-orang jang beriman, jikn kamu mmolong
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan
meneguhkan ke dudulanmu. Orang- orang y ang kafir
makn kz celaknnnl"ah ba$ merelw dan All"ah mmghnpus
amal-amal merekn. Yang demikian itu adalah knrena

sesungguhnya maelca bmci kcpadn apa yang diturunknn
Allah (Al- qri an) lalu Allnh mmgh.apuskan (pahnk'
pahnk) amnl-amal merelm." (Muhammad: 4-9)

Di samping itu, dikemukakan pula ancaman keras
atas kaum kafir, dipermaHumkan perlindungan dan
pertolongan Allah atas kaum mukrninin serta kesia-

siaan kaum kafir, ketelantaran mereka, kelemahan
mereka, dan mereka dibiarkan tanpa penolong dan
pembantu,

' Maka, ap aknh mnekn tidak mengadnlan perj alannn
di mulu bumi sehingga merekn dapat memperlntiknn
b agaimnnn lrzsu dahnn o r ang- or ang y ang s eb e lum m.ere kn.

Alkh tekh menimpalan kebinasaan atas mnelm dnn

zrang-zrang kafr almn mmaimn (akibat-akibat) se'

pnti itu. Yang demikian itu larmn sesungguhnya Allnh
adakh pelindurlg orang- arang y arry bnimnn dnn knrmn
sesunguhnya orang-zrang lnfir itu tiadn mempunyai
p elindung. " (Muhammad: 10- 1 1)

Setelah melakukan serangan keras yang dikemas
dalam berbagai jenis pembicaraan seputar kekafir-
an dan keimanan, ihwal keadaan kaum kafir dan ke
adaankaum mukminin di dunia dan akfiirat, kemu-
dian dibedakanlah kesenangan kaum mukminin
dengan yang baik-baik dari kesenangan kaum kafir
dengan aneka kelezatan dunia layaknya binatang,

"S esungguhny a Allah memasukknn nrarg-zrang y ang

beriman dan mengnjaknn amal saleh fu dalnm surga

yang mengalir di bautahnya sungai-sungai. Dan, orang-

zrangyang knfr itu bersenang-senang (di dunia) dan

mere kn mnkan s eperti makanny a binatang- b inatang.
Dan, neraka adalah tempat tinggal mereka." (Mu-
hammad:12)

a
Surah ini jugafuenerangkan kesenangan kaum

mukminin di dalam surga dengan aneka minuman
yang menggugah selera berupa air yang tiada ber-

ubah rasa dan baunya, susu yang tiada berubah
rasanya, kham ar yanglezatrasanya bagi peminum-
nya, dan madu yang disaring dalam jumlah yang
melimpah-ruah dalam bentuk sungai yang meng-
alir. Di samping kenikmatan minuman itu, tersedia
pula segala macam buah-buahan dan ampunan dari
Allah serta keridhaan-Nya. Kemudian diajukanlah
pertanyaan, "Apakah mereka ifu suna dengan orang

yang keknl dalam neralw, dan dibni minuman dzngan

air yang mendidih sehinga memotong-motong usus-

nya?"
Setelah tur pertama rombongan kaum muk-

minin dan kaum kafirin berakhir, kemudian diikuti
dengan tur bersama kaum munafikin yang dahulu
pernah merancang siasat bersama kaum Yahudi
untuk mencelakakan kelompok muslim. Sebuah
siasat yang tidak kurang bahayanya dibanding
siasatyang dilancarkan oleh kaum musyrikin Mekah
bersama sejumlah kabilah yang pada saat itu berada
di sekitar Mekah berikut aneka peristiwa yang di-
isyaratkan surah.terjadi setelah Peristiwa Badar dan

sebelum Peristiwa al-Ahzab. Tur ini dilanjutkan de-

ngan menerangkan lumpuhnya kekuatan kaum
Yahudi dan melemahnya sental kaum munafikin,
sebagaimana telah kami uraikan pada surah al-
Ahzab.

Sejak awal surah ini mengisyaratkan pembicara-
an ihwal kaum munafikin dengan menampilkan
payung serbuan dan serangan. Pembicaraan ifu
menggambarkan ketidakpedulian mereka terhadap
perkataan Rasulullah dan ketidaksadaran serta
kelengahan mereka saat berada di majelis beliau.
Perilaku inilah yang menenggelamkan mereka di
dalam kesesatan dan hawa nafsu.

"Dan di antara mereka, ada orangyangmendengarknn
perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari
sisimu, merekn berkata lepada orangyangtelnh diberi
ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi), Apakah
yang dikatakannya tadi?'Merela ltulnh yang dikunci
mati lati mereka olzh Alkh dnn mengikuti hawa nafsu

merelw."' (Muhammad: 16)
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Allah mengancam mereka dengan suatu hari di
mana mereka tidak mampu mengambil pelajaran

dan peringatan dari kesadarannya.

' Makn, tidnklnh y ang mnekn tunggu -tunggu melainknn

hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka de-

ngan ti.ba-tiba, knrena sesungguhnya telah datangtnndn-

tandanya. Maka, apakahfoedahnya bagt merekn lre-

sadaran mereka itu apabila hari Kiamat sudah

datang ?" (Mvhammad: 18)

Kemudian digambarkan pula keluh-kesah kaum
munafikin, sifatnya yang penakut, sikap menyalah-
kan tatkala berhadapan dengan Al-Qur'an yang
menugasi mereka berperang, sedang mereka pura-
pura beriman, dan perbedaan yang jelas antara
mereka dengan kaum mukminin sejati.

"Orang-orang yang beriman bnkata, Mengapa tiada
diturunknn suatu surah.' Makn, apabila diturunkan
suatu surah yang jeku malcsudnya dan disebutknn di
dnl.amnya (perintah) perang knmu lih.at orang-orang

yang ada penyakit di dalnm hntinya memand.ang lu-
padamu seperti pandangan orang yang pingsan knrern
takut mati, dan lucelaknanlah bagi merekn."'(Mu-
hammad:20)

Allah mendorong mereka supaya taat, teguh
hati, dan jujur. Allah menghinakan cara pandang

mereka dan memaklumkan perang, pengusiran,
dan laknat atas mereka.

'Taat dnn mengucapkan perkataan yang baik (adakh

lebih baik bagi merekn). Apabila telnh tetap pnintah

Psrang, ftnerekn tidnk menyulminya). ntnpi jilil muelm

benar (imannya) terhndap Allnh, niscaya yang demi-

kian itu lebih baik bagi merekn. Makn, apaknh kiranya
jika knmu berkuasa, knmu akan membuat kerusalmn

di mukn bumi dan memutuslun hubungan lululuarga-
an? Merekn itulah orang-lrang lang dilaknati Allah
dan ditulilmn-Nya telinga mnekn serta dibutaknn-Nya
p englihntan mne kn. " (Muhammad: 2L-23)

Allah menelanjangr tindakannya berupa penye-

rahan urusan kepada setan dan kerja sama dengan
kaum Yahudi. Dia mengancam mereka dengan azab

tatkala mati berupa penelanjangan yang menying-
kapkan kepribadiannya secara individual di tengah
komunitas muslim di mana mereka mengolom-
pokkan diri ke dalamnya. Padahal, mereka bukan dari
komunitas ifu; mereka hanya menipu Rasulullah.

"Sesungguhnya zrang- lrang y ang kembali lu belnkang

(kepada kekafiran) sesudah peturljuk itu jelas bagi

merekn, setan tel"ah mmjadilan merelm mudnh (berbuat

dosa) dan memanjangktn angan-angan merekn. Yang

demikian itu knrenn sesungguhnya merekn (orang-orang

munafk) itu berknn lcepad.a orang-orangyang benci k -
padn apa yang diturunktn Allah (orang-orang Yahudi),

'Kami aknn mematuhi kamu d.alam beberapa urt6an',
sedang Alkth mmgetahui rahasia merekn. Bagaimana-

knh (keadaan merek4) apabila malaikat (maut) men-

cabut nyawa mtrekn seraya memukul mukn merekn dttn
pungggungmuekn? Yang demikian itu karena sesung-

guhrya merekn mengikuti apa yang menimbulkan ke-

murknan Allnh dan (knrena) mereka membenci (apa

yang menimbulknn) keridhaan-Nya. Sebab itu, Allah
mengh"apus (pahnk) amnl amal muekn. Atnu, oPakah

zrang-orangyang ada penyakit dalam h.atinya mengira

bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian

mueka? Dan ktlau Knmi menglundnki, niscaya Kami
tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-

b enar dap at mmgenal mneka dengan tanda- tandany a.

Kamu b enar -b ennr aknn mengmal merekt dari kin: an-

kiasan perkntaan merekn dan Allah mengetahui per-

buatan-p erbuatan knmu. S esungguhny a Kami benar -

b ennr alwn mmguji knmu agar Knmi mmge tnhui orang-

orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan

agar Kami meny atnlan (baik hurukny a) ltttl ihw alrnu. "
(Muhammad:25-31)

Pada tur ketiga atau terakhir dalam surah di-
tengok kembali orang-orang kafir Quraisy, kaum
Yahudi, dan serangan atas mereka.

"Sesungguhnya trang-lrang kafir dan menghalangi
(mnnusia) dnri jalnn Allnh serta memusuhi rasul setel"ah

petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat
memberi mudharat kepada Allah sedikit pun. Allah
akan menghapuskan (pahak) amal-amal mereka."
(Muhammad:32)

Juga kaum mukminin diwanti-wanti agar tidak
tertimpa oleh apa yang ditimpakan kepada musuh-
musuhnya.

"Hai orang- orang yang beriman, taatlah lzpadn Alkh
dan taatlah kepada rasul dan janganlah knmu me-

nnaklan (pahnln) amal- amnlmu. Sesunguhny a lrang-
or ang y ang knfr dnn mmghnlnngt (mnnusia) dnri j alnn

Allnh lumudian merekn mati dalam keadaaan kafr,
maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun

kepada mnekn." (Muhammad: 33-34)

Mereka didorong supayatetap teguh saatberperang.

'langanlah kamu lemah dan minta damai padahal
knmulah y ang di ans dan Allah b e s u ta knmu d.an D ia
sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-
amalmu. " (Muhammad :35)
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Allah menerangkan hinanya kehidupan dan harta
dunia. Allah mendorong supaya melakukan pengor-
banan dengan cara yang dimudahkan-Nya karena
Dia tidak menetapkan pengorbanan seluruh harta.
Hal ini sebagai kasih sayang Allah terhadap mereka,
sedang Dia mengetahui kekikiran jiwa manusia,
penolakannya, dan kesulitannya jika diminta secara
paksa supaya berderma.
"Sesungguhnya luhidupan dunin ltnnya permairnn dan
senda gurau.Jikn kamu beriman serta bernkwa, Allah
akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak
aknn memintn harta-hnrtamu.Jikn Dia meminta hnrttt
lcepadamu lalu mendesak knmu (supaya membniknn
semuanya), niscaya kamu akan kikir dan Dia akan
menamp akkan ludengkian ;rzz. " (Muhammad: 36-
37)

Surah ini dipungkas dengan semacam ancaman
terhadap kaum muslimin, jika mereka bakhil untuk
menginfakkan harta dan enggan berkorban dalam
peperangan.

"Ingatlah, knmu ini orang-orang y ang diajak untuk me-

na/kahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka, di
antara knmu ada orang yang kikir, futn siapa yang kikir
sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya
sendiri. Allahkh Yang Mahnkaya sedangkan kamulah
zrang-zrang yang membutuhkan(Nya). Dan, jika knmu
b up ahng niscay a Dia akan mmgganti (knmu) dengan
knum yang Lain, dan merekn tidak aknn seperti knmu
(ini)." (Muhammad: 38)

Itulah pergulatan yang berkesinambungan dari
awal hingga akhir surah di bawah naungan suasana
perang yang ditandai dengan karakter perang pada
setiap kelompok ayatnya.

Sejak awal, denhrman nada akhir bagaikan bandul
yang berat seperti tercermin dari kata-kata a'maln-
hum, baalahum, amts al.ahum, ahw a'ahum, darr am L

a'ahum.Tafkalanadameng'endur,suaralafazhtetap
bagaikan dentingan pedang di udara seperti ter-
cermin dari kata auzaraha, amkaluha, dan aqfakhtt.

Di sana pun terdapat gambaran dahsyat se-
dahsyat dentuman latazh yang mengungkapkan-
nya. Maka, tergambarlah perang demi perang
seperti, 'Apabiln knmu bertemu dengan zrang-orang
knfr (di medan pnang) mnkn pancungLah batang lehn
muekn. "Pembunuhan dan penawanan juga digam-
barkan dengan dahsyat, "Sehingga, apabila kamu
telnh mengalahkan merekn, mala tawanlnh merekn."

Doa buruk atas kaum kafir disuguhkan dengan
kata-kata yang pedas, "Maka, kecelakaanlah bagi
mere kn dnn Allah menghnpus amnl-amal muekn. "Ke-
binasaan kaum terdahulu dilukiskan dalam gam-
baran yang bersayap, baik naungan maupun kata-
katanya, 'Allah telah menimpakan kebinasaan atas
merekn dan orangnrang knfir aknn menerima (akibat-
akibat) seperti itu."

Selain itu, gambaran azab dalamneraka juga di-
tampilkan dalam panorama seperti itu, 'Mereka di-
beri minuman dtngan air yangmendidih sehingga me-

motong-motong ususnya."Kondisi manusia munafik
yang penakut dan terkejut juga disajikan dalam
pemandangan yang keras, "Kamn lihat orang-orang
yang ada pmyakit di dalnm hatinya memandang ke-
padamu seperti pandangan orang y ang pingsan knrena
takut mati, dan lcecelnkaanlah bagi merekn,."Bahkan,
mewanti-wanti kaum mukminin agar tidak ber-
paling juga ditampilkan dengan ancaman pemung-
kas yang tegas, 'Jika kamu berpaling niscaya Dia
akan mengganti (knmu) dengan knum yang lnin, dan
mereka tidak aknn seputi kamu (ini)."

Demikianlah tergambar keserasian antara topik,
ilustrasi, naungan, dan ritme pada surah al-Qital ini.

Sikap Menghadapi Orang Kafir dalam Perang

6.tu&;il;:i(t;,t9&v;V;ft,"1i
u:{WrSi1lfjqV\tr,++eit6Vv
Wcji:;,u;+*s#"{6'€#6h:q";i:;F6r
JAA56a::iiit;3,,,;i.t:::t j6fii

#@*-atrtt
"Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus per-
buatan-perbuatan mereka. Aang-orang y ang beriman
(lupada Alkh) dan mmgerjaknn amal-am.al saleh dnn
beriman (puk) lupadn apa yang diturunkan kepada
Muhnmmad dan itulnh yang hak dari Titfutn merelu,
Allah menghap us ke s alahan - kes alahan mere ka dan
memperbaiki luadnan merekn. Yang demikian adalah
karcn"a sesungguhny a orang- orang knfr mmgikuti y ang
batil dan sesunguhrrya zrang-lrang yang beriman
mengikuti yang hak dari Tuhan merekn. Demikianlah
Allah membuat untuk menusia perbandingan-per-
bandingan bagi mnelm."(Muhammad: f -3)
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Itulah pembukaan yang menggambarkan se-

rangan tanpa pendahuluan dan pengantar! Hilang-
nya aneka amal yang dialami orang{rang yang kafir
dan menghalang-halangi dari jalanAllah, baik meng-
halang-halangi dirinya sendiri maupun orang lain,
menyebabkan hilang dan batalnya amal mereka.
Namun, makna ini tergambar dalam sebuah dinamika.

Tiba-tiba kita melihat aneka amal itu telah sirna
dan lenyap. Dan, kita mengetahui akibat dari hilang
dan lenyapnya amal itu. Tiba-tiba amal itu musnah
dan sia-sia. Itulah gerakan yang mencopot payung
kehidupan atas amal. Seolah-olah amal itu sosok
yang hidup, lalu lenyap dan sirna. Makna pun men-
jadi semakin dalam dan cakupannya menyatu. Yaitu,
cakupan pergulatan yang menggusur amal dari suatu
kaum dan menggusur suatu kaum dari amalnya
hingga berakhir pada kesesatan dan kebinasaan.

Mungkin yang dimaksud dengan amal-amal yang
musnah tersebut ialah aneka amal yang mereka
harapkan kelak akan membuahkan kebaikan; amal
yang lahiriahnya tampak sebagai amal saleh. Namun,
amal saleh itu tidaklah bernilai tanpa keimanan.
Kesalehan itu hanya bersifat permukaan, sedang di
baliknya tidak ada substansi apa pun.

Adapunyang menjadi pertimbangan ialah moti-
vasi yang mendorong seseorang beramal, bukanlah
bentuk amal. Kadang-kadang motivasi itu baik.
Namun, jika amal tidakbertumpu pada keimanan,
maka ia hanya dadakan atau spontanitas belaka dan
tidak bertaut dengan manhaj yang kokoh dan jelas

di dalam kalbu. Ia hanya bertaut dengan alur ke-
hidupan yang ada, tidak bertaut dengan prinsip ke
beradaan yans hakiki.

Maka, amal pasti memerlukan keimanan guna
mengaitkan jiwa dengan pangkal yang akan men-
jadi sumber segala pandangannya dan yang akan
mempengaruhi segala tindak-tanduknya. Pada saat
ihrlah amal saleh menjadi bermakna, bertujuan, dan
memiliki daya dorong dan pengaruh selaras de-
ngan manhaj [ahiah yang mengikat berbagai unsur
alam ini ke dalam satu prinsip.Jugayang menetap
kan fungsi dan pengaruh pada setiap dinamika dan
amal di alam nyata ini, dalam penunaian perannya,
dan dalam mengantarkan ke fujuannya.

Di sisi lain ada kelompok "orang-orang yang
beriman (kepada Alkh) dnn mmgerj akan amal- amnl
sahh snta bsrirnan (puk) lupadn apa yang diturunlan
kepada Muhnmmad dan itulah yang lnk dari Titlnn
merelil...."

I{ata imanyang pertama sebenarnya telah me-
hputt luim"arnn kepada apa yang diturunkan kepada

Muhammad. Namun, redaksi ayat menonjolkan
dan menjelaskan keimanan kedua ini guna mem-
beri atribut dengan "dan itulnh yang hak dari Tilhan
mereka", sehingga semakin menguatkan dan me-
negaskan makna iman. Di samping keimanan yang

terpendam dalam kalbu, ada pula amal yang tampak
pada kehidupan. Aryal inilah buah keimanan yang
sekaligus menunjukkan keberadaan, kehidupan,
dan dorongan iman.

Kelompok itulah yang "...Allah menghapus ke-

salnhan-lesal"ahan muekn.. "sebagai kebalikan dari
terhapusnya amal orang-orang kafir, walaupun
bentuk dan penampilannya merupakan amal saleh.
Sementara Dia menghapus amal saleh orang kafir,
Dia malah mengampuni kesalahan orang mukmin.
Ihrlah kontradiksiyang sempurna dan mutlak, yang
menonjolkan nilai keimanan dan kadarnya dalam
pandangan Allah dan dalam hakikat kehidupan.

"...Dan Dia memperbaiki keadaan mereka." (Mu-
hamrnad:2)

Perbaikan keadaan merupakan nikmat yang
besar di samping nikmat kadar keimanan, nilainya,
dan pengaruhnya. Ungkapan itu memberikan
naungan ketenteraman, kenyamanan, kepercaya-
an, kerelaan, dan kedamaian. Jika keadaan mem-
baik, perasaan dan pikiran pun menjadi stabil, kalbu
dan hati pun menjadi tenang, perasaan dan syaraf
pun menjadi tidak tegang, jiwa menjadi rela, lalu ia
menikmati keselamatan dan kedamaian. Adakah
kenikmatan dan kesenangan yang lebih dari itu? Ia
seindah ufuk timur yang bercahaya sendu.

Mengapa terjadi begini dan begitu? Nikmat itu
bukanlah pilih kasih, bukanlah kebetulan, dan bukan
pula dadakan. Itu adalah persoalan yang memiliki
landasan yang kokoh, yang terkait dengan prinsip
utama yang menjadi tumpuan alam semesta ini
tatkalaAllah menciptakan langit dan bumi dengan
hak. Juga tatkala Dia menjadikan kebenaran se-

bagai landasan.

"Yang demikian adalah karena sesungguhnya lrang-
orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya

lrang-lrang yang beriman mengikuti yang hak dari
Tilhnn merekn...."

Kebatilan tidak memiliki akal lang menghunjam
ke dalam alam wujud ini. Karena itu, kebatilan akan
sirna dan lenyap serta setiap orangyang mengikuti-
nya dan setiap perkara yang bersumber dari kebatil-
an juga akan sirna. Tatkala kaum kafr mengikuti
kebatilan, amal mereka pun benar-benar sirna dan
tidak tersisa sedikit pun manfuatnya.
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Kebenaran itu kokoh. l-angit dan bumi ber-
fumpu pada kebenaran itu, sedang akar-akarnya
menghunjam ke kedalaman alam semesta ini. Karena

itu, setiap perkarayang bertaut dan bertumpu pada

kebenaran, maka ia akan kekal. Tatkala orang{rang
beriman mengikuti kebenaran dari Tuhannya, pasti-

lah Diamengampuni anekakesalahan mereka dan

memperbaiki keadaannya.
Hal itu merupakan persoalan yang gamblang,

tetap, dan bertumpu pada landasan yang kokoh
serta bersumber kepada sarana yang pokok pula.

Hal itu bukan suatu kebetulan atau dadakan.

"...Demikiankh Alkh membuat untuk menusia per-
b andingan - p er b andingan b agi me r e ka. " (Muham-
mad:3)

Demikianlah Allah menetapkan kaidah bagl me-
reka untuk menilai dirinya dan amalnya, lalu me-
reka memahami perumpamaan yang dijadikan
tolok ukur dan timbangan, sedang mereka tidak
menyalahi timbangan dan ukuran tersebut.

Itulah landasanyang ditegaskan oleh kelompok
ayat pertama dari surah ini yang diikuti dengan
pengarahan kepada kaum mukminin supaya me
merangi kaum kafir tatkala mereka berfumpu pada

kebenaran yang kokoh. Kebenaran yang semesti-
nya ditegakkan di muka bumi, ditinggikan, dan di-
gunakan untukmelindungi nilai kemanusiaan dan
kehidupan agar manusia berkaitan dengan kebe-
naran dan supaya kehidupan ini berada di atas lan-
dasan kebenaran tersebut. Adapun orang kafir ber-
ada pada kebatilan yang selayaknya dimusnahkan
dan aneka jejaknya dilenyapkan dari kehidupan ini,

f,fi jj:I6tratfuy;i'I5:tj6'r$i',:a;isg

& iwf; s$'e & {tflrr,U 6}'ev[

'Apabiln lmmu bertemu dengan zrang-zrang lilfr (di
medan perang), maka panatnglnh banng lehn mtrekn.

Sehingga, apabila kamu telah mengal.ahknn mereka,

maka tauanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh

membeboslrnn merekn atau menerima tebusan sampai
perang berhenti...." (Muhamrnad: 4)

Yang dimaksud dengan pertemuan pada ayat ini
ialah pertemuan untuk berperang dan bertempur,
bukan pertemuan biasa. Hingga hrrunnya surah ini,
kaum musyrikin diJazirahArab terbagi atas ke-

lompokyang memerangi Islam dan kelompokyang
memperoleh jaminan keamanan. Saat itu belum lagi
diturunkan surah Bara'ah yang mengakhiri per-
janjian dengan kaum musyrikin yang dibatasi waktu-
nya hingga habis dan yang diberi tempo hingga
empat bulan. Yaitu, surah yang memerintahkan
membunuh kaurp muslrikin di mana pun mereka
berada di berbagai belahan Jazirah Arab sesuai
dengan kaidah Islam atau mereka menyerah. Hal
ini dimaksudkan untuk menyerahkan segala prin-
sip berdasarkan Islam.

Perintah pemenggalan leher tatkala bertemu
dilakukan setelah Islam ditawarkan kepada mereka,
lalu mereka menolak dengan pasti. Penggalan ini
menggambarkan proses pembunuhan secara ak-
tual dan langsung serta melalui tindakan yang di.
ilusfasikan oleh surah sejalan dengan atmosfer dan
naungan surah.

"Sehinga, apatriln lamu tel.ah mmgala.hlan mrrekn,

maka tawanlah merekn." Al-itskhan berarti mem-
bunuh dengan kerashinggakekuatan musuh han-
cur dan sangat lemah hingga tidak memiliki ke-
mampuan untuk menyerang atau bertahan lagi.
Pada saat itulah musuh ditawan dan diikat per-
janjian yang kuat. Jika musuh masih kuat, maka
yang dilakukan ialah upaya mengalahkannya dan
membunuhnya guna menghancurkan bahaya musuh.
Dengan penafsiran seperti ini, berarti tidak ada
ikhtilaf, sebagaimana terjadi di kalangan mufasir,
antNa makna ayat ini dengan makna ayat pada

surah al-Anfaal yhng mencela Rasulullah dan kaum
muslimin lantaran menawan banyak musuh pada
Peristiwa Badar. Jadi, yang terbaik ialah mem-
bunuh. Karena itu, Allah berfirman,

"Tidak patut bagi seorang nnbi mempunyai tawanan
sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka
bumi. Kamu mmglmdnki hnrtn bendn duninwi, sedang

Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah
Mahaperkua lagi Mahabijaksana. Kalau tidak ada
ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya knmu
ditimpa silcsaan yang besar knrenn tebusan yang kamu
amb il. " (aI- Anfaal: 67-68)

Dengan demikian, itskhan pertama-tama me-
rupakan tindakan untuk melumpuhkan kekuatan
musuh dan melemahkan kekuatannya, selanjutnya
barulah menawan. Hikmahnya sangat jelas, karena
penghilangan kekuatan yang memusuhi Islam me
rupakan sasaran utama perang, terutama tatkala
kekuatan jumlah umat Islam masih sedikit danter-
batas, sedang kekuatan kaum musyrikin sangat
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besar. Pada saat itu pembunuhan terhadap orang
yang memerangi Islam setara dengan sesuatu yang
besar dalam timbangan kekuatan. Keumuman hu-
kum tersebut senantiasa berlaku pada setiap masa
dengan bentuk yang menjamin penghancuran
kekuatan musuh dan melemahkan serangan serta
pertahanannya.

Adapun hukum tawanan setelah Peristiwa Badar,
maka ditetapkan oleh ayat ini. Inilah satu-satunya
nash Al-Quran yang berkenaan dengan hukum
tawanan, yaiht, "Sesud.ah itu knmu bohh membebasknn

merekn atau mmerima tebusan. " Ar ftny4 membebas-
kan mereka tanpa imbalan harta atau tebusan bagi
tawanan kaum muslimin, maupun dengan rn€rn:
bebaskannya disertai tebusan harta atau pekerjaan
atau dengan membebaskan kaum muslimin yang
ditawan. Pada ayat ini tidak ada alternatif ketiga,
misalnya tawanan dijadikan budak atau dibunuh,
jika tawanan itu orang musyrik. Namun, apa yang
dilakukan oleh Rasulullah dan para Khulafaur
Rasyidin sesudahnya ialah menjadikan tawanan
sebagai budak, dan inilah tindakan yang umurnnya
dilakukan, atau sebagian tawanan itu dibunuh
dalam kondisi tertentu.

Sekaitan dengan masalah ini kami mengutip dari
l<:tab Ahkamul Qn;ankarya Imam al-Jashash al-
Hafi. [alu, kami memberikan beberapa catatan atas
kutipan itu (yang disajikan dalam kurung) sebelum
akhirnya menetapkan hukum sebagai pendapat
kami.

Allah berfirman,

"Apatril"a lmmu bertemu dtngan zrang-lrang knfzr, mnka
pancunglnh batang leher merela." (Muhamm ad: 4)

Abu Bakar mengatakan bahwa lahiriah ayat
menetapkan kewajiban membunuh, tiada tindakan
lainnya, kecuali setelah kalah. Ayat ini senada de-
ngan firmanAllah,

'Tidak patut bagi seorang rnbi mempunyai tautanan
sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di mula
bumi." (al-Anfaal: 67)

Ini adalah sahih. Tidak ada ikhtilaf di antara ke-
dua nash itu.

Muhammad bin Ja'far bin Muhammad ibnul-
Hakam mengatakan bahwa Ja'far bin Muhammad
ibnul-Yaman berkata dari Abu'[Ibaid, dari Abdullah
bin Shalih, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Berkaitan dengan
firman Allah dalam surah al-Anfaal ayat67, "Tid"ak
patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum

dia dapat melumpuhknn musuhnya di muka bumi",
Ibnu Abbas berkata, "Hal ini berkaitan dengan
Peristiwa Badar. Pada saat itu jumlah kaum mus-
iimin masih sedikit. Setelah jumlah mereka banyak
dan kekuasaannya semakin kuat, Allah menurun-
kan ayat (4 surah Muhammad) tentang ketentuan
hukum bagi tawanq4, 'Suudah itu kamu boleh mem-
bebasknn merekn atau menerima tebusan."AJlah mem-
berikan pithan kepada Nabi saw. dan kaum muk-
minin ihwal tawanan. Jika mau, mereka dapat mem-
bunuh tawanan. Jika mau, mereka juga dapat men-
jadikannya sebagai budak. Dan jika mau, mereka
dapat meminta tebusan."

Abu 'Ubaid ragu-ragu menyangkut kalimat,
'Jikn mau, mereka juga dapat menjadiknnnya sebagai

b u dak. " (Per nyataa n menj adi kan taw anan s e b agai
budak diragukan sumbernya dari Ibnu Abbas.
Maka, kami mengabaikan pernyataan ini. Ihwal ke-
bolehan membunuh, kami tidak melihat sandaran-
nya pada ayat, sebab yang ditegaskan ayat hanyalah
membebaskan atau menerima tebusan).

Ja'far bin Muhammad menceritakan dari Abu
'Ubaid, dari Abu Mahdi dan Hajaj, dari Suffan, bahwa
berkaitan dengan firman Allah surah Muhammad
ayat  ,"'Sesudah itu knmu boleh membebaskan merekn

atau menerima tebusan", as-Sidi berkata, 'Ayat ini
dimansukh. Ia dinasakh oleh firman Allah surah at-
Taubah ayatl, Maka bunuhlah knum musyrikin di
mana pun knmu menjumpainya."'

Abu Bakar b erkata, 'Adapun firman Allah pada
surah Muhammad ayat 4, Apabila kamu bertemu
dengan lrang-lrang kafir, maka pancunglah batang
leher mereka', al-Anfaal ayat 67, 'Tidak patut bagi
seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat
melumpuhkan musuhnya di mukn bumi', dan al-Anfaal
ayat\7, lika knmu menemui merekn dal"am peperang-

an, makn cerai-beraikanlah orang-orang yang di be-

laknng merekn dmgan (menumpas) mnekn',bolehjadi
merupakan hukum yang tetap berlaku, tidak di-
mansukh. Karena, Allah menyuruh Nabi saw. su-
paya mengalahkan musuh dalam berperang dan
tidak menawannya kecuali setelah menistakan dan
melumpuhkan kaum musyrikin.

Halini dilakukan ketika jumlah kaum muslimin
masih sedikit dan jumlah musuh dari kalangan mu-
syrikin masih banyak. Setelah kaum musyrikin
dapat dilumpuhkan dan dinistakan melalui perang
dan dicerai-beraikan, maka bolehlah tawanan di-
biarkan hidup. Maka, hukum ini wajib ditegakkan,
jika kondisi semacam itu dimiliki oleh kaum mus-
limin pada permulaan Islam."
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Menurut kami, perintah membunuh kaum mu-
syrikin di mana pun mereka berada hanya berlaku
bagi kaum musyrikin yang hidup di Jazirah fuab,
sedangkan nash pada surah Muhammad bersifat
umum. Jika kekalahan musuh terwujud di bumi,
maka dibolehkan menawan musuh. Cara inilatr
yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggal
Rasulullah dan setelah turunnya surah at:Taubah.
Mereka tidak membunuh tawanan kecuali dalam
kondisi tertentu seperti yang akan diterangkan).

Adapun lahiriah firman Allah surah Muhammad
ayat 4, "5 esudah itu knmu boleh memb eb asknn msrekn

atnu mennimn tebusan", menetapkan salah safu dari
dua alternatif: dibebaskan atau ditebus. Ketetapan
ini meniadakan kebolehan dibunuh . Para ulama
salaf berikhtilaf mengenai hal ini. Hajaj mencerita-
kan kepada kami dari Mubarak bin Fadhalah, dari
al-Hasan bahwa dia memakruhkan membunuh
tawanan. Al-Hasan berkata, "Bebaskanlah dia atau

mintalah tebusan!"

JaTar menceritakan kepada kami dariAbu 'Ubaid,

dari Hasyim, dari Asy'ats bahwa ia bertanya ke-
pada" Atha' ihwal pembunuhan tawanan. Maka,
Atha menjawab, "Bebaskanlah dia atau mintalah
tebusan!" Asy'ats berkata, "Aku menanyakan hal itu
kepada al-Hasan dan dia menjawab, Tawanan diper-
lakukan sebagaimana Rasulullah memperlakukan
tawanan Perang Badar. Beliau membebaskannya
atau meminta tebusan atasnya."'

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa salah se-

orang pembesar Ishthakhar diserahkan kepadanya
untuk dibunuh. Namun, Ibnu Umar menolaknya
lalu dia membaca ayat,

"Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau

menerima tebusan." (Muhammad: 4)

Diriwayatkan pula dari Mujahid dan Muhammad
bin Sirin ihwal dimakruhkannya membunuh tawanan.

Sehubungan dengan firman Allah surah Mu-
hammad ay at 4, "5 esudah itu knmu bo leh membeb as -

knn mereka atau menerima tebusan", diriwayatkan
dari as-Sidi bahwa ayat ini dimansukh dengan ayat
5 surah at:Taubah, 'Makn, bunuhhh lmum musyrikin

di marn pun knmu menjumpainya. "Halsenada juga

diriwayatkan dari Ibnu Juraij.
Ja'far menceritakan dari Abu Ubaid, dari Hajaj,

dari Ibnu Juraij bahwa dia berkata, "Surah Mu-
hammad ayat 4 itu telah dimansukh. Rasulullah
membunuh Uqbah bin Abi Mu'ith pada Peristiwa
Badar dengan pasrah."

Abu Bakar berkata, "Para ahli fiqih dari berbagai

kota bersepakat atas dibolehkannya membunuh
tawanan. Tiada seorang pun, sejauh pengetahuan
kami, yang menentang pandangan ini. Banyak
informasi dari Nabi saw. yang memberitahukan
dibunuhnya tawanan, di antaranya Uqbah bin Abi
Mu'ith dan an-Nadlar ibnul-Harits setelah ditawan
pada Peristiwa Bgdar. Dan, pada Peristiwa Uhud di.
bunuh pula Aba'Uza, seorang penyair, setelah dia
ditawan. Juga dibunuh bani Quraizhah setelah tak-
luk pada kekuatan Sa'ad bin Mu'adz. Maka, dipuhrs-

kanlah untuk membunuh mereka dan menawan
anak-anaknya, sedangkan az-Zubatr bnBatha dibe
baskan. Sebagai penduduk l(haibar juga ditaklukan
dengan damai dan sebagian lagi dengan paksa. Ali
ibnul-Haqiq mensyaratkan kejujuran. Tatkala ada

warga l(haibar yang berkhianat dan menyembunyi-
kan sesuatu, diapun dibunuh. Mekah ditaklukkan,
lalu Rasulullah memerintatrkan supaya nembunuh
Hilal bin Ift athal, Maqis bin Hababah, Abdullah bin
Abi Sarah, dan yang lainnya. Beliau bersab da,'Bunuh-

lah merekn, walaupun kamu menjumpainya tengah

b er gantung p ada knin p enutup Ka' b ah.'Beliau mem-
bebaskan penduduk Mekah dan tidak menjadikan
harta mereka sebagai ghanimah."

Diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan, dari Mu-
hammad bin Abdurrahman, dari ayahnya,Abdur-
rahmah bin Aui bahwa dia mendengar Abu Bakar
ash-Shiddiq berkata, "Ingin rasanya aku tidak mem-
bakar desa Faja'ah tatkala tiba di sana, tetapi aku
membunuh tawanannya atau membebaskannya
dengan selamau"

Diriwayatkan dari Abi Musa bahwa dia mem-
bunuh Dahqan as-Sus setelah dia menjamin ke-
selamatan Abi Musa tatkala memasuki suatu kaum.
Namun, Dahqan lupa dan tidak pergi ke wilayah
yang dijamin keamanannya, sehingga dia dibunuh.

Itulah beberapa atsaryang mutawatir dari Nabi
saw. dan para sahabat ihwal dibolehkannya mem-
bunuh tawanan atau membiarkannya hidup. Para
ahli fiqih dari berbagai kota sepakat atas hal itu.

(Kebolehan membunuh tawanan tidak berlan-
daskan atas ayat, tetapi atas tindakan Rasulullah dan

beberapa orang sahabat. Rentetan kasus di mana
teijadi pembunuhan menunjukkan bahwa pem-

bunuhan dilakukan karena adanya kasus tertentu
yang di baliknya adabeberapa alasan tertentu pula
yang tidak semata-mata mendorong Nabi saw. dan
sebagian sahabat untuk melakukan pembunuhan

dan penawanan. An-Nadhar ibnul-Harits dan 'Uqbah

bin Abi Mu'ith, misalnya, memiliki sikap tertentu
dalam menyakiti Rasulullah dan dalam meng-
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ganggu dakrvahnya. Demikian pula dengan Abu
IJzzah, si penyair. Bani Quraizhah juga memiliki
sikap tertentu tatkala sebelumnya mereka diminta
kerelaannya untuk mematuhi kepufusan Sa'ad bin
Mu'adz. Demikianlah, kita menjumpai sejumlah
kondisi sebagai alasan khusus bagi setiap kasus
yang berbeda dengan ketentuan umum tentang
tawanan sepertiyang ditegaskan dalam ayat4 surah
Muhammad).

Para ulama hanya berikhtilaf ihwal penebusan

tawanan. Seluruh sahabat kami (yaitu penganut
Mazhab Hanafi) berpendapat bahwa tawanan tidak
boleh ditebus dengan harta dan tawanan darikalans-
an kafir harabi tidak boleh dijual karena mereka
akan kembali dengan serangan. Abu Hanifah ber-
kata, 'Tawanan kafir juga tidak boleh ditukar de-

ngan tawanan dari pihak muslim. Tawanan kafir
jangan pernah dipulangkan." Abu Yusuf dan Mu-
hammad berkata, "Boleh saja tawanan muslim di.
tukardengan tawanan musyrikin." Hal ini jugame
rupakan pendapat ats:Tsauri dan al-Auza'i. Al-Auza i
berkata "Boleh saja menjual tawanan dari kalangan
kafir yang memusuhi Islarri. Tawanan lakiJaki tidak
boleh dijual kecuali untuk menebus tawanan muslim."

Al-Muzani meriwayatkan dari asy-Syaf i bahwa
pemimpin negara boleh membebaskan tawanan
laki-laki yang tampak kebaikannya atau diminta
tebusan. Para ulama yang membolehkan tebusan
dengan membebaskan tawanan muslim atau de-

ngan harta beralasan dengan firman Allah ayat 4
surah Muhammad. lahiriah ayat menetapkan ke
bolehan tebusan dengan harta atau dengan tawan-

an muslim.
Diriwayatkan dari Mu'ammar, dari Ayub, dari

Abi Qalabah, dari Abi al-Mulhab, dari Imran bin
Hishin bahwa bani Tsaqif menawan dua orang sahabat

Rasulullah, sedang para sahabat Nabi saw. berhasil
menawan seorang laki-laki dari bani 'Amir bin
Sha'sha'ah. Nabi melihat tawanan yang terikat.
Tawanan memanggil Nabi saw. Beliau pun meng-
hampirinyalalu bertanya, "Dengan apa diikat?" Dia
menjawab, "Dengan tali kendali kuda sahabatmu."
Tawanan melanjutkan, "Sebenarnya aku seorang
muslim." Nabi saw. bersabda, 'Jika kamu melontar-
kan pernyataan itu tatkala kamu bebas, niscaya aku
sangat bahagia."

Rasulullah pun pergi. Namun, si tawanan me-
manggilnya. Maka beliau kembali lagi. Thwanan
berkata, "Aku benar-benar lapar. Berilah aku makan."

Nabi saw. bersabda "Memang itulah kebutuhan-
mu." Selanjutnya Nabi saw. meminta tebusan atas

tawanan ini dengan membebaskan duaorang mus-

limyang ditawan oleh BaniTsaqif.
(Menurut pertimbangan kami, hujjah ulama

yang berpendapat adanya tebusan lebih kuat dari-
pada huiiah para pengikut Imam al-Jashash ihwal
ikhtilaf tentang tebusan dengan harta atau dengan
tawanan muslim). ,"

Imam al-Jashash memungkas pendapatnya ten-

tang masalah tawanan dengan mengunggulkan
pendapat para ulama pengarrrtmazhab Hanafi. Dia
berkata, "Masalah pembebasan dan tebusan yang

diungkapkan ayat 4 surah Muhammad dan kete-
rangan ihwal para tawanan Badar adalah diman-
sukh dengan firman Allah surah at:Taubah ayat5,
Maka, bunuhlah knum musyrikin di mana pun lamu
menjumpahya, nngknplah mzrela, leepunglnh mnelm,

dan intailnh di tempat pengintaian.Jila mnekn ber-

tobat, mmdirilmn slalnt, dnn menunniknn zaknt, mnkn

bebaslanlnh merela."'Keterangan ini diriwayatkan
dari as-Sidi dan Ibnu Juratj.

Firman Allah dalam surah at:Taubah ayat29,
"Perangilah orang-lrang larry tidak beriman lupada
Allah dan tidak pula kepada hari kemudian serta

merekn tidak mmghnramlmn apa y ang telah dihnram-
knn Alkh dan Rasul- Nya ... sampai m.erekn membay ar
jiEah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan

tunduk", mengandung kewajiban membunuh kaum
kafir hingga mereka masuk Islam atau membayar
jizvah. Tebusan dengan harta atau selainnya ber-
tentangan dengan ketentuan ifu.

Ahli tafsir dan para pengutip atsar tidak ber-
selisih bahwa surah at-lbubah diturunkan setelah
surah Muhammad. Dengan demikian, hukumyang
disebutkan pada ayat ihr tentu menghapus adanya
ketentuan tebusan seperti yang disebutkan pada

ayat lain.
(Ielah kami kemukakan bahwayang dimaksud

dengan pembunuhan atas kaum musyrikin ini ialah
pembunuhan atas kaum musyrikin yang hidup di
IazkahArab saja. Adapun selain mereka dikenai

i@ah, sebagaimana j@ah pun diterima dari Ahli
Kitab. Penerimaan ji.qr:ah setelah menyerah tidak
menegasikan terjadinya penawanan yang dilakukan
kaum muslimin sebelum mereka menyerah. I alu
ketentuan hukum apa bagi tawanan ini? Kami ber-
pendapat bahwa tawanan ini boleh dibebaskan, jika
pemimpin melihat adanya kebaikan, atau menetap
kan tebusan dengan harta atau dengan tawanan
muslim. Jika kaum muslimin kuat, tebusan tidak
boleh diterima, demikian pula jizyah. Tatkala ada ke
patuhan membayar jizyah,maka sebaiknya tawan
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an dibebaskan. Jadi, hukum tawanan terus berjalan
dalam kondisi yang tidak terhenti karena adanya

ibah).
Kesimpulan yang kita peroleh ialah bahwa inilah

safu-safunya nash yang mengandung hukum tawan-

an, sedangkan nash lain mengandung kasus-kasus
lain yang berbeda dengan kasus tawanan. Itulah
nash utama dan abadi mengenai masalah tawanan.

Kejadian nyatayang melenceng dari nash itu dilaku-
kan untukmenghadapi kasus dan kondisi tertentu
yang temporer. Pembunuhan beberapa tawanan di-

lakukan pada kasus individual yang senantiasa me
miliki kemiripan dengan kasus lain. Para sahabat
menangkap seseorang karena melakukan perbuat-

anyang membuatnya ditawan. Penawanan tidak di-

lakukan semata-mata karena seseorang melakukan
serangan. Sebagai contoh, ada seorang mata-mata
ditawan. Maka, dia diperlakukan sebagai mata-mat4
bukan sebagai tawanan sebab penawanan dilaku-
kan semata-mata sebagai sarana penangkapan.

Kini masalah perbudakan. Kami telah menyaji.
kan masalah dalam berbagai topik bahwa perbu-
dakan itu untuk menghadapi aneka situasi dunia
yang ada dan sebagai ekses perang. Tidaklah mung-
kin Islam memberlakukan sebuah nash umum
dalam surah Muhammad ayat{, "Sesudah itu kamu

boleh membebaskan merela atau menerima tebusan",

untuk seluruh kasus pada saatmusuh-musuh Islam
menjadikan kaum muslimin yang ditawan sebagai
budak. Karena itu, dalam kasus tertenfu Rasulullah
menjadikan tawanan sebagai budak" membebaskan
sebagian tawanan, menukar sebagian tawanan de
ngan tawanan muslim, dan meminta tawanan di.
tebus dengan materi. Maka, dalam kasus-kasus ter-
tentu, diterapkanlah perbudakan guna menghadapi
masalah yans tidak dapat dipecahkan kecuali de
ngan praktik demikian.

Jika tercapai kesepakatan di kalangan seluruh
militer untuk meniadakan perbudakan, maka Islam
pun akan kembali ke satu-satunya prinsip yang
positif, yutu "sesudnh itu knmu bobh membebaslmn

mereln atau menerima tebusan". Karena, hilangnya
situasi yang menuntut adanya perbudakan. Jadi,
perbudakan bukan suahr keharusan. Perbudakan
bukanlah salah sahr prinsip Islam dalam memper-
lakukan tawanan. Inilah pandangan yang ter-
inspirasikan dari nashAl-Qur'anyang jelas dan dari
pengkajian situasi, kondisi, dan berbagai kasus.
Semoga Allah memberi taufik kepada kebenaran.

Baik pula dipahami bahwa kami cenderung ke
pada pandangan di atas karena nash-nash Al-Qur'an,

dan studi kasus serta peristiwa menguatkan pan-

dangan itu. Jadi, bukan karena gejolak dalam pikir-
anku bahwa memperbudak tawanan merupakan
hal yang saya upayakan untuk dibersihkan dari
Islam. Pikiran semacam itu tidak pernah terbersit
dalam benakku. Jika Islam melihat perbudakan,
niscaya perbudalan itulah yang terbaik. Tidaklah
sopan manusia yang mengetahui sesuafu berke-
mzrmpuan untuk mengatakan bahwa dia memiliki
pandangan yang lebih baik daripada pandangan

Allah. Aku hanya terpaku pada nash Al-Qur' an dan

spiritnya, lalu aku cenderung kepada pendapatter-

sebut melalui inspirasi dan pengarahan nash.

Perang, memancung leher, mengetatkan ikatan,
dan prinsip lain tentang penawanan hingga perang

berakhir antara Islam dan musuh-musuhnya me
rupakan prinsip umum yang abadi. Dikatakan demi-
kian karena jihad terus berlangsung hingga hari
Kiamat. Atau, seperti dikatakan Rasulullah bahwa
jihad dilakukan hingga kalimah Allah menjadi yang
paling tinggi.

Allah tidak membebankan perintah ini kepada
orang beriman dan tidak mewajibkan jihad ini ke
pada mereka. Dia hanya meminta tolong kepada
mereka, Mahasuci Allah dari memerlukan per-

tolongan, unfuk mengalahkan kaum kafir, karena
Dia berkuasa untuk menghancurkan mereka se-

cara langsung. Beban itu hanyalah sebagai ujian
dari Allah bagi hamba yang satu dengan hamba-
Nya yang lain. Ujian inilah yang akan meningkatkan
kedudukan mereka.

",*,#h8'*;t;'lXi{'6-t'A}"'
&:tv*{AU#$#e$6.t\

#e6t:t$&t i;$P(
"...Demikianlah, apabiLa Allah mengfundnki, niscaya

Allah alrnn membinnsalun merelca. TenpL Allnh hen'
dnk mmguji sebagian lmmu dmgan sebagian yang l"ain.

Dan orang-orangyang gugur padn jal"an Allah, Allnh
tid"ak akan menyia-nyiaknn amnl merekn. Atlnh akan

memberi pimpinan lupadn merela dan memperbaiki

keadaan merela serta memasuklan merekn ke dnl"am

surga yang telah diperkennlkan-Nya l"podo merekn."
(Muhammad:4-6)

Orang-orang yang kafir, orang yang meng-
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halang-halangi dari jalan Allah, kaum yang tiran
serta zalim seperti mereka, orang yang berbuat ke-
rusakan di seluruh bumi pada setiap saat, orang
yang tarnpil dalam busana kegagahan dan kecong-
kakan, dan orang yang riya terhadap dirinya sendiri
dan terhadap pengikutnya yang sesat ... hanyalah
segelintirmakhlukyang hidup di atas sebutir debu
kecil yang disebut bumi, yang ada di antara planet-
planel bintang gemintang, kumpulan galaksi, dan
aneka alam yang jumlahnya serta bentangannya
hanya diketahui Allah di cakrawala yang tampak
pada kita sebagai titik yang berserakan dan nyaris
terabaikan. Tiada yang menahan, mengumpulkan,
dan menyerasikan semuanya kecuali Allah

Mereka dan para pengtkutnya, bahkan seluruh
penduduk bumi, hanyalah sebesar semut kecil. Bah-
kan, mereka hanyalah sebutir debu yang terlempar,
dan hanyalah sesuatu yang sama sekali tiada artinya
tatkala berdiri di hadapan kekuatan Allah.

Allah menjadikan kaum mukminin (tatkala Dia
menyuruh mereka memancung leher kaum kafir
dan menawannya setelah dikalahkan) sebagai tirai
bagi kekuasaan-Nya. Jika Dia berkehendak, niscaya
Dia menumpas kaum kafir secaraterang-terangan
sebagaimana Dia menumpas sebagian mereka de-

ngan badai, pekikan, dan angin ribut. Bahkan, Dia
menumpas sebagian mereka tanpa semua sarana ifu.
Perintah jihad semata-mata dimaksudkan agar para
hambayang beriman meraih kebaikan. Dia meng-
uji mereka, mendidik mereka, menata diri mereka,
dan memudahkan berbagai sarana kebaikan bagi
mereka.

Dia hendak menguji mereka. Dalam ujian ini,
bergejolaklah aneka daya dan kecenderungan yang
paling mulia pada diri manusia. Tiadayang paling
mulia dalam diri selain rasa bangga atas kebenaran
yang diyakininya, sehingga dia berjuang di jalan-

Nya, lalu dia membunuh atau dibunuh. Dia tidak
menyerah dalam membela kebenaran yang dianut
dan dibelanya. Dia tidak sanggup hidup tanpa ke
benaran itu. Dia tidak menyukai kehidupan ini se
lain di bawah naungan kebenaran ini.

Dia hendak mendidik mereka Maka, dari dirinya
keluar segala hawa nafsu dan keinginan terhadap
harta dunia yang fana, malah dia merasa bangga
jika terlepas daripadanya. Maka, dia senantiasa mem-
perkuat segala kelemahan diri, menyempurnakan
segala kekurangan, dan menepis segala kotoran
yang masuk. Sehingga, seluruh keinginannya ber-
ada pada safu penampang, sedang penampang lain
merespons seruan Allah supaya berjihad dan me

natap wajah Allah dan keridhaan-Nya. Maka, pe-

nampang keinginan menjadi ringan dan penam-
pang jihad menjadi berat. Allah mengajarkan aneka
pilihan kepadanya, lalu dia memilih, dia dididik lalu
menjadi tahu. Dia tidak terdorong untuk melaku-
kan sesuatu tanpa kesadaran, tetapi dia memper-
timbangkannya lalq memilih.

Dia hendak menata diri mereka. Dalam meng-
hadapi penderitaan jihad di jalan Allah dan dalam
menampilkan diri kepada kematian pada setiap
gerakan, timbullah keringanan dalam menghadapi
bahayayang menakutkan ini, yang justru menjadi
beban bagi diri, perilaku, pertimbangan, dan nilai
mayoritas manusia lainnya untuk dijauhi. Sedang-
kan, dia merasa mudah dan ringan tatkala meng-
hadapi orang yang memusuhinya, baik dia sama
sekali tidak menjumpainya maupun menjumpainya.
Menghadapkan diri kepada Allah dengan cara
seperti ini pada setiap kali menghadapi bahaya akan
membuat sesuatu di dalam diri yang bekerja ter-
hadap tubuh bagaikan sengatan liskik. Sesuatu
yang menciptakan warna baru bagi kalbu dan ruh
sehingga menjadi bersih, jernih, dan baik.

Itulah sarana lahiriah untuk menata seluruh ka
munitas muslim melalui bimbingan tangan para
mujahidin yang telah mengosongkan dirinya dari
segala harta dunia dan perhiasannya. Juga yang
telah menyepelekan kehidupan ini tatkala mereka
tenggelam dalam lautan kematian saat berjihad di
jalan Allah. Dalam kalbunya, tidak ada lagi sesuatu
yang melalaikannyb dariAllah, tetapi dia senantiasa
menatap keridhaan-Nya. Tatkala kepemimpinan
berada di tangan orang seperti itu, maka seluruh
dunia dan umat manusia menjadi damai dan men-
jadi mulia di tangan orang yang merenggut panji
dari kepemimpinan orang kafir, sesat, dan pembuat
kerusakan. Kepemimpinan itu telah dibeli dengan
darah dan nyawa. Setiap yang langka dan mahal
menjadi murah saat dia merebut panji ini bukan
untuk dirinya, tetapi untukAllah.

Setelah semua itu dimudahkanlah sarana bagi
orang yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaik-
an supaya dia meraih keridhaan dan balasan-Nya
yang tidak terhingga. Dimudahkan pula sarana bagi
orang yang dikehendaki Allah untuk diberi ke-
burukan sehingga mereka melakukan perbuatan
yang membuatnya berhak menerima murka dan
azabNya. Masing-masing dimudahkan untuk me-
raih apayang telah diciptakan untuknya selaras de-
ngan potensi dan karakter yang diketahui Allah.
Karena itu, diterangkanlah tempat kembali orang-
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orang yang gugur di jalan Allah,

"...Dan zrang-lrang yang gugur padnj al^an Allnh, Allnh
tidak akan nlenyia-nyiakan amal mereka. Alkth aknn
memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki
keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam
surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada merekn."
(Muhammad: 4-6)

Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
Hal ini berlawanan dengan apa yang dialami orang
kafir, yaitu amalnya disia-siakan Allah. Itulah amal
yang dilakukan berdasarkan petunjuk dan yang
mengikat erat dengan kebenaran yang kokoh yang
menjadi sumber amal, yang muncul guna melin-
dungi dan mengarahkzrnnya. Karenanya, amal itu
abadi sebab kebenaran pun abadi, tidak berkurang,
dan tidak sia-sia.

