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Segala puja dan puji hanya bagi Allah swt. yang

telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
bl;ilrr:. Tafsir Fi Zhilalil-Qi an: Di Bauah Naungan

Al-@Lf anWya al-Ustadz asy-Syahid Sawid 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 ricapkan dalam

mengomentari karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid

Quthb ini, selan subh.annllnhl{arcna,buku ini dihrlis

dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dengan

kandungan hujjah yang kuat sehingga mampu
menggugah nurani iman orangorang yang mem-

bacanya. Buku ini merupakan hasil dari tarbiyah
Rabbani yang didapat oleh penulisnya dalam per-
jalanan dak'wah 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 dalsrah, dan seorang
syrhada. Kesemuanya itu ia dapati berkat interaksi.

nya 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 Tartir Fi Zhiklil-qian: Di Bawah

N aungan Al- Qi an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sasffa yang tinggi, kami ber-
usaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indo
nesia dengan baik agar nuansa rohaniyang terdapat

dalam buku aslinya dapat tetap terjaga sehingga kita
tetap mendapatkan nuansa itu dalam buku
terjemahan ini. Kami berharap, Tafsir Fi Zhiklil-
foi an: Di Bawah Naungan Al-foianyang kami
terjemahkan lengkap 30 juz-yang Anda pegang saat

ini adalah jilid )(I-, dapat menjadi referensi dan siap

di rumah Anda untuk selalu menjadi teman hidup
Anda dalam mengarungi samudra kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam Tafsir Fi
Zhikkl- qi an : Di Bawah Naungan Al- fuLf an adalah

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, suatu perasaan yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan -Fii

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

Anda juga dap'at merasakan nikmatnya hidup di
bawah naungan AlQur'an. Karena, tiadayang lebih
berharga dan berarti dalam hidup seorang hamba

selain dapat berinteraksi dengan Yang Men-
ciptakannya melalui kalam-Nya, yakni Al-Qur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallahu a'lnm b is h- s haw ab.

B illahit - tnufi q w al - hi dny ah.

Penerbit
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LanjutanJuz XWI: Qaaf (14) Tafsir Fi Zhilalil-Qtu" an Xl

i;-ti. :x: {;& r$i \413 L;t " G V
''j;{,a;A:i 

#'l;"LtrLJ r a::Vb rt'
& *; 3v o ar5:ts:i ;V&,JY;
"Qoof, demi Al-Qpr-an yang sangat mulia. (1)

(Mereka tidak menerirnanya) bahkan mereka
tercengang karena telah datang kepada
mereka seorang pemberi peringatan dari
(kalangan) mereka sendiri, maka berkatatah
orang-orang kalirr'fni adalah suatu yang amat
ajaib. (2) Apakah kami setelah mati dan setelah
menjadi tanah (ka-i akan kembali lagi), itu
adalah suatu pengembalian yang tidak mung-
kitt.' (3) Sesungguhnya Kami telah mengetahui
apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-
tubuh mereka), dan pada sisi Kami pun ada
kitab yang memelihara (mencatat). (4) Sebenar-
nyan mereka telah mendustakan kebenaran tat-
kala kebenaran itu datang kepada merekan
maka mereka berada dalam keadaan kacau-
balau. (5) Maka, apakah mereka tidak melihat
akan langit yang ada di atas merekq bagai
mana Kami meninggikannya dan menghiasi-
nya dan langititu tidak mempunyai retak-retak
sedikit pun? (6) Karni hamparkan bumi itu dan
Kami letakkan padanya gunung-gunung yang
kukuh. Kami tumbuhkan padanya segala
macam tanaman yang indah dipandang mata
(7) untuk menjadi pelajaran dan peringatan
bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat
Allah). (S) Kami turunkan dari langit air yang
banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan
dengan air ihr pohon-pohon dan bijibiji tanam-
an yang diketam, (9) dan pohon kurma yang
tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang
bersusun-susun, (10) untuk menjadi rezeki bagi
hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan
dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti
itulah terjadinya kebangkitan. (11) Sebelum
mereka telah mendustakan (p"1.) kaum Nuh
dan penduduk Rass dan Tsamud, (12) kaum
'Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth, (13) dan
pendudukAikah serta kaum Tbbba'. Semuanya
telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah se-
mestinyalah mereka mendapat hukuman yang
sudah diancamkan. (1a) Maka, apakah Kami
letih dengan penciptaan yang pertama? Se-
benarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu
tentangpenciptaan yangbaru. (15) Dan sesung-

guhnya Kami telah menciptakan manusia dan
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.
Kami lebih dekat kepadanya daripada urat
lehernya, (16) yaitu ketika dua orang malaikat
mencatat amal perbuatannya, seorang duduk
di sebelah kanan dan yang lain duduk di se-
belah kiri. (17) Tipda suatu ucapan pun yang
diucapkan meliainkan ada di dekatrya malaikat
pengawas yang selalu hadir. (18) Dan datanglah
sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah
yang kamu selalu lari daripadanya. (19) Dan
ditiuplah sangkakala Itulah hari terlaks:rnanya
ancaman. (20) Dan datanglah tiap-tiap diri,
bersama dengan dia seorang malaikat peng\
giring dan seorang malaikat penyaksi. (21) Se-
sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai
dari hal ini, maka Kami singkapkan daripada
kamu tutup (yang menutupi) matamu, maka
penglihatanmu pada hari itu sangattajam. (22)
Dan yang rnenyertai dia berkata,'Inilah (catat-
an amalnya) yang tersedia pada sisiku.' (23)
Allah berfirmanr'Lemparkanlah olehmu
berdua ke dalam neraka semua orang yang
sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang
sangat enggan melakukan kebajikan, me-
langgar batas lagi ragu-ragu, (25) yang me-
nyembah sembahan yang lain beserta Allah.
Maka,lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang
sangal' (26) Yang menyertai dia berkata (p.rln),

"Ya Tlrhan kami, aku tidak menyesatkannya
tetapi diatah yangberada dalam kesesatan yang
jauh.' (27) Allah berfirman, Janganlah Kamu
bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesung-
guhnya Aku dahulu telah memberikan ancann-
an kepadamu.' (28) Keputusan di sisi-Ku tidak
dapat diubah dan Aku sekali-kaJi tidak me-
nganiaya hamba-hamba-Ku. (29) (Dan ingatlah
akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya
kepadaJahannam, Apakah kamu sudah penuhP
Dia menjawab,'Masih adakah tambahanP (30)
Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-
orang yangtertakwa pada tempat yang tiada
jauh (dari mereka). (31) Inilah yang dijanjikan
kepadamu, (yaitu) pada setiap hamba yang
selalu kembali (kepada AIIah) lagi memelihara
(semua peraturan-peraturan-Nya). (32) (Vaitu)
orang yang takut kepada Ttrhan Yang Maha
Pemurah sedangDia tidak keliha,tan (olehnya)
dan dia datang dengan hati yang bertobal (33)

masukilah surga itu dengan aman, itulah hari
kekekalan. (34) Mereka di dalamnya mem-
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peroleh apa yangmereka kehendaki; dan pada
sisi Kami adalah tambahannya. (35) Dan
berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami
binasakan sebelum mereka yang mereka itu
lebih besar kekuatannya daripada mereka ini,
maka mereka (yangtelah dibinasakan itu) telah
pernah menjelajah dibeberapa negeri. Adakah
(mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasa-
an)? (36) Sesungguhnya pada yang demikian
ihr benar-benar tendapat peringatan bagi ora"ng-

orang yang mempunyai hati atau yang meng-
gunakan pendengarannya, sedang dia me-
nyaksikannya. (37) Dan sesungguhnya telah
Kami ciptakan langit dan bumi serta aPa yang
ada di antara keduanya dalam enam masa'
dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
(38) Maka, bersabarlah kamu terhadap apa
yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil
memuji Ttrhanmu sebelum terbit matahari dan
sebelum terbenam(nya) (39) Dan bertasbihlah
kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap
selesai shalaL (40) Dan dengarkanlah (seruan)

pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari
tempat yang dekat (41) Yaitu pada hari mereka
mendengar teriakan dengan sebenar-benar-
nya, itulah hari keluar (dari kubur). (42) Sesung-
guhnya Kami menghidupkan dan mematikan
dan hanya kepada Kamilah tempat kembali
(semua makhluk) (a3) Yaitu pada hari bumi
terbelah-belah menampakkan mereka (lalu
mereka keluar) dengan cepal Yang demikian
itu adalah pengumpulan yang mudah bagi
Kami. (44) Kami lebih mengetahui tentang apa
yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali
bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.
Maka, beri peringatanlah dengan Al-Qu"-att
orang yang takut kepada ancaman-Ku."(45)

Pengantar
Rasulullah suka berkhotbah dengan surah ini,

baik pada hari raya maupun hari Jumat. Beliau
menjadikan surah Qaaf sebagai topik dan materi
khotbahnya di hadapan massa yang banyak. Surah
ini mengandung perkara penting. Ia adalah surah
yang menakutkan, aneka hakikatnya sangat me-

nyentuh, serta berbagai bentuk struktur ungkap
annya, ilustrasinya, naungannya, dan iramanya
sangat mengena.