Kita berhenti sejenak di depan kebenaran yang
mengesankan ini, yaitu hakikat kehidupan orang
yang syahid di jalan Allah. Itulah hakikat yang telah
ditetapkan sebelumnya dalam firman Allah, Jangan-
l"ah knmu mengatakan mati terltad"ap zrang-zranglang
gugur di j alan Allah. Tidak mati, tetapi merekn hidup.
Namun, knmu tidnk mengetahui."Di sini hakikat ini
disuguhkan dalam sajian baru. Disajikan dalam
kondisi yang merentang dan fumbuh pada jalannya
yang telah meninggalkan kehidupan dunia, sedang
hakikat itu menempuh dan menelusurinya. Yakni,
menulusuri jalan ketaatan, hidayah, kesucian hati,
dan kebersihan jiwa,

'Atlnh akan memberi pimpinan fuplodo mereka dan
memperbaiki keadaan merekn." (Muhammad: 5)

Allah adalah Rabb mereka yang mendorong
mereka berkorban di jalan-Nya, yang senantiasa
menjanjikan hidayah kepada mereka melalui ke-
syahidan, yang menjanjikan untuk memperbaiki
keadaan mereka dan membersihkan jiwanya dari
sisa-sisa kotoran duniawi. Atau, Dia akan menam-
bah ruhnya menjadi semakin bersih agar serasi de
ngan kebersihan, cahaya, dan keindahan al-mnln'
al-a'layang dituju oleh mereka. Itulah kehidupan
yang terus ditempuh perjalanannya dan tidak per-
nah berhenti kecuali pada apa yang dilihat oleh
penghuni bumi yang terhijab. Itulah kehidupan
yang dijanjikan Allah, pemilik kehidupan itu, di al-
mala'ul a'la.Dia menambah kehidupan menjadi
semakin terarah, semakin bersih, dan semakin
bersinar. Itulah kehidupan yang terus berkembang
di bawah naungan Allah. Akhirnya, terwujudlah apa
yang dijanjikan untuk mereka,

"Dan Dia memasukkan merekn ke dalam surga yang
t e lnh dip er ke nal knn - Ny a kep ada m u e kt. " (Muham-
mad:6)

Ada hadits yang menerangkan bahwa Allah mem-
perkenalkzm surga kepada syrhada, yang diriwayal
kan ImamAhmad dalam musnadnya. Dia mengata-
kanbahw a Zaid bin Namir ad-Damsyiqi mencerita-
kan dari IbnuTsauban, dari ayahnya, dari Makhul,
dari Katsir bin Murrah, dari Qais al-Jadzami, se-

orang sahabat, bahwa Rasulullah bersabda, "Orang

yangn"ati syahid diberi enampuknra saatpertarna knli
darahnya menetes. Yaitu, dih"apuslnh segal"a knalnhnn-
nya, dia melihat tempatnya di surga, dikttuinkan de-

ngan bid^odari, selnmnt dari k takutan yang dalryat dnn
azab kubur, dan dihiasi dengan perhiasan lceimanan."
Hadits dengan jalur ini hanya diriwayatkan Ahmad.
Ulama lain ada yang meriwayatkan hadits yang
maknanya mirip dengan hadits ini. Pada hadits ini
ditegaskan bahwa syuhada melihat tempatnya di
surga. Demikianlah diriwayatkan olehTirmidzi dan
disahihkan oleh Ibnu Majah.

Itulah hadits di mana Allah memperkenalkan
surga kepada orang yang gugur di jalannya. Inilah
puncak dari hidayah yang membentang, puncak
penataan diri setelah mereka meninggalkan dunia,
dan perkembangan kehidupan, petunjuk, dan ke-
baikan diri mereka di sana, di sisiAllah.

Kaum Mukmiriin Pasti Menang
Di bawah naungan kemuliaan orangorang yang

gugur di jalan Allah; di bawah naungan keridhaan,
pemeliharaan, dan pencapaian maqam tersebut,
Allah mendorong kaum mukminin supaya meng-
hadapkan diri kepadaAllah dan memfokuskan per-

hatian pada pembelaan jalan-Nya di dunia ini, Dia
menjanjikan pertolongan dan keteguhan di medan
perang kepada mereka. Juga menjanjikan kehan-
curan dan kesia-siaan bagi musuh-musuh mereka
dan musuh-musuh-Nya,

$"ft .rs..:g_5$/;t:,;Ao;E$:y_5iq^i.

$;t6'*t'd*''Katr"
"Hai orang-orangyang beriman, jikn knmu menolong
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan
meneguhkan kedudukanmu. Dan zrang-orang yang
kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah
menghaptu amal- amal merekn. " Nhthammad: 7-8)
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Bagaimana mungkin kaum mukminin menG
long Allah sebelum memenuhi syarat dan meraih
pertolongan serta keteguhan yang disyaratkan bagi
mereka?

Allah berada dalam diri mereka. Hendaklah dia
mempersembahkan dirinya bagi-Nya; tidak menye
kuhrkan-Nya dengan apa pun, baik secara terang-
terangan maupun sembunyi-sembunyi; tidak me
nyisakan dan menyertakan siapa pun atau apa pun
dalam dirinya bersama Allah; menjadikan Allah
lebih dicintai daripada diri dan segala sesuatu yang

disukai dan dicintainya; dan berhukum kepada-Nya
dalam aneka perkara yang berkenaan dengan se
gala kesenangan, kecenderungan, seluruh akti-
vitas, dan segala pikirannya. Ini pun merupakan per-

tolongan Allah bagi orang yang berjiwa demikian.
Kita renungkan sejenak pada firman Al7ah,'Dan

nratg-zrang y ang gugur padaj alnn Allnh", dan firman-
Nya, 'lilm kamu menolong (agama) Alkh...."Pada
kedua keadaan ini, yaitu keadaan gugur dan me-
nolong, disyaratkan bahwa gugur dan menolong di-
lakukan karena Allah dan di jalan Allah. Itulah
isyaratyang logis. Namun, kebanyakan orang yang

tertipu mengabaikan syarat ini. Yaitu, ketika akidah
menyimpang pada sebagian generasi dan tatkala
kata syahid, syuhada, dan jihad diobral sehingga
menyimpang dari maknanya yang lurus.

Sesungguhnya tidak ada jihad, tidak ada syahid,
dan tidak ada surga kecuali tatkala hanya ada jihad
di jalan Allah semata, hanya ada kematian di jalan-

nya semata, dan hanya ada pertolongan bagi-Nya
semata di dalam jiwanya dan dalam manhaj ke-
hidupannya. Tidak ada jihad, tidak ada syhid, dan
tidak ada surga kecuali tatkala hanya ada satu
hrjuan. Yaitu, untuk menegald<an kalimah Allah agar
menjadi yang paling tinggr dan untuk melindungi
syariat dan manhaj-Nya dalam kalbu, akhlak, dan
perilaku manusia; pada aneka situasi, hukum, dan
tatanan hidup mereka.

Diriwayatkan dari Abi Musa r.a. bahwa Rasu-
lullah ditanya tentang seseorang yang berperang
dengan gagah berani, berperang untuk melindungi
diri, dan yang berperang dengan riya. Manakah
yang termasuk berperang di jalan Allah? Beliau
bersabda,

"Yaitu orang yang bnperang dengan tujuan agar lm-
limah Allah menjadi yang paling tingi, sedang dia
b erada di j al"an- Ny a. " (HR Syaukhani)

Di sana tidak ada panji atau firjuan lain bagi orang
yangberjihad di jalan-Nya dan mati sebagai syahid

sehingga dia berhak mendapatkan janji Allah be-
rupa surga kecuali panji dan tujuan itu, bukan kon-
sepsi panji, istilah, atau tujuan yang berlaku pada
berbagai kaum yang menyimpang.

Sebaiknya kita memahamkan isyarat yang logis
ini kepada para pelaku dalnvah dan menjadikannya
sebagai pembersihatas jiwa mereka dari aneka ko
toran yang bersumber dari cara berpikir lingkung-
an dan konsepsi generasi yang menyimpang. Se
hingga, panjinya tidak terhrkar dengan panji mereka
dan supaya konsepsinya tidak bercampur dengan
konsepsiyang menyimpang dari kamkteristik akidah.

Tiada jihad kecuali untuk menegakkan kalimah
Allah agar menjadi mulia; mulia di dalam hati dan
jiwa, mulia pada akhlak dan perilaku, mulia pada
tatanan dan sistem, dan mulia pada segala hubung-
an danikatan dalam segala aspekkehidupan. Yang
tidak demikian bukan jihad karena Allah, tetapi
karena setan. Pada jihad semacam ini tidak ada ke
matian syahid dan status syahid. Pada jihad se-

macam ini tidak ada surga dan pertolongan dari
Allah, juga tidak ada keteguhan pendirian. Yang ada
hanyalah tipuan, kekeliruan konsepsi, dan penyim-
pangan.

Jika selain dai mengalami kesulitan untuk me
lepaskan diri dari tipuan, kekeliruan konsepsi, dan
penyimpangan ini, maka suahr keharusan bagi para
dai unhrk membersihkan diri, perasaan, dan kon-
sepsinya dari cara berpikir lingkungan yang tidak
sejalan dengan gagasan utama ihwal syarat yang
ditetapkan Allah. '

Itulah syarat yang ditetapkan Allah atas orang-
orang yang beriman. Adapun "syarat-Nya" untuk
mereka ialah pertolongan dan keteguhan. Inilah
janji Allah yang tidak akan diingkari. Jika suatu kali
janji itu tidak terjadi, berarti ia ditangguhkan karena
ada sebuah hikmah yang akan diwujudkan ber-
samaan dengan terwujudnya pertolongan dan ke-
teguhan. Demikianlah, tatkala kaum mukminin
telah memenuhi syarat lalu pertolongan yang di.
janjikan Allah tidak terwujud.

Kita berhenti sejenak pada ungkapan khusus ini,
'hiscaya Dia almn menolongmu dan mmeguhkan lu-
duduknnmu". Pandangan sekilas dapat mengatakan
bahwa keteguhan kaki mendahului pertolongan
dan menjadi saranabagi diraihnya pertolongan itu.
Ini adalah benar. Namun, penyebutan pertolongan
lebih dahulu menginspirasikan bahwa yang di-
maksud dengan keteguhan adalah makna lain dari
sekian makna yang ada. Yaitu, keteguhan untuk
mendapatkan pertolongan dan keteguhan dalam
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menghadapi aneka bebannya.
Pertolongan bukanlah akhir dari pergulatan

antara kekafiran dan keimanan atau antara hak dan
kebatilan, karena pertolongan itu mengandung
aneka beban bagi diri dan realitas kehidupan. Per-
tolongan mengandung beban untuk tidak sombong
dan congkak dan tidak lalai serta lengah setelah
mendapatkannya. Banyak orang yang tahan dalam
menghadapi ujian dan cobaan, tetapi sedikit sekali
yang tahan tatkala meraih kemenangan dan nikmal
Kesalehan dan keteguhan kalbu di atas kebenaran
setelah mendapatkan pertolongan merupakan ke
dudukan lain yang ada di balik pertolongan. Mung-
kin makna itulah yang diisyaratkan oleh ungkapan
Al-Qur'an. Wallahu a'lam.

'Dan orang-orangyang knfr makn kecelalmankh bagi
mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka."
(Muhammad:8)

Pernyataan itu merupakan kebalikan dari per-
tolongan dan keteguhan kaki. Mendoakan celaka
merupakan keputusan dari Allah ihwal kecelakaan,
kerugian, penelantaran, dan penghapusan amal
yang berakhir dengan kehancuran.

&ffiEtti\JicWilt,t:s
"Yang demikian itu adalah karena sesunguhnya
merekn benci kepada apa yang diturunknn Alkh (Al-

Qi an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala)
amal-amal mnelm." (Muhammad: 9)

Ayat di atas menggambarkan apayang bekerja
dalam kalbunya dan yang bergelora dalam jiwanya
berupa kebencian terhadap Al-Qur'an, syariat,
manhaj, dan pandangan yang diturunkan Allah.
Kebencian inilah yang mendorong mereka berbuat
kekafran, keingkaran, permusuhan, dan pembang-
kangan. Kebencian ini banyak dimiliki oleh jiwa
yang rusak yang secara naluriah membenci jalan
yang baik lagi lurus, lalu terjadilah konflik internal
karena adanya perbedaan intara naluri kebencian
dan nalurinya yang asli. Itulah jiwa yang banyak
dimiliki manusia pada setiap waktu dan tempaf jiwa
yang menjauhi dan membenci agama ini dan hal-hal
yang berkaitan dengannya- Bahkan diri itu terkejuf
hanya karena agama ini disebutkan, bagaikan di.
sengat kalajengking. Dia pun pergi menjauh dari
cerita dan perbincangan seputar agama ifu. Dewasa
ini kita melihat kondisi model ini melalui pengamatan.

Balasan atas kebencian terhadap apa yang di-
turunkan Allah ini ialah Allah menghapus amal-

amal mereka. Penghapusan amal merupakan ung-
kapan ilustratif yang mengikuti cara pengungkapan
Al-Qur' anul-Karim melalui ilustra si. Al- hubuthber-
arti bengkaknya perut binatang karena memakan
rumput beracun, yang kadang-kadang membuat-
nya mati. Demikian pula amal mereka bengkak,
menggelembu4g, lalu pecah dan berakhir dengan
kehancuran dan kesia-siaan. Itulah ilustrasi, di-
namika, dan puncak keadaan orang yang mem-
benci apa yang diturunkan Allah, lalu mereka kagum
oleh aneka amal yang besar dan menggelembung
bagaikan perut binatang yang mabuk karena me-
makan rumput beracun.

Kemudian Al-Qur'an menekuk leher mereka
dengan kuat dan keras supaya melihat puing-puing
kaum terdahulu,

ntt& 5( Gs Lfr 6.r b-W.itt, *
#a'ti;g;6*61*

'Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di
muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan
bagaimann lendahnn orang-orang yang sebelum merelu ?

Alkh tekh menimpaknn kebhnsaan atas mnelw dan
lrang-orang knfir aknn mmnima (akibat-akibat) se-
pnti itu." (Muhammad: 10)

Itulah isyaratyang keras lagi menakutkan yang
mengandung getaran dan debaran. Pada isyarat ini
terdapat panorama kaum terdahulu yang dihancur-
kan segala hal yang ada di sekitarnya dan yang di.
milikinya- Tiba-tiba tempabrya menjadi puing-puing
yang teronggok. Tiba-tiba mereka berada di bawah
tumpukan reruntuhan. Pemandangan itulah yang
hendak dilukiskan oleh ungkapan itu. Ritme dan
dentingan ungkapan itu mengandung gambaran
panorama ini dan gemuruh keruntuhan dan ke-
hancurannya.

Panorama kehancuran, reruntuhan, dan puing-
puing ini ditayangkan kepada hadirin dari kalangan
kaum kafir dan kepada orang yang belum lagi me-
miliki sifrt ini batrwa kehancuran demikian menanti
mereka. Peristiwa yang menghancurkan ini, yzrrg
meluluhlantakkan segala sesuafu, dan yang meng-
ubur mereka dengan reruntuhan seperti itulah
yang akan diterima oleh kaum kafir.

Tafsiran atas perkara yang mencengangkan, men-
cekam, dan menghancurkan kaum kafir, tetapi menye
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lamatkan kaum mukminin merupakan prinsip pokok
yang abadi yang ditegaskan dalam firman Allah,

# i e'i t/5:\{VV\; iii J; 
^t;^t"Yang demikian itu knrena s esungguhny a Alkh adakh

pelindung orang-lrang yang beriman dan karena se'

sungguhnya zrang-zrang kafr itu tiada mempunyai
pelindung." (Muhammad: I 1)

Barangsiapa yang pelindung dan penolongnya
itu Allah, maka cukuplah Dia baginya, tidak perlu
siapa pun selain-Nya. Segala perkara yang telah me
nimpanya hanyalah ujian yang di baliknya ada ke
baikan, bukan sebagai pengucilan dari perlindung-
an-Nya; bukan sebagai pelanggaran atas janji-Nya
yang diberikan kepada hamba-hamba yang ber-
lindung kepada-Nya. Barangsiapa yang pelindung-
nya selain Allah, maka dia tidak memiliki penolong,
walaupun dia mengambil seluruh manusia dan jin
sebagai pelindungnya. Karena, pada akhirnya se-

muanya itu sia-sia dan tidak berdaya; walaupun dia
menyafukan seluruh sarana perlindungan dan ke-
kuatan yang dikenal umat manusia.

Kemudian dtb"tdt;;-rn **a perolehan
orang yang beriman dengan perolehan orang kafir
berupa kesenangan setelah menerangkan peroleh-

an antara kelompok yang ini dan yang ifu menyang-
kut perselisihan dan peperangan di antara mereka
disertai penjelasan ihwal perbedaan pokok antara
kesenangan kelompok ini dengan yang itu,

v"i*.)trgi&h:V\;,riibi-Aii,L
'$' jtSkKtjku:i'ii:;.Wtjf;;siv

g;?'i;136tJ
"S esungguhny a Allah memasukknn zrang- orang j ang

beriman dnn mengerjaknn amnl saleh ke dnlnm surga

yangmengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan, zrang-

lrangyang lrnfr itu bersenang-senang (di dunia) dan

merelm malrnn seperti makannya binatang-binntang.
Dan, neraka adalah tempat tinggal merekn." (Mu-
hammad:12)

Kadang-kadang orang{rang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh merasakan kenikmatan.
Namun, penyeimbangan di sini semata-mata untuk
membedakan perolehan yang hakiki lagi besar

yang diraih kaum mukminin berupa surga dan
perolehan keseluruhannya yang diraih kaum kafir
dan tiada lagi perolehan kecuali itu.

Perolehan kaum mukminin diterima dari tangan
Allah di surgayang dibawah pepohonannyameng-
alir sungai-sungai. Allahlah yang memasukkan
mereka. Dengan de;nikian, ia merupakan peroleh-
an yang mulia, tinggr, dan agung. Mereka meraih-
nya di hadapan Allah dan pada ketinggian-Nya se
bagai balasan atas keimanan dan kesalehan, yang

ketinggian dan kemuliaannya itu selaras dengan
ketinggian keimanan dan kesalehan.

Perolehan kaum kafir berupa "kesenangan" dan
makanan sebagaimana ternak makan. Itulah ilus-
trasi menghinakan yang melenyapkan segala ciri
dan identitas manusia, lalu dinaungkanlah cara
binatang bersantap dengan rakusnya dan kese-
nangan kebinatangan yang kasar, tidak apresiatif
dan tanpa mengindahkan keburukan atau kebaik-
an. Itulah kesenangan yang tidak dikendalikan oleh
kehendak, tidak berdasarkan pilihan, tiada perlin-

dungan yang menjaga, dan tiada hati yang men-
cegah.

Kebinatangan terealisasi pada makanan dan
kesenangan, meskipun di sana terdapat rasalezat
dalam makanan dan indra yang terlatih untuk me
milih jenis kesenangan seperti yang dilakukan oleh
kaum muda-muda di tempat-tempat kenikmatan
dan kekayaan. Yang seperti ini bukanlah yang men-
jadi tujuan. Yang dikehendaki ialah perasaan ma-

nusiayang mampri menguasai diri dan kehendak-
nya;yang memiliki nilai-nilai khusus bagi kehidup
an. Maka, dia memilih yang baik menurut pandang-

an Allah, tidak hrnduk pada kehendak yang dipaksa-
kan oleh syahwal dan tidak menjadi lemah karena
kelezatan. Dia tidak memandang seluruh kehidup
an sebagai hidangan makanan dan kesempatan
untuk bersenang-senang yang tanpa tujuan dan
tanpa menjaga mana perkara yang dibolehkan dan
manayang dilarang.

Pembeda utama antara manusia dan binatang
ialah bahwa manusia memiliki kehendak, tujuan,
dan konsepsi yang khas tentang kehidupan yang
bertumpu pada landasan yang sahih, yang ber-
sumber dari Allah sebagai Pencipta kehidupan. Jika
ini semua hilang, hilanglah karali:teristik manusia
yangpaling penting dan paling istimewa dibanding
binatang lain. knyaplah keistimewaan yang ka-

renanya Allah memuliakan manusia.
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Surah ni menyuguhkan rangkaian perbanding-
an antara orang-orang yang beriman dan orang-
orang kafr seraya menunjukkan negeriyang telah
melahirkan Rasulullah. Juga menyuguhkan per-
bandingan arfiara negeri itu dengan negeri-negeri
lain yang telah dihancurkan yang keadaannya lebih
kuat daripada negeri Mekah,

ig;-di+;;''jAa;;;$s
&th(tuAKIA

"Betapa banyaknya negeri-negeri y ang (pendudukny a)
lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad)
yang tel"ah mengusirmu itu. Kami telnh membinasakan
mereka; maka tidak ada seorang penolong pun bagi
merelca." (Muhammad: 13)

Itulah ayatyang menurut sebuah riwayat ia di.
turunkan di tengah perjalanan antara Mekah dan
Madinah tatkala Nabi saw. hijrah. Ayat ini merupa-
kan hiburan bagi Rasulullah, pelipur lara, dan untuk
meringankan beban tentang urusan kaum musyri-
kin yang congkak. Yakni, kaum musyrikin yang
menghalang-halangi jalan dalnvah dan menyakiti
para pelakunya. Sehingga, mereka berhijrah dari
kampung halamannya seraya meninggalkan harta
dan keluarganya demi menyelamatkan akidah.

Kemudian dilanjutkan perbandingan antara ke
adaan kedua kelompok itu seraya memberikan alas
an mengapa Allah di akhirat memasukkan kaum
mukmininyang berlindung kepada-Nya ke dalam
surgayang mengalir sungai-sungai di bawah pepo
honannya setelah di dunia mendapat pertolongan
dan kemuliaan; dan mengapa kaum kafr yang tidak
memiliki pelindung di akhirat mendapatkan azab
dan tinggal dalam neraka unfuk selamanya,

wv * a rr Gj ;K.ij j't"{ &'ow\
t-rr,fiavt

"Maka, apakah lrang-zrang yang berpegang pada
keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan

zrang yang (saan) menjadikan mereka memandang
baik p erbuatnnnya yang buruk itu d.an mengikuti hawa
nnfsuny a ? " (Muhammad: la)

IiuUn pembeda utama menyangkut keadaan
kedua kelompok, juga menyangkutmanhaj dan pe

rilakunya. Adapun orang-orang yang beriman ber-
ada pada penjelasan dari Tuhannya. Mereka me-
lihat kebenaran dan mengenalinya, meyakini sum-
bernya, berkomunikasi dengan Rabbnya, lalu ber-
sua dengan-Nya. Mereka meyakini apa yang mereka
jumpai, tidak tertipu dan tidak sesat. Adapun orang
kafir, maka setan menjadikan keburukan itu indah
dalam pandangan mereka; melihatnya sebagai
kebaikan, padahal merupakan keburukan. Mereka
tidak mencermati dan tidak yakin. Mereka mem-
perturutkan hawa nafsunya tanpa prinsip yang
dapat dirujuk, tanpa hukum sebagai landasan, dan
tanpa cahaya yang membedakan kebenaran dari
kebatilan.

Apakah kelompok yang ini seperti yang itu?
Mereka benar-benar berbeda perilaku, manhaj, dan
cara pandangnya. Karena ifu , keduanya tidak mung-
kin memiliki timbangan, balasan, dan tempatkem-
bali yang sama.

Berikut ini adalah salah satu gambaran pembeda
tentang tempat kembali antara kelompok ini de-

ngan kelompok itu,

ffi *(* fi t*iWiui"5r'$,ir ;lV
t+V6",1$tT;gh{V,.^kfr ,4e
jKe,t*;+A\,fnA{;P,*

gli6:&tG/,\1wr)61tif-
"(Apalrnh) pnumpamaan (penghuni) surga yang di-

janjilrnn kepada zrang-zrang yang bertakwa yang di
dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada ber-

ubah rasa dnn baunya, sungai-sungai dnri rusu yang tindn
bnubah rasanla, sungai-sungai dari khamar (arak)
yang lzrut rosanya bagi peminumnya dnn sungai-sungai

dari madu yang disaring; dan merekn di dalamnya
mempnolzh segaln macam buah-bualtan dnn ampunan
dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang lukal
dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang
mendidih sehingga memotong-motong ususnya." (Mu-
hammad:15)

Gambaran konkret ihwal nikmat dan azab di-
suguhkan dalam Al-Qur' an pada berbagai tempat.
Kadang-kadang gambaran itu disertai dengan gam-

baran maknawiah atau gambaran yang abstrak.
Aneka gambaran kenikm atan dmt az,ab yang ab strak
pun disuguhkan tersendiri dalam beberapa surah.

Allah yang telah menciptakan manusia lebih
mengetahui orang yang telah diciptakan-Nya, lebih
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mengetahui apa yang mempengaruhi kalbunya,
apa yang selaras bagi pendidikannya, dan apa yang

tepat bagi kenikmatan dan azab mereka. Manusia
itu berjenis-jenis, jiwa beraneka ragam, dan tabiat
berlainan yang semuanya bertaut pada fitrah ma-

nusia. l-alu, fitrah itu berbeda-beda dan beragam
selaras dengan individu manusia. Karena ifu, Allah
memilah aneka jenis nikmat dan azab serta aneka
jenis kesenangan dan kepedihan selaras dengan
pengetahuan-Nya yang mutlak ihwal para hamba.

Di sana ada manusia yang tepat untuk dididik
dan digelorakan himmahnya supaya beramal se-

bagaimana dia layak untuk mendapat balasan yang

disukai dirinya berupa sungai-sungai yang tiada
berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu
yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari
khamar yang lezat rasanya, dan sungai-sungai dari
madu yang disaring, atau segala macam buah-

buahan disertai ampunan dari Tuhan mereka yang

menjamin keselamatan mereka dari api neraka dan

kesenangan surgawi. Bagi mereka itu apa yang

tepat untuk pendidikannya dan apa yang pantas

bagi balasannya.
Ada pula manusia yang beribadah kepada Allah

karena mereka bersyrkur kepada-Nya atas aneka

nikmat yang tidak terhitung, atau karena mereka
mencintai-Nya dan mereka bertaqarub kepada-Nya

dengan aneka ketaatan laksana pecinta kepada ke'
kasihnya. Atau, karena mereka merasa malu dilihat
Allah dalam keadaan yang tidak disukai-Nya tanpa

melihat surga atau neraka yang ada di balik itu;
tanpa melihat nikmat atau azab apa pun. Mereka itu
layak dididik dan layak menerima balasan dan
pernyataan dariAllah,

" S e sungguhny a m ang- o r ang b n imnn dnn b eramnl s alc h,

kelak Alkh Yang Maha Pemurah alan mernnamkan

dalam (utti) mneka knsih sayang."(Maryam: 96)

Atau, diberi tahu bahwa mereka akan berada,

'Di tempatyangdiserutngi di sisi (Tuhnn) YangMaha

B n kuas a." (al- Qamar: 55)

Diriwayatkan bahwa Rasulullah shalat hingga
kedua kakinya pecah-pecah, lalu Aisyah r.a. berkata,

'Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demi-

kian, padahal Allah telah mengampuni dosamu
yang terdahulu dan yang kemudian?" Nabi saw

menjawab, "Hai Aisyah, apakah aku tidak boleh
menjadi seorang hamba yang bersyukur?"

Rabi'ah al-Adawiyah berkata, 'Apakah jika tidak
ada surga dan tidak ada neraka, maka tiada seorang

pun yang beribadah kepadaAllah dan tiada seorang
pun yang takut kepada-Nya?" Sufoan Tsauri yang

ditanya menjawab, "Apa hakikat keimananmu?"
Rabi'ah menjawab, "Aku tidak rnenyembah-Nya
karena takut terhadap neraka dan bukan karena
ingin surga-Nya. Kalau aku berbuat begitu, maka
aku menjadi buruhyang buruk. Aku beribadah ke-
pada-Nya karena rindu kepada-Nya."

Bagi aneka warna jiwa, rasa, dan watak ifu ada

nikmat, azab, dan aneka balasan yang diberikan
Allah selaras dengan pendidikannya di bumi. Ada
sesuatu yang sesuai dengan balasan di sisi Allah.

Pada umumnya yang kita lihat bahwa aneka
gambaran nikmat dan azab ifrtberjenjang dan ber-
peringkat seperti peringkat orang'orang yang men-
jalani pendidikan dan pembinaan selama masa
turunnya Al-Qur'an. Juga selaras dengan keragam-
an orang yang disapa, dan selaras dengan aneka ke
adaanyang diisyaratkan dengan berbagai ayat. Itu-

lah kasus dan model yang terjadi berulang-ulang di
kalangan manusia sepanjang masa.

Di sana ada dua balasan: inilah sungai-sungai
berikut segala macam buah-buahan disertai magh-

firah dariAllah, sedangyang lain "kzknl dnl"am nuala,
dnn diberi minurnan dmgan air y ang mmdi"dih sehingga

memo tong-mo tong ususny a ".

Itulah gambaran azabyang konkret dan keras
selaras dengan atrnosfer surah al-Qital; selaras de
ngan tabiat kaum yang keras. Mereka bergelimang
kenikmatan dan makan bagaikan binatang. Atrnos
fernya ialah atrnoifer kesenangan yang kasar dan
makan yang kasar pula. Maka, balasannya pun air
yang mendidih, yang menghancurkan usus, yang
membuat haus, dan yang membuat rakus seperti
binatang. Tentu saja balasan kelompokyang ini ber-
beda dari balasan kelompok yang itu selaras de-

ngan perbedaan perilaku dan manhajnya.
Demikianlah, maka berakhir tur pertama yang

diawali dengan serangan pada permulaan surah.
Kemudian berlanjut pada serangan bertubi.tubi dan

keras hingga usai.

:;\tt[:4+lfrt]s;ir-!gle't;--ng

b$ e xi:& t:! a4, i$; tut:'c x4t 6's

i$,:-,ei$'"6 V;S\tJg S i'6ftg
iV3Tt"^5ftUJ:*rsJg,;E;5&#;i
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6i{, 4\ tr;6 # W$"ii i(is; ft !f,W6
K$",*ii5Q15;4tVi:::$ffi Jy
,$\j.1( 6ji w & K;; -6lsz px.
'3e;iq53\Kii:;;;rcg.i,ilA;

#W$g'fihAw;'el'ii$
r;ftiJ,TlubL*fr JiY':,";;iG4!"

3fr y6#r;W6KA j'itf"F'tiifr
& #eJr;fi; "6-ii av3-i J {i ot,

&"ffi#V"M;tif{A6_t\qj
,lri:# 6 6 r* S A ov;:i (,j*>+*
j' r;-t rf L iij i )t &:\41 ; 4{ ti,:\'1i:i
6$.\jt3 i!\ 4j & ;ii &!5 ;11 Jj;"

f$t,;c?i&, fii - t'.\itlf
'|K ;::t ;+i;j, fySK# i,Wari't;
W\ ){lraxis$ $;:U ;ii}4'bi$
AlrA-ffi,ii;)vFr6t,ffiY
'K\'e4 i J,F;.*.ji,apJi Gi1 S
2:-*;g'A<n3{iff;1J&"F
# fJA x-{i,\i\";rrt-/ c ;#-g:
Wib/f)gKr'.'-*ifiiX&'{:}.1:

&K;q
"Dan di antara mereka ida orang yang men-
dengarkan perkataanmu sehingga apabila
mereka keluar dari sisimu, mereka berkata
kepada orang yang telah diberi ilmu pengeta-
huan (sahabat-sahabat Nabi), 'Apakah yang
dikatakannya tadil Mereka iArlah ya^trg dikunci
mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti
hawa naftu mereka- (16) Orang-orang yang men-
dapat pehrnjulq Allah menambah petunjuk ke-
pada mereka da^n memberika^trkepada mereka
(balasan) ketakwaannya. (L7) I\,Iak4 fidaklah

yang mereka tunggu-tungp melainkan hari
Kiamat (y"it") kedatangannya kepada mereka
dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah
datang tanda-ta"ndanya. Maka, apakah faedah-
nya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila
hari Kiamat sudah datang? (18) Ketahuilah
bahwa tidak aCa trah (Yang Had melainkan
Atlah dan mohonlah ampunan bagi dosamu
dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, la^ki-laki
dan wanita- Allah mengetahui tempat kamu
berusaha dan tempat tinggalmu" (19) Dan, orang-
orang yang berirnan berkata"'Mengapa tiada
diturunkan suatu surah?' Maka, apabila di-
hrrunkan suahr surah yangjelas maksudnya da.n

disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu
lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam
hatinya memandang kepadamu seperti pan-
dangan orang yang pinsan karena takut mati,
dan kecelakaanlah bagi mereka. (20) Taat dan
mengucapkan perkataan yang baik (adalah
lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap
perintah perang, (mereka tidak menyukainya)
Tetapi, jika mereka benar terhadap
Allah, niscaya yang demikian ihr lebih baik
bagi mereka- (21) I\daka, apakah kiranya jika
kamu berkuasa kamu akan membuat kerusa-
kan di muka bumi dan memutuskan hubungan
kekeluargaan? (22) Mereka itulah orang-orang
yang dilaknati Allah dan dinrlikan-Nya telinga
mereka serta dibuakan-Nya penglihatan mereka
(23) Maka, apdkah mereka tidak memperhati-
kan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
(24) Sesungguhnya orang-orang yang kembali
ke belakang (kepada kekafiran) sesudah pe-
tunjuk ihr jelas bagi merekan setan telah men-
jadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan me-
manjangkan angan-angan mereka- (25) Yang
demikian itu karena sesungguhnya mereka
(orangorang munafik) itu berkata kepada orang-
orang yang benci kepada apa ya"ng dihrrunkan
Allah (orang-orang Yahudi),'Kami akan me-
mahrhi kamu dalam beberapa urusan', sedang
Allah mengetahui rahasia mereka. (26) Bagai-
manakah (keadaan mereka) apabila malaikat
(mauQ mencabut nyawa mereka seraya me-
mulill muka mereka dan punggung mereka? (27)

Yang demikian ihr karena sesungguhnya mereka
mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan
Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang
menimbulkan) keridhaa.n-Nya- Sebab itu, Allah
menghapus (pahala) amal-amal mereka- (28)
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Atau, apakah orang-orang yang ada penyakit
dalam hatinya mengira bahwa Allah ddak akan
menampakkan kedengkian mereka? (29) Kalau
Kami menghendaki, niscaya Kami hrnjukkan
mereka kepadamu sehingga kamu benar-
benar dapat mengenal mereka dengan tanda-
tandanya. Dan, kamu benar-benar akan me-
ngenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan
mereka dan Allah mengetahui perbuatan-per-
buatan kamu. (30) Sesungguhnya Kami benar-
benar akan menguji kamu agar Kami me-
ngetahui orang-orang yang berjihad dan ber-
sabar di antara kamu; dan agar Kami menyata-
kan (baik-buruknya) hat ihwalmu.' (31)

Pengantar
Inilah tur bersama kaum munafikin dan sikap

mereka terhadap pribadi Rasulullah dan terhadap
Al-Qur'an. Juga sikap mereka terhadap jihad yang

difardhukan Allah kepada kaum muslimin guna
meninggikan kalimat Allah; dan sikap mereka ter-

hadap kaum Yahudi serta kerja sama rahasia de-

ngan mereka untukmenjafuhkan Islam dan kaum
muslimin.

Gerakan kemunafikan terjadi di Madinah. Ia
tidak memiliki bentuk ketika di Mekah, sebab di
sana tidak ada orang yang mengajak kepada ke-

munafikan. Di Mekah kaum muslimin berada dalam
kondisi tertindas sehingga tiada seorang pun yang
memerlukan kepura-puraan. Setelah Allah me-

muliakan Islam dan kaum muslimin di Madinah
melalui kabilah Aus dan lfttazral; setelah Islam
menyebar ke keluarga-keluarga dan rumah-rumah
sehingga tiada rumah melainkan dimasuki Islam,
maka manusia yang membenci Muhammad saw.

dan agama Islam terpaksa memuliakan dan mem-

banggakan Islam. Pada saat itu mereka tidak me
miliki kemampuan untuk memperlihatkan sikap
permusuhannya secara terang-terangan. Mereka
terpaksa berpura-pura masuk Islam secara ter-
paksa sedang mereka menyimpan kedengkian dan
kebencian. Mereka menanti datangnya musibah
yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya.
Mereka dipimpin oleh Abdullah bin ubay bin Salul,

dedengkot kaum munafikin yang terkenal.
Keberadaan kaum Yahudi di Madinah dan ke-

wenangan memakai kekuatan militer, kekuatan
ekonomi, dan kekuatan perencanaan di awal periode

Madinah ditambah dengan kebencian mereka de
ngan munculnya Muhammad saw., agamanya, dan
para pengikutnya membuat nyali kaum munafikin

semakin besar dan semakin cepat dalam meng-
galang kebencian dan kedengkian. Maka, mereka
mulai menlrrsun jaringan kerja sama dan tipu
muslihat pada setiap kesempatan yang ada.

Jika kaum muslimin berada dalam kesulitan,
kaum munafikin menampakkan kebenciannya dan

menonjolkan sikaprpermusuhannya. Jika kaum
muslimin berada dalam kesejahteraan, maka tipuan
dan muslihat disebarkan secara rahasia. Hingga
pertengahan periode Madinah, kaum munafikin
masih mampu menlusun rencanayang benar-benar

dapat membahayakan Islam dan kaum muslimin.
Banyak sekali cerita ihwal kaum munafikin, sifat

busuknya, konspirasinya, dan tingkah lakunyayang
disuguhkan dalam surah-surah Madaniyyah. Juga
diceritakan secara berulang-ulang kontak mereka
dengan Yahudi, pertemuan mereka dengannya,
dan kebersamaan dengan mereka dalam beberapa
konspirasi yang intensif. Dan, bagian surah ini me-

rupakan salah satu tempatyang menerangkan kaum
munafikin sekaligus menerangkan kaum Yahudi.

Kaum Muna.fik

3$ t /./'<'/t/a?
* ?;!et \4\)

'Dan di antara merekn adn orangyang mendengarknn

perkntaanmu sehingga apabila mereka fuluar dari
sisimu, merelu berknta lepada orangyang telnh diberi
ilmu p engetahuan (sahab at- sahab at Nab i),'Ap aknh

yang dikatakannya tadi?'Merekn itulah yang dikunci
mnti hnti merekn oleh Alkth dan mmgikuti h"awa nafsu

merelca."' (Muhammad: 16)

I{ata di antara merelwmlngkin mengisyaratkan
oftmgorang kafir yang menjadi pokok pembicaraan
pada tur surah sebelumnya dengan memandang
bahwa pada hakikatnya kaum munafikin itu meru-
pakan bagian dari kaum kafir yang lahiriahnya ter-
tutupi. Pada ayat ini Allah menceritakan hakikatrya.

Mungkin pula di antara mereka menunjukkan
kaum muslimin dengan pertimbangan bahwakaum
munafikin termasuk kelompok muslim karena
mereka menampakkan keislamannya secara lahi-
riah. Mereka berinteraksi seperti halnya kaum
muslimin dengan berpura-pura sebagaimana man-
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haj Islam dalam memperlakukan manusia.
Dalam kedua kemungkinan di atas, mereka tetap

sebagai munafik sebagaimana sifat dan perbuat-
annya ditunjukkan oleh ayat.Juga ditunjukkan oleh
konteks tur surah ini dan melalui pembicaraan
ihwal mereka.

Pertanyaan yang diajukan setelah mereka me-
nyimak perkataan Rasulullah (istima' berarti men-
dengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian)
menunjukkan kepura-puraan bahwa mereka meng-
konsentrasikan pendengaran dan hatinya kepada
ucapan beliau, padahal hatinya lalai dan lengah, atau
hatinya dikunci dan ditutup rapat. Jika ditilik dari
sudut lain, pertanyaan ifu menunjukkan pada gun-
jingan jahat yang terselubung, karena mereka
mengajukan pertanyaan itu kepada orang berilmu.
Mereka berkata, "Apa yang dikatakan Muhammad
tidak dapat dipahami; atau tiada satu pun dari per-
kataannya yang dipahami." Padahal, mereka me-
nyimaknya, tefapi mereka tidak mendapatkan atau
tidak menangkap makna apa pun.

Mungkin pertanyaan itu ditujukan untuk meng-
olok-olok kesibukan orang berilmu dalam mem-
bahas sabda Rasulullah dan antusiasme mereka
dalam memahami maknanya dan menghapal kata-
katanya, sebagaimana yang dilakukan oleh para
sahabat terhadap setiap katayang dilontarkan oleh
Rasul yang mulia. Mereka meminta agar meng-
ulangi apa yang dikatakan beliau dengan tujuan
mengolokolok, baik secara terang-terangan mau-
pun sembunyi-sembunyi. Semua itu merupakan
sejumlah kemungkinan yang menunjukkan keter-
celaan, keburukan, kebutaan, dan hawa nafsu yang
terpendam.

"...Merekn itulah yang dikunci mati hnti merela oleh

All"ah dan mengikuti haua rutfsu merekn."(Muham-
mad: 16)

Itulah keadaan kaum munafikin. Adapun keada-
an orang yang mendapat petunjuk adalah sebalik-
nya,

&;{;;{4tt1,ici$;5\:!Attrg
'Dan orang- orang yang mendapat petunj uk, Allnh me-
nambah petunj uk fupadn mereka dan memberilan Iu-
pada mereka (balasan) ketakwaannla. " (Muham-
mad: 17)

Urutan aneka kejadian pada ayat menyita per-
hatian kita. Orangorang yang mendapat petunjuk
memulai dengan perolehan petunjuk. Maka, Allah

membalasnya dengan tambahan pefi.rnjuk. Dia mem-
balasnya dengan sesuatu yang lebih dalam dan
lebih sempurna.

'Dia memberiknn kepada mereka (balasan) ketak-
uaannya. 'Takwa berarti kondisi kalbu yang mem-
buat seseorang senantiasa merasakan kharisma
Allah, merasakan pantauan-Nya, takut terhadap
murka-Nya, mengupayakan perolehan keridhaan-Nya,
dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan atau ke-
adaan yang tidak diridhai-Nya. Sensitivitas yang peka
inilah yang disebut talnva. SensitMtas ini merupa-
kan imbalan yang diberikan Allah kepada hamba
yang dikehendaki-Nya tatkala mereka menapaki
petunjuk dan ingin menggapai keridhaan Allah.

Pefunjuk, ketalavaan, dan kepekaan merupakan
kondisi yang bertentangan dengan kemunafikan,
kebutaan, dan kelalaian yang disajikan pada ayat
sebelumnya.

Karena itu, setelah isyarat ini Allah kembali
membicarakan kaum munafik yang pekak dan lalai,
yang keluar dari majelis Rasulullah, dan yang tidak
mau memahami apa pun dari sabdanya. Padahal,
ihrlah yangbermanfaat bagi mereka, yang menun-
jukkannya, yang akan mendorong kalbunyauntuk
bertakwa, dan yang mengingatkan mereka akan
hisab dan balasan yang tengah menanti manusia,

|laWfA:v*kfryO:t;\aiJ\.t;9. ji:
#{{tiiK!;;{

'Malm, tidnkhh y ang merela tunggu -tunggu melninknn
hnri Kiamat (yaitu) ludatangannya kepadn merekn de-
ngan tiba-tiba, karena sesunguhnya telah datang
nndn- nndnny a. Maka, apakah foedahny a bagi merekn

kesadaran mereka itu apabila hari Kiamat sudah
datang ? " (Mvhammad: 18)

Ayat ini merupakan tarikan kuat yang me-
ngeluarkan kaum munafikin dari kelalaian dengan
keras seperti kerah baju yang ditarik sambil di
guncangkan dengan sekuat-kuafurya.

Apa yang ditunggu oleh orang-orang lalai yang
masuk ke majelis Rasulullah lalu keluar dari sana
tanpa memahami, mencamkan, dan mengambil
pelajaran daripadanya? Apa yang mereka tunggu?
' Malrn, tidnklnh y ang mnekn tunggu-tunggu melninknn
hari Kiamat (yaltul kedatangannya kepada mereka
dengan tib a-tiba. "Kiamat itu mengagetkan mereka
sedang mereka tengah berada dalam kelengahan,
kelalaian, dan ketertipuan.

Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya
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Kiamat, "karena sesungguhnya telah datang tanda-
tandanya" dan ciri-cirinya telah dijumpai. Risalah
terakhir merupakan tanda Kiamat yang utama.
Risalah ini memberitahukan bzrhwa keberadaannya
sebagai peringatan terakhir ihwal dekatnya ajal
yang ditetapkan. Rasulullah bersabda,

'Aku diutus, sedang jarak antara pengutusanku dan
Kiamnt adalnh seperti begini (beliau berisyarat dengan

dua jari yang direnggangkan)." (HR Syaukhani)

Jika masa terus merentang sejak risalah terakhir
ini, sesungguhnya hari-hari Allah berbeda dengan
hari-hari yang kita alami. Dalam perhitungan Allah,
tanda-tanda Kiamat yang pertama telah tiba. Tidak
sepatutnya orang berakal lalai hingga disambar
Kiamat secara tiba-tiba tanpa sempat memiliki
kesadaran dan mengambil pelajaran,

',.Maka, apakah faedahny a bagi mneka lus adaran
merelrn itu apabiln hari Kiamat sudah dntang?'(Mu-
hammad:18)

Itulah guncangan kuat lagi keras yang me-
ngeluarkan orang-orang y.ans lalai dari kelalaian-
nya. Guncangan yang selaras dengan karakteristik
surah yang keras.

Kemudian Allah menyapa Rasulullah, orang-
orang yang mendapat pefunjuk, orang-orang yang
bertalnrra, dan orang-orang yang cermat supaya
mereka mengambil jalan lain. Yaitu, jalan ilmu,
pengetahuan, pelajaran, dan istighfar. Allah menyapa
mereka supaya merasakan pantauan Allah dan
pengetahuan-Nya yang menyeluruh dan mencakup;
supaya mereka hidup dengan kepekaan ini; dan
supaya mereka menunggu datangnya Kiamat
dalam keadaan waspada dan siaga,

's_u35r; 4 ^t;Fr, {if iJ y6i'i ii *A
&K;;5+;ti4Kv|*Fg

"Ketahuilnh bahwa tidak ada llah (Yang Haq) me-

lainkan Allnh dan mohonl"ah ampunan bagi dosamu

dan bagi (dosa) orang-zrang mukmin, laki-laki dan
wanita. Allahmengenhui tempat lamu bnusaha dan
tempat tinggalmu." (Muhammad: 19)

Inilah pengarahan agar manusia memahami
hakikat utama yang menjadi landasan perkara Nabi
saw. dan orangorang yang menyertainya, "Ketnhui-
lah bahwa tidak ada llah (Tang Haq) rnelainkan
Allnh....'

Setelah menyampaikan landasan pengetahuan

tentang hakikat ini dan menghadirkannya di dalam
kalbu, dimulailah pengarahan lain, "...Dan mohonlnh

ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang
mukmin, kki-kki dan wanita."Nabi adalah orang
yang telah diampuni, baik dosayang terdahulu mau-
punyang kemudian. Namun, istighfar merupakan
kewajiban hambayang beriman, yang sensitif, yang
perasa, dan yang senantiasa merasakan kekurang-
an walaupun dia telah berusaha keras. Nabi merasa
sedang beliau telah diampuni, bahwa istighfar me-
rupakan zikir dan rasa syukur atas ampunan.

Kemudian hal ini pun merupakan pelajaran yang
abadi bagi umat Rasulullah yang mengetahui ke
dudukan beliau di sisi Rabbnya. Mereka melihat
beliau senantiasa berzil<tr dan memohon ampun
untuk dirinya, kaum mukminin, dan kaum muk-
minat. Beliau adalah orang yang permohonannya
dikabulkan Allah. Dengan istighfar itu, manusia
akan merasakan nikmatAllah dengan diufusnya se
orang Rasul yang mulia kepada mereka. Berkat
karunia Allah atas mereka, maka Dia mengarahkan
Nabi saw. supaya memintakan ampun bagi mereka
agar Dia mengampuni mereka.

Sentuhan terakhir dari pengarahan ini ialah,
"..Allnh mmgetahui tcmpat kamu bnusahn dnn tunpat
tingalrnu."

Maka, kalbu seorang mukmin merasa tenteram
sekaligus cemas. Tenteram karena berada di bawah
pemeliharaanAllah di mana pun dia berkiprah dan
bertempat tinggal. Tapi, merasa cemas berada pada
posisi yang diliputi'dengan ilmu Allah, diawasi se-
gala gerak-geriknya, dan dipantau segala rahasia
dan bisikan hatinya.

Itulah pendidikan; pendidikan ihwal kesadaran
yang terus-menerus, sensitivitas yang peka, kewas-
padaan, pencarian, dan penantian.

Ancaman untuk Orang Muna^Iik dan Murtad
Kemudian redaksi beralih pada penggambaran

sikap kaum munafikin terhadap jihad. Penggam-
baran ketakutan, keterkejutan, kepanikan, dan
kemalasan mereka saat menghadapi tugas ber-
jihad. Juga penyingkapan isi hati mereka tentang
masalah jihad seperti penyingkapan apa yang
mereka tunggu, jika mereka tetap bercokol dalam
kemunafikan, tidak tulus, tidak merespon, dan tidak
membenarkan Allah tatkala persoalan telah di-
tetapkan dan jihad telah diwajibkan,
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'Dan orang-lrang yang beriman berknta, Mengapa
tiad.a diturunknn suatu surah?'Maka, apabiln diturun-
lmn suatu surah yang jelns malcsudnya dan disebutkan

di dnl.amnya (puinnh) pnang knmu lihat orang-orang

yang ada penyakit di dalnm hntinya memandnng l<e-

padamu sepnti pan dangan zrang y ang pingsan knrena
takut mati, dan kecelnlmanlnh bagi merekn, That d"an

mengucapkan pnkntaan yang baik (adalah lebih baik
bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang,
(merekn tidak menyukninya) Tetapi, jikn merekn benar

(imannya) tnltndap All"ah, niscaya yang demikinn itu
lebih baik bagi mereka. Maka, apakah kiranya jika
kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di
mukn bumi dan memutus knn hubungan lulceluarga.an ?

Merekn itulah orang-lrang |ang dilaknati Allah dnn
ditulikan- Ny a telinga mere ka s erta dibutakan- Ny a
penglihatan mereka. Maka, apakah mereka tidak
memperhatikan Al-Qian atauknh hati mereka ter-
kunci ? "' (Mtthamrnad: 20-24)

Orang-orang yang beriman menanti turunnya
surah, baik karena kerinduannya terhadap surah
baru dari Al-Qur'an yang mereka sukai karena pada

setiap surah mereka menemukan bekal baru yang
disukai, maupun penantian furunnya surah yang
akan menerangkan sebuah persoalan dari sekian
persoalan tentang jihad; yang memerinci salah safu
masalah jihad yang menyita perhatian mereka.
Maka, mereka berkata, 'Mengapa tiada diturunknn
suatu suralt?"

'Makn, apabil"a diturunknn suatu surah yang jelns
maksudnya" dan terang penjelasannya serta tidak
perlu ditakwilkan lagi, "dan disebutknn di dalamnya
ihwalperang'l yakni perintah berperang, atau pen-
jelasan hukum bagi orang yang tidak ikut ber-
perang, atau masalah apa pun tentang perang, tiba-

tiba mereka " yong ada penyakit di dalnm h.atinya"
(inilah salah satu sifat kaum munafik) kehilangan
integritasnya. Jatuhlah tirai riya yang semula me-

nyelubungi dirinya, tersingkaplah keluh-kesah dan
kelemahan jiwa mereka dalam menghadapi beban
seperti ini, dan tampaklah kelambanan langkahnya
saat berjalan. Uqgkapan Al-Qur'an menggambar-
kan hal itu dalam sosok unik, seolaholah hadir di
depan mata,

"...Kamu lih.at orang-orang yang ada pmyakit di dalnm
hatinya memandang kepadamu seperti pandangan
or ang y ang p ings an knr en a taku t mnti.... " (Muham-
mad:20)

Itu adalah ungkapan yang tidak mungkin ditiru
dan tidak mungkin diterjemahkan ke dalam ung-
kapan lain. Ungkapan itu menggambarkan ketakut-
an hingga mencapai batas kegelisahan; menggam-
barkan kelemahan hingga menggigil; dan meng-
gambarkan ketelantaran hingga mencapai batas
pingsan. Juga sejumlah gambaran lain tentang hal
itu yang terbayang dan berseliweran dalam ima-
jinasi. Ia adalah gambaran abadi ihwal jiwa yang
hampa. Jiwa yang tidak berpegang teguh pada ke-
imanan, fitrah yang murni, dan rasa malu yang
tampil di depan kegentingan. Itulah gambaran
tabiat orang berpenyakit dan munafik.

Tatkala mereka telantar, tercampak, dan terhina
seperti itu, tiba-tiba tangan keimanan mengulurkan
bekal yang dapat memperkuat tekad dan mene-
guhkan kaki, kalaulah mereka menerimanya de-

ngan tulus,

'Taat dan rnengucapkan perkataan yang baik (adalnh

lebih baik bagi mneka) Apabila telah tetap puintah

Puang, (merelrn tidak mmyulainya) Tinpi, iila mnela
benar (imannya) terhndap Allnh, niscaya yang fumi-
kian itu lebih baik b agi merekn." (Muhamm ad: 2l)

Ya, ketaatan lebih baik daripada penelanjangan,
kepanikan, keluh-kesah, dan kemun afikan lr:ri. "Ke -

taatan dan pengucapan perkataan yang baik"lebih
baik bagi mereka. Ketaatan yang mendorong ke-
pasrahan kepada perintah Allah dengan lapang
dada dan yang membangkitkannya untuk melak-
sanakan perintah-Nya dengan yakin. Perkataan
yang baik muncul karena kebersihan rasa, kelurus-
an kalbu, dan kebersihan hati. Jika rencana telah
diteguhkan, upaya telah diniati, dan jihad telah di-
hadapi, maka mereka lebih baik membenarkan
Allah dengan tekad dan rasa. I:lu, diikatlah kalbu-
nya, dikuatkan tekadnya, diteguhkan kakinya, di-
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anggap mudah kesulitan yang dihadapinya, dan
dianggap ringan bahaya yang mengan&unnya se-

hingga terlontarkan kata-kata yang menyemangati-
nya. Maka, dituliskan baginya salah satu dari dua
kebaikan: keselamatan dan kemenangan, atau mati
syahid dan surga. Inilah yang lebih baik. Inilah
bekal yang diulurkan oleh tangan keimanan yang
kemudian menguatkan tekad, meneguhkan kaki,
dan melenyapkan kepanikan, lalu berganti dengan
keteguhan dan ketenterarnan.