Surah ini menyentuh seluruh wilayah diri, mem-
pertautkan antara aneka pikiran dan gerakan diri,
mengiringkan kerahasiaan diri dan keterus-terang-

annya, lahiriahnya dan batiniahnya. Juga diiringkan
dengan pengawasan Allah yang tidak pernah mem-
biarkan sekejap pun mulai dari lahir hingga mati,
hingga dibangkitkan, hingga dikumpulkan, hingga
menjalani hisab.

Surah ini merupakan pengawasan yang sangat
kuat, cermat, dag menakutkan yang diberlakukan
secara sempurna dan menyeluruh atas makhluk
manusiayang lemah ini. Maka, manusia itu berada
dalam genggaman yang takkan pernah melupakan-
nya, takkan pernah melupakan persoalannya baik
yang kecil maupun yang besar, dan takkan memi-
sahkannya baik sekejap maupun lama. Setiap diri
dihitung, setiap betik pikiran diketahui, setiap kata
ditulis, dan setiap gerakan diperhitungkan.

Pengawasan yang sempurna lagi menakutkan
itu diberlakukan atas aneka betik hati, sebagaimana
ia pun diberlakukan atas aneka gerak anggota
badan. Tiada hijab dan tiada tirai yang menghalangi
pengawasan yang tembus dan yang memantau
rahasia dan bisikan, yang mengawasi setiap pe-

kerjaan dan perbuatan pada setiap waktu.
Semua ini merupakan kebenaran yang diketa-

hui, tetapi kebenaran ini disajikan dalam uslub yang

nyata, sehingga kebenaran itu tampak baru. [-alu,

menakutkan rasa, mengejutkan diri, serta meng-
getarkan dan mengguncangkan jiwa dengan se-

kuat-kuatnya. Juga menimbulkan rasa takut, rasa
kagum, dan kesadaran dari kelalaian akan persoal-

an yang mengerikan dan menakutkan.
Semua ini (yaitu gambaran tentang kehidupan,

gambaran kematian, gambaran kehancuran, garn-

baran ba'ats'kebangkitan', gambaran mahsyar,
gambaran tentang terjadinya kiamat di dalam diri
danpengaruhnya di dalam rasa, gambaran tentang
aneka hakikat alam semesta yang tampak jelas ter-
lihat di langit, di bumi, di air, pada tumbuhan, pada

buah-buahan, dan pada mayang) merupakan pelajar-

an dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali.
Tatkala menghadapi surah semacam ini, sangat

sulit unfuk menyimpulkan, mendefinisikan, serta
melukiskan hakikat, makna, gambaran, dan naung-

an dengan selain strukhrrAl-Qur'an itu sendiri yang

digunakan dalam surah itu. Juga sulit menggam-
barkannya dengan selain ungkapan Qur'ani lainnya
yang dikenal dapat mengungkapkan hakikal makna,
gambaran, dan naungan yang merasuk ke perasaan

dan hati secara langsung. Karena itu, kami hanya
akan menyajikan surah itu sendiri. KepadaAllzLhlah
kami memohon pertolongan dalam menyajikannya.
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Pengingkaran terhadap Hari Berbangkit
(Ba'ats)
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"Aof Demi Al-@ti an yang sangat mulia. (Merekn

tidnk mennimany a) bahlwn merelm tercmgang karena
telah danng lupadn mnekn seorangpembui peringatan
dari (knlangan) mereka sendiri, maka berkatalah
orang-orang lafa, 'Ini adal"ah suatu yang amat ajaib.
Apalnh lwmi setelah mati dnn setelnh menjadi tanah
(lmmi alwn lcembali lngi), itu adalnh suatu pengem-

balian yang tidnk mungkin.' Sesungguhnya Kami telah
mengetahui apa yang dihancurknn oleh bumi dari
(tubuh-tubuh mereka) dan pada sisi Kami pun ada
kinb yang mtmelihma (mmmtat). S ebmarny a, mnela
telah mmdustaknn kebmaran tatkala kebenaran itu
datang lupadn mereka, maka mereka berada dalam
keadaan kacau-balau. Maka, apakah mereka tidak
melih"at alwn lnngit yang ada di atas merela, bagai-
mnna Kami meninggikannya dan menghiasinya dan
langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?
Kami hnnQarknnbumi itu dan Kami lenkknnpada-
nya gunung-gunung yang kukuh. Kami tumbuhkan
pad"any a wgaln mmam tannm.an y ang indnh dipandnng
mata untuk mmjadi pelajaran dan peringatan bagi
tiap - tiap hamba y ang fu mbali (mmgingat Allnh). Knmi
turunknn dari lnngit air yng banyak manfuatnya lalu
Kami tumbuhlmn fungan air itu pdhon-pohon dan biji-

biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang
tinggi-tinggi yang mempuny ai mayang y ang bersusun-
susun, untuk mmjadi reaeki bagi ltnmba-hnmba (Kami).
Dan Kami hiduplmn dengan air itu tanah yang mati
(kermg) Seperti itulah terjadtnya kebangkitan. Sebelum

merekn telah mendustaknn (puln) kaum Nuh dan pen-
duduk Rnss dan Tiarpud, kaum Aad, kaum Fir'aun
dan kaum Luth, dan penduduk Aikah serta kaum
Tfubba'. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul,
makn sudah sematinyal"ah merekn mendapat hukuman
yang sudah diancamkan. Maka, apakah Kami letih
dengan penciptaan yang pertama ? Sebenarnya mneka
dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang
baru."'(Qaaf: l-15)

Itulah bagian pertama dari surah ini. Bagian ini
membahas masalah ba'ah,keingkaran kaum mu-
syrikin atas ba'ats, dan keheranan mereka akan
cerita dan pembahasan tentang DaZr. Namun, Al-
Qur'an tidak menghadapi keingkaran mereka ter-
hadap masalah ini,lalu dilakukan sahr penanganan.
Tetapi, Al-Qur'an menghadapi kalbu mereka yang
menyimpang supaya kembali kepada kebenaran,
meluruskan hal-hal yang bengkok, dan berupaya
sejak dini untuk membangunkan qalbu dan meng-
getarkannya agar terbuka unfuk menerima aneka
hakikat yang besar di dalam sulbi alam nyata ini.

Karena itu, Al-Qur'an tidak membawa mereka
kepada perdebatan mentalistik dalam menetapkan
adanya b a'ats.Tetapi, dengan menghidupkan kalbu
mereka agar mau memikirkan dan merenungkan
ba'ats. Juga menyenfuh pengalaman mereka agzr
terpengaruh oleh aneka kebenaran yang tersedia
di sekitarnya, sehingga dia meresponsnya. Ini adalah
suatu pelajaran yang bagus untuk diterapkan oleh
orangyang tengah berupaya menangani kalbu.

Surah ini dimulai dengan sumpah; bersumpah
dengan huruf qaafdan denganAl-Qur'an yang sangat
muta, yang tersusun dari huruf-huruf semacam ini,
bahkan qaafmertpakan huruf pertama dari kata
quf an. Namun, Allah tidak menyebutkan isi sum-
pah. Itulah sumpah yang disajikan di awal pem-
bicaraan, sehingga sumpah itu sendiri mampu me
nimbulkan kesadaran dan perhatian tentang pen-
tingnya persoalan. Allah memulai pembicaraan de-
ngan sumpah. Jika demikian, berarti masalah itu
sangatlah penting.

Mungkin itulah alasan mengapa surah ini di-
mulai dengan sumpah. Sebab, selanjuhrya Allah me
lakukan peralihan pembicaraan dengan memakai
kata bal (setelah terciptanya pengaruh sumpah di

I
l
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dalam perasaan dan kalbu) guna memulai topik lain
yang berbeda dengan keterkejutan dan keingkaran
mereka tatkala Rasulullah menyajikan masalah
ba'ats danberbangkit melalui Al-Qur'an yang mulia,

"(Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka ter-
cengang karena telah datang kepada mereka selrang
pemberi pningatan dari (kalangan) mereka sendiri,
maka berkatalah orang-orang kartr, 'Ini adalah suatu
yang amat ajaib."'(Qnfz 2)

Bahkan, mereka heran tatkala datang seorang
pemberi peringatan yang berasal dari kalangan
mereka sendiri. Ba'ats bukanlah sesuatu yang
mengherankan, tetapi sesuafu yang alarniah, yang
dapat diterima oleh fitrah yang sehat dengan ke-
lapangan dan sambutan. Suatu hal yang alamiah
juga ialah bahwaAllah memilih seseorang di antara
manusia yang dapat merasakan perasaan mereka,
mengetahui aspirasi mereka, bertutur dengan
bahasa mereka, menyertai mereka dalam kehidup
an dan berbagai aktivitas mereka, memahami mo
tivasi mereka, dan mengetahui potensi dan beban
mereka. l^alu Allah mengutus orang itu kepada
mereka guna memperingatkan mereka akan se-
suatu yang menanti mereka, jika mereka tetap
berada di sana. Rasul itu mengajari mereka bagai-
mana menuju arah yang benar. Dia menyampaikan
aneka tugas yang ditetapkan oleh arah baru ter-
sebut, sedang dia menyertai mereka dan menjadi
orang yang pertama kali memikul beban tersebut.