Tatkala Dia membicarakan mereka, Allah lang-
sung melirik mereka guna menyapanya dengan sapa-

an yang mencela dan mengancam dengan akibat bu-
ruk, jika perilaku mereka itu membawanya kepada ke
munduran dan kepergian kepada kekafiran, sehingga
terkelupaslah tirai Islam yang tipis itu dari dirinya,

'Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu
akan membuat furusalmn di mulm bumi dan memu-
tusknn hubungan keleluargaan ?"(Muhamm ad: 22)

Ungkapan ltal'asaitummengindikasikan kondisi
yang diharapkan muncul dari orang yang disapa,
sekaligus sebagai peringatan dan wanti-wanti. Was-
padalah, karena kalian dapat berakhir dengan ke-
jahiliahan yang dahulu kamu tempati. Yaitu,'saat
kamu berbuat kerusakan di muka bumi dan me-
mutuskan tali kekerabatan seperti yang kalian
lakukan sebelum masuk Islam.

Setelah isyarat yang mengejutkan dan mem-
peringatkan ini, Allah kembali ke pembicaraan ten-
tang mereka, seandainya mereka berakhir dalam
apa yang telah diwanti-wanti Allah daripadanya,

'Mnekn itulnh orang-zrangyang dilaknati Allah dnn
ditulikan- Ny a te linga mereka s er ta dibutakan- Ny a
penglihntnn merekn. Makn, apaknh mnekn tidak mem-
perhatilwnAl-@i an atauknh hati merekn terkunci."
(Muhammadz 23-24)

Mereka itulah orang-orang yang senantiasa ber-
ada dalam penyakitnya dan kemunafikannya. Se-

hingga, mereka berpaling dari urusan yang telah
dimasuki dengan lahiriahnya. Mereka tidak mem-
benarkan Allah saat berada di dalamnya dan tidak
meyakini urusan ifu. 'Merela itulah orang-orangyang
dilaknnti Allnh. " Dia mengusir mereka dan meng-
hijabnya dari hidayah. 'Maka, ditulikan-Nya telinga
mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka",
sedang mereka tidak kehilangan pendengarannya
dan tidak kehilangan penglihatannya. Tetapi, mereka
membiarkan penglihatan dan pendengarannya
menganggur. Atau, mereka tidak memfungsikan
daya pemahaman yang ada di balik pendengaran

dan penglihatan, sehingga indra ini pun tidak ber-
fungsi sebab ia tidak lagi menjalankan fungsinya.

Allah bertanya-tanya dengan nada ingkar, 'Mal<n,

apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qi an?"
Perenungan Al-Qur'an dapat menyadarkan orang
dari semaput, membukakan lubangyang mampat,
membuahkan cahaya, menggerakkan rasa, meng-
gelorakan kalbu, memurnikan kalbu, dan mencipta-
kan kehidupan ruh yang bersinar, berkilauan, dan
bercahaya.'Atauknh hati merekn terkunci?" Kunci
inilah yang menghalangi kalbu dari Al-Qur'an,
antara Al-Qur' an dengan ruh, dan antara Al-Qur' an
dengan cahaya ruh karena penguncian kalbu bagai-
kan penguncian dengan lak yang tidak memung-
kinkan masuknya cahaya dan udara.

Allah melanjutkan penggambaran keadaan kaum
munafikin dan penyebab keberpalingan mereka
dari keimanan tatkala nyaris mendekatinya. Sehingga,
jelaslah konspirasi mereka dengan kaum Yahudi
dan janji untuk menaati apa yang mereka rencanakan,

3"Jii ;# &:u S'; "riJ 
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"S esungguhnya zrang-zrang yang kembali lu belaknng
(kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi
mneka, setan tel.ah menjadiknn merekn mudah (bubuat
dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang

fumikinn itu karm.a sesungguhnya msrekn (orang-orang

munnfk) itu berlan kzpadn orang-orangyang berrci le-
padn apa yang diturunknn Allah (orang-orang Yahudi),
'Kami aknn mematuhi knmu dalnm b eberap a urusan',
sedang Allah mengetahui rahasia merekn." (Muham-
madz25-26)

Ayat di atas melukiskan makna kembalinya mereka
dari petunjuk dalam sosokyang dinamis dan konkret,
yaitu pergerakan untuk mundur. Ayat itu juga me-
nyingkapkan bisikan setan, bujukan, dan rayrannya
yang ada di balik gerakannya. f iba-tiba tersingkap
lah lahiriah dan batiniah gerakan tersebut serta
terpahami. Mereka itulah kaum munafikin yang
semula bersembunyi dan berlindung di balik tirai.
Kemudian diceritakan penyebab yang membuat
setan dapat menguasai mereka hingga akhirnya
mereka mundur ke belakang setelah mengetahui
petunjuk dengan jelas,
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"Yang demikian itu lurena sesungguhnya merekn (orang-

Trang munafik) itu berkata kepada \rang-orangyang
benci kepada apa yang diturunkan Allnh (orang-orang

Yahudi),' Kami ak^an mematuhi knmu dnlam b eb erapa

tffusan...." (Muhamm adz 26)

Di Madinah, Yahudi merupakan kelompokyang
pertama kali membenci apa yang dihrrunkan Allah.
Sebab, mereka mengharapkan risalah terakhir itu
turun kepada mereka; dan mengharapkan rasul
terakhir berasal dari kaumnya. Maka, mereka me-
minta bantuan kepada kaum kafir, menjanjikan
lahirnya seorang nabi yang akan memimpin mereka,
mengokohkannya di bumi, dan mengembalikan
kerajaan dan kekuasan kepada mereka.

Ketika Allah memilih Rasul terakhir dari ke-
turunan Ibrahim, bukan dari keturunan Yahudi,
maka mereka membenci risalah Rasul itu. Ketika
beliau berhijrah ke Madinah, mereka membenci
kepindahannya yang dianggap mengancam sisa-
sisa kekuatan mereka di sana. Karena itu, sejak dini
mereka membencinya dan melancarkan perang
muslihat dan tipu daya tatkala mereka tidak mampu
bermusuhan secara terbuka di medan perang.
Maka, bergabunglah dengan mereka setiap orang
yang dengki dan munafik. Perang silih berganti di
antara mereka dan Rasulullah. Hingga akhirnya
beliau mengenyahkan mereka dari Jazirah Arab,
sehingga jazirah ini hanya dihuni orang Islam.

Mereka itulah orang-orang yang mundur ke
belakang setelah petunjuk itu jelas bagi merek4 lalu
mereka berkata kepada kaum Yahudi, "Kami akan
mematuhi kamu dalam beberapa urusan."Menurut
tafsiran yang paling sahih, kepatuhan itu berkenaan
dengan muslihat, tipu daya, dan konspirasi untuk
melawan Islam dan Rasulullah, "... S edang Alln h me'
ngetahui rahasia merelm. "

Itulah penutup yang semuzrnya merupakan an-

caman. Manakah konspirasi dan rencana rahasia
mereka serta dampaknya, padahal semuanya di-
ketahui Allah dan menghadapi kekuatan-Nya?

Kemudian disajikan ancarnan dengan tentara
Allah, sedang orang yang berkonspirasi berada di
akhir kehidupan.

Itulah pemandanganyang mengejutkan dan meng-
hinakan, sedang mereka menghadapi sakaratul
maut, tiada daya dan upaya. Mereka berada di ujung
kehidupannya di muka bumi, berada pada peralihan
ke kehidupan lain. Itulah kehidupan yang dibuka
dengan pemukulanwajah dan punggungpada saat

kematian, saat sul,it, duka, dan ketakutan. Punggung
itulah yang dahulu membelakangi dari hidayah
yang sudahjelas. Sungguh itu sebuah nestapa.

,rii)v,sr6i,ffiYi;Jiilvti;
gA16-ffi

"Hal itu karena sesungguhnya merekn mengikuti apa
yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena)

mnekn membenci (apa y ang menimbulknn) keridhnan-
Ny a. S ebab itu, All"ah mmghapus (p ahnk) amal- amal
merelm." (Muhammad: 28)

Mereka itulah yang menghendaki dan memilih
tempat kembali ini untuk dirinya sendiri. Mereka
itulah orang-orang yang menuju kemunafikan, ke
maksiatan, dan konspirasi dengan musuh-musuh
Allah, musuh-musuh agama-Nya, dan musuh Rasul-

Nyayang dibenci, lalu mereka mengikutinya. Mereka
itulah orangorang yang membenci keridhaan Allah
dan tidak beramal unfuk meraihnya, tetapi melaku-
kan sesuatu yang membuatAllah benci dan murka-
"S ebab itu, Allnh menghnpus amnl- amnl mere lm'?ang
dahulu mereka bancgakan. Mereka menganggap
nya sebagai keterampilan dan kepiawaian. Mereka
berkonspirasi untuk mengalahkan dan memperdaya
kaum mukminin. Tiba-tiba amal itu membengkak
dan menggelembung, kemudian pecah dan sirna.

Di akhir segmen,;;:""-ancam kaum mu-
nafik dengan menyingkapkan urusannya kepada
Rasulullah dan kaum muslimin, sedang mereka
hidup sembunyi-sembunyi di tengah kaum mus-
limin dengan berpura-pura sebagai muslim padahal
mereka penipu,

"ft6KrdijJ"T;,*iiet.g(67t
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"Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malnikat
(mnut) menrabut nyawa merekn seraya memukul mukn
merekn dan punggung merekn?" (M'uhanrnad:27)
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'Atau, apalmh orang-nranglang ada penyakit dnlnm
hntinya mengira bahwa Allah tidak akan rnmampak'
kan kedengkian mereka? Kalau Kami menghendaki,

niscaya Kami tunjukknn merekn lwpadamu sehingga

kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan

tan"da-tandanya. Kamu benar-benar akan mengenal

mnelu dari kiasan- kiasan pnlwtnan mnekn dan Allnh
menge tahui p er b u atan -p er b uatan knmu. S e s unggu hny a

Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami
mengetahui orang- zrang lang berlilrud dnn bnsabar di
antnra lrnmu ; dan agar Karni mml anknn (b aik buruk-

nya) hnl ihwalrnu." (Muhammad: 29-31)

Adalah kaum munafikin menyempurnakan teknik
kemunafikannya secara sengaja dan merahasiakan
muslihahrya dalam mengalahkan kaum muslimin.
lalu, Al-Qur'an melenyapkan dugaan mereka bahwa
muslihat itu akan tetap tersembunyi. Allah me-
ngancam mereka dengan menyingkapkan keadaan
mereka dan menampakkan kebencian serta ke-
dengkiannya kepada kaum muslimin.

Allah berfirman kepada Rasulullah, "I(nlnu Kami
mmghmdaki, niscaya Kami tunjuklmn merela fupadn-
mu sehinga lamu bernr -bennr d.apat mengmnl mnelu
dengan tanda- tandany a.... " Yal<ni, jika Kami' ber-
kehendak, niscaya IGmi terangkan kepadamu diri
mereka dan individunya sehingga kamu dapat me
ngenalinya melalui gerak-geriknya.

Hal ini disampaikan sebelum Allah menerang-
kan kepada Rasulullah nama-nama kelompok mu-
nafikin. Meskipun begitu, dialek ucapan mereka,
nada suaranya, ketidakl<onsistenan tufurannya, dan
penyimpangan perkataannya tatkala menyapa diri-
mu akan menunjukkan kemunafikan mereka.
"...Kamu benar-benar akan mengenal mneka dari
kiasan-kinsan pnlwtaan mereka.... "

Lalu Al-Qur'an menjelaskan pengetahuan Allah
yang mencakup segala amal berikut motivasinya,
"...Dan Allah mmgetahui pnbualnnf nbuatan kamu. "
Maka, tidak satu perkara pun yang tersembunyi
bagi-Nya. Kemudian Allah mengancam dengan
ujian, yaitu suahr ujian yang dikenakan kepada se
luruh umat Islam. Sehingga, jelaslah perbedaan
antara orangorang yang berjuang di jalan Allah dan
yang bersabar dengan kaum lainnya. Maka, diketa-
huilah aneka informasi sekitar mereka, tidak terjadi
lagi penyusupan dalam barisan, dan tidak ada lagi
tempat untuk menyembunyikan diri bagi kaum mu-
nafikin, juga bagi kaum yang lemah dan yang banyak
berkeluh kesah,

"S esunguhny a Kami b ermr - b mnr alan mcnguj i Immu

agar Kami mengetahui orang-zrangyang berjihad dan

bersabar di antara lamu; dan agar Kami menyatakan
(baik buruknla) hnl ihwalmu."(Muhammad: 3l)

Allah mengetahui hakikat kepribadian dan sum-
bernya. Dia melihat segalarahasia dan kesamaran-
nya. Dia mengetahui persoalan diri manusia yang
akan terjadi. lalu ada artinya ujian itu? Apa manfaat
pengetahuan tentang sesuatu bagi pihak yang
sudah mengetahui apa yang ada di balik sesuatu itu?

Sesungguhnya Allah memperlakukan manusia
melalui apa yang ada dalam dirinya dan apa yang
ada pada tabiat serta kesiapannya, sedang mereka
tidak mengetahui hakikat tersembunyi yang justru
diketahui-Nya. Maka, mereka mesti menyingkap
kan aneka hakikat agar mengetahui, memahami,
dan meyakininya, lalu mengambil manfaatnya.

Ujian dengan kemudahan dan kesulitan, kenik-
matan dan nestapa, kelapangan dan kesempitan,
jalan ke luar dan kedukaan akan menyingkapkan
apayang terpendam dalam relung-relung jiwa dan
persoalan jiwa yang selama ini tidak diketahui,
bahkan oleh pemilik jiwa itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan
Allah terhadap apa yang terungkap dari jiwa setelah
adanya ujian adalah keterkaitan ilmu Allah dengan
jiwa dalam keadaannya yang nyata, yang juga di-
ketahui oleh manusia. Penglihatan manusia ter-
hadap jiwa dalam sosokyang dapat dipahami oleh
pengetahuan mereka itulah yang dapat mem-
pengaruhi mereka, mengubah perasaannya, dan
mengarahkan kehidupannya melalui aneka sarana
yang terdapat dalam dirinya. Dengan demikian,
tercapailah hikmah Allah dalam pemberian ujian.

Meskipun demikian, orang beriman berharap
tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Dia
menginginkan kasih sayang-Nya. Jika dia ditimpa
ujian dari Allah, lalu bersabar, maka dia dapat me
mahami hikmah yang ada di balik ujian ihr. Kemu-
dian diaberserah diri atas kehendakAllah, percaya
kepada hikmahnya, dan mendambakan rahmat
serta kebaikan-Nya setelah mendapat ujian.

Diriwayatkan dari al-Fudhail, seorang sufi yang
ahli ibadah bahwa apabila dia membaca ayat ini,
maka dia menangis lalu berdoa, 'YaAllah, jangan-

lah Engkau menguji kami. Jika Engkau menguji
kami, berarti Engkau menelanjangi kami, meng-
oyak tirai yang menutupi aib kami, lalu Engkau
menyiksakami."
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"Sesungguhnya orang-orang kalir dan meng-
halangr (manusia) dari jalan Allah serta me-
musuhi rasul setelatr pehrnjuk ihr jelas bagi
mereka, mereka tidak dapat memberi mu-
dharat kepada Allah sedikit pun. Allah akan
menghapuskan (pahala) amal-amal mereka.
(32) Hai orang-orang ya^ng beriman, taatlah
kepada Allah dan taatlah kepada rasul serta
janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-
amalmu. (33) Sesungguhnya orang-orang yang
kafr dan menghalangi (manusia) darijalan Altah
kemudian mereka mati dalam keadaa,an ka.fir'
maka sekali-kali Allah tidak akan memberi
ampun kepada mereka- (3a)Jangantah kamu
lemah dan minta damai padahaf kamulahyang
di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia
sekalikali tidak akan mengurangi (pahala)
amal-amalmu. (35) Sesungguhnya kehidupan
dunia hanya permainan dan senda gurau.Jika
kamu beriman serta bertakwa, Allah akan
memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak
akan meminta harta-hartamu. (36) Jika Dia
meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu
(supaya memberikan semuanya), niscaya kamu
akan kikir dan Dia akan menampakkan ke-
dengkianmu. (37) Ingatlah, kamu ini orang-
orang yang diajak untuk menafl<ahkan (harta-

mu) pada jalan Allah. Maka" di antara kamu
ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir
sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap
dirinya sendiri. Allahlah Yang Mahakaya se-

dangkan kamulah orang-orang yang mem-
buhrhkan-(\a). Dan, jika kamu berpaling
niscaya Dia al1pn mengganti (kamu) dengan
kaum yanglain, dan mereka ddak akan seperti
kamu (ini).'(38)

Pengantar
Pembicaraan pada permulaan ayat menyangkut

segmen terakhir dari surah, yaitu ihwal 'brang-orang

lwfr dan mmghnlnngl (rnnnusiQ dnri j alan All"ah s n tn
memusuhi rasul setelnh petunjuk itu jelns bagi merela".

Mereka inilah yang paling dekat keberadaannya
dengan kaum musyrikin yang dibicarakan pada
permulaan surah. Mereka inilah orang{rang yang

menciptakan bualan dalam rangka menghentikan
dakwah Islam, yaitu bualan yang diungkapkan
dengan "menghnlang-halangi dari jalan Allnh dan

dengan menyulitkan R.asulullah". Namun, ada ke-
mungkinan lain, yaitu bahwa ayat tersebut merupa-
kan pembicaraan yang meliputi siapa saja yang
bersikap demikian; meliputi Yahudi Madinah dan
kaum munafikin sebagai sebuah ancaman, jika
mereka memiliki sikap seperti itu, baik secara te
rangterangan maupun sembunyi-sembunyi. Tetapi,

kemungkinan pertama lebih tepal
Pembicaraan pada bagian kedua dari ayat di atas

dan yang terakhir hingga penutup surah merupa-
kan sapaan kepada kaum mukminin. Mereka di-
seru supaya terus berjihad dengan jiwa dan harta,
tanpa penangguhan atau tanpa mengajak orang
kafiryang zalim lagi melampaui batas kepada per-

damaian dalam kondisi apa pun seperti kelemahan
atau untuk memelihara kepentingan. Juga tanpa kikir
dengan harta sebab Allah tidak membebani mereka
dengan infak yang di luar kemampuan; tanpa me
melihara kekikiran yang merupakan fitrah diri.

Jika mereka tidak bangkit untuk melaksanakan
aneka tugas dakwah tersebut, maka Allah takkan
memberinya kemuliaan sebagai pembawa dan
ufusan dalnvah. Lalu, Dia mengganti mereka de-

ngan kaum lain yang mampu melaksanakan aneka
tugas dalcvah dan yang mengetahui nilai dakwah.
Itulah ancaman keras lagi menakutkan yang selaras

dengan atmosfer surah.
Hal ifu pun merupakan penanganan atas masa-

lah-masalah psikologis yang diderita oleh barisan
kaum muslimin, selain yang muna.fik, pada saat itu.
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Di samping masalah ini, ada juga masalah semangat
berkorban, ketulusan, keberanian, dan penebusan

sebagaimana dikemukakan oleh berbagai riwayal
Di kalangan umat Islam ada kelompok yang me-

nyandang masalah ini dan itu. Al-Qur'an melakukan
penanganan dan pembinaan guna menaikkan kaum
yang tertinggal ke peringkatyang tinggi lagi mulia.

Ancaman untuk Orang Ka^fir

,6i;ifi iSi,t.Wibu,fi<;.$iiy
Yr;{. ;r (: $|\H; J u:tK'p &: C' ;;

4S n21 z./1

$raP'ct
"Sesungguhnya orang-lrang kafir dan menghalangi
(mnnusia) dnri j alnn All"ah s erta memusuhi rosul setel,ah

petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat
memberi mudharat kepada Allah sedikit pun. Allah
akan menghapuskan (pahak) amal-amal mereka."
(Muhammad:32)

Inilah ketetapan yang tegas dari Allah dan janji
yang pasti terjadi. Yaifu, bahwa sesungguhnya orang-

orang kafir yang menahan laju kebenaran agar tidak
sampai kepada manusia; yang menghalang-halangl
manusia dari kebenaran dengan kekuatan, kekaya-
an, tipuan, atau sarana apa pun; yang mempersulit
kehidupan Rasulullah dengan memaklumkan perang

terhadapnya; menyalahi jalannya; berdiri di luar
barisannya; atau memerangi agama dan syariahrya
setelah beliau wafat, maka mereka it:. "tidak dapat
mrmbni mudhnrat lepada AIInh sedikit pun".Mereka
terlampau kecil dan lemah untuk dikatakan dapat
menimpakan kemudharatan kepada Allah.

Memang, bukan begitu maksudnya. Tetapi,
maksudnya ialah mereka tidak dapat memudha-
ratkan agama Allah, manhaj-Nya, dan orangorang
yang melaksanakan dalavah-Nya. Mereka tidak
dapat mendatangkan mudharat untuk menciptakan
rekayasa pada salah satu prinsip atau sunnah-Nya,
betapa pun besarnya kekuatan mereka. Ini adalah
ujian temporer yang terjadi atas vin Allah karena
ada suatu hikmah yang dikehendaki-Nya. Kepu-
tusan akhirnya telah ditetapkan, yaitu 'All"ah aknn

menghapuskan (pahala) amal-amal mereka". Se-

hingga, mereka berakhir dalam kerugian dan ke
hancuran seperti matinya binatang yang perutnya
bengkak karena memakan rumput beracun.

Di bawah kejadian akhir seperti ini yang me-
naungi orang{rang yang kafir, yang menghalang-
halangi manusia dari jalan Allah, dan yang me-

nyulitkan Rasulullah, lalu Allah mengisyaratkan
orang-orang beriman supaya mereka wanti-wanti
dari naungan tempat kembali seperti ini seraya
mengarahkan me5eka kepada ketaatan kepada
Allah dan Rasulullah,

'65i{,JFSiW_y6\\H(fr 6j\Vr{*
ftjs3G1v2

" Hai orang-orang yang beriman, taatlah lspadn Alkh
dan taatlah kepada rasul serta janganlah kamu me-

rusaklmn (pahala) amal-amalmzz. " (Muhammad:
33)

Pengarahan ini mengisyaratkan bahwapada saat

itu dalam barisan umat Islam ada orang yang tidak
memprioritaskan ketaatan yang sempurna, ada

orang yang merasa berat dalam melaksanakan
tugas tertentu, dan ada yang sulit untuk melakukan
berbagai pengorbanan yang dituntut tatkala ber-
jihad menghadapi berbagai kelompok kekuatan
yang merintangi Islam dan merongrong dari segala

aspek yang terkait dengan berbagai jaringan ke-
pentingan umat Islam yang sulit dilepaskan dan
diuraikan. Namun, akhirnya hal ini dapat diuraikan
dengan kekuatan akidah.

Pengarahan ini menimbulkan dampak yang kuat
dan dalam pada jiwa kaum muslimin sejati. Se-

hingga, kalbu mereka bergetar dan merasa takut
jika amal dan aneka kebaikan mereka terhapus
seperti yang dialami kaum kafir.

ImamAhmad bin Nashr al-Marwazi menegas-
kan dalam Kitabush Shalahbahwa Abu Qudamah
menceritakan dari Waki', dari Abu Ja'fur ar-Pazi, dan
ar-Rabi' bin Anas, dari Abu al-'Aliyah bahwa semula
para sahabat Rasulullah berpandangan bahwa dosa

tidak merugikan jika disertai ketauhidan dan amal
tidak berguna jika disertai kemusyr:ikan. Maka,
turunlah ayat, 'IbatLah kfpada Alkh d"an taatlnh lce-

pada rasul snta janganlah lumu mnusakkan (palmk)
amal- amalmu.' Maka, mereka mengkhawatirkan
dosa menghapus amal.

Diriwayatkan melalui Abdullah ibnul-Mubarak
bahwa Bakar bin Ma'ruf menceritakan dari Muqatil
bin Hayyan, dari Nafi', dari Ibnu Umar r.a. bahwa dia
berkata, "Selama ini kami, kelompok sahabat Rasu-

lullah, berpandangan bahwa kebaikan apa pun pasti

diterima. Setelah hrun ayat, Thatl"ah lrepada Alkh
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dan taatlah kepada rasul serta janganlah kamu me-

rusakkan (p ahala) amal- amalmu', kami bertanya,
apa gerangan yang membatalkan amal kami? Lalu
kami menjawab, 'Aneka dosa besaryang memasti-
kn azab dan aneka perbuatan keji.' Akhirnya, hrun
firman Allah,'Sesungguhnya Allnh tidak mengampuni
p nb uatan menry ekutukan - Ny a, te tnp i D ia mengampuni
perbuatan selain itu bagi orang yang dikehendaki-
Nya.'Setelah ayat ini turun, kami menghentikan
berpandangan demikian. Kami pun takut menjadi
seperti orang yang melakukan aneka dosa besar
dan berharap menjadi seperti orangyang tidak me
lakukannya."

Dari nash di atas jelaslah bagaimana jika kaum
muslimin sejati bertaut dengan ayat-ayatAl-Qur'an,
bagaimana jiwa bergetar dan berguncang tatkala
menghadapinya, bagaimana jiwa terkejut dan takut,
bagaimana jiwa waspada agar tidak berada di bawah
ancamannya, dan bagaimana jiwa memilih sikap
dalam menghadapinya lalu menerapkannya. De-
ngan kepekaan seperti ihr terhadap kalimat-kalimat
Allah, terbentuklah kaum muslimin dengan model
tersebut.

Kemudian pada ayat berikutnyaAllah menerang-
kan tempat kembali orangorang yang menyulitkan
Rasulullah dan keluar dari kepatuhan kepadanya,
lalu mereka bercokol pada pembangkangan, se-

hingga mereka meninggalkan bumi ini dalam ke-
adaan kafr,

{$K'&'667;ivWJ,WvKt:.f(;y

&txw.
"Sesunguhnya zrang-zrang yang kafir dan meng-

hnkngi (manusia) dari jal"an All"ah kemudian merela
mati dalam keadaaan kafir, makn sekali-kali Allah
tidak akan memberi ampun kepada mereka." (Mu-
hammad:34)

Kesempatan unfuk meraih ampunan hanya di.
sediakan di dunia. Pintu tobat senantiasa terbuka
bagi orang kafir dan durhaka sebelum dia sekarat.

Jika nyawa tiba di tenggorokan, maka tiada lagi
tobat dan ampunan. Kesempatan ifu pun sirna dan
takkan pernah kembali.

Ayat seperti ini menyapa orang kafir, juga orang
mukmin. Bagi orang kafir, ayat demikian sebagai
peringatan agar mereka memperbaiki dirinya dan
bertobat sebelum pintunya ditutup. Bagi orang
mukmin, ayat demikian bertujuan mewanti-wanti
dan mengingatkan agar memelihara diri dari aneka

tindakan yang dapat mendekatkan mereka ke jalan

orang kafiryang berbahaya dan buruk ini.
Kita memahami makna di atas dari urutan la-

rangan bersikap lemah dan ajakan berdamai pada

ayat berikutnya. Juga kaitannya dengan ayat ter-
dahulu yang menerangkan tempat kembali kaum
kafir yang menygrlitkan Rasulullah,

-Jr{;*;e:oit'iiiti}ntJyVxSWtE
&{-cKt

'Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal
knmuloltyangdi atas d"anAlkh (pun) besnta lamu dnn
Dia selmli-knli tid.ak alan mmgurangi (pahaln) amnl'
amalmu. " (Muhammad : 3 5)

Inilah yang diwanti-wanti kepada kaum muslimin
dan ditayangkan di hadapannya tempat kembali
kaum kafir yang menyulitkan Rasulullah agar mereka
waspada dari jeratannya sejak dini.

Wanti-wanti ini mengisyaratkan adanya individu
muslim yang merasa berat dalam memikul beban
jihad yang panjang dan kesulitan yang berkelan-
jutan. Muslim yang tekadnya melemah dalam
menghadapi tugas itu, sehingga dia ingin berdamai
dan melakukan genjatan senjata agar terlepas dari
derita perang. Mungkin sebagian mereka memiliki
hubungan kekerabatan atau kepentingan ekonomi
dengan kaum musyrikin, sehingga dia cenderung
kepada perdamaian dan genjatan senjata. Memang
nafsu manusiab'erkeinginan seperti itu, tetapi pen-

didikan Islam mengatasi kelemahan dan bisikan
naluriah ini melalui berbagai sarana. Pendidikan ini
meraih keberhasilan yang menakjubkan. Namun,
keberhasilan ini bukan berarti lenyapnya seluruh
kelemahan dari dalam diri, terutama pada awal
periode Madinah.

Ayat ini merupakan sebagian dari penanganan
terhadap kelemahan tersebul Perhatikanlah bagai-
mana AlQur'an memperlakukan jiwa manusia- Kita
sangat memerlukan pengutamaan langkah-langkah
pendidikan yang dikemukakan Al-Qur'an. Memang
nafsu itu berkarakter demikian, 'langanlah kamu
lemah dnn minta damai padahnl knmul"ah yang di atas

dnn Allnh (pun) besnta lamu dnn Din seknli-lwli tidnk
aknn mengurangx (pahnk) amal-amalmu. "

Kamulah yang tinggi. Maka, janganlah kamu
lemah dan minta damai padahal kamulah yang
tinggr, baik dalam aspek akidah maupun konsepsi
kehidupan. Kamulah yang tinggi karena keterkait-
anmu dengan Yang Mahatinggi. Kamulah yang pa-
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ling tinggi dalam hal manhaj, tujuan, dan sasaran.

Kamulah yang paling tinggi dalam aspek perasaan,

akhlak, dan perilaku. Kemudian, kamulah yang
paling tinggr hal kekuatan, kedudukan, dan keme
nangan. Kekuatan yang besar berada di pihakmu.

'Allnh pun beserta kamu. "I{amutidak sendirian.
Kamu senantiasa disertai olehZat Yang Maha-
tinggi, Mahagagah, Mahakuasa, dan Mahaperkasa.
Dialah Penolongmu yang hadir bersamamu dan
membelamu. Apa artinya musuhmu itu, jika Allah
bersamamu? Segala pengorbanan, perbuatan, dan
musibah yang kamu alami akan diperhitungkan
dan tiada secuil pun yang disia-siakan. 'Dia selmli'
kali tidak aknn mengurangi pahala amal-amalrnu."
Tidak akan dipotong sedikit pun sehingga dampak,
hasil, dan balasannya tidak sampai kepadamu.

Ialu, mengapa orang bersikap lemah dan meng-
ajak berdamai, padahal Allah telah menegaskan
bahwa dia itu tinggr, disertai oleh-Nya, pahala amal-

nya tidak akan dikurangi, serta dia akan dimuliakan,
ditolong, dan diberi pahala?

Itulah sentuhan pertama. Sentuhan kedua me
remehkan urusan kehidupan duniayang di dalam-

nya mereka ditimpa aneka pengorbanan, tetapi di
akhirat pahalanya disempurnakan. Padahal, pe-

ngorbanan hartanya itu tidak sebanding dengan
patrala tersebul

f;t#:V$**66hii#c-3y
$-,Jcfi {:it{:{iA

"S aunguhny a leehidup an dunia h.any a p umain an dnn

sendn gurau. Jilm knmu beriman dnn b ntakw a, Allnh
akan memberilcnn pahala kepadamu dan Dia tidak
alanrnemintah"o.rta-h.a.rtamu."(Mtrhammad:36)

Kehidupan dunia merupakan permainan dan
senda gurau, jika di balik kehidupan itu tidak ada

tujuan yang lebih mulia dan abadi;jika kelezatan
yang dinikmati itu terpisah dari manhaj Allah dalam
kehidupan dunia. Manhaj itulah yang membuat
dunia sebagai ladang akhiraL Kekhalifahan yang
baik itulah yang membuahkan peninggalan di
negeriyang abadi. Hal inilahyang diisyaratkan oleh
ayat berikuf 'likn lamu bniman d.an bertnkwa, mnkn

Irnmu meraih pahaln."
Jadi, keimanan danketakwaan dalam kehidupan

dunia inilah yang mengeluarkan dunia dari keber-
adaannya sebagai permainan dan senda gurau, lalu
mewarnainya dengan kehidupan baru, menaik-
kannya dari peringkat kesenangan kebinatangan ke

peringkat kekhalifahan yang terarah, yang bertaut
dengan al-mnln'ul a7a. Sekarang harta kehidupan
dunia yang dikorbankan oleh seorang mukmin
yang bertakwa tidaklah sia-sia dan tidak tetputus,
karena darihartaini tumbuhpahalayang penuh di
negeri keabadian.

Di samping itu,.Allah tidak meminta manusia
agar mengorbankin seluruh hartanya dan tidak
memberati mereka dengan aneka kewajiban dan
fugas, sebab Dia mengetahui kehkiran manusia itu
merupakan fitrah dan tabiatnya. Dia tidak mem-
bebani seseorang di luar kemampuannya. Dia sangat

sayang kepada mereka, sehingga Dia tidak menyu-
ruh mereka mengeluarkan seluruh hartanya, karena
akan menyulitkan hatinya dan memunculkan ke
dengkiannya,

A,
rYss'

'Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak

knmu (supaya memberiknn semuanya), niscaya knmu
akan kikir dan Dia akan menampakknn kedtngkian-

mz. " (Muhammad: 37)

Nash di atas menginspirasikan hilanah dari Yang
Mahalembut lagi Maha Mengetahui, sebagaimana
nash ifu menginspirasikan rahmat dan kelembutan-
Nya kepada diri manusia. Nash itu juga mene-
rangkan takdir yang cermat menyangkut berbagai
fugas agama ini, pemeliharaannya atas fitrah, dan

keserasiannya dengan kemanusiaan dengan segala

kesiapan, potensi, dan keadaannya. Itulah akidah
Rabbaniah untukmenciptakan sistem Rabbani dan
insani. Disebut sistem Rabbani dilihat dari aspek
bahwa Allahlah yang menetapkan manhaj dan
kaidahnya. Disebut sistem insani dilihat dari aspek
bahwa Allah memperhatikan aneka tugas berdasar-
kan kesanggupan dan kebutuhan manusia. Allatrlah
yang menciptakan. Dialah Yang paling mengetahui
makhluk-Nya. Dialah Yang Mahalembut lagi Maha
mengetahui.

Pada akhirnya, Dia mengarahkan realitas kon-
disi mereka kepada seruan supaya berkorban di
jalan Allah dan menangani kekikiran dirinya akan
harta melalui aneka saranaAl-Qur'an, sebagaimana
ia menangani kekikiran manusia akan nyawanya
tatkala berjihad,

r4ifgc't&A<'ti;{fiffi
i;,,fi {i,tS!**JF-!35"J4-J, j3t6-o1
V- J // v v
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"Ingatlah, kamu ini zrang-zrangyang diajak untuk
menafknhkan (nrtamu) pada jalan Allah. Maka, di
antara knmu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir
sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya
s endiri. Alkhkh Yang Mahnlay a sedangkan knmulah
zrang-orang y ang membutuhknn (Ny a). Dan, j ilm knmu
bnpaling niscay a Dia aknn mmgganti (knmu) dengan
knum yang lnin, dan merekn tidak aknn seperti knmu
(ini). " (Mu,hammad: 3 8)

Ayat di atas melukiskan gambaran realitas ke-
lompok muslim pada saat itu, realitas sikap manusia
terhadap seruan supaya berkorban di setiap ling-
kungan. Ayat itu menegaskan bahwa di antara
mereka ada orang yang bakhil. Artinya, di sana pun
ada orang yang tidak bakhil. Hal ini merupakan
realitas yang tercatat dalam berbagai riwayatyang
sahih, juga dicatat oleh Al-Qur'an pada surah lain.
Dalam bidang ini, Islam telah merealisasikan ilus-
kasiyang dianggap sebagai ilusbasi luarbiasa me
nyangkut pengorbanan dengan suka rela dan gemar
berkorban serta memberi. Namun, hal ini bukan
berarti bahwa di sana tidak ada orang yang kikir
dengan hartanya. Boleh jadi kedermawanan ter-
hadap nyawa lebih murah bagi sebagian orang
daripada kedermawanan dengan harta.

Al-Qur' an menangani kekikiran melalui ayat ini,
"Siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir
terhndap dirinja sendiri."Apa yang diberikan manu-
sia tiada lain kecuali sebagai simpanan dan tabung-
an baginya. Mereka akan mendapatkannya pada
saat mereka membufuhkannya, yaihr tatkala mereka
dikumpulkan tanpa apa pun yang pernah dimiliki-
nya. Mereka tidak menjumpai apa pun kecuali sim-
panannya itu. Jika mereka kikir untuk berkorban,
maka sebenarnya dia kikir kepada dirinya sendiri.
Sebenarnya dia hanya meminimalkan simpanan-
nya. Sebenarnya dia hanya merugikan hartanya
sendiri dan melepaskannya dari genggamannya.

Benar. Allah tidak meminta pengganti dari mereka.
Dia hanya bertujuan untuk memberikan kebaikan
bagi mereka sendiri. Juga bertujuan memberikan
pemberian yang banyak bagi mereka; dan ber-
tujuan agar mereka memiliki simpanan dan gudang
penyimpanan. Dia tidak memperoleh apa pun dari
apa yang mereka berikan. Dia tidak memerlukan
apa yang mereka infakkan.

". . Allnhlnh Yang Mahnkaya sedangknn knmuhh orang-
orang y ang memb utuhkan (Ny a).... "

Dialah yang telah memberikan harta kepadamu.
Dialah yang menyimpankan untukmu apa yang
kamu infakkan. Dia Mahakaya dari apa yang kamu
berikan di dunia. Kamu tidak memiliki kekuasaan
sedikitpun atas rezeki kecuali karena Dia memberi-
kannya kepadamu. Kamulah yang memerlukan
pahalanya di akhirat. Dialah yang menganugerah-
kannya kepadamu. Kamu tidak dapat memenuhi
apa pun dari kewajibanmu, apalagl mampu mem-
berikan sesuatu di akhirat kecuali Dia memberikan
karunia kepadamu.

Jika demikian, apa yang dibakhilkan dan dikikir-
kan? Segala hal yang ada di tanganmu dan segala
pahala yang kamu raih atas apa yang kamu infakkan
berada di sisi Allah dan merupakan karunia Allah.

Kemudian ayat terakhir merupakan keputusan
terakhir. Yaitu, bahwa penentuan dirimu sebagai
pemikul dakwah-Nya merupakan penghargaan,
karunia, dan anugerah-Nya. Jika kamu tidak ber-
upaya untuk menjadi penerima anugerah ini;jika
kamu tidak bangkit unhrk melaksanakan risiko dari
kedudukan ini; dan jikakamu tidakmemahami nilai
perkara yang diberikan kepadamu sehingga kamu
menyepelekannya, ... makaAllah akan menarik apa
yang telah diberikan-Nya. lalu, Dia memilih orang
lain sebagai penerima karunia ini, yaitu orang yang
ditakdirkan sebagai penerima karunia Allah,

"...Dan jilrn kaniu berpating niscaya Dia aknn meng-
ganti (lamu) dzngan knum yang lnin, dnn maekn tidnk
akan seperti kamu (ini)."

Itulah peringatan yang menakutkan bagi orang
yang merasakanlezatnya keimanan, dan orang
yang memahami mulianya keimanan dalam pan-
dangan Allah. Juga orang yang memahami kedu-
dukannya di alam semesta ini sebagai pembawa
rahasia Ilahi yang agung, yang berjalan di bumi
dengan kekuasaan Allah di dalam kalbunya dan
cahaya Allah pada dirinya, dan yang datang dan
pergi sedang dia dikendalikan oleh Pelindungnya.

Manusia yang telah memahami hakikat keiman-
an dan hidup dengan hakikat itu, lalu hakikat itu
direnggut dari dirinya, ... maka dia takkan sanggup
hidup dan takkan dapat merasakannya. Apalagi, jika
dia dilemparkan dari perlindungan, lalu dipasanglah
pintu-pintu yang mengurungnya. Tidak, bahkan
esok hari kehidupan itu akan menjadi neraka yang
tidak mungkin dihadapi saat seseorang bersua
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dengan Tuhannya. Kemudian dia dikunci mati di
dalamnya.

Keimanan merupakan anugerah besar yang tidak
dapat dibandingkan dengan apa pun di alam ini.
Kehidupan ifu murah dan sangat murah. Kekayaan

itu tidaldah berarti dan sangat tidak berarti. Karena
itu, peringatan di atas sangatlah mengguncangkan
seorang mukmin, sedang dia menerima peringatan

itu dari Allah. l
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mimpin kamu kepada jalan yanglurus' (2) dan
supaya Allah menolongmu dengan Pertolong-
an yang kuat (banyak). (3) Dialah yang telah
menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-
orang mukmin supaya keimanan mereka ber-
tambah di sampingkeimamn mereka (yangtelah

ada). Dan, kepunyaan Afhhhh tentara tattgt
dan bumi; dan Altah Maha Mengetahui lagi Maha-

bijaksana, (4) supaya Dia memasukkan orang-
orang mukmin laki{aki dan wanita ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
mereka kekal di dalamnyan dan supaya Dia
menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan
yang demikian ittr adalah keberuntunga"n yang
besar di sisi Allah, (5) dan supaya Dia meng-
azab orang-orang munafik laki-laki dan wanita
serta orang-orang musyrik tald-laki dan wanita
yang mereka ihr berprasangka buruk terhadap
Allah. Mereka akan mendapatkan giliran (ke-

binasaan) yang amat buruk Allah memurkai
dan menguhrk mereka serta menyediakan bagi
mereka nerakaJahamn,un. Dan' (nerakaJahan-
nam) inrlah seburuk-buruk tempatkembdi. (6)

Kepunyaan Alhhlah tentara tatgt dan bumi.
Dan adalah Alah Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana. (7) Sesungguhnya Kami menguhrs
kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira,
dan pernberi peringatan' (8) suPaya kamu
sekalian beriman kepada Allah dan Rasd-Ny",
menguatkan (agama)-Nya' membesarkan-Nya-
Dan, bertasbih kepada-Nya di waktu pagr dan
petang. (9) Orang-orang yang berjanji setia ke-
pada kamu sesungguhnya merekaberjanji setia
kepada Afhh. Tlrngan Allah di atas tangan
mereka- Barangsiapa yang melanggar jar{inya,
niscaya akibat ia melanggar janji itu akan me-
nimpa dirinya sendiri. Dan, barangrsiapa me-
nepatijanjinya kepada AllalL maka Atlah akan
memberinya pahala yang besar. (10) Orang-
ora"ng Badui yang tertinggal akan mengataka.n,

'Harta dan keluarga kami telah merintangi
kami, maka mohonkanlah ampunan untuk
kami.' Mereka mengucapka.n denga"n lidahnya
apa yangtidak ada dalam hatinya- Katakanlah,

'Maka, siapakah (gerangan) yang dapat meng-
halang-halangi kehendak Allah jika Dia
menghendaki kemudharatan bagimu atau jika
Dia menghendaki manfaat bagimuP Sebenar-
nya Allatr Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (u) Tetapi, kamu menyangka bahwa
Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-

kali akan kembali kepada keluarga mereka
selama-lamanya dan setan telah menjadikan
kamu memandang baik dalam hatimu per-
sangkaan itu, dan kamu telah menyangka de-
ngan sangkaan yangburuk dan kamu menjadi
kaum yang binasa- (12) Barangsiapa yang tidak
beriman kepada Atlah dan Rasul-Nyan maka
sesungguhnya Kami menyediakan untuk
orang-orang yang kalir neraka yang bernyala-
nyala- (13) Ilanya kepunyaam Altahlah kerajaan
largt dan bumi. Dia memberi ampun kepada
siapa yang dikehendaki-Nya dan mengazab
siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (la) Orang-
orang Badui yang tertinggal itu akan berkata
apabila kamu berangkat untuk mengambil
barang rampasanr'Biarkanlah bd, niscaya
kami mengikuti kamu; mereka hendak
mengubah janji Allah.' Katakanlahr'Kamu se-

kalikali tidak (boleh) mengikuti kami. Demi-
kian Allah telah menetapkan sebelumnya.'
Mereka akan mengatakanr'Sebenarnya kamu
dengki kepada kami.' Bahkan, mereka tidak
mengerti melainkan sedikit sekali. (15) I(ata-
kanfah kepada orang-orang Badui yang ter-
finggal,'Kamu akan diajak unhrk (memerangi)
kaum yang mempunyai kekuatan yang besar.
Kamu akan memerangi mereka atau mereka
menyerah (masuk Islam). Maka, jika kamu
patuhi (ajakan itu), niscaya Allah akan mem-
berikan kepadaniu pahalayangbaik Dan, jika
kamu berpaling sebagaimana kamu telah ber-
paling sebelumnyan niscaya Dia akan meng-
azab kamu dengan azab yangpedih.' (16) Tiada
dosa atas or:rng-orang yang buta' orang-orang
yang pincang, dan orang yang sakit (apabila
tidak ikut beqgerang). Barangsiapa yarlrg taat
kepada Allah dan Rasul-Nya' niscaya Allah
akan memasukka^nnya ke dalam surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan,
barangsiapa yang berpaling, niscaya akan di-
azabnya dengan azab yang pedih." (17)

Pengantar
Surah ini diturunkan di Madinah padatahunke-

6 Hijriyah setelah Perdamaian Hudaibiyah. Surah
ini membahas perdamaian yang penting tersebut
dan aneka kekeliruan orang tentangnya. Maka, di-
gambarkanlah kondisi umat Islam dan sekitarnya.

Juga dijelaskanlah waktu turunnya surah itu dan

waktu furunnya surah Muhammad yang difurun-
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kan tiga tahun lebih dahulu dalam rangkaian mushaf.

Selama tiga tahun itu tuntaslah aneka perubahan
penting dan krusial yang berkaitan dengan umat
Islam Madinah, yang menyangkut sikap orang yang
sehaluan dengan umat Islam maupun yang ber-
seberangan. Juga tuntaslah aneka perubahan pen-

ting menyangkut kondisi psikologis umat Islam,
karakteristik keimanannya, dan keberadaannya di
atas manhaj keimanan yang mencapai kematangan
yang sempurna.

Sebelum kita membahas surah ini, baik afrnosfir-
nya maupun aneka maknanya, baildah kita gambar-

kan peristiwa yang bertepatan dengan turunnya
surah ini agar kita dapat menyelami suasana di
mana kaum muslimin hidup pada saatAl-Qur'an
yang mulia ini diturunkan.

Rasulullah bermimpi masuk Ka'bah, sedangkan
kepala kaum muslimin dalam keadaan gundul atau
terpangkas. Sejak beliau berhijrah, kaum musyrikin
melarang kaum muslimin memasuki Ka'bah, ter-
masuk pada bulan haram yang diagungkan oleh
seluruh bangsaArab pada masa jahiliah. Pada bulan
ini mereka melakukan genjatan senjata dan me-
mandang kesalahan besar terhadap orang yang
berperang pada bulan ifu atau yang menghalang-
halangi orang lain memasukinya. Bahkan, orang
yang bersalah sekalipun dapat berkumpul di bawah
naungan kemuliaan bulan ini. Jika ada orang yang
membunuh bapaknya atau saudaranya, pada bulan
itu pedang tidak boleh dihunus ke kepalanya dan
tidak boleh dihalang-halangi, jika dia akan me-
masuki Masjidil Haram.

Namun, kini mereka melanggar tradisi yang
sudah mengakar itu. Mereka menghalang-halangi
Rasulullah dan kaum muslimin selama 6 tahun
setelah beliau berhijrah. Tibalah tahun keenam di
mana Rasulullah bermimpi seperti dikemukakan
tadi. Beliau menceritakan mimpinya kepada para

sahabatnya. Maka, mereka bersuka cita dan ber-
gembira mendengarnya.

Riwayat Ibnu Hisyam seputar Perdamaian
Hudaibiyah merupakan referensi yang paling me-
madai untuk dijadikan sandaran. Secara umum,
riwayat itu sejalan dengan riwayat al-Bukhari,
riwayat Imam Ahmad, dan resume Ibnu Hazm di
dalarrt as-Sirahdan dengan beberapa riwayat lainnya.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa setelah ber-
perang dengan bani al-Mushthaliqyang diikuti de
ngan kasus kebohongan besar tentang Aisyah,
Nabi saw. tinegal di Madinah pada bulan Ramadlan
dan Syawal. Pada bulan Dzulqaidah, beliau hendak

pergi berumrah, bukan hendak berperang. Beliau
mengajak masyarakat dan kaum Badui yang ada di
sekitar Madinah untuk ikut bergabung dan pergi
bersamanya. Beliau mengkhawatirkan kaum Quraisy
yangtelah bertekad unhrk menghadang Nabi saw.

dengan serangan atau mencegatmya dari Baifullah.
Namun, keba4yakan orang Badui enggan ber-

gabung. Maka, berangkatlah Rasulullah bersama
kaum Muhajirin, Anshar, dan sejumlah kecil orang
Badui. Beliau juga mengsiring binatang kurban dan
berniat ihram unhrk umrah, agar orang lain merasa
aman dari serangannya dan manusia tahu bahwa
beliau berangkat semata-mata untuk berziarah ke
Baitullah dan untuk mengagungkannya.

Menurut riwayat yang diterima oleh Ibnu
Hisyam, Jabir bin Abdullah berkata, "Kami, pelaku
Perdamaian Hudaibiyah, berjumlah 1.400 orang."

Az-httvi mengatakan bahwa Rasulullah pun
berangkat. Ketika tiba di Asfan, (sebuah tempat
antara Mekah dan Madinah yang jauhnya dua
marhalah dari Mekah), beliau ditemui Basyar bin
Su&an al-Ka'bi. Dia berkata, "Hai Rasulullah, kaum
Quraisy telah mengetahui keberangkatanmu.
Maka, seluruh kaum Quraisy berangkat dengan
mengenakan baju yang terbuat dari kulit macan
hrhrl dan kini berada di Dzi Thuwa. Mereka berjanji
dengan nama Allah untuk tidak pernah meng-
tzinkanengkau masuk ke Mekah. Ada pula Ktralid
ibnul-Walid yang memimpin pasukan berkuda. Dia
menuju Kura' al-Ghamim, (sebuah desa yang
letaknya 8 mil dari'Asfun)."

Rasulullah bersabda, "Binasalah kaum Quraisy.
Mereka telah dirasuki dengan peperangan. Apa
sulitnya bagi mereka, jika aku dan orang Badui
dibiarkan? Jika mereka hendak mencelakakan aku,
itulah tujuannya. JikaAllah memenangkan aku atas
mereka, niscaya banyak kaum Badui yang masuk
Islam. Jika tidak masuk Islam, niscaya mereka
diperangi, walaupun mereka memiliki kekuatan.
Apa maunya kaum Quraisy itu? Demi Allah, aku
akan senantiasa berjihad melawan orang yang aku
diutus Allah untuk menghadapinya hingga Dia
memenangkan aku,'atau hingga aku gugur."
Kemudian Nabi saw melanjutkan, "Siapakah di
antara kalian yang mau menuntunku ke jalan yang
berbeda dari yang ditempuh kaum Quraisy?"

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Abdullah bin Abu
Bakar bercerita bahwa seseorang dari bani Aslam
berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Orang itu pergi
menuntun mereka ke jalan yang sulit dan berbafu-
batu di antara dua jalan bukit Setelah keluar dari
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jalan demikian, dan hal itu memberatkan kaum
muslimin, dan menuju tanah yang mudah di ujung
lembah, Rasulullah bersabda, "Bacalah,' 'Kami me-

mohnn ampun lupadn Alkh dnn bntobat k4adn-Nya.-
Mereka mengucapkannya. Beliau bersabda,"Demi
Atlnh, ucapan itu merupakan pembebasan dari dosa

yang dinwarknn kzpada bani Israel. Namun, merekn

tidak mau mengucap kanny a. "
Ibnu Syihab az-Zuhimengatakan bahwa Rasu-

lullah menyuruh manusia, 'Tempuhlah jalan se-

belah kanan!" Yaitu dataran tinest al-Hamdl, pada

jalan bukit yang menuju Hudaibiyah, bagian dari
dataran rendah Mekah.

Ibnu Syihab melanjutkan ceritanya bahwa rom-
bongan pun menempuh jalan itu. Ketika pasukan

berkuda Quraisy melihat debu bekas rombongan
Nabi saw. di jalan yang berlainan dengan yang

ditempuh oleh pasukan Quraisy, pasukan kuda
memacu kudanya supayakembali untuk memberi
tahu kaum Quraisy.

Rasulullah terus berjalan. Ketika beliau berada

di puncak bukit yang akan dituruni, tiba-tiba unta-

nya menderum. Orang-orang pun berkata, "IJnta

mogok!" Beliau bersabda,
"Ia tidak mogok. Mogok buknnl"ah sifatnya, tetapi ia

ditahan ol.eh sesuatu yang pernah menahan pasuknn

gajah dari Mekah. Tidaklah pada hari ini kaum

Quraisy menawarkanku sebuah rencana yang me-

itoniu bnsilnturahmi, melninknn aku akan mem-

bnilanny a." Dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Bukhari dikatakan, 'Demi ht Yang menguasai diri-
ku, tidnklah muelm memintaku sebuah rmcann untuk

mengagunglmn arula leeh.ormntnn AIIah Th'aln. melnirr
kan aku akan memberikannya."

Kemudian beliau bersabda kepada manusia,
'Turunlah!" Seseorang berkata kepada Rasulullah,
'Wahai Rasulullah, di lembah yang akan kita turuni
itu tidak ada air." Tiba-tiba beliau mengeluarkan
anak panah dari bubungnya yang kemudian di
berikan kepada salah seorang sahabatnya. Lalu,

sahabat itu turun ke salah satu lubang di lembah
tersebut Dia mencungkilkan anak panah ke bagran

lubang terdaiam. Tiba-tiba memancarlah air segar'

Setelah Rasulullah beristirahat, Budail bin
Waraqa' al-Ktruza'i menemuinya bersama sejumlah

orang dari bani Khuza'ah. Mereka berbicara dan

menanyakan tujuan kedatangan Nabi saw.. Beliau

memberitahukan bahwa dia dan rombongan tidak
datang untuk berperang, tetapi hendak berziarah
ke Baitullah dan mengagungkan kehormatannya.
lalu, beliau menyampaikan pernyataan kepada

mereka seperti yang disampaikan kepada Basyar
bin Sufoan.

Bani l{ruza'ah kembali menemui kaum Quraisy
seraya berkata, "Hai golongan Quraisy, kalian ter-
gesa-gesa menuduh Muhammad. Sesungguhnya
Muhammad tidak datang untuk berperang, tetapi

dia hendak menggnjungi Baitullah. Maka, ke-

tahuilah dan sambutlah mereka." Kaum Quraisy
menjawab, 'Jika dia datang tidak untuk berperang,
maka demi Allah dia tidak boleh memasuki Mekah
dengan paksa. Kamu jangan berkata dengan me
ngatasnamakan orang Arab. "

Adalah kabilah l(ltuza'ah, baik yang musyrik
maupun yang miskin, suka memberikan saran yang

tulus, termasuk kepada Rasulullah Tidak ada satu
hal pun tentang Mekah yang mereka sembunyikan
dari beliau.

Kemudian kaum Quraisy mengutus Mikraz bin
Hafush ibnul-Aktryaf, saudara bani 'Amir bin l.u'ay.
Ketika Rasulullah melihat orang ini datang, beliau
bersabda, "Dia seorang penipu." Setelah tiba di
hadapan Rasulullah dan berbicara, beliau menyam-
paikan pernyataan seperti yang disampaikan
kepada Budail dan teman-temannya. Mikraz pun

kembali kepada kaum Quraisy seraya mem-

beritahukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah
Selanjutnya mereka mengutus al-Hulais bin

Aiqamah atau Ibnu ZabNt, yang pada saat itu dia
berkedudukan sebagai kepala suku kaum Habasyah.

Di adalah salah seorang keturunan al-Harits bin
Abdu Manaf bin Kinanah. Ketika Rasulullah me-
lihatnya, beliau bersabda, "Orang ini berasal dari
kaum yang suka melakukan persembahan. Giring-
lah binatang kurban agar melintas di depan mata-

nya." Tatkala al-Hulais melihat binatang kurban
mengalir dari sisi bukit dengan leher yang ditandai
kalung, sedang binatang ifu memakan kotorannya
karena tertahan lama di sana, dia pun kembali
kepada kaum Quraisy dan tidak sempat menemui
Rasulullah karena takjub akan binatang kurban
yang dilihatnya. Dia menceritakan apayang dilihat-
nya kepada kaum Quraisy. Mereka berkata kepada

al-Hulais, "Duduk! Kamu hanyalah seorang Badui
yang bodoh."

Menurut Ibnu Ishak, Abdullah bin Abu Bakar
menceritakan bahwa ketika itu al-Hulais marah dan

berkata, "Hai kaum Quraisy, demi Allah, kami ber-

sekutu dengan kalian bukan untuk ini dan kami
tidak berjanji dengan kalian bukan pula untuk ini.
Mengapa kita menghalang-halangi orang yang

datang untuk mengagungkan Baitullah? DemiZat
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Yang Menguasai al-Hulais, kalian membiarkan
Muhammad berikut binatang kurban yang di-
bawanya, atau aku memisahkan diri dari kalian
bersama kelompok Habasyah. " Kaum Quraisy ber-
kata, "Ah, hai Hulais, tahanlah rencanamu hingga
kami memutuskan ihwal Muhammad apa yang
kami sukai."

Az-Zuhi menceritakan bahwa kemudian kaum
Quraisy mengirimkan Urwah bin Mas'ud ats-
Tsaqafi guna menemui Rasulullah. Urwah berkata,
"Hai kaum Quraisy, aku melihat kekasaran dan
kata-kata keji yang kalian timpakan kepada orang
yang kalian utus kepada Muhammad. Sungguh,
kalian tahu bahwa aku hanyalah anak, sedang
kalian adalah bapak. (Dia bernasab kepada bani
Abdusysyams melalui pihak ibu). Aku juga men-
dengar caciancacian dari sekutumu. Bukankah,
aku dahulu telah mengumpulkan kaumku yang taat
kepadaku, lalu aku bergabung dengan kalian, se-

hingga diriku terhibur." Kaum Quraisy menjawab,
"Benar. Kami tidak mencurigai kamu."

Berangkatlah Urwah untuk menemui Rasu-
lullah. lalu, dia duduk di hadapan beliau dan ber-
kata, "Muhammad, apakah engkau mengumpulkan
aneka jenis manusi4 lalu kamu bawa mereka unfuk
menghancurkan kabilahmu sendiri? Kabilah itu
ialah kabilah Quraisy yang kini datang seluruhnya.
Mereka mengenakan baju yang terbuat dari macan
tutul. Mereka bertekad kepada Allah bahwa kamu
tidak boleh memasuki Mekah dengan paksa. Demi
Allah, esok lusa mereka akan meninggalkanmu."
Abu Bakar yang duduk di belakang Rasulullah
menghardiknya dan berkata, "Apakah kami akan
meninggalkan beliau?" Urwah bertanya, "Muham-
mad, siapakah orang ini?" Beliau menjawab, "Ini
adalah Ibnu Abi Quhafah." Urwah berkata, "Demi
Allah, kalaulah bukan karena jasamu yang tak
terbalas atas diriku, niscaya aku menjawabnya."

Perawi mengatakan bahwa Urwah menjangkau
janggut Rasulullah sambil terus berkata- Sementara
itu al-Mughirah bin Syu'bah berdiri di dekat Rasu-
lullah dengan membawa pedang. Maka, setiap kali
Urwah menjangkau janggut beliau, al-Mugirah
menepiskan tangan Urwah sambil berkata, 'Jauh-
kan tanganmu dari tangan Rasulullah sebelum
pedangku melayang." Urwah berkata, "Alangkah
kasar dan galaknya kamu!" Rasulullah tersenyum.
Urwah bertanya, "Muhammad, siapakah dia?"
Beliau menjawab, "Orang ini adalah putra saudara-
mu, al-Mughirah bin Syu'bah." Urwah berkata, "Hai
pengkhianat, bukankah baru kemarin sore aku

yang mencuci pantatmu?"
Ibnu Hisyam mengatakan bahwaucapan Urwah

ini bermakna bahwa sebelum masuk Islam, al-

Mughirah telah membunuh 13 orang bani Malik,
dari kabilah Tsaqif, sehingga timbullah gejolak
dalam kabilahTsaqif. Mereka berkata, "Bani Malik
merupakan kelpmpok korban, sedangkan ke-
lompok al-Mughirah sebagai pihak yang bertang-
gung jawab." lalu Urwah membayar diat bagi ke-
13 korban. Jadi, Urwah telah menyelamatkan al-
Mughirah dalam persoalan itu.

Menurut Ibnu Ishak, az-Zuhn menceritakan
bahwa Rasulullah lalu berbicara seperti yang di-
kemukakan kepada para utusan sebelumnya, yaifu
bahwa dia datang tidak untuk berperang. Urwah
beranjak dari sisi Rasulullah dan melihat apa yang
dilakukan para sahabat terhadap beliau. Yaitu,
tidaklah beliau hendak berwudhu melainkan mereka
bergegas menyiapkan airnya, tidaklah beliau me
ludah melainkan mereka bergegas mengambilnya,
dan tidaklah rambut beliau jatuh melainkan mereka
memunguhrya.

Urwah kembali kepadakaum Quraisy,lalu ber-
kata, "Hai kaum Quraisy, aku telah menemui
"Kisra" di kerajaannya, "Kaisar-' di kerajaannya, dan
"Najasyi" di kerajaannya. Demi Allah, aku tidak
pernah melihat raja suatu kaum seperti Muham-
mad di tengah-tengah para sahabatnya. Sungguh
aku melihat suatu kaum yang tidak akan pernah
menyerahkannya pada apa pun. Renungkan kem-
bali pandangan kalian. "

Ibnu Ishak mengatakan bahwa seorang ahli ilmu
menceritakan bahwa Rasulullah memanggil Khurasy
bin Umayah al-I(huza'i yang diutus menemui kaum
Quraisy di Mekah dan disuruh naik unta beliau
yang bernamaTsa'lab. Dia bertugas menemui para
pemuka Quraisy guna menyampaikan tujuan ke-
datangan Nabi saw.. Tbrnyata mereka malah me-
nyembelih unta Rasulullah, bahkan hendak mem-
bunuh I(hurasy. Untung saja dilarang oleh orang-
orang Habasyah, sehingga dia dibebaskan dan
dapat pulang menemui Rasulullah.

Menurut Ibnu Ishak, sejumlah orang yang tidak
mencurigakan mengatakan kepadanya dari Akra-
mah, budak Ibnu Abbas. Artinya, keterangan ini
diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dikatakan bahwa
kaum Quraisy mengutus 40 atau 50 orang. Mereka
disuruh mengintai pasukan Rasulullah agar dapat
menculik salah seorang di antara sahabat beliau.
Namun, justru merekalah yang tertangkap tangan.
Mereka dihadapkan kepada Rasulullah. Beliau
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memaafon mereka dan membebaskannya, walau-
pun sebelumnya mereka melempari rombongan
dengan batu dan kerikil.

Kemudian Rasulullah memanggil Umar ibnul-
Khaththab guna mengutusnya ke Mekah dan me
nemui para pemuka Quraisy guna menyampaikan
tujuan kedatangan beliau. Umar berkata, "Hai Rasu-

lullah, aku mengkhawatirkan kaum Quraisy akan
mencelakakan aku, sedang di Mekah tidak ada
seorang pun bani Adiy bin Ka'ab yang dapat mem-
belaku. Sungguh kaum Quraisy mengetahui ke-
geramanku dan kekasaranku kepada mereka.
Namun, aku dapat menunjukkanmu kepada sese
orang yang lebih dihormati oleh kaum Quraisy
daripada aku. Dia adalah Utsman binAffun." Maka,
beliau memanggil Utsman bin Affan dan mengutus-
nya supaya menemuiAbu Sufuan dan para pemuka

Quraisy lainnya guna memberitahukan kedatangan
beliau. Yaihr, bahwa beliau tidak hendak berperang,
tetapi semata-mata untuk mengunjungi Baituilah
dan mengagungkannya.

Berangkatlah Utsman ke Mekah. Tatkala memasuki
Mekah atau sebelumnya, dia bertemu dengan Aban
bin Sa'id ibnul-Ash. Aban mengiringkannya dan
melindunginya agar Utsman dapat menyampaikan
pesan Rasulullah. Tibalah Utsman di hadapan Abu
Sulyan dan para pembesar Quraisy, lalu dia menyam-
paikan pesan Rasulullah kepada mereka. Mereka
berkata kepada Utsman, 'Jika kamu mau thawaf di
Baitullah, thawaflah!" Utsman berkata, "Aku ddak
akan pernah melakukannya sehingga Rasulullah
thawaf bersama kami. " Saat mendengar pernyataan
Utsman ini, kaum Quraisy bertahan. Tibatiba
sampailah berita kepada Rasulullah dan kaum
muslimin bahwa Utsman bin'Affan telah dibunuh.

Menurut Ibnu Ishak, Abdullah bin Abu Bakar
menceritakan bahwa tatkala berita Utsman di.
bunuh sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda,
"Kami takkan pernah berhenti bertarung dengan
mereka." Maka, beliau menyeru manusia untuk
berbaiat. Tbrjadilah Baiat Ridhwan yang dilakukan
di bawah pohon. Ada sekelompok orang berkata,
"Rasulullah menerima janji bahwa kami akan setia
kepada beliau hingga mati." Jabir bin Abdullah
berkata, "Sebenarnya kami tidak berjanji setia ke-
pada beliau hingga mati, tetapi kami berjanji setia
tidak akan melarikan diri."

Maka, Rasulullah menerima baiat manusia.
Tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin
yang tertinggal kecuali al-Jud bin Qais, saudara bani
Salamah. Jabir bin Abdullah berkata, "Demi Allah,

seolaholah aku melihat al-Jud menempel lekat di
ketiak unta. Dia bersembunyi di balik untanya agar
tidak terlihat orang." Akhirnya, sampailah berita
kepada Rasulullah bahwa berita tentang Utsman itu
bohong belaka.

Ibnu Hisyam berkata, "Orangyang aku percaya
menceritakan kepadaku dari orang lain yang men-
jadi sanadnya, dari Ibnu Abi Malikah, dari Ibnu
Umar bahwa Rasulullah membaiat Utsman dengan
menggenggamkan tangannyayang safu ke tangan
beliau yang lain."

Menurut Ibnu Ishak, az-Zlhn mengatakan
bahwa kemudian kaum Quraisy mengutus Suhail
bin Amr, saudara bani Amir bin Lu'ay, untuk me
nemui Rasulullah. Kaum Quraisy berkata, 'Tbmui-
lah Muhammad dan berdamailah dengannya.
Hendaknya perdamaian itu berisikan bahwa dia
mesti pulang pada tahun ini. Demi Allah, jangan
sampai bangsa Arab tahu bahwa dia memasuki
Mekah dan mengalahkan kita dengan paksa."

Suhail bin Amr menemui beliau. Tatkala Rasu-

lullah melihatnya datang, beliau bersabda, "Kaum
Quraisy hendak berdamai, jika mereka mengutus
orang ini. " Setelah Suhail bin Amr tiba di sisi Rasu-

lullah, dia berbicara dengan panjang lebar dan
terjadi tarik-ulur antara beliau dan Suhail. Akhirnya,
berlangsunglah perjanjian damai.

Setelah persoalannya selesai dan tinggal di-
tuangkan dalam tulisan, Umar ibnul-Khaththab ber-
gegas menghampiri Abu Bakar seraya berkata,
"HaiAbu Bakar, bukankah beliau itu utusanAllah?"
Dia menjawab, "Benar." IJmar berkata, "Bukankah
kita ini kaum muslimin?" Dia menjawab, "Benar."
Umar berkata, "Bukankah mereka itu kaum mu-
syrikin?" Dia menjawab, "Benar." Umar berkata,
"Mengapa kita menghinakan diri dalam ber-
agama?" Abu Bakar berkata, "Hai Umar, hendaklah
kamu teguh di jalannya. Aku bersaksi bahwa beliau
adalah utusan Allah." Umar berkata, "Aku pun ber-
saksi bahwa beliau adalah utusan Allah."

Kemudian Umar menemui Rasulullah seraya
berkata, "Bukankah engkau itu uhrsan Allah?"
Beliau menjawab, "Benar." Umar berkata, "Bukan-
kah kita ini kaum muslimin?" Beliau menjawab,
"Benar." IJmar berkata, "Bukankah mereka itu kaum
musyrikin?" Beliau menjawab, "Benar. " Umar ber-
kata, "Mengapa kita menghinakan diri dalam
beragama?" Beliau bersabda, "Aku adalah hamba
Allah dan rasul-Nya. Aku takkan pernah menyalahi
perintah-Nya, dan Dia takkan pernah menelantar-
kan aku."
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Di kemudian hari Umar berkata, "Aku se-

nantiasa bersedekah, shaum, shalat, dan memer-
dekakan budak sahaya lantaran kelancanganku
pada Perdamaian Hudaibiyah. Aku mengkhawatir-
kan ucapanku itu, padahal yang aku harapkan se
mata-matakebaikan."

Ibnu Ishak menceritakan bahwa kemudian Rasu-

lullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Beliau ber-
sabda,'Tulislah bismillahir rahmaanir rahiimi!"
Suhail berkata, "Aku tidak mengenal ungkapan itu.
Karena itu, hrli slah bi"smikn all.a.ahummn "Rasulullah
bersabda, 'Tulislah bismika allaahumma. "Ali pun
menulisnya. Kemudian Nabi saw. bersabda,'Tulis-
lah, 'Inilah hasil perdamaian antara Muhammad
Rnsulultnh dengan Suhnil bin Amr."'suhail berkata,
'Jika aku mengakui bahwa kamu sebagai Rasul
Allah, niscaya aku takkan memerangimu. Karena
itu, fulislah narnamu dan nama bapakmu."

Maka, Rasulullah bersabda,'Tulislah,'Inilah
hasil perdamaian antara Muhammad bin Abdullah
dengan Suhail bin Amr. Keduanya bnsepaknt untuk
mengluntilanpepnangan selamn l0 tahun. Selamn itu,

manusia dijamin keselamatannya. Masing-masing
pihnk fundnkny a mennhnn diri dnri pihnk lnin. Kedua-

nya bnsepaknt bahwa jikn ada orang @rory don g
kepada Muhnmmad tanpa seilin ualinya, dia harus

mengembaliknnny a kepada waliny a.Jikn ada sahnbat
Muhnmmad y ang futnng kepadn knum @rory, merekn

tnk p erlu mengembaliknnny a lup ada Muhammad. Di
antara kita ada wadah untuk saling menahan diri.
Tidak ada Lagi rantai dan belenggu. Barangsiapayang
ingin masuk lee dal"am ikatan dan perjanjian Muhnm-
mad, dia boleh melakulannya. Dan, barangsiapayang
ingin masuk ke dalam ikntan dan perjanjian kaum

@rory, dia boleh memasukinya."'
Tiba-tiba kabilah Ktruza'ah berlompatan seraya

berkata, "Kami memilih berada dalam ikatan dan
perjanjian Muhammad." Bani Bakar pun ber-
loncatan seraya berkata, "Kami memilih berada
dalam ikatan dan perjanjian kaum Quraisy."

l^anjutan perjanjian, "Kamu Muhammad) mesti
pulang pada tahun ini dan tidak boleh memasuki
Mekah. Jika tahun depan tiba, kami akan pergi
membiarkanmu, sehingga kamu dapat memasuki
Mekah bersama para sahabatmu. Kamu boleh
tinggal di sana selama tiga hari dengan membawa
senjata yang melekat pada seorang penunggang,
yaitu pedang di dalam sarungnya. Kamu tidak boleh
memasuki Mekah kecuali dengan ketentuan se-

perti itu."
Ketika Rasulullah dan Suhail bin Amr menulis

kan perjanjian, tiba-tiba datanglah Abu Jundul bin
Suhail bin Amr dalam keadaan terbelenggu hendak
melarikan diri kepada Rasulullah. Tatkala Suhail
melihat Abu Jundul berdiri di hadapannya, dia
menampar wajah Abu Jundul lalu memegang kerah
baju Abu Junduk seraya berkata, "Hai Muhammad,
perjanjian antar1aku dan kamu telah tuntas se-

belum orang ini menemuimu." Nabi saw. men-
jawab, "Benar." Maka, Suhail menggenggam kerah
baju Abu Jundul dan menariknya untuk dikem-
balikan kepada kaum Quraisy. Abu Jundul pun me
mekik dengan sekeraskerasnya, "Hai kaum mus
limin, apakah aku akan dikembalikan kepada kaum
muslnikin? Mereka akan menguji agamaku."

Hal itu membuat kaum muslimin semakin sedih
saja. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa para

sahabat Rasulullah berangkat dari Madinah dengan
keyakinan akan meraih kemenangan berdasarkan
mimpi Rasulullah. Tatkala melihat butir perdamai-

an, keharusan untuk kembali, dan beban yang di-
pikul oleh Rasulullah, maka mereka mengalami ke
sedihan yang dalam, sehingga mereka nyaris patah

arang.
Maka, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Jundul,

bersabarlah dan bertahanlah. Sebab, Allah akan
memberikan jalan keluar dan penyelesaian bagimu
dan bagi kaum'mustadh'afn' yang sepertimu.
Sungguh sebuah perjanjian telah tercapa.i antara
kita dan mereka. Kami memberikan beberapa hal
untuk mereka dan mereka memberikan janji Allah
untuk kita. Aku takkan mengkhianati mereka."

Tiba-tiba Umar ibnul-Khaththab meloncat dan
berjalan untuk menghampiri Abu Jundul, lalu ber-
kata, "Hai Abu Jundul, bersabarlah, sebab mereka
itu kaum musyrikin dan darah mereka bagaikan
darah anjing." Tiba-tiba seseorang yang menyan-
dang pedang menghampiri Umar, lalu Umar
berkata, "Ingin rasanya akan mengambil pedang ifu
lalu menebaskannya ke ayahnya." Penyandang
pedang berkata, "Seseorang menjadi bakhil untuk
menyerahkan ayahnya; perjanjian telah berlaku."

Setelah butir-butir perjanjian selesai ditulis, ber-
anjaklah sejumlah kaum muslimin dan kaum
musyrikin untuk mengukuhkannya. Di antara
mereka ialah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar ibnul-
Khaththab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin
Suhail bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mahmud
bin Maslamah,Mikaz bin Hafash (sebelum dia
masuk Islam), dan Ali bin AbiThalib. Ali berperan
sebagai penulis perjanjian dan dia juga sebagai
penulis mushhaf.
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Az-Zuhri mengatakan bahwa setelah masalah
penulisan perjanjian tuntas, Rasulullah bersabda
kepada para sahabatnya, "Bangkitlah, sembelihlah
hewan kurbanmu, kemudian bercukurlah!" Perawi
mengatakan bahwa, tidak ada seorang pun yang
beranjak sebelum Rasulullah mengulangi perintah-
nya tiga kali.

Tatkala tiada seorang pun yang beranjak, Rasu-

lullah masuk ke tenda Ummi Salamah seraya men-
ceritakan kesedihan yang menimpa manusia.
Ummu Salamah r.a. berkata, "Hai Nabi Allah, apakah
engkau menginginkan mereka mematuhimu?
Pergilah tanpa berkata sepatah pun, lalu sem-
belihlah binatang kurbanmu dan panggillah tukang
cukurmu agar dia mencukur rambutrnu."

Maka, pergilah Rasulullah tanpa berbicara se-
patah kata pun. Beliau menyembelih kurban de-
ngan tangannya sendiri lalu memanggil tukang
cukur agar mencukur rambutnya. Tatkala manusia
melihat Rasulullah berbuat demikian, mereka pun
mengikutinya. Mereka saling mencukur rambut-
nya. Namun, sebagian mereka nyaris membunuh
yang lain karena kesedihan yang sangat dalam.

Menurut Ibnu Ishak, Abdullah bin Abi Najih
menceritakan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa
pada perdamaian Hudaibiyah, sebagian orang men-
cukur rambutnya dan sebagian lagi menggunting-
nya. lalu Rasulullah bersabda, "SemogaAllah me
limpahkan rahmat kepada orangorang yang men-
cukur rambutnya." Mereka bertanya, "Hai Rasu-
lullah, bagaimana dengan orang yang menggunting
rambubrya?" Beliau bersabda, "SemogaAllah me
limpahkan rahmat kepada orangorang yang men-
cukur rambutnya." Mereka bertanya, "Hai Rasu-
lullah, bagaimana dengan orang yang menggunting
rambutnya?" Beliau bersabda, "Semoga Allah me
limpahkan rahmat kepada orang{rang yang men-
cukur rambutnya." Mereka bertanya, "Hai Rasu-
lullah, bagaimana dengan orang yang menggunting
rambutnya?" Beliau bersabda,'Juga kepada orang-
orang yang menggunting rambutnya." Mereka
bertanya,'Wahai Rasulullah, mengapa doamu di-
tujukan kepada yang mencukur rambutnya, tidak
kepada yang mengguntingnya?" Beliau bersabda,
"Sebab mereka tidak ragu-ragu."

AzZuhi mengemukakan dalam haditsnya bahwa
kemudian Rasulullah pulang bersama kafilahnya.
Ketika berada antara Mekah dan Madinah, turun-
lah surah al-Fat-h.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujma bin
Haritsah al-Anshari r.a., salah seorang ahli mem-

baca Al-Qur'an. Dia berkata, "Kami mengikuti
Perdamaian Hudaibiyah. Tatkala kami meninggal-
kan Hudaibiyah, tiba-tiba orang-orang memacu
untanya. Sebagian mereka berkata kepada se-

bagian yang lain, Ada apa dengan mereka?' Mereka
menjawab,'Rasulullah tengah menerima wahyu.'
Maka, kami terus pergerak cepat bersama yang
lain."

Tiba-tiba Rasulullah telah berada di Kura'al-
Ghamim di atas untanya. Orang-orang pun me-
rubungnya. Maka, beliau membacakan kepada
mereka, "Saungguhnya Kami telnh memberikan lu-
pada kamu lumenangan y ang ny ata.'Tiba-tiba salah
seorang sahabat Rasulullah bertanya, 'Apakah
perdamaian yang tadi itu suatu kemenangan?"
Rasulullah menjawab, "Demi 7-atYang menguasai
diriku, ifu adalah suafu kemenangan."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya
dari Umar ibnul-Khaththab r.a.. Dia berkata, "Kami
menyertai Rasulullah dalam suatu perjalanan jauh.

lalu, aku menanyakan sesuafu kepadanya se-

banyak tiga kali. Namun, beliau tidak menjawabnya.
Aku berkata kepada diri sendiri, 'Hai anak al-
Ktraththab, ibumu telah kehilanganmu. Kamu telah
mendesak. Kamu telah mengulang pertanyaan tiga
kali kepada Rasulullah, tetapi beliau tidak men-
jawabmu.'

I-alu, aku menaiki untaku dan memacunya
hingga posisiku berada di depan karena khawatir
ada sesuatu yang menimpaku. Tiba-tiba ada orang
memanggilku, 'Hdi Umar!'Aku pun kembali dan
menduga ada sesuatu yang akan menimpaku. Tiba-
tiba Nabi saw. bersabda,'Kemarin diturunkan ke
padaku sebuah surahyanglebih aku sukai daripada
dunia dan seisinya, yaitu surah, 'Sesungguhnya Kami
telah memberiknn kepada kamu kemenangan yang
nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu
tnhndnp d.osa yang telnh lnlu dan yang aknn dntang. ""
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bukhari, Tirmidzi,
dan an-Nasa'i melalui berbagajjaian dari Malik.

Ifulah suasana yang melatari turunnya surah al-

Fat-h. Yaitu, suasana yang menenteramkan hati
Rasulullah karena beroleh wahyu dari Rabbnya.
Sehingga, lenyaplah dari dirinya segala hasrat
kecuali hasrat kepada wahlrr langit yang benar.
Beliau menantikan turunnya wahyu dalam setiap
gerak dan langkahnya tanpa merasa gundah oleh
apa pun, baik kegundahan yang ditimbulkan kaum
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musyrikin maupun yang timbul dari kaum mus-

limin sendiri yang pada mulanya tidak merasa puas

lantaran beliau menerima teror kaum musyrikin
dan perlindungan ala jahiliah.

Kemudian Allah menurunkan ketenteraman ke

dalam kalbu mereka. Sehingga, mereka kembali

kepada kerelaan, keyakinan, dan penerimaan yang

tulus dan dalam seperti halnya saudara-saudara

mereka yang sejak awal berada dalam keten-

teraman. Misalnya, Abu Bakar ash-Shiddiq yang

tidak pernah kehilangan kontak sekejap pun de-

ngan batin Rasulullah. Karena itu, dia selalu tenang

dan tidak pernah gelisah.

Karenanya, pada permulaan surah disajikan
berita gembira bagi Rasulullah yang membuat
kalbunya yang besar merasa sangat senang,

"S esungguhny a Kami telnh memberiknn lup ada knmu

kemenangan y ang ny ata supay a Allnh memberi ampun-

an kepadamu terhndap dosa yang telah lalu dan yang

alan datang snta menyempurnaknn nikmat-Nya atns-

mu dnn memimpin kamu kepadn j alnn y ang lurus, dnn

supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang

kuai (banyak). " (al-Fat-h: 1-3)

Padapembukaan surah pun disajikan anugerah

ketenteraman yang diberikan kepada kaum muk-
minin, pengakuan mereka atas keimanan, dan pem-

berian kabar gembira bahwa mereka akan meraih
ampunan, pahala, dan pertolongan dari langit
melalui tentaraAllah,

"Dialnh y ang telah menurunknn ketennngan lce dnlam

hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka

bertambah di samping keimanan mereka (yang telah

adn). Kepunyaan All"ahlah tentara langit dnn bumi dnn

Allnh Mahn Mengetahui kgi Mahnbiiaksana, supaya

D ia memasukknn orang- orang mukmin lnki- lnki dan

wanita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya

sungai-sungai, merekn. kelwl di dalamnya, dan supaya

Dia menutupi kesal.ahan-kaal'ahnn merelw. Dan yang

demikian itu adnlah lrcberuntungan yanh besar di sisi

Allnh.Juga supay a Di"a mengaqab orang-orang munnfk
Inki-lnki dan wanita serta nrang-nrang musyrik laki-
t"aki dan wanita yang merekn itu berprasangka buruk

terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran
(ebiniaan) yang amat buruk. Allnh memurkni dan

mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka

ntrika lahannam. Dan, (neraka Jahannam) itulah
s eburuk- buruk tempat kembali." (al-Fat-h : 4-6)

Kemudian Allah memuliakan baiat kepada Rasu-

lullah, memandangnya sebagai baiat kepadaAllah.

Juga mengaitkan kalbu kaum mukminitl secara

langsung dengan Rabbnya melalui ikatan yang

menyambungkan mereka dengan Allah Yang

Mahahidup, Mahakekal, dan Yang tidak mati,

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi,

pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan,

supaya kamu selalian beriman kepada Allah dan

Rasil- Nya, menguatkan (agama) - Nya, membesarknn-

Nya. Dan, bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan

pitang. Orang-orangyang berianji setia kepada kamu
-sesungguhnya 

mereka berjanji setia kepada Allah.
Tangan Allnh di atns tangan msrekn. Barangsiapa yang

melanggar janjinya, niscaya akibat ia melnngar janji
itu aknn meflimpa dirtnya sendiri. Dan, barangsiapa

menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan

memhniiya pah.ala yang besar." (al-Fat-h: 8-10)

Berkaitan dengan baiat dan pelanggarannya
serta sebelum menuntaskan pembicaraan ihwal
kaum mukminin dan sikap mereka terhadap Per-

damaian Hudaibiyah, Allah beralih sejenak kepada

orang{rang Badui yang tidak ikut berangkat. Allah
menelanjangi dalih mereka, menyingkapkan sikap

mereka yang berburuk sangka kepadaAllah, Rasul-

Ny4 dan para sahabatnya, dan mengarahkan Rasu-

lullah bagaimana menyikapi mereka di masa yang

akan datang.
Pembicaraan ini disusuhkan dalam redaksi yang

menguatkan kaum mukminin dan melemahkan
kaum Badui yang tidak berangkat, sebagaimana

Dia pun mengisyaratkan bahwa di balik itu terdapat
ghanimah yang banyak dan kemenangan yang

dekat. Sehingga, terhiburlah kaum muslimin yang

semuladipermainkan oleh kaum Baduiyang tidak
berangkat dan ogah-ogahan.

"Orang-orang Badui y ang tntinggal akan mengatalan,

'Hartn dan lceluarga lami telnh muintnngi kami, m'ala

mohonkanlah ampunan untuk knmi.'Mereka meng-

ucapknn dengan lidnhnya apa yang tidak ada dalnm

hntrny a. Katalanlah, Mala, siapalmh (gnangaq y qng
dapat menghalang-halnngi kthendak Allah jikn Dia
menghendaki kemudharatan bagimu atau jika Dia
menghendaki manfuat bagimu?' Sebenarnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tetapi,

kamu menyangka bahwa R.asul dan lrang-lrang
mukmin tidak sekalikali aknn kembali kepada ke-

luarga merela selnma-Lamanya. Setan telah meniadi'

knn knmu mzm.and"ang b aik dnlnm futimu p ers angknnn

itu, dan knmu tel"ah mertyangkn dengan sangknan yang

buruk dnn kamu menjadi knum yang binasa. Barang-

siapa y ang ti.d"ak beriman kepadn All"ah dan Rasul- Nya,
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maka sesungguhnya Kami menyediaknn untuk zrang-
zrang lang lrnfir neraka yang bernyaln-nyala. Hanya
lupunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia
memberi ampun kepadn siapa yang dilcehendaki-Nya
dan mengalab siapa yang diluhendaki-Nya. Allah
Maha Pengampun l"agi Mahn Peny ay ang. Orang- orang
Badui yang tertinggal itu alan bnknn apabil"a lamu
berangknt untuk mengambil barang rampasan, 'Biar-
knnl"ah knmi, niscaya knmi mengikuti lcamu; mnekn
hendak mengubah janji Alkh.' Kataknnlah, 'Kamu
sekali-kali tidak (boleh) mengikuti knmi. Demikian
Allah telah menetapkan sebelumnya.' Mereka akan
mengatakan,'Sebennrnla lamu dengki kepada kami.'
Bahkan, mereka tidak mengerti melainknn sedikit
sekali. Katakanlnh lcepada zrang-orang Badui yang
tertinggal, 'Kamu aknn diajak untuk (memerangi)

kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu
aknn memnangi mnelw atau mnekn meny nah (masuk

Iskm) Makn, jika kamu patuhi (ajaknn itu), niscaya

Allnh atrmn memberiknn kepadamu pahnln yang baik.
Dan, jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah
berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan menga4b
knmu dengan a<ab yangpedih. "(al-Fat-h: 11-16)

Berkaitan dengan hal itu, Allah menerangkan
alasan yang membolehkan seseorang tidak berang-
kat dan yang diberi dispensasi unhrktidak berjihad
karena dia lemah. lnilah satu-safunya alasan,

'Tiada dosa atas orarg-zrangyang buta, zrang-lrang
yarry pincang dnn orang yang sakit, (apabiln tidnk ikut
bnpnang). Barangsiapa yng taat kepadn Alkh dnn
R.asul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke

dnlnm surga y ang rnmgalir di bawahnya sungai-sungai.

D an, barangsiap a y ang b erp aling nis my a aknn dia<ab

dengan a<ab yang pedih. " (al-Fat-h: 17)

Setelah lirikan ini, redaksi surah kembali mem-
bicarakan kaum mukminin, sikap mereka, dan
kegundahan jiwa mereka sebagai pembicaraan
yang semuzmya memuaskan, menyejukan, menyi-
nari, dan memuliakan. Semuanya sebagai berita
gembira bagi jiwa-jiwa yang hrlus, kuat, dan pasrah.

Pembicaraan yang menggambarkan keagungan
Allah bagi sekelompok manusia yang terpilih ini.
Dia menampilkan keridhaan, hiburan, karunia, dan
peneguhan-Nya kepada mereka. Dia menyampai-
kan kepada individu dan sosok mereka bahwa Dia
meridhainya. Dia berada di sana, di tempat yang
sama, di bawah pohon, tatkala mereka berjanji setia
kepada Rasulullah. Dia melihat apayang bergejolak
di dalam diri mereka. Dia meridhai mereka dan
mereka pun ridha kepada-Nya. Dia memutuskan

mereka akan meraih pertolongan, kemenangan,
dan ghanimah di masayang akan datang.

Semua ini diikat dengan hukum alam dan
sunnah alam. Peristiwa yang agung dan unik itu
dapat dipahami oleh seluruh alam dan dibuktikan,
diakui, dan dicatat di dalam bukunya.

"S e sungguhny a Allnhtelah rid,hn tnhnd,ap lrang- nrang

mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di
bauah pohon. Maka, Allnh mengetahui apa yang ada

di dnkm hnti merelil l"alu menurunknn luterutngan atos

mneka dan memberi balnsan lupada mereka dmgan
lumenangan yang dzknt (w aktunya). Serta harta ram-
pasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan
adnkh Allnh Mahnpnlnsa kgt Mahnbijalcsana. AII"ah

menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang
banyak dapat kamu ambil, makn disegerakan-Nya
h.artn rampasan ini untukmu dan Din mennJnn tangan

manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu
mensyukuri-Nya) dan agar itu menjadi bukti bagi
orang-orang mukmin d.an agar Din menunjuki knmu
lupatnjakn yang lurus. Dan (tel"ah menj anjiknn pula
kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-

negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang
sungguh AUah telnh menentukan-Nya. Allah adalah
Mahnkuasa atas segaln sesuatu. Sekiranya zrang-nrang
knfr itu memerangi knmu, pastilah mereka berbaltk
mel.arikan diri ke bel"alnng (knkh) kemudian merekn

tiada rnunpnolzh pelindung dan tidnk (puln) penolnng.

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak

dahulu, kamu sekqli-kali tiada akan menemukan
perubalmn bagi sunnatullnh itu.' (al-Eat-h: 18-23)

Dia memberikan anugerah kepada mereka
dengan menahan tangan segolongan musuh yang
hendak menyulitkan mereka dan memberitahukan
musuh yang menghalang-halangi mereka untuk
memasuki Masjidil Haram; menghalang-halangi
sampainya hidayah ke tempatnya. Dia membelai
mereka dengan mengungkapkan hikmah yang ada
di balik urungnya kunjungan ke Baitullah pada
tahun ini, keutamaan yang terdapat dalam kerelaan
mereka meneriria kejadian itu, dan penurunan
ketenteraman ke dalam hati mereka. Semua itu
dilakukan demi sesuatu yang menurut-Nya lebih
besar daripada yang mereka lihat. Yaitu, penaklu-
kan Mekah dan kemenangan agama ini atas se-

luruh agama lain atas ketetapan Allah dan peng-
aturan-Nya,

"Dialah yang menahan tangan mereka dari (mem-

binasaknn) kamu dan (mernh"an) tangan lmmu d"ari
(membinasakan) mnela di tengah knta Melmh sesudnh
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Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah

Trang-1rang yang knfr yang menghalangi kamu dari
(masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan
kurban sampai ke tempat (penyembelihan)rrya. Dan
kalau tidaklah knrena laki-laki yang mukmin dan

wanita-u anita yang mukmin yang tiadn knmu lutnhui,
bahwa lmmu alan munbunuh mneka yang menyebab-

knn kamu ditimpa kesusahnn tanpa pengetahuanmu,
(tentulah Alkh tidak aknn mmnh.an tanganmu dari
membinasakan mereka). Supay a Allnh memasukknn

siapa yang dikzhendaki-Nya ke dnlam rahmat-Nya.
Sekiranya msrekn tid.ak bmcampur baur, tentulnh Kami
aknn mengalab orang-orang kafir di antara merekn

dengan a<ab yangpedih. Ketil(n orang-orang lafr me-

nanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaltul
kesombongan jahiliah, klu Alkh menurunknn ke-
tennrryan lcepa.da Rnsul- Nya dnn orang-orang mukmin.
Dan, All.ah mewajiblan kzpad.a mereka kalimat talrua
dan adalah merelm berhak fungan kalimat tajua itu
dan patut memilikinya. Dan adalah Allnh Maha
Mengetahui segal.a sesuatu. Sesungguhnya All"ah akan
memb uktikan kep ada R.asul- Ny a tentang keb enaran
mimpinya dengan sebennrnya (yaitu) baluua snungguh-

nya lmmu pasti aknn memnsuki Masjidil Haram, insya

Allnh dnkm lce adann aman, dengan mencukur ramb ut
lupaln dnn menguntingnya, sedang lwmu tidak mnasa
takut. Maka, Allah mengetahui apa yang tindn lmmu
lutahui dan Dia membnilean sebelum itu lummnngan
yang dekat. Dialah yang mengutus Rnsul-Nya dzngan

membawa petunjuk dan agama yang hak agar di-
mernngkan- Ny a terh.adnp semua agama. Dan, cukup -

lnh Allnh sebagai salcri." (al-Fat-hz 2a-28)

Surah ini dipungkas dengan sifatyang mulia dan
cemerlang, yang membedakan kelompok ini dari
manusia lainnya, membuatnya istimewa dengan ciri
khas tersebut sebagaimana telah diingatkan dalam
kitab-kitab terdahulu, yaitu dalamTaurat dan Injil.
Allah pun menjanjikan untuk mereka ampunan dan
pahalayang besar,

"Muhnmma.d itu a"dnlah utusan Allalt dnn orang-orang

yang bersama dia adalah knas terhadnp ora?W-orang

knrtr, ktnpi bnknsih sayangsesatnrr mtrekn. I{amu lih,at

merekn ruku dan sujud mencari karunia Allah dan
keridhaan- Ny a. Tanda- tanda meraka tampak p ada
mula mnelm dari belus sujud. Demikiankh sifat-slfut
mere lrn dnlnm Taurat dnn sifat- sifat mne ka dnlnm Inj il,
yaitu seperti tanaman mengeluarlan tunasnya. Mala,
tunas itu mmjadiknn tannman itu kuat lnlu menjadi
besarlnh dia dnn tegak lurus di atns poknlorya. Tannmnn

itu meny en angknn hati p manam-penanamny a knrena

Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir
(dengan kekuatan zrang-zrang mukmin). Allah men-

janjikan kepada lrang-zrang )ang beriman dan me-

ngerjaknn amalyang saleh di antara merekn ampunan
dan pahala yang besar." (al-Fat-h: 29)

Demikianlah,teks surah ini dapat dipahami de
ngan jelas, dihidupkan dengan situasi yang me-
latarbelakangi penurunannya, dan digambarkan
dengan kuat melalui uslub Al-Qur'an yang khas.
Sehingga, peristiwa yang satu tidak dapat dipisah-
kan dari peristiwa yang lain. Bahkan, dari peristiwa
itu dapat ditarik sejumlah pengarahan dan pen-

didikan. Peristiwa tunggal dapat dikaitkan dengan
kaidah yans universal, dan situasi yang khas dapat
dikaitkan dengan pangkal alam semesta yang
umum. Surah ini menyapa jiwa dan kalbu dengan
cara unik dan manhajyang tiada taranya.

Redaksi surah itu memiliki beberapa muka. Jika
surah ini dibandingkan dengan proses pewahpran
surah Muhammad yang ada sebelumnyamenurut
urutan mushaf, jelaslah sejauh mana aneka peru-
bahan sikap yang mendalam yang dialami kaum
muslimin selama tiga tahun melalui dua surah yang
masa penurunannya berbeda. Jelaslah sejauh mana
tindakan yang telah dilakukan oleh Al-Qur'anul-
Karim dan pen$aruh pendidikan kenabian yang
lurus terhadap kelompok yang beruntung. Karena,
mereka dapat hidup dan berkembang di bawah
naungan Al-Qur'an serta dalam pemeliharaan ke-
nabian, sehingga tercatat dalam sejarah umat
manusiayang panjang.

Dalam atmosfir surah al-Fat-h ini jelaslah bahwa
di hadapan kita terdapat sekelompok orang yang
akidahnya telah mencapai kematangan, yang ting-
kat keimanannya sejenis, dan jiwanya tenteram
dalam menerima aneka tugas agama. Sehingga,
tidak memerlukan lagi dorongan yang keras agar
mau bangkit untuk melaksanakan tugas menyang-
kut jiwa dan harta. Sebaliknya, keimanan itu me-
merlukan orangyang menurunkan tensinya, men-
jaga ketajamannya, dan memegang kendalinya agar
menjadi tenang dan damai dalam kondisi tertentu
selaras dengan hikmah keteladanan yang tinggi
dalam berdalnvah.

Umat Islam tidak lagi dihadapkan kepada firman
Allah seperti,
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'Janganlnh kamu lemah dan meminta damai, padahnl
knmul.ah yang tinggi dnn Allnh pun bersam.amu. Dia
sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal'
amalmu." (Muhammad: 35)

Tidak pula dihadapkan pada firman Allah se-

perti,

"Ingatlah, lnmu ini orang-zrang yang diajak untuk
menafkahkan hartamu pada jalan Alkh. Makn, di
antara kamu ada zrang |ang kikir. Dan siapa yang
kikir, s esungguhny a dia hnny akh kikir tnhadnp diriny a

sendiri. Allahlah Yang Mahakaya, sedang kamulah
zrang-zrang yang berkehendak lupada-Nya. Dan jika
kamu berpaling niscaya Dia aknn menganti kamu
dengan kaum lain dan mereka tidak akan seperti

kamu."(Mrthammad: 38)

Mereka tidak lagi memerlukan dorongan yang
kuat supaya berjihad melalui hadits tentang para

syuhada dan tentang kemuliaan yang disediakan
Allah untuk mereka. Juga tidak memerlukan pen-
jelasan tentang hikmah ujian berperang dan aneka
penderitaannya sebagaimana yang diterangkan
Allah tatkala Dia berfirman,

'Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscay a

Allah akan membinasakan mereka. Tenpi, Allah
hendak menguji sebagian lcamu dtngan sebagian yang
lain. Dan zrang-orang yang gugur pada jalan All"ah,

Allnh tidnk aknn menyia-nyiakan amal merekn. Allnh
akan memberi pimpinan kepada mereka dan mem-
perbaiki leeadann merekn snta memasuklmn mereka fu
dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada

mnekn." (Muhammad: 4-6)

Adapun pembicaraan ihwal ketenteraman yang
diturunkan Allah ke dalam kalbu kaum mukminin
atau diturunkan kepada mereka, maka fujuannya
untuk menenteramkan tindakan spontanitas
mereka, meredam emosinya, dan menenterarnkan
kalbunya demi meraih hikmah Allah dan hikmah
Rasul-Nya yang terdapat dalam perdamaian dan
kelunakan kepada kaum kafir. Juga agar orang-
orang yang berbaiat di bawah pohon meraih
keridhaan Allah. Gambaran elok yang disajikan di
akhir surah ini ditujukan bagi Rasulullah dan para

sahabatnya.
Pembicaraan tentang pemenuhan baiat dan

pelanggarannya yang dikemukakan dalam firman
Allah surah al-Fat-h ayat 10, "Orang-orangyang bn-
janji setia kepada kamu sesungguhnya merekn bnjanji
setia kepada Allah. Thngan Allah di atas tangan

mnelw. Barangsinpa y ang melnnggar j anjiny a, niscay a

akibat ia melanggar janli itu alan menimpa dirinya
sendiri. Dan, barangsiapa menepati janjinya lupada
Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang
besar", dimaksudkan untuk memuliakan orang-
orang yang berbaiat dan untuk mementingkan
urusan baiat.

Isyarat terhadapBelanggaran baiat ditampilkan
bertepatan dengan pembicaraan tentang kaum
Badui yang tidak ikut ke Mekah. Demikian pula
isyarat terhadap kaum munafikin, baik lakilaki
maupun wanita, merupakan isyarat selintas yang
menunjukkan lemahnya sikap kelompok ini. Se-

kaligus menunjukkan ketulusan, kematangan, dan
homogenitas kelompok muslim Madinah.

Bagaimanapun cerita itu merupakan isyarat
sekilas yang tidak membicarakan kaum munafikin
seluas seperti yang dibicarakan dalam surah
Muhammad. Di sana dibicarakan perilaku mereka
dan kaum Yahudi yang merupakan mitranya. Ini
pun merupakan perkembangan lainnya dari sikap
eksternal kelompok muslim yang sejalan dengan
kematangan sikap internal mereka.

Selain itu, dijelaskan kekuatan kaum muslimin
dibandingkan dengan kekuatan kaum musyrikin
seperti digambatkan dalam seluruh surah ini dan
ayat-ayatnya. Gambaran yang juga mengisyaratkan
kepada aneka kemenangan di masa yang akan
datang, keinginan orang{rang yans tidak ikut pergr

akan ghanimah yang mudah, dalih-dalih mereka,
dan kemenangan agama ini atas seluruh agama.

Semua ini menunjukkan kekuatan yang diraih
kaum muslimin dalam fase penurunan surah
Muhammad dan al-Fach.

Di dalam diri manusia, dalam kondisi kaum mus-
Iimin, dan dalam aneka situasi yang melingkupinya
terjadi perkembangan nyata yang dapat dipahami
oleh orang yang menelusuri nash-nash Al-Qur'an.
Perkembangan ini memiiiki nilai sekaligus menun-
jukkan adanya pengaruh manhaj Al-Qur'an dan
pendidikan Muhammad terhadap kelompok tung-
gal yang beruntung dalam sejarah umat manusia.
Perkembangan ini pun memberikan inspirasi bagi
para penggiat umat manusia. Sehingga, dadanya
tidak sempit dan surut. Kerapuhan umat manusia,
kekuatan mereka dalam menjaga tradisi leluhur,
penentangan mereka, pengaruh lingkungan, daya

tarik bumi, dan kental darah serta tebalnya daging
pada era permulaan sangatlah kuat, dalam, dan
keras. Namun, dengan kesabaran, kebijaksanaan,
dan ketekunan dalam menata, maka kondisi pun
mulai membaik dan berkembang.
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Aneka pengalaman dan ujian justru membantu
terciptanya kebaikan dan perkembangan tersebut
tatkala ia dijadikan sebagai ajang pendidikan dan
pembinaan. Maka, sedikit demi sedikit daya tarik
bumi semakin melemah, ketebalan kulit dan
kekentalan darah mulai berkurang, pengaruh ling-
kungan mulai tersibak, dan tradisi masa lampau
mulai jernih. Sehingga, cahaya kalbu menjadi se-

makin tinggi dan tinggi. Dan, Anda pun dapat me
lihat cahaya yang elok di ufuk sana. Kita memiliki
keteladanan yang baik pada Rasulullah dan kita
memiliki jalan yang lurus pada manhaj Al-Qur'an.

Berita Gembira Ihwal Kemenangan
dan Karunia Allah bagi Rasulullah

4i ni';Y',^ 3i3;).$ q1 ll1i aii;:l$

& t*,f-j 6,y 6X '; i,A$,ii:i ;ij /UY:
1$ ,n z ,t.4 t/f ltz ) zz

+U,fWAt-e'A-s
"Sesungguhnya Kami telah memberiknn lcepada knmu
lummnngan y ang nyata, supay a All"alt memberi ampun-
an kepadamu terh"adap dosa yang telah lalu dan yang
aknn datang serta menlcmpurnaknn nikmat-Nya atas-

mu dan memimpin kamu lepada j alnn y ang lurus, dnn
supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang
kuat." (al-Fat-h: 1-3)

Surah ini diawali dengan limpahan karunia ilahi
kepada Rasulullah berupa kemenangan yang nyata,
ampunan yang menyeluruh, kenikmatan yang
sempurna, hidayah yang kokoh, dan pertolongan
yang kual Itulah imbalan atas ketenteramanyang
sempurna terhadap ilham Allah, pengarahan-Nya,
kepasrahan yang rela atas wahyu dan isyarat-Nya,
kebersihan hati dari segala kepentingan pribadi,
dan kepercayaan yang mendalam terhadap peme
liharaan-Nya yang lembul

Beliau bermimpi, lalu bergerak atas dasar isyarat
mimpi ihr. Mak4 unta pun menderum dan khalayak
berteriak, "Qashwa mogok!" Beliau bersabda,
"Qashwa tidak pernah mogok. Mogok bukanlah
tabiatnya. Tetapi, ia ditahan oleh sesuatu yang
pernah menahan pasukan gajah agar tidak dapat
memasuki Mekah. Pada hari ini, tidaklah kaum
Quraisy mengajakku kepada suatu rencana yang
menuntutku agar menghubungkan tali silahrrahmi
melainkan aku akan memenuhinya."

Umar ibnul-Khaththab bertanya dengan nada

tinggi, "Mengapa kita menghinakan diri dalam
melaksanakan agama?" Beliau menjawab, "Aku
adalah hambaAllah dan Rasul-Nya. Aku tidak akan
pernah menyalahi perintah-Nya, dan Dia tidak akan
pernah menelantarkan aku."

Dan ketika tersiar kabar bahwa Utsman tewas,
beliau bersabda, "Aku akan senantiasa menghadapi
kaum itu...." lalu beliau mengajak manusia ber-
baiat, sehingga terjadilah Baiat Ridhwan yang mel
limpahkan kebaikan kepada orangorang yang ber-
hasil dan beruntung mengikutinya.

Itulah kemenangan yang nyata di samping ke
menangan lain yang tercermin dalam Perdamaian
Hudaibiyah serta kemenangan lainnya yang di
lukiskan berikut ini.

Kemenangan dnlam b ndakwah. Az-Zuhiberkata,
"Islam belum pernah meraih kemenangan yang
lebih besar daripada itu. Kemenangan perang me-
nuntut manusia bertarung. Namun, jika yang ter-
jadi adalah perdamaian dan gencatan senjata, maka
sebagian manusia akan merasa aman dari yang lain,
sehingga mereka dapat bertemu, bertukar pikiran,
dan berdebat. Maka, tiada seorang muslim yang
memahami sedikit tentang Islam, lalu dia berbicara
kepada nonmuslim, melainkan dia masuk Islam.
Karena itu, selama dua tahun tersebut, yakni antara
Perdamaian Hudaibiyah dan Penaklukan Mekah,
jumlah pemeluk Islam sama dengan jumlah se-

belumnya atau lebih banyak lagi."
Ibnu Hisyamberkata, "Pandangan az-Zuhi di

atas dikuatkan dengan keterangan yang meriwayat-
kan bahwa Rasulullah pergi ke Hudaibiyah ber-
sama 1400 orang. Demikian menurut pendapat

Jabir bin Abdullah. Kemudian pada saat penaldukan
Mekah, dua tahun setelah itu, beliau membawa
10.000 orang."

Di antara orang yang masuk Islam pada fase itu
ialah Iftalid ibnul-Walid dan'Amru ibnul-Ash.

Kemenangan di bumi. Kaum muslimin selamat
dari kejahatan kaum Quraisy, lalu Rasulullah mem-
bersihkan J aztah Arab dari sisa-sisa keburukan
Yahudi setelah sebelumnya terlepas dari bani
Qainuqa, bani Nadlir, dan bani Quraizhah. Ke-
burukan tersebut terlihat di benteng Ktraibaryang
kuat yang merintangi jalan ke Syam. Allah telah
menaklukkannya bagi kaum muslimin dan mereka
meraih aneka ghanimah yang banyak. Nabi saw.

membagikannya kepada orang-orang yang hadir
dalam Perdamaian Hudaibiyah, tidak kepada se-

lainnya.
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Kemenangan kaum muslimin di Madinah atas

kaum Quraisy di Mekah dan kaum lain yang tinggal
di sekitar Madinah. Ustadz Muhammad'Izzat
Darwazah mengatakan dengan tepat di dalam
bukunya yang berjudll Biografi Rnsul: Gambaran

yang Bnsumber dari Al-fui an,

'Tidak diragukan lagi bahwa perdamaian yang
diistilahkan Al-Qur' an dengan kemenangan yang
besar memang sangat pantas disebut demikian.
Bahkan, perdamaian itu sangatlah tepat dipandang
sebagai salah satu peristiwa penting dan besar
dalam biografi kenabian, dalam kekuatan dan
kekokohan sejarah Islam, dan dalam ketepatannya
untuk dipilih sebagai peristiwa terbesar. Kaum
Quraisy mengakui Nabi saw. dan Islam, kekuatan-
nya, dan eksistensinya. Mereka memandang Nabi
dan kaum muslimin sebagai sekutu bagi mereka.
Bahkan, tatkala mereka menyerang Madinah dua
tahun berturut-turut, serangan ini malah mem-
buahkan kebaikan bagi Islam.