Mereka benar-benar heran terhadap risalah ihr
sendiri. Secara khusus, mereka heran terhadap
masalah ba'atsyang diceritakan oleh pemberi pe-
ringatan kepada mereka sejak dini, karena masalah
ba'ahitu merupakan prinsip dasar dalam akidah
Islam yang di atasnya bertumpu akidah dan kon-
sepsi umum tentang berbagai tuntutan akidah ini.
Seorang muslim dituntut agar berpijak di atas ke'
adilan guna memghapus kebatilan; agar membang-
kitkan kebaikan guna menghancurkan keburukan;
dan agar menjadikan selurirh aktivitasnya di bumi
sebagai ibadah kepada Allah dengan rnemper-
sembahkan seluruh aktivitas ini bagi.Nya. Maka,
dia pasti memperoleh balasan atas amalnya.

Balasan ini terkadang tidak penuh diberikan
selama perjalanan di bumi, tetapi ditangguhkan
hingga perhitungan akhir setelah berakhirnya se-
luruh perjalanan. Ikrena itu, mesti ada alam akhiral
Karena itu pula, mesti ada kebangkitan untuk
menghadapr hisab di alam akhirat Thtkala landasan
akhirat ini mengendur di dalarn diri, mengendur

pula segala konsepsi tentang hakikat akidah ini dan
tugas-tugasnya. Maka, diri yang demikian tidak
akan pernah stabil di atas jalan Islam.

Namun, kaum musyrikin tidak memandang
masalah di atas dari aspek ini sedikit pun. Tetapi,
mereka melihatnya dari sisi lain yang sangat se-

derhana dan terpmat jauh dari pemahaman akan
kehidupan dan kematian serta dari pemahaman
atas hakikat kekuasaan Allah, sehingga mereka
berkata,

'Apdknh knmi s etehh mati dan s etelah mmj adi tanah
(knmi aknn knmbali lngi), itu adalnh suatu pengem-

balian yang tidak mungkin?" (Qaaf:. 3)

Dengan demiklan, yang menjadi masalah, me-
nurut mereka, ialah ketidakmungkinan adanya
kehidupan setelah kematian dan kehancuran. Itu-
lah pandangan sederhana seperti yang telah kami
katakan. Sebab, mukjizat kehidupan yang terjadi
sekali mungkin akan terjadi sekali lagi, sebagai-
mana mukjizatini terjadi di depan mereka pada
setiap saat serta meliputi mereka dari segala pen-
juru alam. Aspek inilah yang dibimbingkan Al-
Qur'an kepada mereka melalui surah ini.

Sebelum kita berlanjut dengan sentuhan-sen-
tuhan Al-Qur'aq dan ayat-ayat kauniyah dalam
lapangan kehidupan, baiklah sejenak merenungkan
masalah kepunahan dan kehancuran seperti ter-
cermin dalam perkataan mereka dan komentar
tentangnya, 'Apakah kami setelah mati dan setelah

nenjadi tanah,.?'
Tiba-tiba manusia mati dan tiba-tiba mereka

menjadi tanah. Setiap orang yang membaca ucapan
kaum musyrikin ini, niscaya dia memperhatikan
dirinya sendiri dan orang lain yans ada di samping-
nya untuk merenungkan kematian, kehancuran,
dan kebinasaan. Bahkan, untuk rnerasakan kera-
puhan ya4g meoggerogoti tubuhnya setelah dia
hidup di atas tanah. IGppuhan itu tidaklah seperti
kematian yang menggetarkan kalbu orang yang
hidup dan tidaklah seperti kerapuhan yang dise-
babkan guncangan.

Ayat selanjuhya nremperdalam senhrhan ini dan
menguafkan kejadiarrrrya. Ia menggambarkan bumi
yang nrenggerogoti rnereka sedikit demi sedikit.

"Sesungguhnya Kami mengetahui apa yarry dihnncur-
lan oleh bumi dnri (tubuh-tuluh muela), dnn padn sisi

Kami pun ada kitab yang memelihara (mencatat)."
(Qaaf: a)

Ungkapan ihr rnernpersonifikasikan gerakan
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bumi dan menghidupkannya. Bumi menghancur-
kan tubuh mereka yang terpendam di dalamnya
dan memakannya sedikit demi sedikit. Dia mem-
bayangkan tubuhnya dimakan belatung, lalu punah.

Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui bagian
tubuh merekayang dimakan bumi, dan hal itu ter-
catat dalam kitab yang memelihara. Mereka tidak
sirna dengan sia-sia, jika mereka telah mati dan
menjadi tanah. Adapun pengembalian kehidupan
kepada tanah ini merupakan sesuatu yang telah
terjadi sebelumnya. Pengembalian ini tampak pada
proses menghidupkan yang berulang-ulang dan tidak
pernah berakhir, yang terjadi di sekitar mereka.