Pada serangan kedua yang terjadi satu tahun
sebelum kunjungan Nabi saw. ini, mereka mem-
bawa pasukan yang sangat banyak yang terdiri atas

beberapa kelompok. Mereka bertujuan menumpas
umat Islam hingga ke akar-akarnya. Perang ini
telah menimbulkan kegamangan dan ketakutan
yang hebat di dalam diri kaum muslimin karena
merasa lemah dan kerdil dalam menghadapi ser-
buan kaum Quraisy. Serangan besar-besaran ini me
nimbulkan antipati dalam diri kaum Badui yang
semula melihat kepeloporan dan keteladanan pada

diri kaum Quraisy dan dalam diri orang yang sangat
terpengaruh oleh sikap ingkar kaum Quraisy.

Jika dicermati, sebenarnyakaum Badui mampu
membuat Nabi saw dan kaum muslimin tidak dapat
kembali dengan selamat dari perjalanan ini, dan
bahwa kaum munafikin patut dicurigai kejahat-
annya untuk menjegal Nabi saw.. Jika kedua ke-
mungkinan ini tidak terjadi, jelaslah kepada kita
bahwa perdamaian Hudaibiyah itu telah melahirkan
kemenangan besaryang berdimensi sangat jauh.

Sejumlah peristiwa mengokohkan kebenaran
ilham Nabi saw dan tindakannya yang dikuatkan
dengan AlQur'an. Aneka peristiwa pun melahirkan
besarnya manfaat material, spirihral, politik, militer,
dan agama yang diraih kaum muslimin. Hal ini
tampak dari aneka kabilah yang berpandangan
bahwa kaum muslimin semakin kuat, cepatnya
kaum Badui yang tidak ikut dengan Nabi saw untuk
meminta maaf, bertambah lemahnya suara dan
urusan kaum munafikin di Madinah, dan ber-

tambahnya jumlah kabilah yang mengirimkan
utusan kepada Nabi saw. dari berbagai pelosok
yang jauh.

Selain ihr, juga karena dihancurkannya kekuatan
Yahudi di Ktraibar dan wilayah-wilayah lain yang
tersebar di daerah yang menuju Syam; kemampuan
Islam untuk mengirimkan pasukan patoli ke ber-
bagai wilayah yang jauh seperti ke Nejed, Yaman,
dan Balqa; dan kemampuan Islam untuk menye-
rang Mekah dan menaklukkannya dua tahun ke
mudian. Semua peristiwa ini bermuara ke keme-
nangan yang besar. Yaitu, tatkala pertolongan Allah
tiba dan manusia masuk ke dalam agama Allah
dengan berbondong-bondong. "

Kita kembaii menegaskan bahwa di sana, di
samping semua bukti ini, ada kemenangan lain.
Yaifu , "kemenangan jiwa dan kalbu" yang tercermin
dalam Baiat Ridhwan yang diridhai Allah, juga para
pelakunya seperti digambarkan Al-Qur'an. Maka,
di akhir surah ini, mereka dilukiskan dengan gam-

baran yang elok,

"Muh.ammad itu adalnh utusan AlLah dan rrang-rrang
yang bnsama dia adalnh luras terhad"ap lrang-zrang
hrtr. "(al-Fath:29)

Inilah kemenangan dalam dalc,vah yang me-
miliki pertimbangan, makna, dan pengaruh dalam
sejarah selanjutnya.

Sungguh bahagia Rasulullah dengan turunnya
surah ini. Hatinya yang besar sungguh senang me
nerima limpahan karunia atas dirinya dan kaum
mukminin. Beliau bersuka cita mendapat keme-
nangan yang nyata, bergembira mendapatkan
ampunan yang menyeluruh, bergembira mendapat
nikmat yang sempurna, bergembira meraih hidayah
ke jalan yang lurus, bergembira mendapat per-
tolongan yang kuat lagi mulia, serta bergembira
karena Allah meridhai kaum mukminin dan me-
nyifati mereka dengan sangat baik.

Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Kemarin di-
turunkan kepadaku sebuah surah yang lebih aku
sukai daripada dunia dan seisinya." Dalam riwayat
lain ditegaskan, "Sungguh, malam tadi telah di-
turunkan kepadaku sebuah surah yang lebih aku
sukai daripada segala hal yang diterpa sinar mata-
hari." Maka, jiwa beliau yang baik mencurahkan
rasa syukur kepada Tuhannya atas nikmat yang
telah dianugerahkan-Nya, yang dicurahkan dalam
shalat yang lama dengan jumlah rakaat yang banyak.

Berkaitan dengan shalatnya ini, dalam hadits
riwayat Muslim, Aisyah berkata, 'Jika Rasulullah
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shalat, beliau berdiri lama hingga kedua kakinya
bengkak." Dia bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa
engkau berbuat demikian, padahal Allah telah
mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan
datang?" Nabi saw. bersabda, "HaiAisyah, apakah
aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang
bersyukur?"

Pembukaan ayat itu diperunhrkkan bagi Nabi
saw. semata. Kemudian untaian ayat menjelaskan
nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kaum
mukminin berupa kemenangan, sentuhan keten-
teraman pada kalbu mereka, ampunan, kemenang-
an, dan nikmat lainnya yang tersimpan untuk
mereka di akhirat,

t6a.Lv,\:i:w$ie$'au6,niifia56
Wryfrlth"cft+iAi!j,;$1s1.*-y
fi"ittAe"f 999-tf5''-,;t[n4g
,;{UajS(5"g.y27;i"?+U-3$i#

twr;;
'Dialah yang telah menurunknn futenangan Iu dalam
hati orang-orang mukmin supala keimanan mereka
bertambah di samptng luimanan mereka (yang tel"ah

ada). Kepunyaan Allahlah tentara larryit dan bumi.
Allah Mahn Mmgetahui lagi Mahnbijaksana. Supaya
Dia memasukknn orang-orang mukmin lnki lnki dan
wanita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, mnekn lukal di dakmnya, dan supaya
Dia menutupi kesalahan-lcesalnh.an merela. Dan yang
dtmikian itu adnlah kzberuntungan yry besar di sisi
Allnh. " (al-Fat-h :  -5)

Sakinah merupakan istilah yzrng mengungkap
kan, menggambarkan, dan menaungi . Jika sakinah
diturunkan Allah ke dalam kalbu, terjadilah ke-
tenteraman, ketenangan, keyakinan, kepercayaan,
kekokohan, keteguhan, kepasrahan, dan keridhaan.

Semula kalbu kaum mukminin dipenuhi dengan
aneka perasaan dan emosiihwal peristiwaini. Mereka
menunggu dan mengintaikebenaran mimpi Rasu-
lullah bahwa beliau memasuki Masjidil Haram,
datangnya kaum Quraisy unhrk menghadap beliau,
pulangnya Rasulullah dari Baitullah pada tahun ini
setelah ihram dan setelah menandai binatang kurban.

Tentu saja penantian itu merupakan persoalan yang
menggamangkan diri mereka.

Diriwayatkan dari Umar r.a bahwa dia menemui
Abu Bakar dengan kegalauannya. Di antaraapa
yang dikemukakan Umar, tetapi bukan perkataan
yang ditetapkan dalam inti hadits, kepada Abu
Bakar i212fi, "Bgftnnkan beliau pernah bercerita
bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan ber-
thawaf di sana?" Abu Bakar, yang kalbunya bertaut
dengan kalbu Rasulullah, menjawab, 'Ya. Namun,
apakah beliau memberitahukan kepadamu bahwa
kita akan mengunjunginya pada tiahun ini?" Umar
menjawab,'Tidak." Abu Bakar berkata, "Sungguh
kamu akan mengunjunginya dan berthawaf di sana."

I-alu, Umar meninggalkan Abu Bakar seraya me
nuju Nabi saw.. Dia mengajukan pertanyaan kepada
Nabi seperti yang telah diajukannya kepada Abu
Bakar, "Bukankah engkau pernah bercerita kepada
kami bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan
berthawaf di sana?" Beliau menjawab,'Ya. Namun,
apakah aku memberitahukan kepadamu bahwa
kita akan mengunjunginya tahun ini?" Umar men-
jawab,'Tidak." Rasulullah bersabda, "Sungguh,
engkau akan mengunjunginya dan berthawaf di
sana." Inilah gambaran kegelisahan kalbu mereka.

Semula kaum mukminin merasa keberatan de
ngan beberapa syarat perdamaian yang ditetapkan
kaum Quraisy. Di antaranya mengembalikan orang
yang masuk Islam dan menemui Muhammad tanpa
seizin walinya, penolakan mereka atas penggunaan
basmalah di awhl perjanjian, dan penolakan pen-
cantuman sifat Nabi saw. sebagai rasulAllah. Diri-
wayatkan bahwa Ali r.a menolak untuk menghapus
sifat beliau sebagaimana diminta Suhail bin Amr.
IGrena itu, Rasulullah turun tangan menghapusnya
sambil bersabda, 'Ya Allah, Engkau mengetahui
bahwa aku adalah Rasul-Mu."

Perlindungan mereka atas agamanya dan se-
mangatnya untuk menghadapi kaum musyrikin
sangat besar. Hal ini tampak dari baiat mereka yang
massal. Kemudian persoalan berakhir dengan
perdamaian, toleransi, dan kembali ke Madinah.
Tidaklah mudah bagi mereka untuk menerima
hasil akhir yang seperti itu, sebagaimana hal ini
tampak dari sikap mereka yang ogahogahan dalam
menyembelih kurban dan bercukur, sebelum Rasu-
lullah mengulangi perintahnya tiga kali.

Memang sebenarnya mereka berkendak untuk
menaati dan melaksanakan perintah Rasul. Hal ini
seperti diceritakan oleh Urwah bin Mas'ud ats-
Tsaqafi kepada kaum Quraisy bahwa kaum mus
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limin tidak kunjung menyembelih kurban dan men-
cukur atau menggunting rambut kecuali setelah
melihat Rasulullah sendiri melakukannya. Tindak-
an nyatabeliau lebih mengejutkzm dan menggerak-
kan mereka daripada perkataan. Mereka pun ber-
gegas melaksanakan perintah seketika itu juga.

Semula mereka pergi meninggalkan Madinah
dengan niat umrah, tidak ada niat untuk berperang
dan tidak mempersiapkannya, baik secara fisik
maupun psikologis. Tiba-tiba mereka dikejutkan
oleh sikap kaum Quraisy, tersiarnya kematian
Utsman, dan dikirimnya sekelompok orang yang
melempari rombongan kaum muslimin dengan
kerikil dan batu. Ketika Rasulullah berniat untuk
damai dan meminta mereka berjanji setia kepada-

nya, maka seluruh kaum muslimin melakukannya.
Namun, itu tidak mampu menepis keterkejutan

mereka atas kenyataan yang betul-betul berlainan
dengan tujuan semula. Hal inilah yang membuat
aneka emosi dan perasaan berkecamuk dalam
kalbu mereka. Jumlah mereka sebanyak 1400 orang.

Kaum Quraisy berada di kampung halamannya,
demikian pula kaum musyrikin dan kaum Badui.

'latkala manusia merefleksi ilusfasi ini, niscaya
dia dapat memahami firman Allah, "Dialah yang
telnh menurunknn ketmteraman ke dalam knlbu knum
mukminin."Maka, dia akan mencicipi cita rasa kata
dan ungkap an as - sakinah menggambarkan situasi
pada saatitu, hidup di dalam situasi demikian ber-
smna as - s ak'inah,merasakan dinginnya ketenteram-
an dan keselamatan di dalam kalbu.

Ketika Allah mengetahui bahwa apa yang ber-
gejolak dalam kalbu kaum mukminin pada saat itu
merupakan gejolak keimanan dan demi meme-
lihara keimanannya, bukan karena kepentingan
dirinya dan kebodohannya, maka Dia menganu-
gerahkan ketenteraman kepada mereka, "supaya

keimanan mereka bertambah di samping keimanan
merekn (yang telah ada)". Ketentraman merupakan
suatu kondisi hati yang diraih setelah adanya
perlindungan dan semangal Dalam ketenteraman
ini terdapat semangat yang tidak tergoyahkan dan
keridhaan yang ditopang dengan keyakinan.

Karena itu, diisyaratkanlah bahwa pertolongan
dan kemenangan tidaklah sulit dan musykil. Tetapi,
mudah dan gampang bagi Allah, jika hikmah Allah
pada saat itu menghendaki hasil seperti yang di-
dambakan oleh kaum mukminin. Karena, Allah
memiliki tentara yang sangat banyak dan tidak
dapat dikalahkan, yang dapat memberikan per-

tolongan dan mewujudkan kemenangan kapan pun

Dia berkehendak,

"... Kepuny aan Alkhkh tentara langit dan bumi. Allah
Maha Mentahui lagi Mah"abij aksana." (al-Fat-h: 4)

Hasil akhir itulah hikmah yang ada dalam
pengetahuan-Nya. Segala persoalan terjadi selaras

dengan ilmu dan hikmah-Nya, sesuai dengan ke-

hendak-Nya
Di antara perkara yang ada dalam pengetahuan

dan hikmahnya ialah 'Dia menurunknn /utenteram.an

ke dalam hati kaum mukminin agar bertambahlah
keimanan di samping keimanan mereka (yang telah

ada)". Sehingga, terwujudlah kemenangan dan
nikmatyang telah ditetapkan bagi mereka, yaitu,

"Supaya Dia memasukknn zrang-nrang mukmin laki-
laki dan wanita ke dalam surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai, merekn keknl di dalamnya,

dnn sup ay a Dia mmutupi lces alnhan- lus al"ahnn mn e lm.

Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang
besar di sisi Allnh."(al-Fat-h: 5)

Jika dalam pandangan Allah hal itu merupakan
keberuntungan yang besar, berarti ia pun merupa-
kan keberuntungan yang besar. Keberuntungan
yang besar secara substansial dan keberuntungan
yang besar bagi orangorang yang mendapatkannya
dari sisiAllah, yang telah ditetapkan dengan takdir-
nya, yang telah ditimbang dengan timbangan-Nya.
Pada hari itu, kaum mukminin bergembira dengan
apa yang telah ditetapkan Allah untuk mereka.

Setelah mereka mendengar permulaan surah
dan mengetahui nikmat yang dilimpahkan Allah ke
pada Rasul-Nya, kaum mukminin mencaricari apa
yang akan mereka dapatkan,lalu mereka menanya-

kannya. Tatkala mendengar dan mengetahui apa
yang akan diperolehnya, maka kalbunya dilimpahi
dengan kerelaan, kegembiraan, dan keyakinan.

Allah memberi tahu mereka dengan salah safu

hikmah-Nya yang ditetapkan dalam peristiwa ini,
yaitu balasan bagi kaum munafikin dan kaum
musyrikin, baik laki-laki maupun wanita, lantaran
perbuatan dan perilaku mereka sendiri,
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laki dan wanita serta zrang-lrang musyrik laki-laki
dan wanita yang merekn itu berprasangka buruk ter-
hndap Allnh. Merekn aknn mendapatkan giliran (le-
binasaan) yang amat buruk. Allah memurkai dan

mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka

nerakaJahanna.m. D an (nerakaJahannam) itulah se-

buruk-buruk tempat kembali. Kepunyaan Allahlah
tentara langit dan bumi. Dan adalah Allalt Maha-
p erkns a lagi Mahabij al<sana." (al-Fat-h: 6-7)

Nash di atas menyatukan kaum munafikin de-
ngan kaum musyrikin dalam keduanya berburuk
sangka kepada Allah dan tidak percaya atas per-
tolongan yang diberikan kepada kaum mukminin.
Mereka "aknn mendapatknn giliran (ktbirurann) yang
amat buruk". Mereka terkurung dalam kebinasaan
ifu, kebinasaan mengepung dan menimpa mereka,
berada dalam murka Allah dan laknat-Nya, dan
mereka pun kembali ke tempatyang buruk, yang
telah disiapkan.

Hal itu karena kemunafikan merupakan sifat
yang hina, yang tidak kalah buruknya dari ke-
musyrikan. Bahkan, kemunafikan itu lebih univer-
sal lagi. Karena, gangguan kaum munafikin atas
kaum mukminin tidak kalah besarnya dari gang-
guan kaum musyrikin, walaupun bentuk dan jenis
gangguan itu berbeda.

Allah menjadikan buruk sangka sebagai sifat kaum
munafikin dan musyrikin. Sedangkan, kalbu se-

orang mukmin dipenuhi dengan sifatberbaik sangka
kepada Tuhannya dan senantiasa mengharapkan ke
baikan dari-Nya; mengharapkan kebaikan-Nya, baik
di kala sulit maupun lapang. Orang mukmin percaya

bahwa Allah semata-mata hendak memberikan ke-
baikan melalui kesulitan dan kelapangan tersebut.
Mereka bersikap demikian karena kalbunya ber-
taut dengan Allah, sedangkan limpahan kebaikan-
Nya tidak pernah berhenti. Jika kalbu bertaut de-

ngan-Nya, maka hakikat utama ini akan menyenfuh
hatinya dan merasakannya secara langsung.

Adapun kalbu kaum musyrikin dan munafikin
terputus dari Allah. Sehingga, mereka tidak me-
rasakan dan mendapatkan hakikat tersebut, lalu
mereka berburuk sangka kepada-Nya. Kalbu mereka
hanya bertaut dengan lahiriah perkara yang men-
jadi landasan aneka kepuhrsannya. Mereka menanti
datangnya keburukan atas dirinya dan kaum muk-
minin tatkala fenomena persoalan mengindikasikan
hal itu. Mereka tidak percaya kepada takdir dan ke-
kuasaan Allah serta kepada pengaturan-Nya yang
samar dan halus.

Pada ayat tadi Ailah memerinci musuh-musuh
Islam dan kaum muslimin dari berbagai jenis, me-
nerangkan keadaan mereka dalam pandangan-Nya,

dan menjelaskan apa yang telah disiapkan untuk
mereka. Kemudian Dia memungkasnya dengan
uraianyang menerangkan kekuasaan dan hikmah-
Nya, .r

"Kepunyaan Alkhkh tentara hngit dan bumi. Dan
adakh Alkh Mahnperkasa kgi Mahabijaltsana." (al-
Fat-h:7)

Tidak ada satu pun dari persoalan mereka yang
meletihkan-Nya, dan tidak ada satu pun dari per-

soalan mereka yang samar bagi-Nya. Kepunyaan
Allahlah seliruh tentara langit dan bumi. Dia Maha-
perkasa lagi Mahabijaksana.

Ttrga Rasulullah dan Baiat kepada Rasulullah
Kemudian Allah kembali menyapa Rasulullah

sambil mengingatkan perannya, menjelaskan hrjuan
peran ifu, dan mengarahkan kaum mukminin ke
pada kewajiban mereka terhadap Tuhannya. Yakni,
setelah mereka menerima risalahnya, penyerahan
baiat mereka kepada Allah secara langsung, dan
pelaksanaan ikatan dengan Allah Ta'ala. Penye-
rahan dan pelaksanaan ini terjadi ketika mereka
berbaiat dan berjanji setia kepada Rasulullah. Hal
ini menunjukkan kemuliaan berbaiat kepada Rasul
dan kemuliaan baiat itu sendiri.

$rij;;tthtj\3;iit1,*=3;,t7ir3y
t 1r.4, "- t t 

' " .4. t tlzlzl s, zlz
>w-4) ol4aoSzz;-y o)t'-t)' +' V .4.-/i

fu $ 6;' ;\ti i tiy;frt-6it:.:-ii.1 f
^4; 

iitq&i ;; i* & L3):ig -r: ;
#L+;;);J:Jfi

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi,
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan
Rnsul- Nya, menguatlmn (agam"a) - Nya, membesarknn-

Nya. Dan, bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan
petang. Orang-orangyang berjanji setia kepada kamu
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah.
Tangan All"ah di atas tangan merekn. Barangsiapa yang
melnnggar janjinya, niscaya akibat ia mektngar janji
itu aknn menimpa dirtnya sendiri. Dan, barangsiapa
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menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan

memherinya pahnln yang besar." (al-Fat-h: 8-10)

Rasulullah merupakan saksi atas umat yang

beliau diutus kepada umat itu. beliau memper-
saksikan bahwa risalahnya telah disampaikan; umat
telah menerima risalahnya sebagaimana mestinya;

di antara umat ifu ada yang beriman, ada yang kafir,

dan ada pula yang munafik; di antara umat itu ada

yang berbuat islah dan ada pula yang berbuat ke
rusakan. Maka, beliau telah menunaikan kesaksian

sekaligus menunaikan risalah.
Beliau menyampaikan berita baik, ampunan,

keridhaan, dan balasan yang baik bagi kaum muk-
minin yang taat. Namun, beliau juga memperingat-
kan akan tempat kembali yang buruk, kemurkaan,
laknat, dan siksa bagi kaum kafir, munafik, orang
yang durhaka, dan yang berbuat keruksakan.

Itulah tugas Rasulullah. Kemudian Allah me-

nyapa kaum mukminin dan menerangkan tujuan
yang diharapkan muncul dari adanya risalah. Yaitu,
"tumbuhnya keimanan kepada Allah dan Rasul-

Nya. Kemudian bangkit untuk melaksanakan ber-

bagai tugas keimanan, lalu mereka menolong Allah
dengan membela mantraj dan syariat-Nya. Sehingga,

dalam dirinya terbentuk perasaan yang meng-

agungkan-Nya".
Kemudian mereka menyucikan-Nya dengan

tasbih dan tahmid di pagr dan petang hari. Yakni,

mereka melakukan itu sepanjang hari. Artinya,
kalbu mereka senantiasa bertaut dengan Allah pada

setiap saal Inilah buah keimanan yang diharapkan

dari kaum mukminin dengan diuhrsnya Rasulullah

sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pem-

beri peringatan.
Rasulullah datang untuk menghubungkan kaum

mukminin dengan Allah dan mengikat mereka
dengan-Nya melalui tali baiatyang takkan terpuhts,
walaupun Rasulullah telah tiada. Ikatan terjadi
tatkala beliau meletaliftan tangannya di atas tangan

mereka. Karena, hal itu sebenarnya merupakan
janji setia kepada Allah,

"Orang-orang yang berjanji setia kepada kamu se-

sungguhny a mneka b rj anj i s etia lup ann Alkh. Tangan

Allnh di atas tangan merekn.'"

Itulah gambaran baiat yang agung dan me-

miriskan hati antara mereka dan Rasulullah. Setiap

orang menyadari, tatkala tangannya berada di atas

tangan beliau bahwa tangan Allah berada di atas

tangan mereka. Allah menghadiri baiat itu. Allah
pemilik baiat itu. Allah memegangnya, dan tangan-

Nya berada di atas tangan mereka. Tangan siapa?

Tangan Allah! Alangkah miris, takut, dan sakralnya

baiatitu!
Suasana itu merenggut segala betik niat untuk

melanggar janji, meskipun sosok Rasulullah telah

tiada, karena Allah senantiasa hadir, tidak lenyap.

Allah senantiasa mgrnegang janji ini, melihat reali-

sasinya, dan memantaunya.

"Barangsiapa y ang melnnggar j anj tny a, nis cay a akib at
ia mdnnggar j anj i itu alan mmimp a diriny a s en diri.... "

Dialah (pelanggar janji) yang merugi dalam se-

gala aspek. Dialah yang tidak meraih keuntungan
dari perjanjian antara dia dan Allah. Tiada suatu
perjanjian yang terjalin antara Allah dengan salah
seorang hamba-Nya, melainkan hambalah yang
meraih keuntungan berupa karunia Allah, sebab

Allah tidak memerlukan alam semesta ini. Dialah
yang merugi, jika dia melanggar dan mengingkari
janjinya dengan Allah. lalu, dia masuk ke dalam
murka dan siksa lantaram melakukan pelanggaran
yang dibenci dan dimurkai-Nya. Allah menyukai
pemenuhan dan menyukai orang{rang yang me
menuhi janji.Nya,

"...Dan barangsiapa menepati janjinya krpadn Allnh,
makn Allah aknn membnirry a pah"aln y ang besar. " (aI-
Fat-h: 10)

" Pah.aln y ang b a ar " seb aguungkapan yang mutlak,
yang tidak dapat dipisah-pisah dan dibatasi. Yaihr,
pahala yang dikatakan Allah sebagai pahala yang

besar. Besar menurut perhitungan Allah, timbang-
an-Nya, dan penjelasan-Nyayang tak dapat digam-
barkan oleh anak manusia yang segelintir, terbatas,

dan fana.
Setelah membicarakan hakikat baiat, betik pikir-

an pelanggaran, dan betik pikiran pemenuhan janji,

kemudian Allah membicarakan orang Badui yang

tidak ikut serta. Yaitu, mereka yang menolak be-

rangkat dengan Rasulullah karena berburuk sangka

kepadaAllah dan mendambakan kiranya keburuk-
an dan kemudharatan menimpa kaum mukminin
yang berangkat menuju halaman rumah kaum

Quraisy-yang dua tahun sebelumnya telah menye-

rang kaum muslimin secara berfurut-turut.
Allah membicarakan mereka guna memberi-

tahukan Rasulullah akan dalih mereka setelah
beliau dan kaum mukminin tiba di Madinah dalam
keadaan selamat. Yakni, setelah melakukan per-
janjian dengan kaum Quraisyyang mencerminkan
adanya saling menahan diri, walaupun ada sejumlah
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syarat, yang menganggap Muhammad sebagai
pihak yang diajak berdamai, sehingga beliau ter-
pelihara dari sikap permusuhannya.

Allah menyingkapkan penyebab hakiki meng-
apa mereka tidak mau berangkat dengan beliau,
dan menelanjanginya. Sehingga, mereka berdiri di
hadapan Rasulullah dan kaum mukminin dalam ke
adaan telanjang.

Allah pun menyelipkan berita gembira bagi beliau
dan orangorang yang menyertainya. Yaitu, dalam
waktu yang tidak terlalu lama, beliau akan meraih
ghanimah dengan mudah. Dikabarkan juga bahwa
orang Badui akan meminta diikutsertakan agar
meraih ghanimah yang mudah ini. [alu, Allah men-
jelaskan cara memperlakukan mereka dan cara me
nolaknya. Maka, beliau tidak mengajak mereka
dalam keberangkatan yang dekat dan mudah ini.
Peserta perang berikutnya hanyalah orang-orang
yang dahulu pergi dan mengikuti perdamaian
Hudaibiyah. Yang diberitahukan kepada mereka
ialah bahwa nanti ada penderitaan lain dan akan
melefu s perang dengan kaum yang gagah dan kual

Jika sungguh-sungguh mau berangkat, berang-
katlah pada saatnya nanti; kiranyaAllah akan mem-
beri mereka sesuatu yang dikehendaki-Nya. Jika
patuh, mereka akan meraih pahala yang besar. Jika
durhaka seperti sebelumnya, mereka akan ditimpa
azabyangberat.
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Hudaibiy ah) akan mengataknn,'Harta dnn luluarga
kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah
ampunan untuk lwmi.' Merekn mengu capknn dtngan
lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Kata'
knnl.ah,'Maka, siapaknh (gerangan) yang dapat meng-

hakng- hnkhgi kehendak Allah j ikn Dia menghendaki

kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki
n"anfa.at bagimu ?' Sebm,arny a Alkh Mahn Mmgetnhui
apa yang kamu kerjakan. Tltapi, kamu menyangka

bahwa Rnsul dnn zrang-zrang mukmin tidak seknli-
knli akan kembali kepada luluarga mereka selama-
lnmanya. Setan tel"ah menjadiknn knmu memandang

baik d"alam hatimu persangkaan itu, dan knmu telah

menyangkn dengan sangknan yang buruk dan knmu
menjadi kaum yang binasa. Barangsi.apa yang tidnk
berimnn kepada Allnh dan Rnul-Nya, makn sesung-

guhnya Kami menyediaknn untuk orang-rrang yang
lwfr neraka yang bunyala-ryala. Hanya lupunyaan
Allahlah lurajaan langit dan bumi. Dia memberi
ampun lrzp ada siap a y ang diluhmdnki - Ny a dnn meng-

azab siapa yang dikehmdaki- Ny a. Alkh Maln Pmg-
ampun lagi Maln Pmy ay ang. Orang- orang Badui y ang
tertinggal itu akan berknta apabila kamu berangknt
untuk m"engambil barang rampasan,'Binrlanlnh lcami,

niscaya knmi mmgikuti kamu; msrekn fundnk meng-

ubah j anji All"ah.' Katalwnlnh,'Knmu selali- knll tldnk
(bobh) mengikuti knmi. Demikinn Allnh tehh mene-

tapkan sebelumrrya.' Merekn aknn mengataknn, 'Se-

benarnya knmu dengki kepada knmi.'Bahknn, merelca

tidnk mengnti melainkan sedikit sekali. Katalmnlah
lup adn orang- orang B adui y ang tntinggal,'Knmu alrnn

diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai
kekuatan yang besar, kamu akan memerangi merekn

atnu merelm merry aalt (nasuk Islnm). Maka, j ila lamu
patuhi (ajaknn itu), niscaya Allnh aknn membniknn
Icpadnmu pahnla yang baik. Dan, jikn knmu bapaling
sebagaimnnn knmu telnh b npaling s ebelumnya, nis cay a
Dia alrnn mengaaab knmu d.engan aqab yangpedih.""
(al-Fat-h: ll-16)

Al-Qur'an tidak hanya menceritakan pernyataan
kaum Baduiyang tidak berangkat dan tidakhanya
membantahnya. Tetapi, memberikan kesempatan
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kepada mereka untuk mengobati penyakit dirinya
dan kegalauan hatinya serta untuk merenggut ke-

lemahan dan menyingkapkan penyimpangan se-

bagai persiapan menuju kesembuhan. Sehingga,
pada gilirannya mengakarlah kebenaran abadi,
nilai-nilai yang kokoh, dan prinsipprinsip empati,

cara pandang, dan perilaku.
Kaum Badui yang tidak ikut, yaitu dari kabilah

Ghifar, Mazinah, Asyja', Aslam, dan kabilah lainnya
yang bermukim di sekitar Madinah, akan berdalih
atas ketidakberangkatannya, "Harta dan keluarga

knmi telah mnintangi kami."Inibukan alasan. Ma-

nusia pada umumnya memiliki harta dan keluarga.

Jika hal semacam ini melalaikan mereka dari aneka
tugas akidah dan dari memenuhi haknya, niscaya
tidak seorang pun yang dapat melaksanakan tugas

itu. Mereka juga akan berkata, 'Makn, mohonknnlnh

ampunan untuk kami. " Mereka tidak memohon
supaya Nabi saw. memintakan ampunan. Ketidak-
seriusan ini diinformasikanAllah kepada Nabi saw.,

' Mueka mmgucap knn dmgan lidnhnya apa y ang tidnk

ada dnlam hatinya."
I-alu, ditegaskanlah kepada mereka ihwal takdir

yang tidak dapat ditolak dengan ketidakberangkat-
an dan tidak dapat diubah dengan kepergian. Di-
tegaskan pula hakikat takdir yang meliputi manusia
dan memperlakukan manusia selaras dengan ke
hendaknya. Juga ditegaskanlah hakikat pengeta-

huan yang sempurna di mana Allah member-
lakukan takdir-Nya selaras dengan pengetahuan-

Nya itu,

"...Katalanl,ah, Mala, siapalmh gerangan yang dapat

menghalang-hakngi kehendnk Alkh jika Dia meng'

hendaki leemudharatan bagimu atau jikn Dia mmg-
hendaki manfaat bagimu?' Sebenarnya Allah Mahn
Mengetahui apa ya:ng lnmu kerj aknn."(al-Fat-h: 11)

Itulah pertanyaan yang memerintahkan agar
berserah diri kepada takdirAllah dan menaati pe
rintah-Nya tanpa penangguhan dan penyandaran,

karena penangguhan atau penyandaran takkan
dapat menepis kemudharatan dan menangguhkan
manfaat. Perancangan dalih tidak samar bagi ilmu
Allah dan tidak mempengaruhi balasan-Nya selaras

dengan ilmu-Nya yang menyeluruh. Inilah pe-

ngarahan kependidikan Qur'ani yang disampaikan
pada situasi, kondisi, dan waktu yang tepat,

''Ietapi, kamu menyangka bahwa Rnsul dan zrang-

orang mukmin tidak seknli-kali akan kembali lupadn
keluarga merekn selama-lamanya. Setan telah men-
jadikan kamu memandang baik dalam hatimu per-

sangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan

sangknan yang buruk dan knmu menjadi knum yang

binasa." (al-Fat-h: 12)

Demikianlah, Allah menempatkan kaum Badui
dalam posisi transparan dan telanjang dengan
menghadapi niat yaBg mereka sembunyikan, reka-
yasa yang mereka tutupi, dan prasangka buruk
kepada Allah. Mereka menyangka bahwa Rasu-

lullah dan para sahabatnya hendak menuju lubang
kuburnya sendiri, sehingga takkan kembali lagi
kepada keluarganya di Madinah. Mereka berkata,
"Kaum mukminin pergi menuju kaum yang dahulu
menyerang halaman rumahnya di Madinah dan
membunuhnya. Niscaya, sekarang pun mereka
akan dibunuh." Mereka menunjuk peristiwa Uhud
dan al-Alzab.

Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan
adanya pemeliharaan Allah dan perlindungan-Nya
atas kaum yang tulus dan berkonsentrasi dalam
menghambakan diri kepada-Nya. Mereka tidak
menimbang bahwa kewajiban tetaplah sebagai ke-

wajiban tanpa mempedulikan jenis tugasnya. Mereka
pun tidak menimbang bahwa menaati Rasulullah
merupakan kewajiban tanpa melihat keuntungan
lahiriah atau kerugian fisik. Ketaatan itu merupakan
kewajiban yang difardhukan dan dilaksanakan
tanpa melihat akibatyang ada di baliknya.

Itulah prasangka mereka yang tampak indah
dalam hatinya, sehingga mereka tidak mau melihat
dan memikirkan aslek hin. Inilah prasangka buruk
terhadap Allah, yang tumbuh dari hati yang hancur.
Itulah ungkapan yang mencengangkan dan me-
nyakitkan. Hati mereka bagaikan tanah yang han-
cur, mati, dan gundul. Seperti ihrlah kondisi mereka
dalam segala posisinya, yaitu celaka, tiada kehidup
an, kesuburan, apalagr ada buah. Apa jadinya jika
kalbu kosons dari berbaik sangka kepada Allah,
karena ia tidak bertaut dengan ruh Allah? Niscaya
hati itu binasa, mati, dan berakhir dalam kehan-
curan dan kebinasaan.

Demikianlah pandangan orang yang seperti
kaum Baduiyang memutuskan hubungan dengan
Allah terhadap kaum mukminin. Hati mereka han-

cur, tidak bernyawa, dan tidak memiliki kehidupan.
Demikianlah prasangka mereka terhadap kaum
mukminin tatkala penampang kebatilan tampak
unggul; tatkala kekuatan terhadap dunia digeng-
gam oleh kaum yangjahat dan sesat; tatkala kaum
mukminin sebagai minoritas atau minim persen-
jataannya, kedudukannya, kemegahannya, dan



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an X (set ) Jttz XXVI: ol-Ahqahf s.d. Qaaf

hartanya. Demikianlah sangkaan orang Badui dan
kaum yang setipe dengan mereka pada setiap saat.

Yaitu bahwa kaum mukminin takkan pernah kem-
bali kepada keluarganya, sebab mereka meng-
hadapi kebatilan yang bergelimangan kekuatan
batil. Karena itu, mereka menjauhi kaum mukminin
karena ingin selamat.

Setiap saat mereka mendambakan kiranya kaum
mukminin itu musnah dan dalrwahnya berakhir.
Maka, mereka bersikap hati-hati dan menjauhi jalan

kaum mukminin yang penuh dengan risiko. Namun,
Allah membuat dugaan mereka itu merugi. Dia
membalikkan aneka situasi dankeadaan itu selaras
dengan pengetahuan dan pengafuran-Nya serta
timbangan kekuatan yang hakiki. Yaitu, timbangan
yang digenggam Allah dengan tangan-Nya yang
kuat Sehingga, Dia merendahkan suatu kaum dan
menaikkannya menurut cara yang tidak diketahui
oleh kaum munafik yang berburuk sangka kepada
Allah pada setiap waktu dan setiap tempat.

Timbangan itu adalah "timbangan keimanan".
Karena itu, Allah membawa kaum Badui ke tim-
bangan tersebut, dan menetapkan prinsip umum
pembalasan sesuai dengan timbangan ini seraya
mengisyaratkan bahwa kaum mukminin akan se.
gera mendapatkan rahmatAllah, meraih ghanimah,
dan meraih ampunanAllah dan rahmat-Nya,

"Barangsiapa yang tidak beriman kepada Allnh dan
Rnsul- Ny a, maka s esungguhny a Kami meny ediakan
untuk orang-zrang |ang knfir nerakn yang bernyaln-
nyala. Hanya lupunyaan Alkhlnh knaj aan langit dttn
bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang di-
kehendaki- Ny a dan mmgalab sinpa y ang diluhendnki-
Ny a. Allah Maha Pengampun lagi Maha Peny ay ang. "
(al-Fat-h: 13-14)

Kaum Badui berdalih oleh kesibukan harta dan
keluarga. Apa gunanya harta dan keluarga jika
dibandingkan dengan neraka yang telah disediakan
untuk mereka dan jika mereka tidak beriman ke-
pada Allah dan Rasul-Nya?'Itulah dua penampang.
Maka, tenhrkanlah dengan yakin penampang mana
yang hendak dipilih. Allah mengancamkan ke-
bangkitan ini kepada mereka. Dialah sematayang
menguasai langit dan bumi. Dialah Yang memiliki
ampunan bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dialah
Yang memibl<t azab bagi siapa yang dikehendaki-
Nya.

Allah membalas manusia selaras dengan amal-
nya. Tetapi, kehendak-Nya itu mutlak, tidak terikat
oleh apa pun. Dia menegaskan kebenaran itu di sini

agar ia mengendap dalam kalbu, tidak bertentang-
an dengan aturan pemberian balasan atas amal.
Aturan ini merupakan pilihanyang mutlak selaras
dengan kehendak-Nya.

Ampunan Allah dan rahmat-Nya itu dekat. Maka,
hendaklah ia dimaffaatkan oleh orang yang meng-
hendakinya sebdum kepuhrsan Allah tentang azab

ditetapkan bagi orang yang tidak beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya. Juga sebelum ditetapkan ke-
putusan tentang syairyang ditampilkan dan disedia-
kan bagi kaum kafr.

Kemudian Allah mengisyaratkan beberapa hal
yang ditetapkan Allah bagi kaum mukminin, yang
bertolak belakang dengan dugaan kaum Badui,
yang disajikan dengan uslub yang mengindikasikan
bahwa hal itu sudah dekat,

"Orang-orang Badui yang tertingqal itu aknn berkata

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang
rampasan, 'Biarknnlah kami, niscaya kami mengikuti
kamu; mereka hendak mengubah janji Alkh.' Kata-
knnlnh,'Kamu seknli-knli tidak boleh mengikuti knmi.'
Demikian Allah telah menetnpknn sebelumnya. Merekn

akan mengatakan,'S e b enarny a kamu dengki kep ada
kami.' Bahkan, mereka tidak mengerti melainkan
sedikit seknli." (al-Fat-h: 15)

Pada umumnya para mufassir menafsirkan ayat
ini dengan kemenangan di I{haibar. Memang di-
raihlah kemenangan ini. Nash ini tetap sebagai
isyarat, tidak eksplisit menyatakan Ktraibar. Allah
mengisyaratkari bahwa kaum mukminin akan me-
raih kemenangan yang dekat lagi mudah dan bahwa
kaum Badui akan mencium hal ini, lalu mereka
akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu."

Mungkin suahr hal yang membuat para mufassir
memfokuskan tafsiran pada Perang Ktraibar karena
ia terjadi beberapa saat setelah Perdamaian
Hudaibiyah. Pasalnya, Perang I(haibar terjadi pada

bulan Muharam tahun ke-7 Hijriyah, yaitu dua
bulan setelah Perdamaian Hudaibiyah. Selain itu,
ditafsirkan dengan Perang Ktraibar karena perang
ini memberikan ghanimah yang banyak. I(haibar
merupakan benteng terakhir yang dimiliki Yahudi
di Jazirah Arab dari sekian benteng yang kuat dan
menyimpan kekayaan. Ia dijadikan perlindungan
oleh sebagian bani Nadhir dan bani Quraizhah yang
sebelumnya diusir dari Madinah.

Banyak juga mufassiryang berpendapat bahwa
Allah berjanji kepada para pelaku baiat di Hudai-
biyah bahwa Dia akan memberi merekaghanimah
Ktraibar tanpa mesti berbagi dengan siapa pun.
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Namun, kami tidak menemukan nash yang menun-
jukkan tafsiran ini. Boleh jadi para mufassir me-
nafsirkan demikian berdasarkan kenyataan yang
dialami kaum muslimin. Karena, Rasulullah mem-
berikan ghanimah itu kepada pelaku Perdamaian
Hudaibiyah semata, tidak diberikan kepada selain
mereka.

Bagaimana pun tafsirannya, yang jelas Allah
menyuruh Nabi saw. menolak keikutsertaan kaum
Badui, jika mereka berniat pergi untuk mengambil
ghanimahyang mudah dan dekal Diamenegaskan
bahwa keberangkatan mereka bertentangan de-
ngan perintah-Nya. Dia memberitahu Nabi saw.

bahwa jika keikutsertaan mereka ditolak, mereka
akan berkata, "Sebmarnla lamu dengki kzpada knmi,
sehingga kalian melarang kami ikut agar kami tidak
mendapatkan ghanimah. "

Kemudian Allah menegaskan bahwa ucapan
mereka ini disebabkan minimnya pemahaman
mereka akan hikmah Allah dan takdir-Nya. Maka,
balasan bagi mereka yang tamak ialah kehampaan.
Sedangkan, balasan bagi kaum yang taat dan hanya
mengandalkan karunia Allah ialah ghanimah yang
spesial tatkala Allah telah menetapkannya sebagai
balasan atas ketaatan dan kegesitan mereka dalam
mempersembahkan ketaatan kepada-Nya pada saat
orang lain tidak mengharapkan kecuali terjadinya
penderitaan jihad.

Kemudian Allah menyuruh Nabi-Nya mem-
beritahukan bahwa mereka akan diuji dengan se
ruan supaya berjihad melawan kaum yang lebih
kuat dan memerangi mereka untuk membela
Islam. Jika berhasil dalam jihad ini, mereka akan
meraih pahala. Jika mereka tetap bercokol dalam
kemaksiatannya dan ketidakikutsertaannya, maka
itulah ujian yang terakhir,

"Katakanlah lupada orang-lrang Badui yang ter-
tinggal, 'Kamu alnn diajak untuk (memnangi) knum
yang mempunyai leekuatan yng besar, kamu akan
memerangi mereka atau mereka rnenyerah (masuk

Islnm). Malm, jika kamu patuhi (ajakan itu), niscaya

Allnh alcan membuilmn lup adamu pah"ala y ang baik.
Dan, jika kamu berpaling sebagaimana knmu telah
berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab

Iamu dengan a<ab yangpedih. "(al-Fat-h: 16)

Para ulama beril<htilaf mengenai siapakah kaum
yang kuatitu. Apakah mereka adapadamasa Nabi
saw. ataukah pada masa para khalifah-Nya? Pen-
dapat yang paling dekat ialah yang mengatakan
batrwa kaum itu ada pada zaman Rasulullah. Perang

melawan mereka bertujuan untuk melihat kemur-
nian keimanan orang Badui yang bermukim di se-

kitar Madinah.
Yang penting ialah kita memahami metode

pendidikan Qur'ani dan metode penanganan jiwa

kalbu melalui aneka petunjuk Al-Qur'an dan ujian
yang nyata. Semua ini bertujuan menyingkap jiwa
kaum Badui dan kaum mukminin. Kita juga perlu
memahami pengarahan mereka kepada aneka
kebenaran, nilai-nilai, dan prinsipprinsip berperi-
laku atas dasar keimanan yang lurus.

Tatkala keberangkatan itu dipahami sebagai
kewajiban bagi semuanya, makaAllah menerang-
kan orangorang yang memiliki alasan yang hakiki.
Sehingga, dia tidak perlu berangkatjihad dan hal ini
tidak berdosa dan tidak diberi sanksi. Dia ber-
firman,

"'at;rrsg;a:dsi(b\;a+;,rtea

3t:,|fti,/a*;*+ifr;;zi{g:_u j
*6:U,:uXi,ie;:

"Tinda dosa atas lrang-orangyang buta, nrang-orang
yangpincang dan orangyang sakit (apabik tidak ikut
bnperang). Bararrysinpa yang taat l"pon" Ailah dnn
Rnsul-Nya, niscaya Allah akan memasukkanrya lee

dnlnm surga y ang mmgalir di baw ahny a sungai- sungai.

Dan, barangsiapa yang bupaling nismya alan diarub-
rrya fungan azab yangpedih. "(al-Fat-h:17)

Buta dan pincang merupakan uzur permanen,
sehingga pemiliknya tidak dapat melaksanakan
tugas pergi berjihad. Sakit juga merupakan alasan
sebelum dia sembuh. Sebenarnya yang menjadi
hakikat persoalan ialah ketaat^n dan kemaksiatan.
Kedua hal ini merupakan kondisi psikologis, bukan
kondisi fisik.

Barangsiapa yangtaatkepada Allah dan Rasul-
Nya, maka balasannya ialah surga. Barangsiapa
yang berpaling, maka siksayang pedih menantinya.
Barangsiapa yang ingin menimbang antara pen-
deritaan jihad dan pahalanya serta antara ke-
nyamanzm berpangku tangan dan risikonya, maka
tentukanlah pilihan!
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"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap
orang-orang mukmin ketika mereka berjanji
setia kepadamr+di bawah pohon. Maka., Allah
mengetahui apayang ada di dalam hati mereka
lalu menurunkan ketena"ngan atas mereka dan
memberi balasan kepada mereka dengan
kemenangam yang dekat (waktunya). (18) Serta
harta rampasan yangbanyak yang dapatmereka
ambil. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagr
Ivlahabijaksana- (19) Allah menjanjikan kepada
kamu harta rampasiur yang banyak dapat kamu
ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan
ini unhrlanu dan Dia menahan tangan ma"nusia
dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyu-
kuri-Nya) dan agar itu menjadi bukti bagi
orang-orang mukmin dan agar Dia menunjuki
kamu kepada jalan yang lurus. (20) Dan (telah
menjanjikan pula kemenangan-kemenangan)
yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum
dapat menguasainya yang sungguh Allah telah
menentukan-Nya. Allah adalah Mahakuasa
atas segala sesuahr. (21) Sekiranya orang-orang
kalir itu memerangi kamu, pastilah mereka
berbalik melarikan diri ke belakang (kalah).
Kemudian mereka tiada memperoleh pelin..
dung dan tidak (pula) penolong. (22) Sebagai
suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak
dahutu" kamu sekali-kali tiada akan menemu-
kan perubahan bagi sunnatrrllah itr" (23) IIalah
yang menahan tanga.n mereka dari (membi-
nasa"kan) kamu dan (menahan) tangan kamu
dari (membinasakan) mereka di tengah kota
Mekah sesudah Allah memena^ngkan kamu atas
mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan. (24) Merekalah ora^ng-orang kafir
yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil
flaram dan menghalangi hewankurba.n sampai
ke tempat (penyembelihan)nya- Kalau Udaklah
karena laki{aki yang mukmin dan wanita-
wanita yang mukrnin ya^ng tiada kamu ketalui
bahwa kamu akan membunuh mereka yarg
menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa
pengetahuanmu, (tentulah Allah ddak akan
menahan tanganmu dari membinasakan
mereka). Supaya Allah memasukkan siapa
yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya.
Sekiranya mereka tidak bercampur baur,
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tentulah Kami akan mengazab orang-orang
kafir di antara mereka dengan azab yan,g
pedih. (25) Ketika orang-orang kafir menanam-
kan dalam hati mereka kesombongan (yaitu)
kesombongan jahiliah lalu Allah menurunkan
ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-
orang mukmin. Allah mewajibkan kepada
mereka kalimat takwa dan adalah mereka
berhak dengan kalimat takwa itu dan patut
memilikinya. Dan adalah Allah Maha Me-
ngetahui segala sesuatu. (26) Sesungguhnya
Atlah akan membuktikan kepada Rasul-Nya
tentang kebena"ran mimpinya dengan sebenar-
nya (yaitu) bahwa sesunguhnya kamu pasti
akan memasuki Masjidil flaram, insya Afhh
dalam keadaan aman, dengan mencukur ram-
butkepala dan menguttiognya, sedang kamu
tidak merasa takul Maka, Allah mengetahui
apa yang tiada kamu ketahui dan Dia mem-
berikan sebelum ihr kemenangan yang dekat
(27) Diafah yang mengutus Rasul-Nya dengan
membawa petunjuk dan agama yang hak agar
dimenangkan-Nya terhadap semua agama.
Dan, cukuplah Allah sebagai saksi. (28)

Muhammad itu adalah uhrsan Allah dan orang-
orargyangbersama dia adalah keras terhadap
orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang
sesanna mereka. Kamu lihat mereka ruku dan
sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-
Nya- Tanda-tanda meraka tampak pada muka
mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-
sifat mereka dalam Tburat dan sifat-sifat mereka
dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluar-
kan tunasnya. Maka, tunas itu menjadikan
tanaman tersebut kuat lalu menjadi besarlah
dia dan tegak lurus di atas pokoknya- Tirnaman
ihr menyenangkan hati penanam-penaniunnya
karena Allah hendak menjengkelkan hati
orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-
orang mukmin). Allah menjanjikan kepada
or,urg-orang yang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh di antara mereka :unpunan
dan pahala yang besar." (29)

Pengantar
Semua pelajaran ini membicarakan kaum muk-

minin dan perbincangan tentang kaum mukminin
sebagai safu-satunya kelompok yang berbahagia,
yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon.

Allah menghadiri baiat, menyaksikannya, dan
menguatkannya; sedang tangan-Nya berada di atas

tangan mereka saat berbaiat. Itulah kelompok yang
menyimak firman Allah yang disampaikan kepada
Rasul-Nya,

"Sesungguhnya Alkh telah ridha terhadap zrang-zrang
mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di
bawah pohon. Maka, Allnh mengetahui apa yang ada
di dnl"am hat; muekd l"al.u menurunknn lutenangan atas

mereka dan memberi balosan lupada mereka dmgan
kemenangan yang deknt." (al-Fat-h: 18)

Rasulullah pun bersabda kepada kelompok ini,

"Hari ini, knlian adal"ah yang terbaik di antara peng-

huni bumi." (HR Bukhari)

Ayat-ayat di atas merupakan pembicaraan dari
Allah kepada Rasul-Nya saw. dan pembicaraan-Nya
tentang kaum mukminin. Dia menyampaikan kabar
gembira bahwa mereka akan meraih ghanimah
yang banyak dan kemenangan, di samping peme
liharaan dan perlindungan selama dalam perjalanan
serta hal lainnya. Juga kabar gembira bahwa Dia
telah menetapkan bagi mereka pertolongan yang
berlandaskan sunnah-Nya yang tidak mengenal
perubahan. Dia mengancam keras musuh-musuh
mereka yang kafir serta menyingkapkan hikmah
yang ada di balik perdamaian dan perjanjian yang
dilakukan pada tahun itu.

Allah menegaskan kepada kelompok itu ihwal
kebenaran mimpi Rasulullah masuk Masjidil Haram.
Kaum mukminin akan memasukinya dalam keada-
an aman, tidak merasa takut. Agama-Nya akan
mengalahkan semua agamayang ada di bumi.

Pelajaran dan surah al-Fat-h ini dipungkas de-

ngan gambaran yang mulia dan elok tentang kelom-
pok unik sahabat Rasulullah yang berbahagia, yang
juga diilustrasikan di dalamTaurat dan Injil. Allah
menjanjikan ampunan dan pahala yang besar ke
pada kelompok ini.

Sanjungan rr, X"o- to*"*, Penjelasan
Sifabryq dan Hikmah Perdamaian Hudaibiyah

J 4;C-tt 4+ 3Xi,f {i'i 1;' ;i 4
"FuW1ggWe.$rY81:1(

6!:Krogr;'fU'q{;:z;*6}#
$r51

"Sesungguhnya Allah telnh ridhn tnhndap zrang-rrang
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mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di
bauah pohon, makn Allnh mengetahui apa yang adn

di dnl"am hnti mueka Lalu menurunknn kztenangan atns

mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan

kemenangan yang dekat. Serta harta rampasan yang
banyak yang dapat merelu ambil. Dan adal"ah Allnh
Mahaperlmsak$Mahabijalcsann."(al-Fat-h:18-19)

Sekarang saya akan mencoba, dari balik 14 abad
yang lalu, menengok saat yang sakral yang di-

saksikan oleh seluruh alam. Yaitu, saatAllahYang
Mahaagung menyampaikan informasi kepada
Rasul-Nya yang jujur tentang sekelompok orang
yang beriman. Saya akan mencoba menengok
lembaran situasi pada detikdetik ihr berikut rahasia
yang ada di balik-Nya, yang semuanya bertaut de
ngan firman Allah yang mulia, menyangkut se-
jumlah orang yang pada saat itu berdiri di suatu
pelataran dari alamwujud ini.

Saya akan berupaya mencari tahu tentang
essensi dari keadaan kaum yang bahagia yang men-

dengar dengan telinga, sosok, dan wujudnya sendiri
bahwa mereka adalah orzrng yang "sesungguhnya

All"ah telah meridhni mereka". Saya akan mencoba
mengidentifikasi tempat di mana mereka berada
dan keadaan yang membuat mereka berhak me-
nerima keridhaan ini, yaitu "ketikn merekn berjanji
setia kepadamu di bawah pohon". Mereka men-
dengar hal itu dari Nabi mereka sendiri yang jujur
dan diakui kejujurannya melalui firman Rabb Yang
Mahaagung dan Mahamulia.

Ya Tuhan, bagaimana kaum yang bahagia itu
menghadapi detik-detik yang sakral dan informasi
nahiah tersebut? Informasi itu menyangkut setiap
individu dan mengenai dirinya sendiri. Allah ber-
firman kepadanya, "Kamu, ya kamu sendiri." Allah
menyampaikan bahwa sesungguhnya Dia me-
ridhaimu tatkala kamu berjanji setia di bawah pohon.

Dia mengetahui apa yang ada dalam dirimu, lalu Dia
menurunkan ketenteraman ke dalam dirimu.

Masing-masing kami membaca atau mendengar

"bahw a s esungguhny a Allnh b usamn zrang- lrang I ang

bersabar".Maka, dia menjadi tenteram, lalu berkata
kepada dirinya sendiri, "Bukankah aku ingin men-
jadi salah satu dari orangyang sabar?" Merekaitu,
setiap individu, mendengar dan menerima infor-
masi bahwa dialah yang dituju oleh wujud dan zat
Allah Yang menyampaikan bahwa sesungguhnya
Dia meridhai mereka Dia mengetahui apa yang ada

dalam diri mereka. Dia rela dengan apa yang ada

dalam diri mereka.

YaTuhan, itu adalah perkarayang mencengang-
kan (ayat 1&19), "Sesungguhnya Allah telah ridha
terhndnp lrang-zrang mukmin ketikn mnekn berianji
wtia lupadnmu di bawah pohon. Makn, Alkth mengeta-

hui apayangada di dalam hati merekn lnlu menurun'
kan lcetenangan atas merekn. Dan, Dia membni balns-

an kepada mereka dengan kemenangan yang dekat.

Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mnekn

ambil. Dan adalah Allah Yang Mahaperkasa lagi
Mahabijalcsann."

Allah mengetahui pemeliharaan kalbu demi ke-
pentingan agama, bukan kepentingan diri sendiri.
Dia mengetahui ketulusan kalbu mereka saat ber-
baiat. Dia mengetahui hatinya yang menahan
gejolak emosi dan mengontrol perasaan agar dapat
tetap berdiri di belakang kalimat Rasulullah dalam
keadaan taat, berserah diri, dan bersabar.

"[alu Allah menurunkan ketenteraman kepada
mereka." Ketenteraman ini merupakan suatu ung-
kapan yang melukiskan ketenangan yang turun
dengan kelembutan, kekhusyukan, dan kesyah-
duan yang dapat memadamkan kalbu yang panas,

meledak-ledak, dan emosional. Sehingga, ia men-
jadi dingin, damai, tenang, dan tenteram.

'Dan, Dia memberi baLasan kepadamerekn dengan

lumennngan y ang dekat."Yaitu, berupa perdamaian

berikut aneka situasinya yang menjadi suatu ke-
menangan dan menjadi pembuka bagi kemenang-
an-kemenangan berikutnya, dan kemenangan
Khaibar adalah salah satunya. Inilah kemenangan
yang umumnya'dikemukakan oleh para mufassir
sebagai maksud dari "kcmmangan y ang deknt"yang
diberikan Allah kepada kaum muslimin.

"Serta harta rampasan yang banyak yang dapat
merelu ambil",bukberupa kemenangan, jika yang
dimaksud oleh al-fat-huialahkemenangan Khaibar.
Atau, kemenangan berikutnya, jika yang dimaksud
dengan alfat-hu adalahperdamaian itu sendiri yang

menjadi pembukan bagi kaum muslimin untuk
meraih sejumlah kemenangan lainnya-

"Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana." Inilah ungkapan penutup yang serasi
dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam keridhaan,
kemenangan, dan janji mendapatkan ghanimah
terlihat jelas kekuatan dan kekuasaan, serta jelas

pula hikmah dan pengaturan. Dengan kedua hal ini,
tuntaslah perwujudkan janji Ilahiah yang mulia.

Setelah o"n urno",in ,"arrn^, yang bernilai
dan mulia kepada Rasul yang jujur seputar kaum
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mukminin yang berjanji setia ..., selanjuhrya Dia
mengarahkan pembicaraan kepada kaum muk-
minn itu sendiri. Yaitu, pembicaraan tentang per-
damaian atau kemenangan ini, yang mereka terima
dengan sabar dan pasrah. Dia berfirman,

" 
tJ i$;bw 3L](, ig a65i { ̂"r
u3t\4i\i ifur -# 

ou( Gi K' ., $
$"Urxit;153l1 i 36t'&.9"
t $)t r |t i+ &x'o9"4^i s6'i

' AII"olt mmj anj ilnn lczp adn lamu ltmta ramp as an y ang
banyak dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya
hnrta rampasan ini untukmu dan Dia maulwn tangan
mnnusin dnrimu (agar knmu matsyukuri- Ny a) agar itu
menj adi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar D ia
menutjuki lcamu kepada jal"an yang lurus. Dan (telnh

mmj anj iknn puln kemtn"angan- krmennngan) y ang hin
(atas nzgeri-rugeri) yang lmmu belum dapat mmguasai-
nla yng sungguh Alkh telaht menentukan-Nya. Dan
Allnh adakh Mahnkuas a atns s egaln s esuatu. " (aI-FaE
h:20-21)

Inilah berita gembira dari Allah yang didengar
dan diyakini oleh kaum mukminin. Mereka me-
ngetahui bahwa Allah menjanjikan harta rampasan
yang banyak kepada mereka dan setelah ifu mereka
hidup sebagaimana mestinya. Mereka menanti
realisasi janji yang pasti ditepati ini.

Di sinilah dikatakan kepada mereka, "Sesung-
guhnya janji ini disegerakan kepadamu." Janji ini
dapat berupa Perdamaian Hudaibiyah, sebagai-
mana diriwayatkan Ibnu Abbas yang menafsirkan
janji dengan kemenangan dan ghanimah. Memang
itulah kenyataannya, sebagaimana ditegaskan oleh
sabda Rasulullah di atas, dan kenyataan lain yang
menufurkan kebenaran tafsiran Ibnu Abbas.

Mungkin pula yang dimaksud denganT2 nj iialah
kemenangan Khaibar, sebagaimana menurut riwayat
Mujahid. Sebab, Khaibar merupakan pemberi
ghanimah terdekat setelah Perdamaian Hudai-
biyah. Namun, tafsiran pertama lebih mendekati
dan lebih sahih.

Allah memberi mereka karunia dengan men-
cegah gangguan pihak lain. Allah telah menahan
gangguan kaum musyrikin Quraisy dan mencegah
gangguan musuh-musuh lainnya yang menantikan
bencana menimpa kaum muslimin. Kaum mus-
limin minim dalam segala hal, sedang jumlah

musuhnya sangat banyak. Namun, mereka me-
nepati janjinya dan bangkit melaksanakan aneka
tugas. Maka, Nlah menahan gangguan manusia
dari mereka dan memberikan rasa aman.

'Agar itu mmj adi bukti bagi orang-orang mukmin. "
Peristiwa yang pada mulanya mereka benci ini dan
menyulitkan dirinya, lalu Allah memberitahukan
bahwa ia akan menjadi bukti bagi mereka. Pada
bukti itu terlihat hasil dari pengaturan Allah atas
mereka dan balasan atas ketaatan dan kepatuhan
mereka kepada Rasulullah. Sehinega, di dalam diri
mereka peristiwa itu menjadi perkara yang agung
dan kebaikan yang banyak. Allah memberikan
ketenteraman ke dalam hati mereka, ketenangan,
keridhaan, dan keyakinan.

"D an agar Dia menutj uki knmu lcepada j alnn y ang
lurus" (ayat 20) sebagai balasan atas ketaatan
mereka, pelaksanaan perintah, dan kefulusan niat.
Demikianlah, Allah menghimpunkan bagi mereka
antara ghanimah yang mereka dapatkan dan
hidayah yang mereka raih. Sehingga, sempurnalah
kebaikan mereka dari segala segi menyangkut per-

kara yang semula mereka benci dan dianggap sulit.
Demikilah, Allah mengajarkan bagaimana Dia
memberikan pilihan yang baik untuk mereka dan
membina kalbunya dalam ketaatan yang mutlak
dan kepatuhan.

Demikian pula Dia menganugerahkan hal lain
kepada mereka dan memberikan berita gembira,
yang tidak dapat diraih dengan kekuatannya.
Tetapi, Allahlah ylng menanganinya dengan ke-
kuasaan dan takdir-Nya (ayat?I),'Dan (telnh men-
janjikan pula lcemenangan-kemenangan) y ang lain
(atas wgeri-rugni) yang lmmu belum dnpat mmguasai-
nya yang sun&guh Alkh telah mmentukan-Nya. Dan
Allah adnlnh Mahakuasa atas segaln sesuatu."

Ada sejumlah riwayat yang berbeda tentang "fu-
menangan yang lain"ini. Apakah yang dimaksud
dengannya ifu penaHukan Mekah atau penaklukan
Khaibar? Ataukah, penaklukan Kerajaan Kisra
Persia dan Kaisar Romawi? Ataukah, kemenangan-
kemenangan yang diraih kaum muslimin setelah
Perdamaian Hudaibiyah?

Jika dilihat dari keselarasan dengan konteks
ayal "lummnngan y ang lnin"itu adalah Penaldukan
Mekah yang terjadi setelah Perdamaian Hudai-
biyah yang juga diraih melalui adanya perdamaian
ini yang berusia dua tahun karena dilanggar oleh
kaum musyrikin. lalu, dalam waktu yang tidak
terlalu lama Allah menaklukkan Mekah bagi kaum
muslimin tanpa perang. Perdamaian inilah yang
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semula ditolak mereka, yang menohok hatinya, dan
yang membuat mereka pulang kembali ke Madinah.

KemudianAllah menguasai Mekah dan menye
rahkannya kepada mereka tanpa peperangan. 'Dan
Alkh adalnh Mahnkuasa atas segala sesuatu."Inilah
berita gembirayang tersirat dalam konteks ini tanpa

disebutkan dengan tegas sebab berita ini termasuk
perkara gaib yang hanya diketahui Allah. Isyarat
kemenangan atas Mekah ini mengendapkan ke-
tenteraman dan keridhaan dalam hati mereka, serta
penantian dan pencarian berita selanjutnya.

Berkaitan dengan isyarat akan ghanimah yang

dekat dan ghanimah lain yang akan diberikan Allah,
yang tengah mereka hrnggu, Dia pun menegaskan
bahwa mereka akan ditolong. Juga ditegaskan bahwa
perdamaian yang dijalin tahun ini bukan karena
mereka lemah atau karena kaum musyrikin kuat,
tetapi dijalin untuk suatu hikmah yang dikehendaki-
Nya. Jika kaum kafir diserang, niscaya mereka
kalah. Itulah sunnatullah yang terjadi tatkala kaum
mukminin dan kaum kafir bertemu dalam suatu
insiden yang menenfukan,

s_,3i_'t"it$"*ii jii;;f'ui,i'$fJsi;

kneidi6\'tuir";{J$j
9,5,;:;;vr)i4ii

"Sekiranya nrang-zrang kafir itu mernerangi kamu,
pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang

(knkh). Kemudian mnela tiada m.empnol"eh p elindung

dan tidak (pula) pmolong. Sebagai suatu sunnatullah
yang tel"ah bulalat sejak dahulu, lamu selak-lall tiadn
- 

aknn mmemukan p nub alwn b agi sunrntullnh itu.' (al-
Fat-h:22-23)

Demikianlah, Dia mengaitkan kemenangan
kaum muslimin dan kekalahan kaum kafir dengan
sunnah alam yang kokoh dan tidak dapat diubah.
Adakah ketenteraman, keyakinan, dan keteguhan
hati selain yang dialami kaum muslimin saat

merekd mendengar bahwa kemenangan mereka
dan kekalahan musuhnya itu merupakan salah safu

sunnatullah yang berlaku di alam nyata ini?
Itulah sunnah yang abadi dan tidak dapat diubatr.

Tbtapi, ia kadang-kadang diakhirkan hingga walrtu
tertentu. Atau, karena suatu alasan yang terkait
dengan kestabilan kaum muslimin di jalannya dan
keistiqamahan mereka dengan cara yang diketahui
Allah. Atau, sunnah itu diakhirkan karena memiliki
keterkaitan dengan tersedianya atrnosfir yang dapat

melahirkan kemenangan kaum mukminin dan
kekalahan kaum kafir agar kemenangan itu bernilai
dan berdampak. Atau, karena alasan lain yang
diketahui Allah, tetapi sunnatullah itu tidak akan
berubah. MahabenarAllah yang berfirman, "Kamu

sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi

sunnatullah itu." .
Allah juga memberikan karunia kepada kaum

muslimin dengan menahan gangguan kaum mu-
syrikin, demikian pula sebaliknya. Hal ini setelah
Allah memenangkan kaum muslimin atas kaum
kafir dengan mengisyaratkan adanya kurang lebih
40 orang musyrikin yang mengganggu tentara mus
lim. lalu mereka ditangkap, kemudian dibebaskan
oleh Rasulullah,

,u;k,#,#& f;& &. fi ,1<u J6:
#Us*sqxil6@{pJs

'Dan, Di.alnh yang mennltan tangan mrrelm dnri (mem'

binasaknn) kamu dnn (menahnn) tangan lumu dari
(memb inas aknn) mnelm di tengah knta Me knh s e sudnh

Allnh memenangkan lamu atas merekn. Allnh Mahn
M e lihat ap a y arry lumu leerj alan. " (al-F at-hz 2 4)

Peristiwa itu benar-benar terjadi dan didengar
manusia. Allah mengingatkan mereka akan pe-

ristiwa ini dengan redaksi ayat seperti ihr. Sehingga,

segala dinamika dan peristiwa yang mereka alami
dikembalikan kepada pengaturan-Nya secara lang-
sung. Semua ihl agar di dalam hatinya timbul pe
rasaan ditolong Allah dan diatur oleh-Nya dalam
segala hal. Selanjutnya perasaan ini akan mem-
bimbing langkah mereka, sebagaimana ia mem-
bimbing betik pikirannya, agar mereka menyerah-
kan jiwa raganya hanya kepada Allah tanpa ragu-
ragu dan metdk hal lain. Sehingga, dengan cara ini
mereka masuk Islam secara kaffuh dengan segenap
perasa:umya, kecenderungannya, dan altivitasnya.
Masuk Islam disertai keyakinan bahwa seluruh
persoalan itu ada di tangan Allah; bahwa alternatif
itu adalah yang dipilihkan Allah; bahwa mereka
berjalan dengan takdir dan kehendak-Nya tatkala
mengambil atau menolak sesuatu; dan bahwa Dia
semata-mata menghendaki kebaikan bagi mereka.

Jika mereka telah berserah diri kepada-Nya,
jelaslah bahwa kebaikan itu merupakan jalan yang
paling mudah untuk ditempuh. Sedangkan, Dia
melihat mereka, baik menyangkut perkara yang
samar maupun yang tersembunyi. Dialah yang
memilihkan pilihan untuk mereka dengan ilmu dan
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penglihatan-Nya. Dia tidak akan menyia-nyiakan
mereka dan takkan menyepelekan sesuatu yang
berhak mereka terima, 'Allah Maha Melihat apa

yang knmu kerjakan."
Kemudian Allah menceritakan musuh kaum

muslimin, siapakah mereka menurut timbangan
Allah? Bagaimana Dia melihat perilakunya dan
tindakannya dalam menghalang-halangi kaum muk-
minin dari memasuki Baitullah? Dan, bagaimana
Dia memandang kaum mukminin yang merupakan
kebalikan dari musuhnya yang melampaui batas?

Gi1v16)"3i&?rV,V6O.ii'",
|,Lli6;l#jSqJJJAvt; j6Ka

-) tt---t-t ti-ij

f+F:iarr,lF+'-lrr,
6J\c'"!i\tr jltr\5*-e:fi etfr ,FA
W6"lrr1.;L&r-Jg:;;i-1r5{
xi' 4K\ i;lt *l*+t:;af,:a ; ;'r e-* e
tsr;Ai:i:,'^"#'jG<4,3:J\'Fr.A;3&

#ry,!K;fi 6(s\<:A;u6rrj'&
"Merelmlnh orang-orang knfr yang menghnlangi knmu
dari (masuk) Masj idil Haram dan mengh.al"angi hew an
kurban sampai kt tempat (penyembelihnn)n1a. Kalnu
tidnkkh karena lnki-lnki yang mukmin dan wanita-
wanita yng mukmin y ang tiadn lamu kttaltui, bahw a
kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan

kamu ditimpa leesusahan tanpa pengetahuanmu,
(tentulnh Ailnh tidnk aknn menah.an tanganmu dari
membinasakan mere kn). S up ay a Allnh memasukkan
siapa yang diluhendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya.
Sekiranya mnela tidnk bncampur baur, tentulnh Knmi
akan menga<ab orang-orang kafir di antara mereka

dengan azab yangpedih. Ketikn orang-orang knfir me-

nanamkan dalam hati merekn kesombongan (yaitu)
kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan kete-

rutngan kepada R.asul-Nya, dan leepada zrang-zrang
mukmin. Allah meuajibkan lupadn merekn kalimat
takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat
takua itu dan patut memilikinya. Dan adnlah Allah
Mahn Mengetahui segal.a sesuatu." (al-Fat-h: 25-26)

Menurut timbangan dan penilaian Allah, mereka
ihrlah sebagai kafir hrlen yang berhak menyandang
predikat buruk ini, "Merekalah orang-orang yang
k"rtr.,." Dia mencatat seolaholah hanya mereka

yang kafir atau yang berakar dan bernasab kepada
kekafiran. Mereka merupakan perkara yang paling
dibenci Allah Yang membenci kekafiran dan orang-
orang kafr.

Dia juga mencatat perbuatan mereka lainnya
yang buruk, yaitu menghalang-halangi kaum mus-
limin dari Masjidi] Haram. Juga menghalang-
halangi binatang kurban sehingga ia tidak sampai
ke tempat penyembelihan seperti yang disyariat-
kan, "*.Dan, mereknmmghalangi knmu dari (masuk)

Masjidil Haram dan menghalangi heuan korban
sampai lu tempat (peny embelihar)rj o.... "

Tindakan itu merupakan kesalahan besar, baik
menurut tatanan jahiliah maupun Islam dan me-
nurut seluruh agama yang dikenal di Jazirah Arab
sejak nenek moyang mereka... Ibrahim. Tindakan
itu buruk menurut tradisi dan keyakinan mereka,
serta menurut akidah Islam. Allah menahan tangan
kaum muslimin dari kaum kafr bukan karena dosa
mereka sepele, tetapim penahanan itu dilakukan
untuk meraih hikmah lain, yaitu kasih sayang yang
hendak diberikan kepada mereka. lalu, Dia me-
nerangkan hikmah itu kepada kaum mukminin,

"...Kalau tidakl"ah knrena laki-laki yangmukmin dan
wanita-w anita y ang mulcrnin yang tiadn knmu letahui,
bahwa knrnu aknn membunuh mereka yang menyebab-

kan knmu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu,
(tentulnh Allah tidnk aknn menahnn tanganmu dnri
memb inas aknn mer e kn).... "

Di Mekah masih terdapat kaum muslimin mzs-
tadh'afin yang belum berhijrah. Tetapi, mereka
tidak memperlihatkan keislamannya secara terang-
terangan demi memelihara keselamatan diri di
tengah-tengah kaum musyrikin. Jika perang terjadi
dan kaum muslimin menyerang Mekah, sedang
mereka tidak mengetahui individu mana yang mus-
lim, mungkin mereka akan menginjaknya, men-
celakakannya, dan membunuhnya. Sehingga, ter-
siarlah berita bahwa kaum muslimin telah mem-
bunuh temannya sendiri. Dan, tenfu saja mereka
wajib membayar tebusan, tatkala diketahui bahwa
pembunuhan itu sebagai kekeliruan karena mereka
muslim juga.

Penahanan pun mengandung hikrnah lain, yaitu
Allah mengetahui bahwa di antara kaum kafir yang
menghalang-halangr kaum muslimin dari Masjidil
Haram ada orang yang berhak mendapatkan
hidayah dan ada orang yang ditakdirkan Ailah akan
masuk ke dalam rahmat-Nya seperti diketahui dari
tabiat dan kejujuran orang itu. Andaikan telah jelas
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mana yang kafir dan mana yang muslim, niscaya
Allah mengbinkan kaum muslimin untuk meme-
rangi kaum kafr, dan niscaya Dia mengazab kaum
kafir dengan siksa yang pedih,

"...Supaya Allnh memnsukknn siapa yang diluhendaki-
Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak
bercampur baur, tentukth Kami aknn mengalab orang-

orang kafr di antara merelm dengan aznb yangpedih."
(al-Fat-h:25)

Demikianlah Allah menyingkapkan kepada ke
lompok tunggal terpilih yang berbahagia tentang
hikmah-Nya yang gaib yang ada di balik takdir dan
pengaturan-Nya. lalu, Dia menyifati orangorang
kafir, menyifati kepribadiannya, setelah Dia men-
catat sifut dan perilakunya yang nyata, "Ketikn orang-

orang knfr menanamkan dalam hati mereka leesom-

bongan, y aitu kesomb ongan j ahiliah.... "
Mereka tidak sombong karena memiliki akidah

atau manhaj. Tetapi, kesombongan karena cong-
kak, tinggi hati, takabur, dan merasa tinggi. Kesom-
bongan ihrlah yang membuat mereka menghalang-
halangi Rasulullah dan para sahabatnya dari Mas-
jidil Haram, dan menahan binatang kurban yang
digiring kaum muslimin agar tidak sampai ke tempat
penyembelihannya. Padahal, kedua tindakan itu
bertentangan dengan tradisi dan keyakinan mana
pun.

Di samping melakukan kejahiliahan, mereka
pun melakukan dosa besaryang dibenci oleh setiap
tradisi dan agama. Mereka menodai kehormatan
Baiful Haramyang dianggap suci oleh mereka sen-
diri. Mereka menodai kehormatan bulan haram yang
tidak pernah dinodai baik pada masa jahiliah mau-
pun masa Islam.

Itulah kesombongan yang menolak setiap lang-
kah perdamaian sejak dini dan yang menghalang-
halangi Muhammad saw. dan sahabatnya dari
Masjidil Haram. Kesombongan itu pun tampak dari
penolakan Suhail bin Amr atas pencantuman bas
malah dan sifat Nabi sebagai rasul Allah dalam
perjanjian. Semua ini bersumber dari kejahiliahan
yang mendalam dan membumbung tanpa alasan
yang benar.

Allah menjadikan kesombongan ini di dalam diri
mereka sebagai kejahiliahan. Karena, Dia mengeta-
hui di dalam diri mereka adakecongkakan dan ke-
engganan atas kebenaran. Adapun kaum mukminin
dilindungi dari kesombongan semacam itu dan
posisinya diganti dengan ketenteraman dan ke-
takrvaan,

" . . .Lalu Allah menurunkan futmangan lupada Rasul-

Nya dan orang-rrang mukmin. Allah mewajibkan
kepada mereka knlimat takwa dan adalah mereka

berhak dengan kalimat takua itu dan patut me-

milikinya...."

Sakinah adalah ketenteraman yang tenang
seperti ketalwa0n yang dihiasi dengan ketawa-
dhuan. Sifat ini layak bagi kalbu seorang mukmin
yang bertaut dengan Rabb-nya, yang tenang melalui
pertautan ini, yang tenteram karena adanya ke-
percayaan kepada-Nya, dan yang senantiasa ber-
muraqabah dalam setiap gerak-geriknya. Maka, dia
tidak congkak dan zalim, serta tidak marah karena
kemarahan itu sendiri, tetapi marah demi Tuhan
dan agamanya. Jika diperintah supaya tenang dan

tenteram, dia pun khusyuk dan taat dengan ridha
dan suka rela.

Karena itu, kaum mukminin lebih berhak mem-
peroleh dan mendapatkan kalimattakwa. Ini adalah
pujian lain dari Tuhan atas mereka, di samping
anugerah ketenteraman dan ketalavaan yang di-
turunkanAllah ke dalam kalbunya. Memang mereka
berhak menerimanya menurut pertimbangan Allah
dan kesaksian-Nya. Itulah penghargaan di atas
penghargaan yang bersumber dari pengetahuan

dan takdir-Nya.

"...Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala se-

suatu." (al-Fat-h: 26)

Di atas telah dik"-"k; bahwa sebagian kaum
mukminin yang berangkat merasa senang dengan
mimpi Rasulullah. Mereka tidak menduga mimpi
itu tidak menjadi kenyataan pada tahun ini dan
takkan diusir dari Masjidil Haram. Namun, Allah
menguatkan kebenaran mimpi ini kepada mereka.

Juga mengingatkan hal itu sebagai bagian dari
mimpi, bahwa ia pasti terjadi, dan bahwa di balik
peristiwa itu ada sesuatu yang lebih besar daripada
sekadar memasuki Masjidil Haram.

''?A'FA Au*":;i lr,6\ 4''i A
tq6)"&3)i3i42{i34({i'iiric'fs6
4;o;u'JJitW{(8"5}G\
*ib'4r,5ta6'J:"i<;jlv*e".'e
A,

fAg
"ft;i\;$':i{e}iS;':A!LEJ\
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"Sesunguhnya Allah akan membuktikan kepada
Rnsul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan se-

benarnya (yaitu) bahwa sesunguhnya knmu pasti aknn
memnsuki Masj idil Haram, insy a Alkh dnl"am keadann

aman, dengan mencukur rambut kepala dan meng-

guntingnya, sedang kamu tidak merosa takut. Maka,
Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan
Dia memberiknn sebelum itu lumenangan yang dekat.

Diakh yang mengutus Rnsul-Nya dengan membawa
petunjuk dnn agama yang hak agar dimenangkan-Nya
tnhndap semua agama. Dan, cukuplah All"ah sebagai

saksi. " (al-Fat-hz 27 -28)

Berita gembira yang pertama ialah pembenaran
mimpi Rasulullah, masuknya kaum muslimin ke
Masjidil Haram dengan arnan, dan kepala mereka
dalam keadaan digunting atau dicukur setelah
melakukan aneka rukun haji atau umrah, sedang
mereka tidak merasa takut. Semua ini terwujud
satu tahun kemudian. Dua tahun setelah Per-
damaian Hudaibiyah, terwujud pula sesuatu yang
lebih besar dan jelas, yaitu talduknya kota Mekah
dan kemenangan agama Allah atas agama lainnya.

Namun, Allah mendidik kaum mukminin de-
ngan keimanan. Dia berfirman, "Sesungguhny a knmu
pasti almn rnemasuki Mosji.dil Haram, in"rya Allnh."
Masuk Masjidil Haram pasti terjadi, sebab Allah
yang menginformasikannya. Tetapi, kehendak-Nya
mesti menaungi totalitas jiwa orang mukmin tanpa
terkait dengan apa pun. Sehingga, kebenaran ini
mengendap dalam kalbu mereka dan memandang
dengan berprinsip pada kehendak Allah.

AlQur'an menekankan konsep ini, meneguhkan
kebenaran ini, dan mengingatkan pengecualian ini
pada berbagai tempat. Termasuk pada saatAllah
menceritakan janji-Nya, padahal Allah tidak akan
menyalahi janji, sebab janji-Nya senantiasa terkait
dengan kehendak-Nya. Itulah pendidikan yang
hendak ditanamkan Allah ke dalam kalbu kaum
mukminin agar terpati di dalam kalbu dan perasa-

an kaum mukminin yang paling dalam.
Kini kita kembali ke kisah perwujudan janji ini.

Berbagai riwayat menyebutkan bahwa tatkala tiba
bulan Zulqaidah tahun 9 Hijriyah, yakni tahun ke
dua setelah Perdamaian Hudaibiyah, Rasulullah
dan para pelaku Perdamaian Hudaibiyah berangkat
ke Mekah untuk berumrah. Beliau ihram dari
Zilhulaifah sambil menggiring binatang kurban,
sebagaimana beliau ihram dan menggiring kurban
pada tahun yang lalu. Beliau memimpin para
sahabatnya sambil membaca talbiah.

Setelah bera da dekat Zhahran, behau mengutu s

Muhammad bin Maslamah dengan naikkuda dan
menyandang senjata. Tatkala kaum musyrikin me-
lihatnya, mereka sangat ketakutan dan mengira
bahwa Rasulullah akan memerangi mereka dan
beliau telah melanggarjanji genjatan senjata selama
10 tahun. Mereka pergi memberitahukan hal itu
kepada penduduk Mekah.

Ketika Rasulullah tiba di Zhahran, sehingga
dapat melihat bangunan Masjidil Haram, beliau
menyrruh para sahabatnya mengumpulkan senjata
berupa tameng, sangkur, dan tombak, lalu menyim-
pannya di lembah Yajaj. Beliau melanjutkan per-
jalanan ke Mekah dengan membawa pedang yang
tersimpan dalam sarungnya, sebagaimana ditetap
kan dalam perjanjian. Di tengah jalan, beliau ber-
temu dengan Mikraz bin Hafash, utusan kaum Quraisy.
Dia berkata, "Muhammad, kami tidak mengenalmu
sebagai orang yang suka mengingkari janji." Nabi
saw. bersabda, "Mengapa bertanya begitu?" Dia
berkata, "Kami memasuki daerah kami dengan
membawa senjata, tameng, dan tombak." Nabi saw.
menjawab,'Tidak! Kami menyimpannya di Yajaj."
Hafash berkata, "Kebaikan dan pemenuhan janji
ifulah yang kami kenal darimu."

Para pemuka kafr pergi meninggalkan Mekah
agar tidak melihat Rasulullah dan para sahabatnya
karena benci dan dendam. Adapun penduduk Mekah
lainnya seperti laki-laki, wanita, dan anak-anak
duduk di jalan atau tinggal di dalam rumah me-
nunggu kedatangdn Rasulullah dan para sahabat-
nya. Maka, beliau memasuki Mekah sedang para
sahabatnya membaca talbiah dan binatang kurban
telah digiring keDziThuwa. Beliau menunggang
untanya yang bernama Qashwa, yang dahulu di-
tungganginya ketika Perdamaian Hudaibiyah.
Sedangkan, Abdullah bin Rawahah al-Anshari me
megang tali kendalinya dan menuntunnya.

Maka, benarlah mimpi Rasulullah dan terbuli:ti-
lah janji Allah. Terjadilah kemenangan pada tahun
berikutnya dan menanglah agamaAllah di Mekah.
Setelah itu menanglah ia di seluruh |aznah Arab.
Kemudian terbuktilah janji Allah dan beritanya yang
menggembirakan. Dia berfirman,

'Dial"ah yang mengutus Rnsul-Nya dengan membawa
p etunj uk dnn agama y ang h^ak ogar dimenangkan- Ny a
terlndnp setnua agama. Dan, cukupkhAlkh sebagai

s alcs i. " (al-Fat-h : 28)

Sungguh unggul agamayang hak, bukan hanya
diJazirah Arab, tetapi di seluruh penjuru bumi
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selama lebih dari setengah abad. Islam menang di
seluruh Imperium Kisra Persia dan pada sebagian
besar Imperium Kaisar Romawi. Islam juga menang
di India dan China, kemudian di Asia Tbnggara,
Melayu, dan di kepulauan Hindia Timur (Indo-
nesia), yang merupakan wilayah bumi yang ramai
pada abad ke16 dan pertengahan abad ke-17.

Dinul Haq senanttasa mengungguli seluruh
agama lainnya, walaupun setelah mengalami ke-
kalahan politis di sebagian besar wilayah yang se
mula ditaklukkannya, terutama di Eropa dan ke-
pulauan laut Putih. Juga meskipun menurunnya
kekuatan pemeluk Islam di seluruh bumi, jika
dibandingkan dengan kekuatan yang muncul di
timur dan barat pada masa itu.

Benar, Dinul Haq unggul atas seluruh agama
lainnya dilihat dari segi keberadaannya sebagai
agama. Yaifu, sebagai agamayang kuat secara sub
stansial, yang kuat karakteristiknya, yang menye
bar tanpa pedang dan pertahanan pemeluknya.
Sebab, karakternya sejalan denganfitrah dan hukum
alam yang pokok. Juga karena agama ini merespons
aneka kebuhrhan akal dan spiritual secara mudah
dan mendalam. Bahkan, merespons kebutuhan
lingkungan yang beragam, mulai dari lingkungan
penghuni gubuk hingga penghuni istana yang men-
julang.

Tiada pemeluk agama non-Islam yang meman-
dang Islam tanpa disertai fanatisme dan hawa nafsu
melainkan dia mengakui keistiqamahan agama ini,
kekuatannya yang terpendam, kemampuannya
unfuk memimpin manusia dengan lurus, dan dapat
memenuhi aneka kebuhrhannya yang tumbuh dan
berkembang dengan mudah dan konsisten.

"...Dan cukuplnh Allnh sebagai saksi."

Janji Allah telah terbukti dalam sosok politik
yang nyata sebelum melewati 50 tahun sejak ke-
nabian Muhammad saw.. Janji Allah senantiasa
menjadi kenyataan dalam sosok yang tetap dan
konsisten. Agama ini senaritiasa mengungguli haki-
kat seluruh agama. Bahkan, ia merupakan satu-
safunya agamayang tersisa, yang mampu bekerja
dan menjadi pelopor dalam segala kondisi.

Mungkin pemeluk agama inilah satu-satunya
manusia yang kini tidak memahami haJ<tkat Dinul
Islam, sedang yang bukan pemeluknya justru me
mahami hakikatnya, mengkhawatirkannya, dan
mempertimbangkannya dengan penuh dalam
aneka kebijakannya.

Kini, tibalah kita di pengujung surah. Ia di-
pungkas dengan deskripsiyang elok, yang dilukis-
kanAl-Qur'an sebagai sebuah realitas tentang para
sahabat Rasulullah dengan pujian yang mulia; se-

bagai satu-satunya kelompok yang berbahagia yang
diridhai Allah. Dia menyampaikan keridhaan-Nya
kepada setiap infividu,

"6:e,rKtS:V,aiJiJTiJ;;;3

;1\;- (rt;; $6i53frf*, K: r+J
-iisl;y;]ieft1Ll$tlAi jqry-re
{gu -uiu;*,6i5t i&'{ {,Vli "-3lixtri,(K6.s;;-&i*..ni*
gw?VijFrf .+rx;,itj,;irj:r;
"Muh.amma.d itu adnlnh utusan Allah dan lrang-nrang
yang bersama dia adalnh knas tuhadnp nrang-orang
lafa, tetapt bnlasih sayang sesamn merelw. Kamu lihat
mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan
luridhaan- Ny a. Thnda-tanda meraka tamp ak p ada
mukn mereka dari bekas suj ud. Demikiankh sifat- sifat
mnelrndnlnmTauratdnnsifatsifatmnekndnlnmlnjil,
yaitu seperti taunnnn mengeluarknn tunosnya. Malm,
tunas itu mmja"dikan tannman itu kuat lnlu menjadi
besarlnh din dan tegaklurus di atns poknknya. Tannm.an

itu merry ermngknrT hnti p mannm-penan amny a knrenn

Allah hendak menjenglulknn hati orang-orang kafir
(dengan fukuatan orang-nrang mukmin). Allah men-

janjikan lupada lrang-nrang yang berimnn dan me-
ngerjaknn amal yang saleh di antara mereka ampunan
dnn pahaln yang besar." (al-Fat-h: 29)

Itulah gambaran menakjubkan yang dilukiskan
oleh Al-Qur'anul-Karim dengan uslub yang menak-
jubkan. Gambaran yang merangkai sejumlah po
tongan guna menonjolkan kondisi kelompok ter-
pilih ini, baik kondisi lahiriah maupun batiniahnya.
Ada potongan yang menggambarkan kondisi mereka
dengan kaum kafir dan dengan diri mereka sendiri,
yutu, 'Ia adalah knas terh"adap orang-orang knfr,
tetapi bnlrnsih sayang sesana mnela. "Ada penggalan
yang menggambarkan keadaan mereka saat beri-
badah, "Kamu lihat mereka ruku dan sujud." Ada
penggalan yang melukiskan kalbu mereka, isi hati-
nya, dan gejolaknya, yut;l., 'Mencari lwrunia Allnh
dan keridhaan-Nya." Dan, ada penggalan yang
menggambarkan pengaruh ibadah dan keterfokus
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an kepada Allah terhadap identitas, ciri, dan tanda
mereka, "Tanda-tanda meraka tampak pada muka

muekn dnri bekns sujud. Demikinnlnh sifat-sifut merekn

rlrthtm Taurat."
Inilah sifat mereka di dalam Taurat serta peng-

galan lainnya yang menggambarkan mereka secara

berhrrut-turut di dalam Injtl. Yaitu, "Sepati tanam.an

mengeluarknn tunasnya. Makn, tunas itu mmjadikan
tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlnh dia dan tegak

lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan

hati pennnam-pennnamnya knrnn All"ah hm"dak men-

jengkelkan fuili orang-orang kafr."
Ayat ini dimulai dengan meneguhkan sifat Nabi

Muhammad saw. yang diingkari oleh Suhail bin
Amr dan kaum musyrikin lainnya, 'Muhammad itu
adalah utusan Allah."Kemudian gambaran yang
elok itu dilukiskan dengan redaksi yang men&jubkan.

Adapun kaum mukminin memiliki beberapa kon-

disi. Penggalan-penggalan kondisi itu mencakup
kondisi yang melekat dalam kehidupan mereka dan

titik pusat yang mengakar dalam kehidupan ini.
Dari titik ini menyebarlah garis-garis lebar dalam
gambaran yang elok. Kehendak untuk memuliakan
ini sangaflah jelas terlihat dari pemilihan penggalan-

penggalan serta dari penetapan isyarat dan tanda
yang digambarkan ayat. Itulah pemuliaan Ilahiah
bagi kelompokyang berbahagia ini.

Kehendak untuk memuliakan itu sangat jelas.

Pada pengalan pertama, Allah mencatat bahwa
"mne lu adnlnh lnras tnh"a"d"ap orang- orang lmfir, tenpi
berkasih salang sesama mereka". Mereka bersikap
keras kepada kaum kafir, padahal di antara mereka
ada ayah, saudara, kerabat, dan sahabat. Namun,
mereka memutuskan semua jalinan ini. "Mereka

berkasih-sayang di antara sesamanya",sebab mereka
merupakan saudara seagama. Itulah kekerasan dan

kasih sayangyang diterapkan karenaAllah, sebagai
wujud perlindungan dan toleransi akidah, bukan
karena sesuatu yang ada dalam dirinya dan bukan
untuk kepentingan dirinya.

Mereka mengekspresikan peraszan dan emosi-
nya sebagaimana mereka menegakkan perilaku
dan ikatannya di atas landasan akidah semata. Mereka
bersikap keras kepada musuhnya dalam kerangka
akidah dan lunak kepada sesamanya karena akidah
pula. Mereka melepaskan diri dari egoisme, hawa
nafsu, emosi terhadap pihak selain Allah, tetapi
terikat dengan jalinan yang diikatkan Allah.

Kehendakuntuk memuliakan itu jelas. Allahlah
yang memilih perilaku dan sifatmereka, yaihr ruku
dan sujud serta keadaan saat beribadah. "Kamu

lihat merela ruku dan sujud."Ungkapzur ini meng-
isyaratkan seolah-olah kondisi itulah yang senan-
tiasa terlihat orang lain. Pemilihan ini karena kon-
disi ruku dan sujud menggambarkan keadaan saat
beribadah, yaitu keadaanyang mengakar di dalam
diri mereka. Pengungkapan demikian meneguh-
kan keadaan itu dalam seluruh usianya, sehingga
seolaholah mereka menghabiskan usianya dalam
ruku dan sujud. Inilah penggal"an lsdua.

Penggalan lutigaiusa sama, tetapi menyangkut
batiniah dan isi hatinya yang paling d alarn. 'Merekn
mencari karunia Allah dan keridhaan- Ny a. " Inrlah
gambaran peraszurl mereka yang abadi dan kokoh.
KaruniaAllah dan keridhazn inilah yang senantiasa
mengisi hatinya dan yang menjadi ambisinya. Tiada
yang mereka dambakan dan harapkan kecuali
karunia dan keridhaan tersebul

Pmggal"an keempat menetapkan dampak ibadah
lahiriah dan pencarian yang terpendam dalam
gerak-geriknya seperti tampak melalui tanda-tanda
mereka, "Tanda-tanda merekn tampak pada muka
merekn dari bekas sujud."Tanda yang tampak pada

wajah mereka ialah keelokan, cahaya, kecerahan,
dan keramahan. Dari sumbu ibadah teranglah ke
hidupan, keelokan, dan kelembutan. Tanda ini
bukanlah berupa noda yang dikenal di dahi se-

bagaimana yang segera dipahami saat mendengar
firman Allah, "Dari bekas sujud."Yang dimaksud
dengan "bekns sujud" ialah dampak dari ibadah.

Allah memilih llata suj udkarena ia menggambar-
kan kekhusyuan, ketundukan, dan penghambaan
kepada Allah dengan sosok yang paling sempurna.
Bekasltu merupakan pengaruh kekhusyuan yang
tampak dari air muka, sehingga terhapuslah ke-
congkakan, ke sombongan, dan kebanggaan. lalu,
posisinya digantikan dengan ketawadhuan yang
dalam, kecerahan wajah, keelokan yang tenang,
dan sedikit kelalrran yang membuat wajahnya se
makin elok, cerah, dan tenang.

Gambaran elok yang dilukiskan penggalan ini
tidaklah temporer, tetapi kokoh tercatat dalam catat-
an takdir. Karena itu, ia bersifat qadim dan telah
dituturkan di dalam Taur at,'D emikiankh sifat- sifat
mereka dalam Thurat." Inilah sifat mereka yang
diperkenalkan Allah kepada manusia di dalam kitab
Musa dan menjadi berita gembira bagi penghuni
bumi sebelum mereka lahir.

"Dan sifat-sifut mnekn d.alam Injil", sifat mereka
sebagai berita gembira dengan kelahiran Muham-
mad saw. dan para sahabatnya yuang dilukiskan
"seperti tanaman mengeluarkan tunasnya'] yaitu
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tanaman yang berkembang dan kuat. Tunas keluar
dari kekuatan dan kesuburannya. Namun, tunas ini
tidak melemahkan batang, justru menguatkannya.
'Makn, tunas itu menj adiknn tanaman itu kuat", atau
batang itu menguatkan tunasnya. Sehingga, tunas
pun kuat "lalu menjadi buarlnh ia" dan batangnya
menjadi besar serta padat "dnn tegak lurus di atas
p o ko kny a ".Tidak melengkung dan condong, tetapi
lurus, kual dan sempurna.

Itulah gambaran pohon yang sesungguhnya.
Bagi orang yang berpengalaman dalam tanaman,
yang mengetahui pohon yang tumbuh dan yang
layu, yang berbuah dan yang mandul, tentu pohon
demikian akan menimbulkan kegembiraan yang
takjub. 'Tanaman itu menyenangknn hati penanam-
penanamny a.'Jika dibaca yu'j ibug lari', maka yang
menanam adalah Rasulullah sebagai pemilik tanam-
an yang berkembang, kuat, subur, dan elok.

Bagi kaumkafir, hal itu menimbulkan pengaruh
yang sebaliknya. Ia menimbulkan kedengkian dan
kejengkelan, "karena Allah hendak menj engle lkan
hnti o r ang- o r a.ng knfi r ". Kesengaj aan menjengkelkan
orang kafir mengisyaratkan bahwa tanaman itu
adalah tanamanAllah atau tanaman Rasul-Nya, dan
bahwa mereka sebagai pembuktian takdir dan
sarana untuk menjengkelkan musuh-musuh Allah.

Ilustrasi itu pun bukan sesuafu yang temporer,
tetapi tercatat dalam lembaran takdir. Karena itu,
ilustrasi ini telah disuguhkan sebelum Muhammad
saw. dan sahabahryalahirke dunia. Iatelah ditetap
kan di dalam Injil berikut berita gembira tentang
kelahiran Muhammad saw. dan para sahabatnya.

Demikianlah, Allah menetapkan dalam Kitab-
Nya yang abadi sifat kelompok terpilih ini, yaihr para
sahabat Rasulullah. Sehingga, ia menetap dalam
sulbi seluruh alam nyata, disambut oleh berbagai
penjurunya, dan terdengar oleh seluruh makhluk
yang menghuninya. Juga menjadi model abadi bagi
generasi berikut yang berupaya mewujudkannya

dalam rangka mewujudkan konsep keimanan pada
peringkat tertinggi.

Di samping semua pemuliaan ini, Allah pun men-
janjikan ampunan dan pahala yang besar. "Allah
menjanjikan kepada lrang-zrang yang beriman dan
mengerjakan amnl yang salzh di antnra merela ampun-
an dan pahnk y arg b esar. "Itulah janji yang disajikan
dalam redaksi yang umum, setelah penyajian sifat
mereka. Sehingga, membuat mereka menjadi ke-
lompok yang pertama kali masuk ke dalam cakup
an bentuk yang umum itu.

Sebenarnya anugerah ampunan dan pahala yang
besar sudah cukup bagi mereka. Keridhaan itu
sendiri merupakan pahala yang besar. Bahkan,
merupakan limpahan Ilahiah yang tanpa batas dan
ikatan. Pemberian Ilahiah itu tiada hentinya.

Sekali lagi saya berupaya dari balik abad ke-14
ini untuk menengok wajah dan kalbu para tokoh
yang berbahagia. Mereka menerima limpahan
Ilahiah ini berupa keridhaan, anugerah, dan janji
yang besar. Mereka dapat melihat dirinya seperti ihr
dalam anggapan Allah, timbangan Allah, dan Kitab
Allah. Saya melihat mereka tatkala kembali dari
Hudaibiyah, sedang surah ini diturunkan dan di-
bacakan kepada mereka. Mereka hidup dalam surah
ini dengan nyawa, kalbu, rasa, dan tanda-tanda
lahiriahnya. Sebagian mereka melihat wajah yang
lain, dan tampaklah dampak kenikmatan yang di.
rasakan dalam dunianya.

Saya telah beSusaha untuk hidup sejenak ber-
sama mereka dalam pameran agung di mana mereka
hidup. Namun, aku hanyalah manusia yang tidak
diizinkan untuk menghadiri dan menikmati pame
ran itu kecuali dari jauh, kecuali bagi orang yang
dimuliakan seperti halnya mereka, sehingga yang
jauh pun menjadi dekat. YaAllah, Engkau mengeta-
hui bahwa sesungguhnya aku berupaya meraih
bekalyang langka ini. 1
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"flai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengeta-
hui. (1) Hai orang-orang yang beriman, jangan-
lah kamu meninggikan suaramu lebih dari
suara Nabi, dam janganlah kamu berkata ke-
padanya dengan suara keras sebagaimana ke-
rasnya (suara) sebagian kamu terhadap se-

bagian yang lain, supaya tidak hapus (pahata)

amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.
(2) Sesungguhnya or:rng-or:rng yang merendah-
kan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah
orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh
Allah untuk bertakwa. Bagi mereka amPunan
dan pahala yang besar. (3) Sesungguhnya
orang-orang yang memanggil kamu dari luar
kamar(mu) kebanyakan mereka tidak me-
ngerti. (a) Dan, kalau mereka bersabar sampai
kamu keluar menemui mereka' sesungguhnya
itu adalah lebih baik bagi merekan dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (5)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang
kepadamu orang fasik membawa suahr berita
maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu
kaum tanpa mengetahui keadaannya yangme-
nyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu
itu. (6) Ketahuilah olehmu bahwa di kalangan
kamu ada Rasulullah. Kalau beliau menuruti
(kemauan) kamu dalam beberapa urusan'
benar-benarlah kamu akan mendapat ke-
susahan. Tetapi, Atlah menjadikan kamu cinta
kepada keimanan dan menjadikan iman itu
indah dalam hatimu serta menjadikan kamu
benci kepada keka^firan, kefasikan, dan ke-
durhakaan. Mereka itulah orang-orang yang
mengikuti jalan yang lurus (7)' sebagai karunia
dan nikmat daxi Allah. Allah lvlahaMengetahui
lagi Mahabijaksana- (8)Jika ada dua golongan
dari orang-orang mukmin berperang maka
damaikanlatr di antara keduanya. Jika salah
satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya
terhadap golongan yanglain, maka perangilah
golongan yang berbuat aniaya itu sehingga
golongan itu kembali kepada perintah Allah.

Jika golongan itu telah kembali (kepada pe-
rintah All"tt), maka damaikanlah antara ke-
duanya dengan adil dan berlaku adillah. Se-

sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil (9). Sesungguhnya orang-orang

mukmin adalahbersaudara. Karena itu, damai-
kanlah antara kedua saudaramu dan bertakwa-
lah kepada Allah supaya kamu mendapat
rahmal (10) Hai orang-orang yang beriman,
janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum
yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang

diolok-olokkan) lgbih baik dari mereka (y.tg
mengolok-olokkan).Jangan pula warrita-wanita
(mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh
jadi wanita-wanita $.tg diperolok-olokkan)
lebih baik dari wanita $utg mengolok-olok-
kan). Dan, janganlah kamu mencela dirimu
sendiri dan janganlah kamu panggil-me-
manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Se-

buruk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang
buruk sesudah iman. Dan, barangsiapa yang
tidak bertobal maka mereka itulah orang-
or:rng yang zalim. (11) Hai orang-orang yang
beriman, jauhilah keba^nyakan dari prasangka
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah
dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan
oranglain danjanganlah sebagian kamu meng-
gunjing sebagian ya.a;llrg lain. Sukakah salah
seorang di antara kamu memakan daging
saudaranya yang sudah mati. Maka' tentulah
kamu merasa jijik kepadanya. Dan, ber-
takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.
(12) Hai manusian sesungguhnya Kami men-
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan se-

orang wanita serta menjadikan kamu ber-
bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling mengenal. Sesungguhnya orang yang
pating mulia di antara kamu di sisi Allah iafah
orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal (13) Orang-orang Arab Badui
itu berkata",'Kami telah beriman.' Katakanlah
(kepada mereka)r'Kamu belum beriman" tetaPi
katakanlab'Kami telah tunduk' Karena iman
itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan, jika
kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya" Dia
tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala)
amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pe-

ngampun lagi Maha Penyayang.' (14) Sesung-
guhnya orang-orang yang beriman hanyalah
orang-or:rng yang beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa
mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-
orang yang benar. (15) Katakanlah (kepada
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mereka)r'Apakah kamu akan memberitahu-
kan kepada Allah tentang agamamu (ke-
yakinanmu), padahal Allah mengetahui apa
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
serta Allah Maha Mengetahui seagala sesuatuP
(16) Mereka telah merasa memberi nikmat ke-
padamu dengan keislaman mereka. Kata-
kanlah, Janganlah kamu mer:Lsa telah mem-
beri nikmat kepadaku dengan keislamanmu.
Sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan
nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu
kepada keimanan jika kamu adalah orang-
orang yang benar.' (17) Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang gaib di langit dan di
bumi Dan, Allah IVIaha Melihat apa yang kamu
kerjakan." (18)

Pengantar
Surah yang tidak lebih dari 18 ayat ini merupa-

kan surah yang agung dan besar, yang mengan-
dung aneka hakikat akidah dan syariah yang pen-
ting; mengandung berbagai hakikat wujud dan
kemanusiaan. Hakikat ini membukakan cakrawala
yang luas dan jangkauan yang jauh bagi akal dan
kalbu. Juga menimbulkan pikiran yang dalam dan
konsep yang penting bagi jiwa dan nalar. Hakikat itu
meliputi berbagai manhaj penciptaan, penataan,
kaidah-kaidah pendidikan dan pembinaan, prinsip
prinsip penetapan hukum dan pengarahan. Pada-
hal, kuantitas dan jumlah ayatnyakurang dari ratusan.

Surah ini menyuguhkan dua perkara yang maha-
penting untuk direnungkan dan dipikirkan. Hal
yang pertama kali muncul tatkala mulai menelaah
surah ini ialah bahwa nyaris semua ayatnya menata
berbagai dunia yang sempurna. Dunia yang tinggi,
mulia, bersih, dan sehal Dunia yang memitki ber-
bagai kaidah,landasan, prinsip, dan manhaj yang
menjadi fondasi bagi dunia itu, yang menjamin
tegak dan terpeliharanya dunia tersebut. Itulah
dunia yang bersumber dari.Allah, mengacu kepada
Allah, dan layak untuk dinisbatkan dengan Allah.
Itulah dunia yang membuat kalbu menjadi suci,
perasaan menjadi bersih, lisan terpelihara, dan
akhirnya jiwa menjadi suci. Itulah dunia yang me
miliki etika denganAllah, etika dengan Rasul-Nya,
etika dengan diri manusia sendiri, dan etika dengan
orang lain. Etika yang ada dalam gejolak hatinya,
dan etika dalam dinamika anggota badannya.

Pada saat yang bersamaan, dunia itu memiliki
aneka tatanan yang mengatur aneka situasinya;
tatanan yang menjamin terpeliharanya dunia ter-

sebut. Tatanan itu berupa syariat dan sistem yang
menjadi landasan dan sumber bagi etika yang
selaras dengan dunia itu. Sehingga, tercapailah
keserasian antara batiniah dunia ini dan lahiriahnya.
Bertautlah antara syariat dan perasaan, seimbang-
lah antara dorongan dan pengendalian, dan har-
monislah antara langkah dan perasaan ketika sese-
orang melangkah maju kepadaAllah.

Karena itu, tegak dan terpeliharanya dunia yang
adil, mulia, bersih, dan sehatini tidakhanya diserah-
kan kepada etika hati dan kebersihan rasa. Tidak
hanya diserahkan kepada penataan dan pengatur-
an. Tetapi, juga diserahkan kepada kegiatan mem-
pertemukan etika dan afuran secara harmonis dan
serasi. Demikian pula dunia ini tidak hanya di-
pasrahkan kepada sistem pemerintahan dan me-
kanismenya. Tetapi, juga pada mekanisme pelak-
sanaan kewajiban dan aktivitas antara rakyat dan
pemerintah serta antara pemerintah dan individu
dalam kerangka kerja sama dan keserasian.