Demikianlah diiringkan sentuhan-sentuhan yang
menggetarkan dan melembutkan kalbu serta mem-
buatnya siaga untuk menerima gambaran di atas de
ngan baik. Sentuhan-sentuhan ini dilakukan se-

belum menyerang masalah yang inti.
Kemudian Allah menyingkapkan hakikat keada-

an mereka yang membangkitkan aneka bantahan
yang kosong. Yaitu, karena mereka meninggalkan
kebenaran yang kukuh, sehingga bumi yang ada di
bawahnya berguncang dan mereka tidak lagi stabil
di atas sesuatu,

"Sebenarny a, merekn telnh mmdustnkan kzbmaran tat-
kaLa kebmaran itu d.atnng lupa.dn mtrekn, mnkn mnelm
berada dalam kadaan kncau-balau."(Qaaf: 5)

Itulah sebuah ungkapan yang menggambarkan
dan mengkonkretkan keadaan orang yang men-
jauhi kebenaran yang kukuh, sehingga mereka
tidak lagi memiliki tempat yang kukuh. Kebenaran
merupakan titik kukuh yang menjadi pijakan orang
yang beriman kepada kebanaran ini, sehingga
kedua kakinya tidak goyah dan langkahnya tidak
gontai. Sebab, bumi itu kukuh di bawah kedua
kakinya, tidak bergoyang, tidak ada gempa, dan
tidak melesak. Adapun segala perkara yang ada di
sekelilingny4 kecuali kebenaran, berguncang, me
ngalir, menggelisahkan, kacau-balau, tidak tetap,
tidak kukuh, tidak keras, dan tidak dapat memikul
beban. Barangsiapa yang melampaui titik kebenar-
an yang kukuh, niscaya kedua kakinya tergelincir
ke dalam kekacauan yang tiada tarmtya, serta ke-
hilangan keseimbangan, kestabilan, ketenangan,
dan ketenteraman. Dia senantiasa berada dalam ke
kacauan, tidak stabil dalam suatu kondisi.

Barangsiapa yang menjauhkan diri dari kebenar-
an, niscaya dia difitnah oleh hawa nafsu, direcoki
dengan betik pikiran, disambar bisikan-bisikan,
dicabikcabik oleh kebingungan, dan digalaukan

kebimbangan. Usahanya menjadi kacau-balau di
sana-sini dan sikapnya plin-plan ke kiri dan ke
kanan. Saat menghadapi kebingungan, dia tidak
dapat berlindung kepada satu pilar mana pun atau
ke benteng yang aman. Dia berada dalam perkara
yang kacau-balau.

Ayat ihr merupa[an ungkapan yang menakjub
kan, yang mempersonifikasikan gejolak kalbu. Se-

olaholah gejolak itu bergerak dan dapat diikuti oleh
mata. Ia merupakan ungkapan yang disajikan se-
jalan dengan posisi kebenaran yang tetap, kukuh,
menghunjam, dan menjulang.

Tatkala mendiskusikan penentangan mereka
atas kebenaran ba'ats, disajikanlah beberapa feno
mena kebenaran yang terdapat dalam bangunan
alam semesta. Maka, pandangan mereka diarahkan
ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung, ke airyang
turun dari langit, ke pohon kurmayang tinggi, dan
ke kebun serta tanaman, yang disampaikan dengan
ungkapan yang sejalan dengan karakteristik kebe-
naran yang kukuh, menghunjam, dan indah,

'Maka apakahmerekn tidakmelihat akan lnngit yang
ada di atas merekn, bagaimana Kamimeninggiknnnya
dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai
retak-retak sedikit pun?" (Qaaf: 6)

langit itu bagaikan lembaran buku makrokos-
mos yang menuturkan kebenaran yang mereka
tinggalkan. Apakah mereka tidak memperhatikan
ketinggian, kekukuhan, dan kestabilan langit? Apa-
kah mereka tidak tnencermati perhiasan dan ke-
indahan langit serta kemulusannya dari cacat dan
kekacauan? Sesungguhnya keteguhan, kesem-
purnaan, dan keindahan merupakan sifat langit
yang serasi dengan struktur makrokosmos, di
samping keserasiannya dengan kebenaran, keku-
kuhan, kesempurnaan, dan keindahannya. Karena
itu, dikemukakanlah sifat bangunan, sifat perhias-
an, dan sifat kemulusan dari lubang dan celah.