Itulah dunia yang memiliki etika dengan Allah
dan dengan RasulAllah. Etikaini tercermin dalam
pemahaman tentang keterbatasan hamba di depan
Tuhannya dan pemahaman tentang Rasul yang
menyampaikan wahyu dari Tuhannya,

"Hai orang-orang yang bnimrtn, j anganltth knmu men-
dnhului Allnh dan Rnsul-Nya dnn bertakwalnh lupadn
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Mah"a Mengetahui. " (al-Hujuraat l)

Hamba yang beriman tidak boleh mendahului
Tuhannya dalam masalah perintah dan larangan.
Jangan memberi-Nya saran tentang hukum dan
keputusan. Jangan melampaui apa yang diperintah-
kan dan dilarang-Nya. Dan, jangan memberikan
peluang kepada dirinya (hamba yang beriman)
untuk berkehendak dan berpendapat tentang
makhluk-Nya sebagai wujud ketakwaan dan ke-
takutan terhadapNya; wujud rasa malu dan ke-
sopanan kepada-Nya.

Seorang hamba memiliki etika khusus saat ber-
bicara dengan Rasulullah unhrk menghonnatinya,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dam

janganl"ah knmu bnkntn lcepadnnya dengan suara knas
sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu tnhndap
sebagianyanglain, supaya tidnk hnpus (pahnk) amnl-
anmu s e dnngkan knmu tidnk mmy adnr i. S e sungguhny a
lrang- rrang y ang mnend,ahknn suaranya di sisi Rnsu-
lullah, merekn itulnh orang-orangyang telah diuji hnti
merelw oleh All"a,h untuk bntakua. Bagi mnela am-
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punan dan pahala yang besar. Saungguhnya zrang-

Trang |ang memanggil kamu dari luar kamar(mu)
lcebanyalrnn merekn tidak mengerti. Dan, knlnu merekn

bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, se-

sungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan

Allnh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (aI-
Hujuraaf 2-5)

Itulah duniayang memiliki manhaj sendiri dalam
meneguhkan tutur kata dan tindakan serta dalam
menguatkannya dari sumbernya sebelum memu-
tuskan perkataan dan tindakan. Manhaj ini ber-
landaskan ketalnvaan kepada Allah dan kepatuhan
kepada Rasulullah tanpa mendahuluinya serta tidak
menyarankanny4 jika tidak diminta atau diperintah:
kan,

"Hai orang-orang yang beriman, jilm danng lupadnmu

orangfasik membawa suatu berita, mnlm periksalah

dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu

musibah kepadn suatu kaum tanpa mengetahui leeada-

annya yang menyebabkan kamu menyesal atas per-
buatanmu itu. Ketahuilnh olehmu bahwa di knlnngan

kamu ada Rasulullah. Kalau beliau menuruti (ke-

mauan) knmu dnlnm bebuapa urusan, benar-bennrl"ah

knmu akan mendapat kesusahnn. TetapL Allah mm'
jadiknn knmu cinta lupadn keimannn dnn mmjadilmn
iman itu indah dnlnm h.atimu serta menjadilmn lmmu

benci lupada luknfiran, kefasiknn, dan leedurhalaan.

Merekn itul.ah orang-zrang yang mengikuti jalnn yang
lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan,
Allah Maha Mengetahui lagi Mahnbijalcsana." (al-
Hujuraail 6-8)

Itulah dunia yang memiliki sistem dan me-
kanisme praktis dalam menghadapi perselisihan,

fihah, gosip, dan gejolak yang terjadi di dunia itu
jika dibiarkan tanpa ditangani. Seorang mukmin
hendaklah menghadapinya dengan mekanisme
praktis yang bersumber dari prinsip persaudaraan

di antara kaum mukminin, dari hakikat keadilan
dan keselarasan, dan dari ketakwaan kepadaAllah
serta harapan untuk mendapatkan rahmat dan
keridhaan-Nya,

'lika ada dua golongan dari zrang-zrang mukmin
buperang mnla dnmniknnl"ah di antara leduanya.Jiltn

salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya
tnhndap golnngan yng lnin, m"akn p nangilah golongan

yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu lembali
lupadn perlntah Alkh.Jilil golongan itu tel"ah ltcmbali
(eepada puintnh Alkh), maka dam"ailanlnh di antara

luduanya dengan adil dan berl"aku anilbh. Saungguh-

nya Allah menyukai lrang-zrang yang berlaku adil.
S esungguhny a nrang- arang mukmin adnlnh b n s audara.

Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu

dnn bertahmkh lupadn Allah supaya kamu mendapat

r ahmat. " (al-Hujuraat: 9' 10)

Itulah dunia yang memiliki etika psikologis me-

nyangkut perasaan"sebagian orang terhadap yang

lain. Itulah dunia yang memiliki etika berperilaku
tatkala berinteraksi di antara hamba,

"Hai orang-orang y ang buim.an, j anganlnh suatu knum

mengolok-olokkan knum yang lain (knren"a) boleh j adi
merekn (yang diohk-olokkan) lebih baik dari merekn

(y ang mengoh k- o lo klan). J angan p uln w anitn- u anita
(mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi
wanita-wanita (yang diperolnk-olnkknn) l"ebih baik dnri
wanitn (y ang mmgolnk- olnkknn).Janganl"ah knmu melt-

cel.a dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-me-

manggil dengan gelnr-gelar yang buruk. Seburuk-buruk
p anggilan lakh (pangikn) y ang buruk s esudah iman.

Dan, barangsiapa yang ti.dak bertobat, malw merekn

itulah orang-orang yang zalim." (al-Hujuraau 11)

Ifulah dunia yang membersihkan perasaan, men-
jamin segala kehormatan, dan memelihara perkara,

baik saat pemiliknya ada maupun tidak ada. Dalam
dunia ini seseorang tidak diperlakukan berdasar-
kan dugaan, kerahasiaannya tidak disingkapkan,
serta keselamatan, kemuliaan, dan kebebasannya
tidak boleh diganggu sedikit pun,

"Hai orang-orang yang beriman, j auhilah kebany akan

dnri prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu
adalah dosa. Janganlnh knmu mencari- cari kcsalahan

orang lain dan janganlnh sebagian knmu menggunji ng

sebagian yang.lain. Suknkah salah seorang di antara
knmu memakan daging saudaranya lang sudah mali.
Makn, tentul.ah knmu mnasa jijik kepadnnya. Dan,
bernla.a alnh fupada Allnh. Sesungguhny a Allah Mahn
Pe n n im.a to b at lngi M aha Pmy ay ang. " (al-Hujuraat:
t2)

Itulah dunia yang memiliki gagasan sempurna
tentang persafuan umat manusiayang berbeda jenis

dan berlainan suku. Dunia ini memiliki satu per-

timbangan yang berfungsi menata seluruh umat
manusia, yaifu pertimbanganAllah yang bersih dari
kepentingan hawa nafsu dan dari kekeliruan,

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan knmu

dari seorang lnki-kki dan seorang wanita serta mm-
j adikan kamu b erb angs a- b angsa dan b er suku- s uku

supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya lrang
yangpalingmulia di antara kamu di sisi All"ah ialnh
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urang yang paling bertakwa di antara knmu. Sesung-

guhny a Alkh Mahn Mengetahui lagi Maha Mengenal. "
(al-Hujuraau 13)

Setelah surah ini menyajikan beberapa kebenar-
an agung yang melukiskan berbagai tanda dari
duniayang adil, mulia, bersih, dan sehat, maka di.

kemukakan tanda-tanda keimanan. Dengan iden-
titas keimanan inilah kaum mukminin diseru unfuk
menegakkan dunia tersebut. Dengan identitas ke-

imanan itulah mereka dibisiki agar merespons se-

ruan Allah yang mengajak mereka supaya melak-
sanakan berbagai tugas dengan sifat elok yang
mendorong untuk merespons dan mematuhinya.
Dia menyer u, "H ai zrang- orang y ang b er iman.... 2'

Itulah panggilan kesayangan yang membuat
seseorang yang dipanggil merasa malu, jika dia
tidak memenuhi panggilan itu. Itulah panggilan
yang membuat segala beban menjadi mudah,
segala penderitaan menjadi ringan, dan semua hati
menjadi rindu,lalu dia menyimak dan menjawab,

"Orang-orang Arab Badui itu berkata, 'Kami telah

beriman.' Katakanlah &upofu merekn) "Kamu belum

beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk.'
Karena iman itu belum masuk ke dalam hntimu.Jikn
kamu taat lupada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada
akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Peny ay ang.' Sesunguhny a lrang-zrang yang berim.an

hnny alah lrang- rrang y ang b niman lepada Allnh dnn

Rnsul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan

merekn berTihnd dengan hnrta dan jiwa mnekn pada
jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah (kepada mereka), 'Apakah kamu akan
membuitahukan lcepada Allah tentang agamamu (lce-

y akinanmu), padnhal Allnh mengetahui apa y ang ada

di kngit dan apa yang ada di bumi serta Allnh Mahn

M e nge ta hu i s e galn s e s u atu ? " " (al-Hujuraaf 14- 1 6)

Akhir surah menyingkapkan betapa besarnya
anugerah Tuhan yang dimiliki manusia. Yaitu,
anugerah keimanan yang diberikan kepada orang
yang dikehendaki-Nya sesuai dengan hak orang ihr
menurut pengetahuan-Nya,

"Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu

dengan keislaman mereka. Katakanlah, Janganlah
kamu merasa tel.ah memberi nikmat lupadaku d.engan

lceislnmanmu. Sebennrnya Allah Diakh yang melim-
pahkan nikmat lupadamu dengan menunjuki kamu

lupadn keimanan jila kamu adalnh zrang-zrangyang

bennr.'Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib

di langit dan di bumi. Dan, Dia Maha Melihat apa

y ang knmu kerjakan." (al-Hujuraat: 17-18)

Persoalan kedua yang hendak ditonjolkan ke-
pada manusia melalui surah ini dan melalui pere-

nung:rn terhadap aneka peristiwa yang menyertai
turunnya ayat ini ialah upaya yang besar, kokoh,
dan terus-menerfis. Hal ini sebagaimana tercermin
dari berbagai pengarahan Al-Qur' anul-Karim dan
pendidikan kenabian yang bijaksana, dalam mem-
bangun dan membina kelompok muslim seperti
yang dilukiskan oleh duniayangadil, mulia, bersih,
dan sehat, yang akan menjadi kenyataan di bumi ini
pada suatu hari. Sejak itu tidak ada lagi gagasan

ideal dan airgan-angan tentang dunia yang ber-
gejolak di dalam pikiran.

Masyarakat ideal yang mencerminkan ke-
benaran realistis dalam suatu periode sejarah tidak-
lah tumbuh secara tiba-tiba, tidak terwujud secara

kebetulan, dan tidak dapat diciptakafl dalam satu
hari atau satu malam. Demikian pula ia tidak lahir
sebagai hasil sebuah tiupan yang kemudian meng-
ubah karakter segala hal dalam sekaligus dan
sekejap mata. Namun, masyarakat ifu tumbuh se
cara alamiah dan perlahan sebagaimana sebatang
pohon yang tumbuh menjulang dengan akar yang
menghunjam. Pohon ini memerlukan pertum-
buhan dalam waktu yang lama.

Demikian pula terwujudnya masyarakat ter-
sebut memerlukan upaya yang terus-menerus,
konsisten, dan.berkesinambungan. Masyarakat
yang demikian memerlukan perhatian ekstra, ke-

sabaran yang panjang, dan upaya yang cermat
dalam membina dan membangun, mengarahkan
dan mengendalikan, serta menguatkan dan me-
ngokohkan. Masyarakat demikian menuntut ada-

nya aneka pengalaman praktis yang berulang-ulang
serta ujian berat yang tidak sedikit, di samping
pengambilan pelajaran dari pengalaman dan ujian
tersebut.

Dalam seluruh upaya ini tercermin pemelihara-

an Allah terhadap masyarakat terpilih tersebut,
berdasarkan pengetahuan-Nya, untuk memikul
amanah yang besar ini dan merealisasikan ke-
hendak Allah di bumi melalui masyarakat itu.
Semua itu disertai dengan aneka karunia yang
terpendam dan kesiapan yang tersimpan pada
generasi itu danyangtersimpan dalam situasi serta
kondisi yang tersedia. Dengan semua ini, terbitlah
masyarakat yang menakjubkan dalam sejarah umat
manusia sebagai sebuah kenyataan yang tampak
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dari kejauhan. Atau, ia hanyalah sebagai cita-cita
yang tumbuh dalam kalbu atau impian yang terbang
dalam khayalan.

Adab Berbicara *"o;; N'r, .'*.
'Xti::g :A;:; i,t a + + G +;i rF,r" i-li(rt
"&i:tr6j.trfi ti$iq\i.*'**-iiot-
"#,r.f ;i;i:i,t)fii\;4b-tC;
;li ;y# 6-,;a\ ;{\J:FC fr ir d
Xl'6iti,lj. j6r,;;+&firl,:e
Oluy-#Ly.:*rij';3,iiUfue;
*<;;s
3ft 'i6 ;4 $; i'rs ;:i tG 6W 6r i;

&ry
"Hai orang-lrang lang beriman, janganlah kamu
mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bntakwalah
lupada Allah. Sesungguhnya Allnh Mahn Mendengar
tngi Maln Mmgenhui. Hai srang- nrang yang berim.an,
janganlnh lrnmu mmingikan suaramu lebih dari suara
Nabi.Janganl.ah kamu bnknn k4adnnya dengan nara
keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu
terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus
(pahak) amnlanmu sedangkan lmmu tid.ak mmyadari.
S e sunggu hny a 0 r ang- orang y ang mn mdnhkan su ar any a
di sisi Rnsulullnh, mnekn itulnh orang-orangyang telnh
diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi
mnekn ampunnn dnn paltnla y ang besar. Sesungguhny a
trang-zrang yang memanggil kamu dari luar
lwmar(mu) kebanyaknn merekn tidnk mmgerti. Dan,
lalnu merekn bersabar sampai lamu lceluar menemui
m.erelca, sesungguhnya itu adnlnh t"ebih baik bagi mnelu.
All"ah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (aI-
Hujuraafi 1-5)

Surah ini dimulai dengan seruan kesayangan
dan seruanyang menggetarkan kalbu, "Hai orang-
orang yang berim.an."

Inilah seruan dari Allah bagi orang-orang yang
beriman kepada Allah yang gaib. Seruan yang
menggetarkan kalbu mereka sehingga mengikat-
kannya dengan Allah. Seruan yang memberitahu-

kan bahwa mereka milikAllah; mereka mengusung
tanda-tanda-Nya; mereka merupakan hamba dan
tentara-Nya di planet ini; mereka berada di sana
untuk suatu hal yang telah ditetapkan dan di-
kehendaki-Nya; serta Dia menjadikan keimanan itu
disukai dan dipandang indah oleh hati mereka bagi
orang-orang tertenlu sebagai karunia dari-Nya.

Sepantasnyalah mereka berdiri di tempat yang
dikehendaki-Nya. Berdiri di hadapan Allah dalam
sikap sebagai seseorang yang menanti kepufusan
dan pengarahan-Nya menyangkut dirinya dan
orang lain. Lalu, dia melaksanakan apa yang di-
perintahkan-Nya, rela terhadap apa yang diberikan-
Nya, dan menerima serta pasrah,

"Hai orang-orangyang berimnn, janganlnh knmu men-
dnhului Allnh dan Rnsul-Nya dan bertakutalnh lupadn
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. " (al-Hujuraat: 1)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah mem-
berikan saran kepada Allah dan Rasul-Nya, saran
menyangkut dirimu sendiri atau menyangkut per-
soalan kehidupan di lingkunganmu. Janganlah
kamu mengatakan tentang sesuatu sebelumAllah
mengatakannya melalui rasul-Nya. Dan, janganlah
kamu melakukan sesuatu yang tidak dapat kamu
rujukkan kepada firman Allah dan sabda Rasul-Nya.

Qatadah menafsirkan, "Diriwayatkan bahwa
sejumlah orang berkata,'Andaikan dihrrunkan ayat
mengenai anu dan anu... Andaikan demikian.'Allah
tidak menyukai hal itu."

Al-Aui menafsirkan, "Mereka dilarang berbicara
di hadapan Allah."

Mujahid menafsirkan,'Janganlah meminta fatwa
kepada Rasulullah tentang sesuatu sebelum Allah
memutuskan melalui lisan Nabi-Nya."

Adh-Dhahhaak menafsirkan,'Janganlah kamu
memutuskan suafu persoalan yang menyangkut
syariat agamamu tanpa Allah dan Rasul-Nya."

Ali binThalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwa dia menafsirkan, 'Janganlah kamu berkata
dengan menyalahi Kitab Allah dan Sunnah Rasul-
Nya."

Itulah etika seorang individu dengan Allah dan
Rasul-Nya. Itulah manhaj dalam menerima dan
melaksanakan sesuatu. Itulah salah satu pokok
syariat dan cara bertindak sepanjang waktu. Etika
itu bersumber dari ketalnvaan kepada Allah dan
merujuk kepadanya. Ketakwaan ini bersumber dari
perasaan bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. Semua itu disajikan dalam satu ayat
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yang pendek, tetapi menyentuh dan menggam-
barkan segala hakikat yang pokok dan penting.

Demikianlah, kaum mukminin menjadi terdidik
dalam berhubungan dengan Allah dan Rasul-Nya.

Maka, tiada lagi seorang pun di antara mereka yang

memberi saran kepadaAllah dan rasul-Nya. Tidak
ada seorang pun di antNamereka yang menawar-
kan sebuah gagasan yang tidak diminta oleh Rasu-

lullah.Tidak adalagi seorang pun di antaramereka
yang menetapkan atau memutuskan sesuatu de-

ngan pikiran melainkan dia merujukkannya kepada
firman Allah dan sabda Rasulullah.

Ahmad, Abu Dawud,Tkmidzi, dan Ibnu Majah
meriwayatkan dari Mu'adz r.a. bahwa tatkala Nabi
saw. mengutusnyake Yaman, beliau bersabda, "De
ngan apakah kamu memutuskan?" Mu'adz men-
jawab, "Dengan Kitab Allah." Nabi saw. bersabda,
'Jika kamu tidak menemukannya?" Mu'adz men-
jawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Nabi saw. ber-
sabda,'Jika kamu tidak menemukannya?" Mu'adz
r.a. berkata, "Aku akan berijtihad dengan pikiran-
ku." lalu Nabi saw. menepuk dada Mu'adz seraya
bersabda, "Segala puji bagi Allah Yang telah mem-

bantu Rasul Allah dengan apa yang diridhai oleh
Rasul Allah."

Bahkan, Rasulullah menanyakan kepada para

sahabat tentang hari yang tengah mereka lalui dan

tentang tempat di mana mereka berada, sedang
mereka benar-benar mengetahui hari atau tempat
itu. Namun, mereka merasa segan menjawab ke-
cuali dengan ungkapan, "Allah dan Rasul-Nyalebih
mengetahui." Mereka khawatir jika jawabannya itu
dipandang mendahului Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hadits Abi Bakrah Naf ibnul-Harits ats
Tsaqafi ditegaskan bahwa pada haji wada' Nabi saw.

bertanya, "Bulan apakah ini?" Maka dijawab, "Allah
dan Rasul-Nyalebih mengetahui." Beliau diam, se
hingga para sahabat mengira bahwa beliau akan
menamainya dengan nama lain. Beliau bertanya
kembali, "Bukankah sekarang bulan Zulhijjah?"
Mereka menjawab, "Benar." Beliau bertanya,
"Negeri apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan

Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau diam, se-

hingga kami mengira bahwa beliau akan menamai-
nya dengan nama lain. Beliau bertanya kembali,
"Bukankah negeri ini adalah Tanah Haram?"
Mereka menjawab, "Benar. " Beliau bertanya, "Hari
apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-

Nya lebih mengetahui." Beliau diam, sehingga
kami mengira bahwa beliau akan menamainya de
ngan nama lain. Betau bertanya kembali, "Bukan-

kah sekarang merupakan hari Nahar?" Mereka
menjawab, "Benar."

Itulah gambaran etika, keseganan, dan ke-

tahvaan sebagai buah yang diraih kaum muslimin
setelah mereka mendengar seruan, pengarahan,

dan isyarat supaya bertalnva. Yaitu, bertalava ke-

pada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Kedua ialah etika mereka terhadap Nabi saw.

dalam berbicara, berdialog, dan dalam memberikan
penghormatan dari dalam hati yang tercermin dari
volume dan nada suara. Etika yang membedakan
sosok Rasulullah dari selainnya dan membedakan
majelis beliau dari majelis selainnya. Allah menye
rukan hal itu kepada mereka dengan seruan ke-

sayangan dan mewanti-wanti mereka agar tidak
menyalahi peringatan tersebut,

"Hai orang-lrang yang beriman, janganlah kamu

mminggilrnn suaramu bbih dnri suara Nabi.Janganlnh

knmu bulmta kepadanya dengan suara keras sebagai-

mana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap se-

bagianyanglnin, supaya tidak hnpus (pahala) amal-
anmu sedangkan kamu tidak menyadari." (al-
Hujuraat 2)

Hai orang-orang yang beriman..., hendaklah
mereka menghormati Nabi saw. yang menyeru
mereka kepada keimanan..., supaya amalmu tidak
terhapus tanpa kamu sadari.... Hendaklah kamu
waspada dari kekeliruan yang membuahkan ter-
hapusnya amal,'sedang kamu tidak menyadari dan

mengetahuinya. Hendaklah kamu hati-hati.
Seruan kesayangan dan wanti-wanti yang di-

takuti itu telah menimbulkan pengaruh yang kuat
di dalam diri mepeka.

Al-Bukhari mengatakan bahwa Basarah bin
Shafwan al-lakhmi menceritakan dari Nafi'bin
Umar dari Ibnu Abi Malikah bahwa dia berkata,
"Dua orang pilihan, yaitu Abu Bakar dan Umar,
nyaris binasa. Keduanya berkata keras di dekat
Nabi tatkala beliau ditemui oleh rombongan pe-

nunggang bani Tamim pada tahun ke-7 Hijriah.
Salah seorang dari keduanya (Abu Bakar atau

Umar) menunjuk Aqra bin Habis r.a., saudara bani
Mujasyi, supaya dia menjadi tetua bani Tamim,
sedang yang satu lagi menunjuk orang lain.

Perawi lupa nama orang yang ditunjuk oleh salah

seorang sahabat dekat Rasulullah itu. Namun.
sebuah riwayat mengatakan bahwa dia bernama al-

Qa'qa bin Ma'bad. Maka, berkatalah Abu Bakar
kepada Umar,"Kamu selalu ingin menentangku.'
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Umar menjawab, 'Aku tidak bermaksud menen-
tangmu.' lalu terjadilah pertengkaran di antara
keduanya mengenai masalah itu. lalu Allah me-
nurunkan ayat,

'Hai orang- orang y ang beriman, j anganlah kamu me -

ningiknn suaramu lebih dari suara Nabi.Janganlah
knmu bnkan kepadanya dengan suara keras sebagai-
mana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap se-

bagian yang lnin, supaya tidak hapus (pahnln) amal-
anmu sedangkan kamu tidak men1adari."" (al-
Hujuraat 2)

Ibnuz Zubair berkata, "Sejak ayat ini turun,
tidaklah Umar mendengar sabda Rasulullah me-
lainkan dia berupaya memahaminya. Diriwayatkari
pula dari Abu Bakar bahwa tatkala ayat di atas
turun, dia berkata, '\Mahai Rasulullah, demiAllah,
aku tidak akan berbicara kepadamu kecuali seperti
kepada saudara yang memegang rahasia.' Maksud-
nya, berbicara dengan berbisik."

Imam Ahmad mengatakan bahwa Hasyim rnen-
ceritakan dari Sulaiman ibmrl-Mughirah, dari Tsabit,
dariAnas bin Malikr.a-, bahwa diaberkata, 'Tatkala
ayat di atas (al-Hujuraat ayat2) diturunkan, sedang
Tsabitbin Qais bin asy-Syamas adalah orangyang
bersuara lantang, maka dia berkata, 'Akulah orang
yang paling tinggi suaranya di dekat Rasulullah.
Aku termasuk penghuni nereka. Hapuslah seluruh
amalku.' Dia pun termangu sedih di rumahnya.

Rasulullah merasa kehilangan dia, lalu sekelom-
pok orang menemuinya. Mereka berkata, 'Rasu-

lullah merasa kehilanganmu! Ada apa denganmu?'
Dia menjawab, 'Akulah orang yang mengalahkan
suara Rasulullah dan yang paling keras saat ber-
bicara di dekat beliau. Sehingga, seluruh amalku
terhapus dan aku menjadi penghuni neraka' Mereka
menemui Rasulullah saw. seraya menyampaikan
perkataan Tsabit bin Qais. Nabi saw. bersabda,
Tidak, jusbu dia merupakan ahli surga.'Anas
berkata, 'Maka, kami dapat melihatnya berjalan di
antara kami, sedang kami mengetahui bahwa dia
merupakan ahli surga."'

Demikianlah, hati mereka gemetar dan ber-
guncang karena pengaruh seruan kesayangan dan
seruan supaya wanti-wanti. Demikianlah, mereka
menjadi sopan di dekat Rasulullah karena khawatir
amalnya terhapus tanpa mereka sadari. Jika mereka
menyadari, niscaya diperbaikilah persoalannya.
Namun, kekeliruan yang samar ini sangatlah di-
takuti. Maka, mereka takut hingga memelihara diri
dari bersuara keras.

Allah mengangkat ketakwaan mereka dan per-
lahannya suara mereka di dekat Rasulullah melalui
ungkapan yang men*jubkan,
"Sesungguhny a zrang- lrang y ang merendahkan suara-
nya di sisi Rnsulullah, mereka itulah orang-zrangyang
tekh diuji ltnti mereka. olzh AIkh untuk butahta. Bagi
mereka ampunan dan pahala yang besar."' (al-
Hujuraaf 3)

Ketakwaan merupakan anugerah yang besar.
Allah memilih kalbu yang akan menerimanya se-

telah ia diuji, dicoba, dibersihkan, dan diseleksi.
Maka, tidaklah ketakwaan disimpan dalam suatu
kalbu melainkan ia sudah siap untuk menerimanya
dan telah diputuskan bahwa kalbu itu berhak me-
nerimanya- Orangorang yang merendahkan suara-
nya di dekat Rasulullah merupakan orang yang
kalbunyatelah diujiAllah dan disiapkan untuk me-
nerima anugerah itu. Yakni, anugerah ketalcwaan
yang telah diputuskan untuk diberikan kepada
kalbu tersebut. Melalui anugerah ini, diraih pula
m"aghftr ah' ampunan' dan pahala yang besar.

IJ;.iah targibyang dalam setelah mereka diwanti-
wanti. Melalui ayat itu, Allah membina kalbu
hamba-hamba-Nya yang terpilih dan memper-
siapkannya untuk menerima perkara penting guna
membangkitkan dada agar mengikuti petunjuk
melalui pendidikan dan cahaya ini.

Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin Umar ibnul-
Ktraththab r.a. bahwa dia mendengar dua laki-laki
bersuara keras di masjid Nabi saw.. Umar meng-
hampirinya dan berkata, 'Tahukah kamu di mana
kamu berada?" l,alu Umar bertanya, "Dari mana
kamu?" Keduanya menjawab, "Dari Tha'if." Umar
berkata, "Andaikan kamu penduduk Madinah, nis
caya kupukul dengan keras."

Para ulama umat ini menegaskan bahwa di-
makruhkan mengeraskan suara di dekat pusara
Nabi saw. sebagaimana hal itu dimakruhkan tatkala
beliau hidup. Hal ini untuk memuliakannya dalam
segala keadaalr.

Kemudian Allah mengisyaratkan peristiwa yang
dilakukan utusan bani Tamim tatkala pereka
datang untuk menemui Rasulullah pada ta\un ke
9 Hijriah yang juga disebut Tahun Utusan karena
banyaknya utusan masyarakat Badui yang datang
dari berbagai tempat setelah jatuhnya kota Mekah.
Mereka datang untuk masuk Islam. Mereka adalah
orang Badui yang bertabiat kasar. Sehingga,
mereka memanggil istri-istri Nabi saw. dari balik
kamar-kamar para istri beliau yang menempel
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dengan masjid Nabi yang mulia. Mereka berseru,
"Hai Muhammad, temuilah kami!" Nabi saw. tidak
menyukai kekasaran dan gangguan ini. Maka,
diturunkanlah firman Allah,

"sesungguhny a zrang- lrang y ang memanggil lumu dari
luar kamar(mu) kebanyalwn mereka tidak mengerti.

Dan, kal.au mereka bersabar sampai lmmu lceluar me-

ntmui mnela, sesungguhnya itu adalnh lebih baik bagi

mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe'
n| q ang." (al-Hujuraaf 4-5)

Allah menerangkan bahwa mayoritas mereka
tidak berakal. Dia tidak menyukai mereka yang
memanggil dengan carayang bertentangan dengan
etika dan kesantunan yang sesuai dengan pribadi
Nabi saw. dan kehormatan Rasulullah sebagai pang-

lima dan pendidik. Allah menerangkan kepada
mereka cara yang lebih baik dan utama, yaitu
bersabar dan menunggu hingga beliau menemui
mereka. Allah mendorong mereka supaya bertobat
dan kembali sertamenyukai ampunan danrahmat.

Kaum muslimin menyadari etikayang tinggi ini.
lalu, etika tersebut mereka terapkan pula kepada
guru dan ulama. Mereka tidak mau mengganggu
ulama sehingga dia sendiri datang menemui dan
tidak mau menjumpainya kecuali ulama itu me-
manggilnya. Diceritakan dari Abu tlbaid, seorang
ulama yang zuhud, bahwa dia berkata, "Aku tidak
pernah mengefuk pintu rumah ulama, tetapi aku
menunggunya hingga dia keluar pada saatnya."

Menyikapi Kabar Burung

'ffi*'L 
6 3'. G -- ylfi ,t; i2 i( qi-

#A*g:tu,iS;\;*.5;r:7.$;,1;;,J
"!;ftr42{a:HLSt;:€;;r;;v
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"Hai orang- orang yang bniman, jikn datang lupadnmu

orangfasik membawa suatu berita, maka periksalah
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui ke-

adaanrrya yang mmyebabkan lamu menyesal atas per-

buatanmu itu. Ketahuilah olehmu bahua di knlangan

kamu ada Rasulullnh. Kalau ia menuruti (kemauan)

knmu dalam beberapa lffIran, benar-benarlah knmu

akan mendapat kesusahnn. ntupi, Allah menjadikan

knmu ctnta lupadn lsimnnan d.an mmjadikan imnn itu
indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci

lcepada lrzlafran, $efasiknn, dttn ludurh"aknan. Mnekn
itulah orang-lrang yang mengikuti jalan yang lurus
sebagai knrunia dan nikmat dari Allah. Dan, Allnh
Maha Mengetahui lngi Mahabijalcsana. " (al-Huju-
raail 6-8)

Seruan pertama untuk menegaskan pihak yang

memiliki kepemimpinan dan sumber perintah.
Sedangkan,'seruan kedua untuk menegaskan etika
dan kesantunan yang patut diterapkan kepada
pemimpin. Kedua seruan ini merupakan fondasi
bagi seluruh arahan dan tatanan di dalam surah ini.
Maka, sangatlah penting adanya kejelasan sumber
yang menjadi rujukan kaum mukminin dan ke-
tegasan tentang kedudukan rujukan itu. Juga ke-
santunan terhadapnya agar aneka pengarahan

menjadi bernilai, berbobot, dan dipatuhi.
Karena itu, muncullah seruan ketiga yang me

nerangkan kepada kaum mukminin bagaimana
sepatutnya mereka menerima berita dan bagai-
mana memperlakukannya. Seruan ini menegaskan
pentingnya perujukan kepada sumber berita,

"Hai orang- orang yang bniman, j ila danng lupadnmu

orangfasik membawa suatu berita, makn perilcsalah

dmgan teliti agar lamu tidak mmimpalnn suatu musi-

bah leepadn suatu lnum tnnpa mmgetahui keadannnya

yngmmyebabkan lumu menyesal atas perbuatanmu

itu."(aL-Hujuraat 6)

Allah memfokuskan orang fasik sebab dia di-
curigai sebagai sumber kebohongan dan agar ke
raguan tidak menyebar di kalangan kaum muslimin
karena berita yang disebarkan oleh setiap individu-
nya, lalu ia menodai informasi. Pada prinsipnya,
hendaldah setiap individu kaum muslimin menjadi
sumber berita yang tepercaya dan hendaknya
berita itu benar serta dapat dijadikan pdgangan.

Adapun orang fasik, maka dia menjafli sumber
keraguan sehingga hal ini menjadi ketetapan.

Dengan cara seperti itu, urusan umat menjadi
stabil dan moderat di antara mengambil dan me-

nolak berita yang sampai kepadanya. Kaum mus-
limin jangan tergesa-gesa bertindak berdasarkan
berita dari orang fasik. Pasalnya, ketergesa-gesaan
itu bisa membuatnya bertindak zalim kepada suatu

kaum sehingga dia menyesal karena melakukan
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perbuatan yang dimurkai Allah serta tidak memper-
tahankan kebenaran dan keadilan.

Banyak mufasir yang mengemukakan bahwa
ayat di atas diturunkan berkenaan dengan al-Walid
bin Uqbah bin Abi Mu'ith yang diutus oleh Rasu-

lullah untuk mengumpulkan zakat dari bani al-

Musthaliq. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Mujahid
dan Qatadah berkata, "Rasulullah mengutus al-

Walid bin Uqbah kepada bani Musthaliq untuk
mengambil zakat mereka. Dia menjumpai mereka
telah berkerumun dengan zakatnya. Al-Walid kem-
bali seraya berkata, 'Bani Musthaliq telah ber-
kumpul untuk memerangimu.' (Dalam riwayat
Qatadah dikatakan bahwa al-Walid menambah
dengan, 'Mereka telah keluar dari agama Islam.')

Maka, Rasulullah mengutus Iftalid ibnul-Walid
unfuk menemui mereka. Beliau menyuruhnya agar
berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Berangkatlah
Khalid dan tiba di tempat mereka pada malam hari.
Dia menyebarkan mata-mata. Setelah tiba, mereka
melapor kepada Khalid bahwa bani Musthaliq
adalah orang-orang yang tetap memegang teguh
Islam. Mata-mata masih mendengar azan dan baca-

an shalat mereka.
Keesokan harinya, I(halid menemui mereka dan

melihat sesuatu yang mengesankannya. Khalid pun
kembali kepada Rasulullah seraya menyampaikan
berita yang sebenarnya. l^alu Allah menurunkan
ayat di atas. (Qatadah berkata,"Saat itu Rasulullah
saw. bersabda, 'Keltati-hatian dari Allah, sedanglmn

leetngesa-gaaan dari setan.').
Riwayat di atas tidak hanya dikemukakan oleh

seorang ulama salaf. Tetapi, dikemukakan oleh yang
lainnya seperti Ibnu Abi Iaila,Yazid bin Rauman,
adh-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan, dan ulama
lainnyayang menyatakan bahwa ayat itu berkaitan
dengan al-Walid bin'Uqbah. Wallahu a'hm.

Ayat di atas bermakna umum, yaitu mengan-
dung prinsip selektif dan hati-hati terhadap infor-
masi dari orang fasik. Adapun berita dari orang
saleh dapat diambil, sebab dialah pangkal di dalam
kelompok mukmin. Sedangkan, berita orang fasik
dikecualikan. Mengambil berita orang saleh me-
rupakan bagian dari manhaj kehati-hatian, sebab
dia merupakan salah satu sumber berita. Adapun
keraguan yang tersebar dalam semua sumber dan
semua informasi adalah bertentangan dengan
pangkal kepercayaan yang semestinya berada di
dalam kelompok mukmin. Keraguan juga dapat
menghambat gerak kehidupan dan keteraturannya
di kalangan kelompok mukmin.

Islam menghendaki kehidupan itu berjalanpada
jalur yang alamiah. Islam hanya memasang pagar
dan jaminan demi memelihara kehidupan itu,
bukan untuk menelantarkannya. Inilah model ke-
bebasan dalam mengambil berita dari sumbernya,
yang disertai dengan pengecualian.

Dari riwayat diratas jelaslah bahwa sebagian
kaum muslimin bereaksi atas beritayang disampai-
kan oleh al-Walid bin Uqbah begitu mereka men-
dengarnya serta mereka menyarankan agar Nabi
saw. segera menindak mereka. Reaksi demikian
sebagai wujud pemeliharaan kelompok ini terhadap
agamanya dan wujud kemarahan kepada orang
yang menolak zakat. Kemudian ayat berikutnya
tampil mengingatkan mereka akan kebenaran yang
hakiki dan nikmatyang besaryang ada di tengah-
tengah mereka. Tujuannya supaya mereka me-
mahami nilainya dan senantiasa ingat terhadap
keberadaan nikmat yang besar itu, "Dan ketahuilah
olehmu bahwa di knl"angan knmu ada Rnsulullah."

Itulah kebenaranyang terlukiskan dengan mudah
karena ia benar-benar terjadi dan realistis. Namun,
tatkala berita itu direnungkan, tampaklah sesuatu
yang mencengangkan dan nyaris tak dapat dilukis-
kan. Apakah sesuatu hal yang mudah bagi manusia
unhrk melukiskan pertautan antaralangit dan bumi
secara berkesinambungan dalam kehidupan nyata?

langit mengatakan kepada bumi dan meng-
informasikan kepada penduduknya ihwal keadaan
mereka dan perilakunya yang nyata dan yang ter-
sembunyi. langit meluruskan langkah mereka
selangkah demi selangkah. lansit mengarahkan
mereka dalam urusan pribadi dan urusan-urusan
lainnya. lalu, salah satu di antara mereka me-
lakukan suatu tindakan dan melontarkan suatu
pernyataan serta ada pula yang berjalan dengan
waswas. Tiba-tiba langit menatap.

Maka, tiba-tiba Allah Yang Mahaagung mem-
beritahukan kepada Rasul-Nya tentang apa yang
telah terjadi. Kemudian mengarahkannya kepada
apa yang semestinya dilakukan dan dikatakan
dalam dunia nyata ini. Itulah suahr perkara:'Itulah
suatu berita yang sangat besar. Itulah hakiliat yang
mengejutkan sehingga orang yang melihat hakikat
itu berada di hadapannya, justru dia tidak menge-
tahui kebesarannya. Karena itu, diingatkanlah akan
keberadaan hakikat tersebut melalui redaksi ini,

"Dan lutahuilnh okhmu b ahw a di kalnngan knmu ada
Rnsululkth...."

Ketahuilah beliau dan hormatilah beliau dengan
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sungguh-sungguh. Beliau merupakan perkara yang
besar.

Salah satu tuntutan dari pengetahuan tentang ada-

nya perkara yang besar ini ialah kaum mukminin tidak
mendahului Allah dan Rasul-Nya. Namun, pengarah-
an itu semakin menambah kejelasan dan kekuatan
bagi mereka. Allah memberitahukan kepada mereka
bahwa pengaturan Rasulullah atas mereka itu di-
dasarkan pada wahyu Allah atau ilham-Nya yang
mengandung kebaikan, kasih sayang, dan kemudah-
an bagi mereka. Jika dia menaati sesuatu yang me
nurut mereka itu penting, niscaya persoalan yang
dihadapinya menjadi sulit. Allah lebih mengetahui
daripada mereka mengenai apa yang terbaik bagi
mereka. Rasul merupakan rahmat bagi mereka me-
lalui apa yang diatur dan dipilihkan untuk mereka,

"...Kalau beliau menuruti (kemauan) kamu dalam
bebnapa rffrnan, bmar-bm"arl"ah knmu aknn mmdapat
lssusahnn...."

Ayat di atas memberitahukan bahwa hendaknya
mereka menyerahkan persoalannya kepada Allah
dan Rasul-Nya. Hendaknya mereka memasuki
Islam secara kaffah serta berserah diri kepada
takdir Allah dan pengaturan-Nya. Juga menerima
apa yang disampaikan-Nya dan tidak menyarankan
apa pun kepada-Nya.

Kemudian Allah mengarahkan pandangan mereka
pada nikmat keimanan yang ditunjukkan oleh-Nya,
menggerakkan hatinya supaya mencintai keiman-
an, menyingkapkan keindahan dan keutamaan
keimanan kepada mereka, mengaitkan ruhnya de
ngan keimanan, dan membuatnya benci atas ke-
kafiran, kefasikan, dan kernaksiatan. Semua ini
merupakan rahmat dan karunia-Nya,

"...Tetapi, All^ah menjadiknn kamu cinta lcepada ke-
imanan dnn mmjadiknn imnn itu indah dal"am hatimu
serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, ke-

fasiknn, dan lcedurh"aknan. Muekn itulah orang-orang
yang mengikuti jalnn yang lurus, sebagai karunia dan
nikmat dnri Allnh. Dan, Allah Maha Mengetahui l"agi

M a futb ij a lrs ana. " (al-Hajuraat: 7-8)

Allah memilih sekelompok orang di antara hamba-
Nya agar kalbunya terbuka untuk menerima ke-
imanan, menggerakkan hatinya kepada keimanan
tersebut, dan menjadikannya indah dalam pen-
dangan mereka. lalu, ruhnya beterbangan me-
nyambut keimanan serta meraih keindahan dan
kebaikannya. Pemilihan ini merupakan karunia dan
nikmat dari Allah. Tidak ada karunia dan nikmat

yang lebih besar daripada itu, bahkan jika
dibandingkan dengan nikmat keberadaan dan
kehidupan sekalipun. Kenikmatan ini lebih sedikit
dan lebih rendah daripada nikmat iman.

Kami akan menerangkan firman Al7ah, '"Iitapi,
Allnh memberikan anuguah lep a"dnmu dengan menun-
j u kkanmu lup ado keimanan. "

Insya Allah kami akan menerangkan masalah
karunia ini nanti.

Suatu hal yang perlu dicermati di sini ialah pe
ringatan kepada mereka bahwa Allahlah yang
berkehendak atas kebaikan bagi mereka dan Dia-
lah yang membersihkan kalbu mereka dari ke-
burukan: kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan.
Dialah yang menjadikan mereka, dengan cara
seperti itu, beroleh petunjuk sebagai karunia dan
nikmat dari-Nya. Semua itu didasarkan atas pe-
ngetahuan dan hikmah-Nya.

Penegasan hakikat ini mengisyaratkan bahwa
mereka mesti pasrah atas pengarahan dan pe-
ngaturan Allah. Juga merasa tenteram atas kebaik-
an dan berkah yang ada di balik pengaturan-Nya,
tidak memberikan saran, tidak tergesa-gesa dan
bereaksi terhadap apa yang menurut dugaannya
sebagai kebaikan, sebelumAllah memberinya pilih-
an. Karena, Allahlah yang memilihkan kebaikan
untuk mereka, sedang Rasulullah pun berada di
tengah-tengah mereka. Allah akan menuntun mereka
kepada kebaikan ini. Inilah yang dimaksud dengan
pengarahan.

Manusia itu suka tergesa-gesa, sedang dia tidak
mengetahui apa yang ada di balik langkahnya.
Manusia suka memberikan saran kepada dirinya
dan orang lain, padahal dia tidak tahu apakah
sar-annya itu baik atau buruk.

'Dan manusia berdoa untuk kzburuknn sebagaimarut
dia bndoa untuk lcbaiknn. Adakh m.anus'i.a itu bnsifut
tergesa-gesa." (al-Israa': 11)

Jika dia berserah diri kepada Allah, masuk ke
dalam Islam secara kaffah, rela atas kebaikau yang
dipilihkan Allah untuknya, dan merasa t6nteram
karenapilihanAllah itu lebih baik daripada pilihan-
nya serta karena Dia lebih mencintainya dan lebih
banyak memberikan kebaikan, ... niscaya dia me-
rasa tenang dan nyaman. Dia akan melintasi per-
jalanan singkat di atas planet ini dalam ketenter-
aman dan kerelaan. Namun, semua ini pun merupa-
kan karunia dan anugerah dariAllahyang diberikan
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
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Menyelesaikan Perselisihan di Antara Kaum
Mukminin
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'lika ada dua golongan dari lrang-orang mukmin
bnpaang mnkn damnilanl.ah di antara leduanya.Jika

salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya
terhndap golongan yang lnin, m"akn pnangilnh golongan

yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali

lupada perintah Allnh.Jika golongan itu telah lwmbali
(kepadn pninnh Allnh), makn dam"ailanlnh di antara

leeduanya dengan adil dan berlnku adillnh. Snungguh-

nya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Sesungguhnya zrang- orang mukmin adalah bnsaudnra.

Karena itu, damnikanl,ah di antara lredua saudaramu

dnn bnnlaoalnlt kepadn Allnh npaya knmu mndnpat
rahmat. " (al-Hujuraaf 9- 10)

Inilah kaidah hukum yang praktis untuk me-
melihara masyarakat mukmin dari permusuhan
dan perpecahan di bawah kekuatan dan per-

tahanan. Kaidah ini disajikan setelah menerangkan
berita dari orang fasik dan tidak tergesa-gesa mem-
percayainya. Juga setelah menerangkan perintah
agar berlindung di balik pemeliharaan diri dari
semangat tanpa hati-hati dalam meyakini persoalan.

Baik ayat di atas diturunkan karena alasan ter-
tentu seperti dikemukakan oleh sejumlah riwayat,
maupun sebagai tatanan belaka seperti pada kon-
disi ini, ayat ihr mencerminkan kaidah umum yang
ditetapkan untuk memelihara kelompok Islam dari
perpecahan dan perceraiberaian. Kaidah itu pun
bertujuan meneguhkan kebenaran, keadilan, dan
perdamaian. Yang menjadi pilar bagi semua ini ialah
ketalnvaan kepada Allah dan harapan akan rahmat-
Nya dengan menegakkan keadilan dan perdamaian.

Al-Qur'an menghadapi atau mengantisipasi
kemungkinan terjadinya perang antara dua ke-
lompok mukmin. Mungkin salah satu kelompok itu
berlaku zalim atas kelompok lain, bahkan mungkin
keduanya berlaku zalim dalam salah satu segi.
Namun, Allah mewajibkan kaum mukminin lain,
tentu saja bukan dari kalarrgan yang bertikai, supaya

menciptakan perdamaian di antara kedua kelom-
pok yang berperang. Jika salah satunya bertindak
melampaui batas dan tidak mau kembali kepada
kebenaran, misalnya kedua kelompok itu berlaku
zalim dengan menolak untuk berdamai atau me-
nolak untuk menerima hukumAllah dalam menye-
lesaikan aneka mas4lah yang diperselisihkan, maka
kaum mukminin hendaknya memerangi kelompok
yang zalim tersebut dan terus memeranginya
hingga mereka kembali kepada "perkaraAllah".

Adapun yang dimaksud dengan "perkara Allah"
ialah menghentikan permusuhan di antara kaum
mukminin dan menerima hukum Allah dalam
menyelesaikan apa yang mereka perselisihkan. Jika
pihak yang zalim telah menerima hukum Allah
secara penuh, kaum mukminin hendaknya menye
lenggarakan perdamaian yang berlandaskan keadil-
an yang cermat sebagai wujud kepatuhan kepada
Allah dan pencarian keridhaan-Nya.

"... 5 e s ungguhny a Allah me ny u kai 0r ang- 0r ang y ang

berlaku adil." (al-Hujuraaf 9)

Seruan dan hukum di atas diikuti dengan sen-

tuhan atas kalbu orang-orang yang beriman dan
tuntutan supaya menghidupkan ikatan yang kuat di
antNa mereka. Yaitu, ikatan yang menyatukan
mereka setelah bercerai-berai, yang menautkan
kalbu mereka setelah permusuhan, mengingatkan
mereka supaya bertakwa kepada Allah, dan meng-
isyaratkan perolehan rahmat-Nya yang diraih de-

nganketakwaan,'

"Sesungguhnya zrang-zrang mukmin adalah ber-

saudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua

saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya
knmu mendapat rahmat." (al-Hujuraail 10)

Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya
rasa cinta, perdamaian, kerja sama, dan persatuan

menjadi landasan utama'masyarakat muslim. Hen-
daldah perselisihan atau perang merupakan anomali
yang mesti dikembalikan kepada landasan tersebut
begitu suatu kasus terjadi. Dibolehkan merrlerangi
kaum mukminin lain yang bertindak zalim /kepada

saudaranya agar mereka kembali kepada \arisan
muslim. Juga agar mereka melenyapkan ariomali
itu berdasarkan prinsip dan kaidah Islam. Itulah
penanganan yang tegas dan tepat.

Di antaratuntutankaidah di atas ialah tidakber-
maksud melukai orang dalam kancah penegakan

hukum, tidak membunuh tawanan, tidak meng-
hukum orang yang melarikan diri dari perang dan
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menjatuhkan senjata, dan tidak mengambil harta
pihak yang melampaui batas sebagai ghanimah.
Sebab, tujuan memerangi mereka bukanlah untuk
menghancurkannya. Tetapi, unfuk mengembalikan
mereka ke barisan dar! merangkulnya di bawah
bendera persaudaraan Islam.

Prinsip utama dalam sistem umat Islam ialah
hendaknya kaum muslimin di berbagai belahan
dunia memiliki satu kepemimpinan. Sehingga, jika
telah berbaiat kepada seorang imam, maka imam
yang kedua wajib dibunuh, sebab dia dan para pen-

dukungnya dianggap sebagai kelompok yang mem-
berontak terhadap kelompok lun (bughal. Kaum
mukminin hendaknya memerangi kelompok itu di
bawah pimpinan imam. Berdasarkan atas prinsip
ini, Imam Ali r.a. bangkit untuk memerangi'bughat
dalam Peristiwa Unta dan Peristiwa Shifin.

Ali memerangi mereka bersama kelompok sahabat

Nabi saw. lainnya yang mulia. Namun, sebagian
mereka tidak ikut berperang, di antaranya Sa'ad,
Muhammad bin Maslamah, Usamah bin 7-ud, dan
Ibnu Umar. Mereka tidak ikut serta mungkin karena
bagi mereka belum jelas sisi kebenarannya pada
saat itu, sehingga mereka memandangnya sebagai
fitnah. Atau, karena mereka beralasan seperti yang
dikemukakan Imam al-Jashshash, "Mungkin karena
mereka memandang cukup dengan ImamAli dan
tentaranya, sehingga tidak membutuhkan keserta-
an dirinya, lalu mereka memilih berpangku tangan
dari masalah ifu."

Kemungkinan pertama lebih sahih. Hal ini di-
tunjukkan oleh sejumlah riwayat tentang pernyata-
an mereka. Juga ditunjukkan oleh keterangan yang
meriwayatkan bahwa Ibnu Umar menyesal karena
tidak ikut berperang bersama Imam Ali.

Meskipun prinsip di atas telah ditegakkan, nash
Al-Qur'an memungkinkan penerapan prinsip ini
dalam berbagai situasi dengan beberapa penge-
cualian yang memungkinkan adanya dua imam
atau lebih di wilayah negara umat Islam yang
berlainan dan yang berjauhan. Ini adalah kondisi
darurat dan pengecualian dari prinsip di atas.
Kewajiban kaum muslimin ialah memerangi ke-
lompok pemberontak, jika kelompok ini meme-
rangi imam yang satu dan jika sekelompok muslim
membangkang pemimpin muslim lain, tetapi tidak
memeranginya. Kewajiban kaum muslimin ialah
memerangi pemberontak, jika mereka unjuk ke-
kuatan kepada salah seorang imam muslim lain
tatkala adanya beberapa imam sebagai benhrk ke
kecualian. Para imam hendaknya bersatu untuk

memerangi kelompok itu hingga dia kembali ke-
pada hukum Allah. Demikianlah perlakuan nash Al-
Qur'an dalam segala situasi dan kondisi.

Jelaslah bahwa sistem ini merupakan sistem pe-

negakan hukum dan penyerangan terhadap ke-
lompok pemberontak agar dia kembali kepada
hukum Allah. Iarmerupakan sistem yang men-
dahului upaya-upaya manusia lainnya dalam bidang
ini. Sistem itu memiliki kesempurnaan dan jauh dari
kekurangan dan cela yang jushu tampak jelas pada

berbagai upaya manusia yang terbatas dan serba
kekurangan, yang telah diupayakannya dalam
berbagai eksperimen yang lumpuh.

Di samping itu, sistem ini pun bersih, amanah,
dan benar-benar adil. Sebab, penetapan keputusan
kepada hukum Allah tidaklah terkontaminasi oleh
kepentingan pribadi dan hawa nafsu, dan tidak
terkait dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi,
umat manusia yang papa ini malah mencari-cari
jalan, terpincang-pincang, tergelincir, dan tersung-
kur, padahal di depannya adajalan terang yang telah
disiapkan lagi lurus.

Haram Mengolok-olok, Mencela,
dan Memanggil dengan Pangilan yang Buruk

G\:'KJwi'Xri'i;s:t'Wtiift"
Y;t{ j"--AZf XJ{;{4"y;c;si"#
:*:{'t;irAi?*"1,;3,:rfi.f L,V6{J*.:A

&i';$?;V&6i;;
"Hai orang.orangyang bnimnn, janganlah suatu knum
mengolok-olokknn kaum yang lain (laorut) boleh jadi
merekn (yang diohk-ol.okkan) lebih baik dari mereka

(y ang mengo h k- o lo kknn).Jangan puln w anita -w anita
(mengolok-olok:kan) wanita lain (knrma) bgleh jadi
wanitn-w anita (yang dipuoln k-o lnklun) lzbih baik dmi
wanitn (y ang mmgolnk- olnl:,knn).Janganlnh kpmu mm-
cela dirimu sendiri dan janganl"ah kamu pahgil-me-
mnnggil dengan gel"ar -gel"ar yang buruk. S ebu:ruk- buruk
panggil"an iakh (pangglkn) yang buruk sesudah iman.
Dan, barangsta|a yng tidak bertobat, makt merekn

itulah orang-orang yang <alim." (al-Hujuraat 11)

Masyarakat unggul yang hendak ditegakkan
Islam dengan petunjuk Al-Qur'an ialah masyarakat
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yang memiliki etika yang luhur. Pada masyarakat
itu setiap individu memiliki kehormatan yang tidak
boleh disentuh. Ia merupakan kehormatan kolek[f.
Mengolok-olok individu mana pun berarti meng-
olok-olok pribadi umat. Sebab,Lseluruh jamaah itu
satu dan kehormatannya pun satu.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an memberitahukan
etika tersebut melalui panggilan kesayangan, "Hai
zrang-orang yang beriman." Dia melarang suatu
kaum mengolok-olok kaum yang lain, sebab boleh
jadi lakilaki yang diolokolok itu lebih baik dalam
pandangan Allah daripada yang mengolok-olok.
Mungkin juga wanitayang diolokolok itu lebih baik
dalam pertimbangan Allah daripada yang meng-
olokolok.

Ungkapan ayat mengisyaratkan secara halus
bahwa nilai-nilai lahiriah yang dilihat laki-laki dan
wanita pada dirinya bukanlah nilai hakiki yang di-
jadikan pertimbangan oleh manusia. Di sana ada
sejumlah nilai lain yang tidak mereka ketahui dan
hanya diketahui Allah serta dijadikan pertimbangan
oleh sebagian hamba. Karena itu, kadang-kadang
orang kaya menghina orang miskin, orang kuat
menghina orang lemah, dan orangyang sempurna
menghina orang yang cacal Kadang-kadang orang
pandai yang profesional menghina orang lugu yang
hanya jadi pelayan. Kadang-kadang orang yang
beranak menghina orang yang mandul dan yang
hanya dapat mengurus anak yatim. Kadang wanita
cantik menghina wanita buruk, pemudi menghina
nenek-nenek, wanita yang sempurna menghina
wanita yang cacat, dan wanita kaya menghina yang
miskin. Hal-hal di atas dan perkara lainnya me-
rupakan nilai duniawi yang tidak dapat dijadikan
ukuran. Timbangan Allah dapat naik dan turun
bukan oleh timbangan duniawi itu.

Al-Qur'an tidak cukup dengan menyampaikan
isyarat ini, bahkan menyentuh emosi persaudaraan
atas keimanan. Al-Qur'an menceritakan bahwa
orang{rang yang beriman ifu seperti safu tubuh.
Barangsiapa yang mengolok-oloknya, berarti
mengolokolok keseluruhannya,'Janganlnh kamu
mmcel.a dirimu smdirL" Al-lumatberarti aib. Tbtapi,
kata itu memiliki gaung dan cakupan yang mene-
gaskan bahwa ia bersifat lahiriah, bukan aib yang
bersifat maknawiah.

Termasuk mengolok-olok dan mencela ialah
memanggil dengan panggilan yang tidak disukai
pemiliknya serta dia merasa teihina dan ternoda
dengan panggilan itu. Di antara hak seorang muk-
min yang wajib diberikan mukmin lain ialah dia

tidak memanggilnya dengan sebutan yang tidak
disukainya. Di antara kesanfunan seorang mukmin
ialah dia tidak menyakiti saudaranya dengan hal
semacam ini. Rasulullah telah mengubah beberapa
nama dan panggilan yang dimiliki orang sejak
jahiliah, karena nama atau panggilan itu menying-
gung dan mencelaperasaannya yang lembut dan
hatinyayang mulia.

Setelah ayat di atas mengisyaratkan nilai-nilai
yang hakiki menurut pertimbangan Allah dan se-

telah menyentuh rasa persaudaraannya, bahkan
perasaan bersatu dengan diri yang satu, ayat se-

lanjutnya mengusik konsep keimanan dan me-
wanti-wanti kaum mukminin agar jangan sampai
kehilangan sifatyang mulia, menodai sifat itu, dan
menyalahinya dengan melakukan olokolok, cacian,
pemanggilan yang buruk.

"S eburuk- buru k panggilan ialnh (p angilnn) y ang

buruk sesudah iman." Pemanggilan itu bagaikan
murtad dari keimanan. Ayat ini mengancam de-
ngan memandangnya sebagai kezaliman, padahal
kezaliman itu merupakan kata lain dari syirik , 'Dan
barangsiapa yang tidak bertobat, maka mrekn itul.ah
urang-zrang |ang zalim." Demikianlah, ayat-ayat di
atas telah mencanangkan prinsip-prinsip kesan-
tunan diri bagi masyarakatyang unggul dan mulia
tersebut.

Haram Berburuli Sangka, Ghibah,
dan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain

\;si;,r,51$Gt'3'tffiV6ii(\i
JbfrL5t2;&IJd:li:t*t;
4$6iLy_:i,,i5l6$q#e|y:'*u

ae^t; '"+f?
"Hai or'a71g- orang y ang beriman, j auhilah lubanyaktn
dari prasartgle6 sesungguhnya sebagian prasangka itu
adal"ah dosa.Janganlnh knmu mencari- cari kesalalmn

orang lain dan j anganlnh s eb agian knmu mengunl tng
sebagian yang l"ain. Sukakah salah seorang di antara
knmu memaknn daging saudaranya yang sudah mati?
Maka, tentulah kamu merasa jyik kepadanya. Dan,
bertakwalnh kepadn Alkh. Sesungguhnya All"ah Maha
Penuimn tobat l"agi Maha Penyayang. "(al-Hujuraat:
12)
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Ayat ini pun menegakkan jalinan lain pada ma-

sy'arakat yang utama lagi mulia ini seputar kemulia-
an individu, kehormatannya, dan kebebasannya
sambil mendidik manusia dengan ungkapan yang

menyenfuh dan menakjubkan tentang cara mem-
bersihkan perasaan dan kalbunya.

Untaian surah dimulai dengan panggilan ke-
sayangan, "Hai orang-orang yang beriman. "Lalu ayat
menyuruh mereka menjauhi banyak berprasangka.

Sehingga, mereka tidak membiarkan dirinya di
rampas oleh setiap dugaan, kesamaran, dan ke-
raguan yang dibisikkan orang lain di sekitarnva.
Ayat itu memberikan alasan , "Sesunguhnya sebagian

prasangka itu adnlah dosa."
Tatkala larangan didasarkan atas banyak ber-

prasangka, sedang afurannya menyebutkan bahwa
sebagian prasangka itu merupakan dosa, maka
pemberitahuan dengan ungkapan ini intinya agar
manusia menjauhi buruk sangka apa pun yang akan

menjerumuskannya ke dalam dosa. Sebab, dia
tidak tahu sangkaannya yang manakah yang me-

nirnbulkan dosa. 1

Dengan cara inilah, Al-Qur'an membersihkan
kalbu dari dalam agar tidak terkontaminasi dengan
prasangka buruk, sehingga seseorang terjerumus
ke dalam dosa. Tetapi, Al-Qur'an membiarkannya
tetap bersih dan terbebas dari bisikan dan keraguan
sehingga menjadi putih. Dia menyayangi saudara-
nya tanpa dibarengi prasangka buruk. Hatinya
bersih tanpa terkotori keraguan dan kesangsian;
dan hatinya tenteram tanpa terkotori kegelisahan
dan gundah. Alangkah nyamannya kehidupan dalam
masyarakat yang terbebas dari aneka prasangka.

Namun, persoalannya dalam Islam tidak ber-
henti sampai di sana, pada atmosferyang mulia dan
elok tatkala membina hati dan perasznn. Bahkan,
nash di atas menegakkan prinsip berinteraksi dan
jalinan seputar hak-hak orang lain yang hidup dalam
masyarakatnya yang bersih. Sehingga, mereka
tidak memperlakukannya .dengan prasangka dan
menghukuminya dengan keraguan.

Prasangka tidak menjadi landasan bagi ke-
putusan mereka. Bahkan, ia mesti lenyap dari
masyarakat tersebut dari sekitar mereka. Rasu-
lullah bei'sabda,

'Jikn knmu bnprasangka, ia takkan terwujud."(HR
Thabrani)

Hadits'ini berarti manusia senantiasa bebas dan
terpelihara hak-haknya, kebebasannya, dan segala
ekspresinya, sebelum nyata benar perbuatan yang

berisiko hukum. Sangkaan yang beredar di kalang-
an mereka tidaldahcukup unhrk dijadikan landasan
penetapan sanksi.

Adakah pemeliharaan kemuliaan manusia, ke-

bebasannya, hak-haknya, dan ungkapannya seperti
yang ditegaskan nash ini? Sejauh manakah ke-

kaguman orang terhadap negara yang paling
demokratis dan bebas serta paling menjaga hak-
hak manusia, jika dibandingkan dengan apa yang

diberitahukan oleh A1-Qur'anul-Karim kepada
orang{rang beriman yang dijadikan landasan dan

diaktualisasikan oleh masyarakat Islam setelah se-

belumnya menjadi realitas dalam kalbu?
Kemudian berkaitan dengan penjaminan ter-

ciptanya masyarakat tersebut, disajikanlah prinsip
lain yang berkaitan dengan menjauhi prasangka,

"Dan janganlah knmu mencari-cari lusalahnn orang

lain. " Tai ossuskadang-kadang merupakan kegiatan
yang mengiringi dugaan dan kadang-kadang se-

bagai kegiatan awal untuk menyingkap aurat dan
mengetahui keburukan. Al-Qur'an memberantas
praktik yang hina ini dari segi akhlak guna mem-
bersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk
itu, yang hendak mengungkap aib dan keburukan
orang lain.

Pemberantasan ini sejalan dengan tujuan Al-
Qur'an yang hendak membersihkan akhlak dan
kalbu. Namun, persoalan ihr memiliki dampakyang
lebih jauh daripada hal tersebut. Yaitu, menjadi
salah satu prinsip Islam yang utama dalam sistem
kemasyarakadn dan dalam penerapan serta
aplikasi hukum.

Manusia memiliki kebebasan, kehormatan, dan
kemuliaan yang tidak boleh dilanggar dengan cara
apa pun dan tidak boleh disentuh dalam kondisi apa
pun. Pada masyarakat Islam yang adil dan mulia,
hiduplah manusia dengan rasa aman atas dirinya,
rasa aman atas rumahnya, rasa aman atas ke-
rahasiaannya, dan rasa aman atas aibnya. Tidak ada
satu perkara pun yang menjusffikasi pelanggaran
kehormatan diri, rumah, rahasia, dan aib. Bahkan,
jika terjadi pembunuhan yang berimplikasi pada
penegiLan hukum, maka tidak dibolehkan men-
cari-cari kesalahan manusia.

Manusia hendaklah dipandang lahiriahnya.
Tidak ada seorang pun yang berhak menghukum
atas batiniahnya. Tidak ada seorang punyang dapat
menghukum manusia kecuali berdasarkan penyim-
pangan dan kesalahan yang tampak. Seseorang
tidak boleh menyangka atau mengharapkan, atau
bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan



Juz XXVI: al-Ahqaaf s.d. Qaaf (420) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an X

suatu penyimpangan secara sembunyi-sembunyi,
lalu diselidiki untuk memastikannya. Yang boleh
dilakukan atas manusia ialah menghukum mereka
saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai
jaminan lain yang telah ditetapkan oleh nash ber-
kaitan dengan setiap kesalahannya.

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Abu Bakar bin
Abi Syaibah menceritakan dari Abu Mu'awiyah,
dari al-'Amasy, dari ZaidbinWahab bahwa Ibnu
Mas'ud datang. Tiba-tiba dikatakan kepadanya,
"Dari janggut orang ini menetes khamar." Abdullah
bin Mas'ud berkata, "Kita dilarang mencari-cari
kesalahan orang. Jika jelaslah kepada kita kesalah-
annya, barulah kita menghukumnya."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata,
'Janganlah kamu mencaricari kesalahan orang lain.

Peganglah apa yang terlihat olehmu dengan jelas

dan biarkanlah apa yang disembunyikan Allah."
Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan

dengan sanadnya dari Dijin, sekretaris Uqbah, ia
berkata kepada Uqbah, "Kami punya tetangga yang

suka meminum khamar. tralu aku meminta bukti
unhrk dapat menghukum mereka. " Uqbah berkata,
'Jangan berbuat demikian, tetapi nasihatilah
mereka dan berilah ancaman." Dijin melaksanakan
sarannya, tetapi mereka tetap melakukannya.
Akhirnya, Dijin menemui Uqbah kembali seraya
berkata, "Aku telah melarang mereka, namun
mereka tidak mau berhenti. Karena itu, aku me-

minta bukti untuk menghukumnya."'Uqbah ber-
kata, "Hus, jangan lakukan itu, karena aku men-
dengar Rasulullah bersab da, 'Barangsiapa yang me-

nutupi aib seorang mukmin, dia bagaikan mengali
anak y ang dikubur hidup - hidup dari kuburnya. "'

Sufoan atsTsauri meriwayatkan dari Rasyid bin
Sa'ad, dari Mu'awiyah bin Abi Su{yan, bahwa Rasu-

lullah bersab da, 'Iil{n l(nmu menyelidiki aib m.anusia,

berarti knmu mmcelakakan merekn atau kamu nyaris

mmcelnknlan mnelw."Abud Darda berkata, "Ifulah
ungkapan yang didengar Mu'awiyah dari Rasu-

lullah. Semoga Allah memberi manfaat baginya
melalui ungkapan itu."

Demikianlah nash Al-Qur'an mengambil jalan-

nya dalam tatanan praktis bagi masyarakat Islam.' 
Tatanan itu tidak hanya membina hati dan mem-
bersihkan kalbu. Namun, menjalin aneka kehor-
matan manusia, hak-haknya, dan kemerdekaannya.
Sehingga, tidak boleh disentuh, baik dari dekat
maupun dari jauh, karena suatu kekeliruan atau

kesamaran.
Alangkah jauhnya dimensi tatanan itu, alangkah

tinggi cakrawalanya, dan alangkah mengagum-
kannya jika dibandingkan dengan sistem demok-
rasi dan kebebasan negaramanapun dalammeme-
lihara hak-hak manusia setelah 14 abad yang lalu.

Setelah itu, ditampilkanlah larangan ghibah
dalam ungkapan yang menakjubkan yang dicipta-
kan Al-Quranul-Karim,'Janganlah sebagian kamu

menggunjing sebagian yang lnin. Suknknh sal"ah seorang

di antara kamu memakan daging saudaranya yang

sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jriik
kzpadanya."

Janganlah sebagian kamu menggunjing seba-
gian yang lain. lalu, tergelarlah pemandangan yang

mengusik diri yang paling kebal sekalipun dan
mengusik perasaan yang paling kuat sekalipun.
Yaifu, pemandangan di mana seorang saudara me-

makan daging saudaranya yang sudah mati. Ke-
mudian dengan cepatnya menyeruak bahwa mereka
tidak menyukai perbuatan yang menjijikkan ini.
Dan jika demikian, berarti mereka membenci
umpatan.

Kemudian rangkaian larangan berprasangka,
mencari-cari kesalahan, dan ghibah diakhiri dengan

mengusik perasaan ketakwaan mereka. Juga meng-

isyaratkan agar barangsiapa yang melakukan se-

bagian dari perbuatan ini, hendaknya dia segera
bertobat dan menjemput rahmat-Nya, "Dan
bertakwalnh kepada Allnh. Sesungguhnya Allnh Mah^a

Penerima tobat lngi Mah.a Penyayang."

Nash ini merambatke dalamkehidupan masya-

rakat muslim. l-alu, mengikat kemuliaan manusia
dan menjadikannya sebagai etikayang merasuk ke
dalamjiwa dan kalbu. Kemudian Rasulullah mene
gaskan hal ini sejalan dengan uslub Al-Qur' an yang

menafrjubkan guna menimbulkan kebencian dan
rasa jijik terhadap wujud ghibah yang yang tidak

- disukai itu melalui hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud. Disebutkan oleh Abu Dawud bahwa
al-Qa'nabi menceritakan dari Abdul AzizbnM*
hammad, dari al-'Ula', dari ayahnya, dari Abu
Hurairdh, bahwa Rasulullah ditanya, "Hai Rasu-

lullah, apakah*hibah itu?" Nabi saw. menjawab,
"Kamu menceritakan saudaramu mengenai apa
yang tidak disukainya." Beliau ditanya, "Bagaimana

menurut engkau jika yang dikemukakan itu ada
pada dirinya?" Nabi saw. menjawab,

'tikn yang knmu katakan itu ada pada dirinya, berarti

kamu mengumpatnya.Jika tidak ada pada dirinya,
berarti kamu telah berdusta tentang dia." (HR
Tinnidzi)
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Abu Dawud mengatakan bahwa Musaddad dari
Yahya, dari Sufyan, Ali ibnul-Aqmar, dari Abu
Hudzaifah, dariAisyah r.abahwa ia berkata kepada
Nabi saw, "Cukuplah anu dan anu untuk mening-
galkan Shafi yah. " (lVlenurut Musaddad, maksud-
nya tubuh Shafiyah yang pendek). Makam Nabi
saw. bersabda, "Engkau telah melontarkan sebuah
pernyataan yang apabila dicampurkan dengan air
samudera, niscaya berbaur dengannya." Aisyah
berkata, "Aku mengisahkan seseorang kepada
beliau." Nabi bersabda, "Aku tidak suka men-
ceritakan seseorang, padahal diriku anu dan anu."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya
dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda,
'Tatkala dimikrajkan, aku melihat suatu kaum yang
berkuku tembaga. Mereka mencakari wajah dan
dadanya. Aku bertanya, Jibril, siapakah mereka
itu?'Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang yang

suka memakan daging manusia dan menodai
kehormatannya."'

Tatkala Ma'iz mengakui perzinaawryadengan al-

Ghamidiyah, Rasulullah lalu merajam keduanya
setelah pengakuan itu guna membersihkan kedua-
nya. Nabi saw. mendengar seseorzurgyang berkata
kepada temannya, 'Apakah kamu tidak melihat
orang yang telah ditutupi Allah, lalu tidak menye-
rahkan dirinya untuk dilempari seperti kepada
anjing?" Nabi saw. melanjutkan perjalanannya hingga
melihat bangkai keledai. Beliau bersabda, "Di mana
si Fulan dan si Fulan? Turunlah, dan makanlah
bangkai keledai ini!" Keduanya berkata, 'Ya Rasu-

lullah, semogaAllah mengampuni engkau. Apakah
ini boleh dimakan?" Nabi saw. bersabda,

"Apa yang knmu raih dari saudaramu barwan (mak-

sudnya ghibah, lebih buruk dnripadn banglni ini. Demi
ht Yang mmguasai Muhnmmad, sungguh dia (Ma'iz)
seknrang tmgah meny elnm di sal.ah satu sungai surga. "
(HR Ibnu Katsir)

Melalui penanganan yang kokoh inilah, Al-Qur'an
membersihkan dan meninggikan masyarakat mus-
lim. Sehingga, berbuah dengan kehiliman yang
menjalar di mukabumi dan contohyang mewujud
dalam realitas sejarah.

Islam dan Iman serta Dampa^knya dan Karunia
yang Terkandung di Dalamnya

Setelah menyampaikan seruan-seruan yang
berulang-ulang kepadd orang yang beriman ini;
membawa mereka ke cakrawala etika individual
serta sosial yang tinggi dan elok; menegakkan

tradisi yang kuat seputar jaminan kemulian, ke-
bebasan, dan kehormatan; dan menjamin semua ini
dengan perasaan yang ditebarkan ke dalam jiwa

mereka melalui pengharapan kepada Allah dan
ketalnvaan kepada-Nya, .. maka diserulah seluruh
umat manusia dengan segala ras dan warna kulit-
nya untuk dikernbalikan ke pangkal yang satu dan
kepada timbangan yang satu. Yaitu, timbangan
yang digunakan untuk menilai kelompok terpilih
yang naik ke puncakyang tinggl,

Gi K% u-\, fi g Kcr6y- 3()i1\i.

ab^t.! . 9,.+rye
"Hai manusin, sesungguhny a Kami mmcip taknn kamu
d.ari seorang lnki-laki d.an seorang wanita serta men-

j adikan kamu b erb angs a- bangsa dan b er suku - s uku
supaya kamu saling mengenal. Sesunguhnya lrang
yang paling mulia di antara knmu di sisi Allnh ialnh
orang yang paling bertakwa di antara lumu. Sesung-

guhnya Allah Mahn Mengetahui lngi Mahn Mmgmnl. "
(al-Hujuraau 13)

Hai manusia! Hai orangorang yang berbeda ras
dan warna kulitnya, yang berbeda-beda suku dan
kabilahnya, sesungguhnya kalian berasal dari
pokok yang satu. Maka, janganlah berikhtilaf,
janganlah bercerai-berai, janganlah bermusuhan,
dan janganlah centang-perenang.

Hai manusia, Zat yang menyerumu dengan
seruan ini adalah ZatYang Telah menciptakan
kamu dari jenis lakiJaki dan wanita. Dialah yang
memperlihatkan kepadamu tujuan dari mencipta-
kanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Tujuan-
nya bukan unfuk saling menjegal dan bermusuhan,
tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Ada-
pun perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan
watak dan akhlak, serta perbedaan bakat dan
pqt€nsi merupakan keragaman yang tidak perlu
menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun,

lirstru untuk menimbulkan kerja sama supaya bang-
Itit dalam memikul segala tugas dan memenuhi se-

gala kebutuhan.
Warna kulit, ras, bahasa, negara, dan lainnya

tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya
ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan
mengetahui keutamaan manusia. Yuttt, "S esungguh-

nya lrang lang paling mulia di entara knmu di sisi

Allah ialah lrang yang paling bertakwa di antara
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kamu."Orang paling mulia yang hakiki ialah yang

mulia menurut pandangan Allah. Dialah yang me-

nimbangmu, berdasarkan pengetahuan dan berita
dengan aneka nilai dan timbangan. "Sesungguhnya

Alkh Malm Mengetahui lngi Maha Mengenal."
Dengan demikian, berguguranlah segala per-

bedaan, gugurlah segala nilai. l-alu, dinaikkanlah
satu timbangan dengan satu penilaian. Timbangan
inilah yang digunakan manusia untuk menetapkan

hukum. Nilai inilah yang harus dirujuk oleh umat
manusia dalam menimbang.

Demikianlah seluruh sebab pertengkaran dan
permusuhan telah dilenyapkan di bumi dan seluruh
nilai dipertahankan manusia telah dihapuskan.
lalu, tampaklah dengan jelas sarana utama bagi
terciptanya kerja sama dan keharmonisan. Yaitu,

ketuhanan Allah bagi semua dan terciptanya mereka

dari asal yang satu.
Kemudian naiklah satu panji yang diperebutkan

semua orang agar dapat bernaung di bawahnya.

Yaitu, panji ketakrvaan di bawah naungan Allah'
Inilah panji yang dikerek Islam untuk menyelamat-
kan umat manusia dari fanatisme ras, fanatisme

daerah, fanatisme kabilah, dan fanatisme rumah.
Semua ini merupakan kejahiliahan yang kemudian
dikemas dalam berbagai model dan dinamai de-

ngan berbagai istilah. Semuanya merupakan ke-
jahiliahan yang tidak berkaitan dengan Islam.

Islam memerangi fanatisme jahiliah ini serta
segala sosok dan benhrknya agar sistem Islam yang

manusiawi dan mengglobal ini tegak di bawah satu

panji, yaitu panji Allah. Bukan panji negara, bukan
panji nasionalisme, bukan panji keluarga, dan bukan
panji ras. Semua itu merupakan panji palsu yang

tidak dikenal lslam.
Rasulullah bersabda,

"Kamu semua merupaknn leeturunan Adam dan Adam

diciptakan dari tanah. Hendaklah suatu kaum me-

nahnn diri dnri munbanggaknn nmek moyangnya, atnu

iadilah knlian makhluk yang lebih remeh bagt Allah
'daripadn 

ju'lan."(HR Abu Bakar al-Bazzax)

Nabi saw. bersabda ihwal fanatisme jahiliah,

"TinqAalknnLah ia karena muupaknn bangkai. "(HR
Muslim)

Inilah prinsip yang menjadi fondasi masyarakat
Islam. Yaitu, masyarakat yang manusiawi dan men-

dunia, yang senantiasa dibayangkan aktualisasinya
dalam suatu warna. Tetapi, kemudian ia memudar
sebab tidak menempuh satu-s4tunya jalan yang

mengantarkan ke jalan lurus, yaitu jalan menuju

Allah. JuCa karena masyarakat itu tidak berdiri di
bawah satu-satunya panji yang mempersatukan,
yaitu panjiAllah.

Pada akhir .,rruft"Oi.u.iif.-lah penjelasan ihwal
hakikatkeimanan dan nilainya dalam membantah
orang{rang Badui yang berkata, "Kami beriman",
padahal mereka tidak memahami hakikatkeiman-
an. Juga membantah orang-orang yang memberi-
kan harapan kepada Rasulullah bahwa mereka akan

masuk Islam, padahal mereka tidak dapat mem-
berikan harapan itu. Karena, Allahlah yang meng-
anugerahkan keimanan kepada hamba-hamba-Nya,
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"0rang-orang Arab Badui itu berkata, 'Kami telah

beriman.' Kataknnlnh (kepada muekn), "Kamu belum

beriman, tunpi latalunlnh, 'Kami telnh tunduk', knrena

im"an itu belum masuk k dnlnm h.atimu.Jika knmu tant

lftpada Alkh dnn Rnsul-Nya, Dia tiada aknn mengu'

..rangi sedikit pun (pahaln) amalnnmu. Sesungguhnya

Allah Mahn Pengampun lagt Maha Penyayang.' Se-

sungguhny a nrang- nrang y angluiman hany alnh orang-
', nrang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian merekn tidnk ragu-ragu d.an merekn beryihnd

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah,
mereka itulah orang-rrang yang benar. Katakanlah
(lnp od" mu e kn), Ap aknh knmu aknn mnnb uitahukan
lcepada Alkh tentang agamamu (fuyakinanmu), padn-

hnl Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa

yang adn di bumi snta Allnh Mah.a Mengetahui seagal.a

sesuatu ?' Mnekn telnh muasa mnnbui nikmnt lcepada'
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mu dengan keislaman merekn. Kataknnlnh, tanganlah
kamu merasa tel"ah memberi nikmat kepadaku dengan
lceislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melim-
pahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu
kepada keimanan j ika kamu adalnh zrang- zrang y ang
benar.' Sesunguhnya Alkh mengetahui apa yang gaib
di langit dnn di bumi. Dan, Dia Maha Melihat apa
y ang knmu kerj akan." (al-Hujuraat: 14- 18)

Ayat itu diturunkan berkenaan dengan orang
Badui dari bani Asad. Pada awal mereka masuk Islam,
mereka berkata, "Kami beriman." Mereka juga mem-
berikan harapan kepada Rasulullah. Mereka berkata,
"Kami telah masuk Islam. Orangorang Badui me-
merangimu, padahal kami tidak memerangimu:"

Allah hendak memberi tahu mereka akan hakikat
perkara yang ada dalam dirinya saat mereka me-
lontarkan pernyataan itu. Allah menjelaskan bahwa
mereka masuk Islam karena kalah, dan Islamnya ihr
belum sampai ke kalbunya hingga mencapai mar-
tabat keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat
keimanan belum lagi mengendap dalam hati mereka
dan belum terserap oleh nyawa mereka,

"...Katakanlah (kepada mereka), 'Kamu belum ber-
iman, tetapi kanlmnlah, 'Kami telah tunduk', karenn
iman itu belum masuk ke dalam hatimu.'...."

Meskipun begitu, karunia Allah menghendaki
untuk membalas setiap amal shleh yang mereka
lakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah Islam
yang nyata, yang menyatu dengan kalbu, lalu
mengendap menjadi keimanan yang kuat dan
menenterarnkan. Cukup Islam inilah untuk menilai
amal saleh mereka. Sehingga, tidak disia-siakan
seperti disia-siakannya amal kaum kafr dan pahala-
nya yang ada di sisi Allah tidak dikurangi sedikit pun
selama mereka berada dalam ketaatan dan ke-
pasrahan,

"...Dan jika lwmu taat kepada All"a,h dnn Rasul-llya,
Dia tiada alan mengurangt sedikit pun (pahnln),airnl-
anmu...."

Hal itu karena Allah lebih dekat dengan am-
punan dan rahmal Maka, diterimalah hamba mulai
dari langkah pertama, diridhai pula ketaatan dan
kepasrahannya, hingga kalbunya merasakan ke-
imanan dan ketenterarnan,

"...Sesungguhnya Alkh Maha Pengampun lagi Mahn
Peny ay ang. "' (al-Hujur aat: 14)

Kemudian Allah menjelaskan hakikat keimanan
kepada mereka.

"S e sunggu hny a orang- zrang y ang b eriman hany alah
zrang-orang yang beriman kepada Allah dan Rnsul-
Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka
berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan
Allah, mereka itulah orang-zrang yang benar." (al-
Hujuraail 15)

Iman berarti riembenarkannya kalbu terhadap
Allah dan Rasul-Nya; membenarkan yang tidak
bercampur dengan keraguan dan kebimbangan;
membenarkan yang menenteramkan, kokoh, sem-
purna, dan tidak menimbulkan kegelisahan; mem-
benarkan yang dapat mendorong seseorang ber-
jihad dengan harta dan nyawanya di jaian Allah. Jika
kalbu telah'merasakan lezatnya keimanan dan
kegandrungan kepadanya serta telah mengakar,
niscaya akan mendorong untuk mewujudkan ke-
benaran itu di luar kalbu. Yakni, dalam aneka praktik
persoalan dan dalam realitas kehidupan.

Seseorang takkan sanggup menahan pemisahan
antara gambaran keimanan yang ada dalam perasa-
annya dan gambaran realitas yang ada di sekitar-
nya. Sebab, pemisahan ini akan menyakitinya dan
menohoknya setiap saat. Karena ifu, dia pun ber-
gerak untuk berjihad di jalan Allah dengan harta
dan nyawa. Itulah gerakan murni yang bersumber
dari hati seorang mukmin. Gerakan ini dimaksud-
kan untuk merealisasikan sosok cemerlang yang
ada dalam kalbunya agar tampak terejawantah dalam
realitas kehidupan dan di kalangan manusia.

Permusuhan antara kaum mukminin dengan
kehidupan jahiliah yang ada di sekitarnya meru-
pakan permusuhan yang esensial yang tumbuh dari
ketidakmampuan menciptakan kehidupan yang
menyafukan sosok keimanan dan realitas ke-
hidupan nyata. Juga disebabkan ketidakmampuzrr
seseorang untuk menjabarkan sosok keimanan
yang sempurna, elok, dan lurus ke dalam dunianya
yang nyata, praktis, berkekurangan, tercela, dan
menyimpang. Karena itu, dia mesti melakukan
perang antara dirinya dan orang jahiliah yang ada
di sekitarnya sehingga kejahiliahan ini menyukai
sosok keimanan dan kehidupan imani.

'Mereka itulah orang-lrang yang benar." OrNtg-
orang yang benar akidahnya. Orang-orang yang
benar tatkala mereka berkata, "Sesungguhnya mereka
ifulah orang yang beriman." Jika perasaan-perasaan
tersebut belum tertanam dalam kalbu dan dampak-
nya belum terwujud dalam realitas kehidupan,
berarti keimanan itu belum ada. Maka, kebenaran
akidah dan pengakuan atasnya belum lagi tercipta.
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Kita berhenti sejenak di depan penjagaan yang
melintang pada ayat,

" S e sunggu hny a 0 r ang- zrang ] ang b er iman hany alah
zrang-zrang yang beriman lcepada Allah dan Rasul-
Nya. Kemudian merekn tidak ragu-ragu....' (al-Hu-

juraat: 15)

Ia bukan sekadar ungkapan. Namun, merupakan
sentuhan terhadap pengalaman perasaan yang
nyata dan penanganan terhadap kondisi yang ada
pada diri, bahkan setelah diri itu beriman. "Kemu-
dian merelca tidak ragu-ragu."

Penjagaan ini mirip dengan penjagaan pada fir-
man Allah, "Sesungguhnya zrang-orang yang berlcata,

'Rnbb kami adalah Alkh*.', leemudian merekn ber-

istiqamnh. "Tidal adanya keraguan dan keteguhan
dalam memegang pernyataan, "Rnbb knmi adalnh
Allah", mengisyaratkan sesuafu yang kadang-
kadang menggoyahkan jiwa seorang mukmin yang
berada di bawah pengaruh pengalaman yang keras
dan ujian yang sulit, yaitu kegamangan dan ke-
kacauan. Juga diisyaratkan bahwa dalam kehidupan
ini orang mukmin dihantlam dengan berbagai ke
sulitan yang dapat menggoyahkan dan peristiwa
yang menggundahkannya. Adapun jiwa yang
kokoh, percaya dengan penuh tanpa ragu-ragu, dan
senantiasa berjalan lurus yang mengantarkan ke
hrjuan, maka ihrlah jiwayang berhak meraih derajat
di sisi Allah.

Pengungkapan semacam ini mengingatkan
kalbu yang beriman akan licin dan bahayanya per-
jalanan supaya kalbu ihr membulatkan tekadnya,
penuh perhitungan, dan konsisten. Juga agar tidak
gamang tatkala ditunjukkan oleh ufuh dibuat gelap
oleh atmosfer, dan diguncang dengan angin dan
badai.

Kemudian disajikan pemberitahuan kepada
orang Badui bahwaAllah lebih mengetahui kalbu
mereka dan isinya Allahlah yang memberitahukar{
sesuatu ke dalam kalbu mereka bukanlah D\ayzlns
menerima pemberitahuan dari mereka,

"Kankanlnh (L"pado mereka), Apakah lamu akan
memberitahuknn kepada Allah tentang agamamu
(kqakinanmu), padahnl Allnh mmgetahui apa yang
ada di langit dan apa yang adn di bumi serta Allah
Maha Mmgetnhui s egaln s esuatu. "' (al-Huiuraat 16)

Manusia suka mengaku tahu. Padahal, dia tidak
mengetahui dirinya, tidak mengetahui aneka pe-

rasaannya, tidak memahami hakikat dirinya, dan
tidak mengetahui hakikat perasu;umnya. Akal sendiri

tidak mengetahui bagaimana ia bekerja sebab dia
tidak memiliki kemampuan untuk memantau diri-
nya saat akal bekerja. Tatkala memantau dirinya, dia
menghentikan pekerjaannya yang alamiah, se-

hingga di sana tiada lagi sesuatu yang dipantaunya.
Tatkala dia melakukan pekerjaan alamiahnya, dia
tidak mampu melakukan pemantauan pada saat
yang sama.

Karena itu, akal takkan mampu mengetahui
karakteristik dirinya dan cara kerja dirinya. Akal
hanyalah insfumen yang digunakan manusia unhrk
meraih sesuafu. Namun, "Sesungguhnya Allnh me-
ngetnhui apa yang gaib di kngit dan di bumi." Nlah
mengetahui substansinya. Allah tidak hanya me-
ngetahui lahiriah dan jejaknya semata. Tbtapi, me
ngetahui hakikat dan substansinya secara menye
luruh dan komprehensif serta tidak terbatas dan
tidak temporer 'Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu."Dia mengetahui keseluruhan dari semua
itu secara komprehensif dan integral.

Setelah menerangkan hakikat keimanan yang
belum diraih dan dicapai oleh kaum Badui, Allah
mengarahkan sapaan kepada Rasulullah ihwal nik-
mat masuk Islam yang diberikan mereka kepada-
nya. Nikmat itu sendiri menunjukkan bahwa haki-
kat keimanan belum mengendap dalam kalbu
mereka. Juga menunjukkan bahwa lezatnyake-
imanan belum dirasakan oleh ruh mereka,

'Mereka merosa telah memberi nikmat lupadamu
dengan keislaman mereka. Katakanlah, Janganlah
kamu mnasa telnhmemberi nilcrnat fupadaku dengan
kcislnmanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melim-
pahknn nikmat fupadamu dengan menunjuki knmu
lepadn keimanan j ikn knmu adalnh zrang- nrang yng
benar. "' (al-Hujuraail 17)

Mereka telah memberikan nikmat kepada Nabi
saw. dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan
mereka menduganya sebagai keimanan. [-alu,
datanglah bantahan bahwa tidak boleh memberi-
kan nikmat dengan Islam. Juga datang bantahan
bahwa nikmat itu milikAllahyang dianugerahkan
kepada mereka, jika pengakuan mereka akan ke-
imanan itu tulus.

Kita berhenti dahulu di depan bantahan yang
mengandung kebenaran yang besar ini, yang di-
lupakan oleh banyakorang, bahkan dilupakan oleh
sebagian mukmin. Yaitu, bahwa keimanan merupa-
kan anugerah terbesar 1'211g diberikan Allah kepada
salah seorang hamba-Nya di bumi. Nikmat ke-
imanan lebih besar daripada nikrnatkeberadaan diri
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yang dianugerahkan pertama kali kepada hamba.

Juga lebih besar daripada nikmat rezeki, kesehatan,

kehidupan, dan harta benda yang terkait dengan
keberadaan diri.

Keimanan merupakan karunia yang membuat
wujud manusia ini memiliki hakikatyang istimewa
dan yang memberinya peran utama yang besar
pada tatanan alam semesta ini.

Hal yang pertama kali dilakukan oleh keimanan
di alam manusia ini, tatkala hakikatnya mengendap
dalam kalbu, ialah kelapangan alam nyata ini yang
dilukiskan kepada si pemilik kalbu karena keter-
kaitan dia dengan alam ini dan karena perannya di
alam ini. Keimanan akan memberikan gambaran
yang sahih tentang aneka nilai, perkara, manusia,
dan peristiwa yang ada di sekitarnya. Keimanan
akan memberinya ketenteraman tatkala pemiliknya
melakukan pelancongan di planet bumi ini hingga
dia bersua dengan Allah. Keimanan membuatnya
lupa akan segala yang ada di sekitarnya; mem-
buatnya gandrung akan Allah Yang telah mencipta-
kan dirinya dan Yang menciptakan wujud ini; serta
membuat dirinya merasa bernilai dan mulia. Juga
memberinya rasa mampu unhrk menjalankan peran

di bawah naungan keridhaan Allah, dan kemam-
puan untuk mewujudkan kebaikan di alam nyata ini
dengan segala potensi yang tersedia dan manusia
yang ada di alam ini.

Melalui gambaran yang lapang ini, seseorang
dapat keluar dari wilayah dirinya yang terkungkung
oleh wakfu dan tempat, alam mikro, dan keter-
batasan daya menuju seluruh lautan wujud dengan
segala potensinya yang terpendam dan aneka
rahasianya yang tersimpan. Dia keluar tanpa ter-
hambat oleh batas dan ikatan apa pun sepanjang
matamemandang.

Jika dikaitkan dengan jenisnya, manusia me-
rupakan bagian dari kemanusiaannya yang berasal
dari satu pangkal. Pangkal ini meraih kemanusia-
annya untuk pertama kali dari ruh Allah. Yaitu,
melalui tiupan adiluhung yang mempertarltkan
alam tanah ini dengan nur Ilahiah. MakSudnya,
cahaya yang bebas merambat, yang tidak ter-
hambat oleh langit dan bumi. Rambatan cahaya ini
tidak bermula dan tidak berujung serta tidak ter-
batas oleh tempat dan waktu.

Unsur yang bebas inilah yang menjadikan
makhluk manusia ini sebagai insan. Jika cahaya ini
mengendap dalam kalbu insan, dia pun meman-
dang dirinya mulia, merasa terhormat, dan me-

rasakan keelokan dan kebebasan. Kedua kakinya

tetap melangkah di bumi, tetapi kalbunya me-

ngepakkan sayap cahaya menuju sumber cahaya

utama yang telah menganugerahkan jenis ke-

hidupan ini kepadanya.

Jika dikaitkan dengan kelompoknya, manusia
merupakan bagian dari umat mukmin, umat yang

safu , umat yang trrerentang sepanjang zaman, yang

berjalan bersama rombongan yang mulia di bawah
pimpinan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad,
dan para nabi lainnya. Semoga rahmat Allah di-

limpahkan atas mereka. Jika gambaran ini me-

ngendap dalam kalbu manusia, dia merasa bahwa
dirinya merupakan cabang dari pohon yang baik,
rimbun, menjulang, akarnya menghunjam, dahan-

nya rindang, dan menyenfuh langit karena usianya
yang panjang.

Jika gambaran ini mengendap dalam kalbunya,
niscaya orang itu mengecap kehidupan ini ber-
citarasa lain. Kehidupan ini dirasakannya dengan
cita rasa yang baru. Dia merasakan kehidupan yang

berlipatganda yang diraihnya dari ikatan kehtrunan-
nya.

Kemudian gambarannya semakin meluas dan
melebar. Sehingga, manusia ifu melampaui dirinya
sendiri, umatnya, dan jenisnyayang lain. Manusia
itu melihat seluruh wujud ini sebagai wujud yang
bersumber dari Allah, yang berasal dari Dia, dari
tiupan ruh-Nya lalu menjadi manusia. Keimanannya
memberitahukan bahwa seluruh wujud ini ada dan

hidup serta tersusun dari wujud-wujud yang hidup
pula; setiap perliara mengandung ruh; dan seluruh
alam semesta ini merupakan ruh.

Ruh segalaperkara dan ruh alamyang besarini
menuju kepada Penciptanya Yang Agung, demikian
pula ruh dirinya, melalui doa dan tasbih yang
bertaut dengan pujian dan ketaatan. [alu, berakhir
dalam pengakuan dan kepasrahan.

Tiba-tiba dia berada di alam ini sebagai bagian
dari keseluruhannya yang tak dapat dipisahkan,
yang bersumber dari Penciptanya, Yang menuju
kepada-Nya dengan ruhnya, dan yang menjadi
pelabuhan terakhir. Tiba-tiba dia menjadi lebih
besar daripada dirinyayang terbatas dan lebih besar
daripada gambarannya sendiri tentang wujud rak-

sasayang mengharukan ini. Tiba-tiba dia menjadi
familiar dengan ruh segala benda yang ada di se-

kitarnya.
Setelah itu semua, dia menjadi familiar dengan

ruh Allah yang memeliharanya. Pada saat itulah dia
merasa mampu unhrk berkomunikasi dengan se-

luruhwujud ini; merambah ke bidang panjang dan
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lebarnya alam; membuat banyak hal dan men-
ciptakan aneka peristiwa yang besar; dan mem-
pengaruhi segala sesuatu dari menerima pengaruh
darinya. Juga mampu untuk mengambil secara
langsung dari kekuatan besar yang telah mem-
bebaskannya serta yang telah membebaskan se-
gala dayadan potensi dari seluruh perkarayang ada
di alam ini. Yaitu, daya raksasa yang tidak berkurang,
melemah, dan sirna.

Dari gambaran yang luas dan lapang ini, diambil-
lah timbangan-timbangan yang baru lagi benar
untuk menimbang segala perkara, aneka peristiwa,
individu, nilai, kepentingan, dan tujuan. Dia melihat
perannya yang hakiki di alam nyata ini dan hrgasnya
yanghakiki dalamkehidupan ini sebagai salah satu
bagian dari takdirAllah di alam semesta. Allah me-
ngarahkannya agar dia menjadi sarana bagi ter-
wujudnya kebenaran-Nya dan apa-apayang dike
hendaki-Nya di alam ini. l^alu, dia meneruskan per-
jalanannya di planetbumi ini dengan langkahyang
kokoh, mata terbuka, dan kalbu yang anfusias.

Melalui pengetahuan akan hakikatwujud yang
ada di sekitarnya, hakikat peran yang diembannya,
dan hakikat daya yang disiapkan untuknya agar
dapat melaksanakan peran ini, dia meraih ketenang-
an, ketenterarnan, dan kenyamanan terhadap apa
yang terjadi dan berlangsung di sekitarnya. Dia me
ngetahui dari mana dia datang? Mengapa dia datang?

Ke mana dia pergi? Apa yang dia temukan di sana?

Tiba-tiba dia mengetahui bahwa dia berada di
sana untuk suafu urusan. Juga mengetahui bahwa
segala sesuatu yang terjadi memiliki takdir guna
menuntaskan urusan itu. Dia mengetahui bahwa
dunia itu merupakan ladang akhiral Dia akan men-
dapat balasan atas perbuatannya, baik kecil maupun
besar. Dia tidak diciptakan untuk main-main, tidak
dibiarkannya terlunta-lunta, dan tidak melintas sen-
dirian.

Karena adanya pengetahuan ini, memudarlah
rasa gamang, ragu-ragu, dan bingung yang muncul
dari ketidaktahuan akan permulaan dan akhlf
kejadian, dari ketidakjelasan dalam meli-haljalan,
dan dari ketidakpercayaafi akan hikmah yang ter-
sembunyi di balik kedatangan-dan kepergian diri-
nya serta di balik penelusurannya di jalan itu. Me
mudarlah aneka peraszum seperti perasaan Umar
I(hayyam berikut ini.

"Kukenakan busana usia yang tak kuperintah-
kan,
Dalam busana itu, aku terombang-ambing dalam
aneka pikiran

Busanaku kelak'kan usang dan terlepas
Aku tidak tahu, mengapa aku datang dan ke-
mana aku pulang."

Orang beriman mengetahui bahwa dia me-
ngenakan pakaian usia dengan takdir Allah yang
mengatur seluruh wujud melalui pengaturan Yang
Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. Dia (orang

beriman tadi) mengetahui bahwa tangan yang me-
makaikan pakaian kepadanya lebih bijaksana dari-
pada dia dan lebih menyayanginya sehingga tidak
perlu meminta pendapatnya. Sebab, tangan tidak
dimaksudkan untuk memberikan pendapat se-

bagaimana yang diberikan oleh pemilik tangan,
yaitu Yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat.

Allah mengenakan pakaian kepadanya untuk
melaksanakan peran tertentu di alam semesta ini.
Sehingga, dia menerima pengaruh dari segala hal
yang ada di dalamnya dan memberinya pengaruh
kepada semuanya. Peran ini sejalan dengan seluruh
peran yang dilaksanakan oleh setiap perkara dan
makhluk hidup sejak awal hingga dikembalikan.

Dengan demikian, orang beriman mengetahui
mengapa dia datang sebagaimana dia mengetahui
di mana dia menetap. Dia tidak merasa bimbang di
antma berbagai gagasan. Tetapi, dia melangkah
dengan pasti dan melaksanakan perannya dengan
tenang, penuh kepercayaan,dan penuh keyakinan.
Kadang-kadang pengetahuan keimanannya itu
meningkat. Sehingga, dia dapat menempuh jarak
dan melaksanakan peran dengan ceria, bebas, dan
penuh suka cita disertai perasaan indahnya anu-
gerah dan agungnya karunia. Yaitu, anugerah usia
atau pakaizmyang diberikan kepadanya dari tangan
Yang Maha Pemurah, Maha Pemberi karunia,
Mahaindah, Mahalembut, Maha Menyayangi, dan
Maha Mengasihi. Anugerah peran yang dimainkan-
nya, betapa pun sulitnya peran ihr sehingga dengan
peran itu dia sampai kepada Rabbnya dalam ke-
rinduan cinta.

Memudarlah aneka rasayang pernah dialaminya
di masa ketercampakan dan kegalauan sebelum
Allah memberinya kehidupan di bawah naungan Al-

Qur'an dan sebelum Allah menunturmya ke naung-
an-Nya yang mulia. Perasaan itulah yang telah
merenggut jiwaku yang penat dalam menghadapi
seluruh semesta ini, lalu aku ungkapkan dengan,

"Semestaterpaku bingung, ke mana diahendak
berlalu?
Kalaulah mampu, bagaimana dan mengapa dia
berlalu?
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Dia adalah permainan yang telantar dan upaya

sia-sia
Tempat kembali yang memuaskan tidaldah
disukai."

Kini aku tahu, segala puji dan karunia hanya ke-
punyaan Allah bahwa di sana tidak ada upaya yang

sia-sia. Seluruh upaya pasti terbalas. Di sana tidak
ada kepenatan yang disepelekan, sebab setiap ke-

penatan membuahkan hasil. Tempat kembali itu
laksana penyakit, sedang si sakit berada di tangan

Yang Mahaadil lagi Maha Penyayang.
Kini aku merasa bahwa alam semesta tidak ter-

henti dalam safu nestapa untuk selamanya. Nyawa

semesta beriman kepada Rabbnya, menuju kepada-

Nya, dan bertasbih memuji-Nya. Alam semesta ber-

lalu selaras dengan prinsip yang dipilihkan Allah
untuknya dalam ketaatan, keridhaan, dan ke-
pasrahan.

Inilah upaya raksasa di dunia rasa dan dunia
perenungan. Ia pun merupakan upaya raksasa di
alam raga dan saraf yang melebihi upaya raksasa
manapun dalam keindahan kerja, aktivitas, pene-

rimaan pengaruh, dan pemberian pengaruh.

Jadi, keimanan merupakan daya pendorong dan

kekuatan penyatu. Begitu hakikat keimanan me-

ngendap dalam kalbu, ia pun bergerak untuk ber-

karya dan merealisasikan esensinya dalam realita
agar tercipta keserasian antara sosok keimanan
yang tersembunyi dengan sosok keimanan yang
nyata. Hakikat keimanan itu pun menatap sumber-
sumber gerakan di seluruh alam manusia dan

mendorong ny a agar berjalan.
Itulah rahasiakekuatan akidah di dalam diri dan

rahasia kekuatan diri dengan adanya akidah. Rahasia

yang luar biasa itulah yang telah dilakukan akidah
di bumi ini dan yang senantiasa dilakukannya setiap

hari. Yaitu, keluarbiasaan yang mengubah wajah

kehidupan dari hari ke hari dan mendorong indi-
vidu serta mendorong jamaah untuk mengorban-
kan usianya yang fana lagi terbatas itu dalam la-

pangan kehidupan yang besar dan tid&, fana. Raha-

sia yang luar biasa itu menempatkan individu yang

minoritas dan sedikit di depan kekuatan penguasa,

kekuatan harta, dan kekuatan besi dan api.

Tiba-tiba seluruh kekuatan tersebut kalah dalam
menghadapi akidah yang meletup dalam spirit
indMdu yang beriman. Bukanlah individu yang fana

lagi terbatas itu yang mengalahkan seluruh ke-

kuatan tersebut. Namun, kekuatan yang besar dan

mencengangkan, yang diambil oleh ruh itu sebagai

sumber yang memancar, yang tidak pernah kering,
yang tidak pernah berkurang, dan yang tidak
pernah melemah... itulah yang mengalahkan indi-

vidu yang fana tersebut.
Dayaluar biasayang dibawa oleh akidah agama

dalam kehidupan individu dan kehidupan kelom-
pok itu tidaklah tggak di atas khurafat yang rumit
dan tidak bertopang pada ketakutan dan pikiran.
Namun, ia bertopang pada sarana yang nyata dan
pondasi yang kokoh. Akidah agama merupakan
gagasan universal yang mengikatkan manusia de-

ngan kekuatan alam semesta, baik yang nyata mau-
pun tersembunyi. Gagasan universal yang mengokoh-

kan ruhnya dengan kepercayaan dan ketenangan.

Juga yang menganugerahinya kemampuan untuk
menghadapi kekuatan palsu dan situasi yang batil
dengan kuatnya keyakinan untuk menang dan
kuatnya kepercayaan kepada Allah.

Akidah itulah yang menjelaskan kepada individu
ihwal hubungannya dengan manusia, peristiwa, dan
perkara yang ada di sekitarnya. Juga menjelaskan
tujuan, arah, dan jalan manusia; menghimpun ke-

kuatannya dan seluruh kekuatan lainnya; dan men-

dorong kekuatan itu hingga terarah. Dari sana pun
muncul kekuatan akidah yang lain. Yaitu, kekuatan
yang menghimpun segala daya dan upaya yang
memiliki satu pusat dan mengarahkannya ke arah
yang safu. Kemudian kekuatan ihr membawanya ke

sasaran yang jelas dengan penuh kekuatan, ke-
percayaan, dan keyakinan.

Kekuatan akidah itu terus bertambah. Kemu-
dian bergerak dengan langkah mantap yang juga

dimiliki oleh seluruh alam semesta, baikyangzaht
maupun yang samar. Seluruh kekuatan yang ter-
simpan di seluruhbagian alam inibergerak dengan
keimanan. lalu, di perjalanan bertemu dengan ke-

kuatan akidah seorang mukmin. Maka, dia ber-
gabung dengan rombongan alarnyang menakjub-
kan agar kebenaran dapat mengalahkan kebatilan,
meskipun kebatilan itu memiliki kekuatan nyata
dengan mata yang berkilat.

Mahabenar Allah yang berfirman, 'Merekn me-

rasa tnLah mzmbni nikrnnt lupadnmu dengan luislnmnn

mereka. Katakanlnh, Janganlnh kamu merasa tekth

memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu,

sebenarnya Allnh Dialnh yang melimpahkan nikmal
lcep adamu dengan menunj uki krtmu kep adn keimanan

jika knmu adakth nrang-zrang yang benar."'
Itulah karunia terbesaryang tidak dapat dimiliki

dan diberikan kecuali oleh Allah Yang Maha Pe-

murah kepada orang yans diketahui-Nya bahwa dia
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memang berhak menerima anugerah yang besar ini.
Mahabenar Allah Yang Mahaagung. Apa yang

dialami oleh orang yang telah menemukan ke-
akraban dengan aneka hakikat, pemahaman, makna,
dan perasaan tersebut, lalu dia hidup dengan dan
bersama semua ifu serta menempuh perjalanan di
planet ini di bawah naungan dan petunjuk hakikat
tersebut? Bagaimana dengan orang yang kehilang-
an hakikat, walaupun dia bergelimang dalam lim-
pahan nikmat, sedang dia bersenang-senang dan
bersantap seperti halnya binatang? Sebenarnya
binatang itu lebih lurus. Sebab, dengan fitrahnya,
ia mengetahui keimanan dan beroleh petunjuk
menuju Penciptanya Yang Maha Pemurah.

"Sesunguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di
langit dnn di bumi. Dan, DiaMahaMelihnt apalang
lamu kerjakan. " (al-Hujuraat 18)

Zat Yang Mengetahui apa yang gaib di langit dan
di bumi, berarti Dia mengetahui apa yang ghaib di
dalam diri, yang tersimpan dalam hati, dan me-
ngetahui hakikat perasaan. Dia melihat apa yang
diketahui manusia. Pengetahuan-Nya tentang mereka
tidak bersumber dari kata-kata yang dilontarkan
lidah mereka- Tetapi, dari perasaan yang bergejolak
dalam kalbu mereka dan dari aktivitas yang mem-
bukfikan apa yang bergejolak dalam kalbu tersebut.

Waba'du.Inilah suratr yztng agung. Setiap ayat
yang berjumlah 18 ini nyaris melukiskan tanda-
tanda ilmuwan yang mulia, bersih, tinggi, dan sehat
secara mandiri. Di samping itu, masing-masing ayat
pun menyingkapkan aneka hakikatyang besar dan
mengokohkan pangkalnya di lubuk kalbu. J
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Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTafsir
Fi Zhilqlil 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 sebagaimana yang Allah
tunjukkan. (Prof. K.H. Ali Yafie)

Kelebihan buku tafsir ini adalah menggabungkan antara
tafsir bir ra'gi dan tafsir bil ma'tsur. 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-Our'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat periuangan.
(Dn K.H. Miftah Faridl)

Sudah seharusnya setiap umat lslam membaca buku
tafsir ini. lsinya 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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