Demikian pula dengan bumi. Ia merupakan
lembaran kitab makrokosmos yang bertumpu pada

kebenaran yang kukuh sebagai landasan yang
indah dan elok,

"Kami hnmparknnbumi itu dnn Kami letakkanpada-
nya gunung-gunungyang kukuh. Kami tumbuhkan
padnnya segaln mncarn tnnam.an yang indnh dipandnng
mata." (Qaat:7)

Bumi yang membentang, gunung-gunung yang
kukuh, dan tanaman yang elok mengilustrasikan
kestabilan, kekukuhan, dan keindahan bagi mata
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yang tadi melihat ke langit.
Di depan pemandangan bangunan langit yang

tinggi nan elok dan bumi yang membentang, kukuh,
dan indah itulah Allah menyentuh kalbu kaum
musyrikin, mengarahkannya ke salah satu sisi
hikmah penciptaan dan ke permukaan lembaran
makrokosmos, yaitu,

"Untuk menjadi pel.ajaran dan peringatan bagt tiap-tiap
hnmba yang kembali (mengingat Alkh)." (Qaaf: 8)

Itulah pelajaran yang dapat menyingkapkan
hijab, menyinari pandangan, membuka kalbu, dan

menautkan ruh dengan makrokosmos yang me-

nakjubkan ini. Keindahan ciptaan, hikmah, dan
keterahran yang ada di balik semua itu merupakan
pelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh setiap

hamba yang kembali, yaitu hamba yang pulang
kepada Tuhannya dengan segera.

Ihrlah komunikasi antarakalbu manusia dengan
aneka pengaruh alam semesta yang indah dan
mempesona. Inilah hubungan yang menciptakan
pengaruh dalam kalbu manusia dan nilai pada

kehidupannya, jika dia melihat kitab makrokosmos
ini. Inilah hubungan yang didirikan Al-Qur'an di
antara pengetahuan dan ilmu, antara manusia yang

memahami dan mengetahui.
Itulah hubungan yang dilupakan oleh apa yang

sekarang dikenal dengan metode penelitian ilrniah.
Metode ini telah memutuskan jalinan yang disam-
bungkanAllah antara manusia dan alam semesta di
mana mereka hidup. Padahal, manusia merupakan
bagian dari alam semesta ini. Kehidupan mereka
tidak akan baik dan benar kecuali tatkala denyut
jantung mereka seirama dengan denyut alam se-

mesta; kecuali tatkala adanya hubungan yang kuat
antara kalbu mereka dengan aneka pengaruh
makrokosmos ini.

Segala pengetahuan tentang sebuah bintang,
sebuah planet, karakteristik tertentu mengenai
flora dan fauna, atau karakteristik seluruh alam
semesta secara umum beriliut tanda-tanda kehidup
an dan kematian yang terdapat di dalamnya mesti-
lah mengendapkan pengaruh dalam kalbu manu-
sia; menimbulkan keintiman dengan alam semesta
ini; membuahkan pengenalan yang memperkukuh
jalinan pertemanan antara manusia, benda, dan
makhluk hidup lainnya; dan membuatnya merasa-

kan sebuah kesatuan yang bermuara kepada Yang
Maha Pencipta alam ini berikut apa dan siapayang
ada di dalamnya. Setiap pengetahuan, ilmu, dan
penelitian yang tidak memiliki target yang dinamis

yang mengarah dan mempengaruhi kehidupan
manusia, maka ia merupakan pengetahuan yang

cacal ilmu yang palsu, dan penelitian yang mandul.
Alam semesta ini merupakan kitab kebenaran

yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap bahasa,

dan dapat dipahami oleh segala sarana. Kitab itu
dapat ditelaah ole| orang lugu yang menghuni ke-

mah dan gubuk, juga oleh orang kota yang meng-
huni rumah dan istana. Masing-masing dapat me-

nelaahnya selaras dengan kadar pemahaman dan

kesiapannya. I-alu, dia meraih bekal kebenaran dari-
padanya, jika dia menelaahnya dengan semangat
mencari kebenaran. Kitab itu tergelar dan terbuka
setiap saat 'vbagai pel"ajaran dnn peringatnn bogi tiap-

tiap hnmb a y ang kzmb ali (mengingat All.ah) ". N arnun,
ilmu modern menghapus pelajaran ini atau memu-
tuskan jalinan antara kalbu manusia dan alam se-

mesta yang bercerita dengan terang. Sebab, ilmu ifu
berada di kepala orang buta yang dimahkotai slogan

metode ilmiah, sebuah metode yang memutuskan
hubungan antara alam semesta dan makhluk yang

tinggal di dalamnya.
Manhaj imani tidak mengurangi buah metode

ilrniah sedikit pun dalam memahami aneka hakikat
yang terpilah-pilah. Bahkan, ia memperkuat ikatan-
nya, menyatukan hakikat yang satu dengan yang
lain, mengembalikannya ke hakikat yang besar,

serta menyatukan kalbu manusia dengan hakikat
itu. Yakni, menyatukan kalbu dengan hukum alam
semesta dan hakikat wujud ini. Juga mengubah
prinsip dan hakikat ini menjadi sentuhan yang
mempengaruhi perasaan dan kehidupan manusia,
bukan menjadi pengetahuan yang beku, kering,
dan tidak memberikan apa pun dari hikmahnya
yang indah. Manhaj imani mesti diberi peran dalam
berbagai lapangan studi dan penelitian guna meng-
ikat aneka hakikat ilmiah yang akan dijadikan pe-

tunjuk dengan ikatan yang kukuh.
Setelah menyampaikan sajian di atas, Allah

menggelar lembaranlembaran kebenaran dalam
kitab makrokosmos. Yaihr, masalah menghidupkan
dan membangkitkan manusia.

"Kami turunkan dnri lnngit air y ang bany ak manfuat-

nya. Lalu, Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-

pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon

kurm"a y ang tinggiainggi y ang mempuny ai rury ang y ang

bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-

hnmba (Kami). Dan, Kami hidupknn dengan air itu
tanah yang mati (kering) Seperti itulah terjadinya
keb angkitan. " (Qaaf: 9- 1 1)
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Air yang turun dari langit merupakan tanda yang

menghidupkan kalbu yang mati, sebelum ia meng-
hidupkan bumi yang mati. Pemandangan itu tentu
saja memiliki dampak yang khas terhadap kalbu.
Hujan tidak hanya menyenangkan anak-anak dan
membuat hatinya berbunga-bunga. Tetapi, hati
orang dewasa yang peka pun merasa senang de-

ngan pemandangan itu dan hatinya bertepuk
tangan seperti halnya kalbu anak-anak yang masih
bebas dan fikahnya relatif baru.

Di sini Allah menyifati air dengzrn keberkahan.
Air berada di tangan Allah dan sebagai sarana unhrk
menumbuhkan aneka biji buah, benih, dan pohon
kurma. Dia menyifati pohon kurma dengan keting-
gian dan keindahan,

'Dan poh,on kurmn y artg tinggi- tingi yang mtmpunyai
may ang y ang bersusun- susun. " ($nf: L0)

Penambahan dengan mayang yang bersusun-
susun bertujuart menonjolkan keindahan mayang
yang bersusun-susun pada pohon kurma yang
menjulang. Hal itu sejalan dengan atmosfer dart
naungan kebenaran, yaitu kebenaran yang men-
julang lagi indah.

Allah menyentuh kalbu. Dia menganugerahinya
dengan nikrnat air, kebun, biji-bijian, pohon kurma,
dan mayang "sebagai rezeki bagi hnmba..."; rezel<r

yang sarananya digiring A[ah. Dia menangani
perhrmbuhannya dan mengeluarkan kembangnya
bagi para hamba Dialah Yang Maha Mengurus, se
dang mereka tidak menghargai dan tidak mensyu-
kurinya.

Seluruh rangkaian penyajian alam semesta ber-
muara pada tujuan akhir, yaifu,

"...Dan Kami hiduplnn dmgan air itu tannhyangnnti
(kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan."
(Qriaf: 11)

Itu adalah proses yang terjadi di sekitar mereka
secara terus-menerus dan berulang-ulang serta
akrab bagi mereka. Tbtapi, mereka tidak menya-
darinya dan tidak mencermatinya sebelum menen-

tang dan memandang ganjil, bahwa seperti itulah
terjadinya kebangkitan-yakni dengan cara yang
populer dan mudah.

Demikianlah, Allah telah memfirmankan aneka
sentuhan terhadap kalbu manusia dengan rang-
kaian yang panjang, indah, berpengaruh, dan
mengilhami setiap hati yang mau kembali. Demi.
kianlah Pencipta kalbu rnenangani berbagai kalbu.

Kemudian Allah melanjutkan dengan menyaji-
kan lembaran-lembaran buku sejarah manusia
setelah Dia menyajikan lembaran-lembaran kitab
alam semesta. Lembaran sejarah itu menuturkan
tempat kembali para pendusta yang meragukan
masalah ba'ats seperti halnya kaum musyrikin.
Mereka juga men{ustakan sebagaimana orang-
orang yang mendustakan para rasul. Maka, ditim-
pakanlah kepada mereka ancaman Allah yang tak
dapat dihindari dan dielakkan,

"S ebelum merekn telnh mmdustnknn (puk) knum Nuh
dan penduduk Rass dan Tsamud, kaum Aad, knum

Fir'aun dan kaum Luth, dan penduduk Aikah serta

kaum Tubba'. Semuanya telah mendustakan rasul-
raul, rnaka sudah semestinyalah mereka mendapat
hukuman yang sudah diancamkan. fuIaka, apakah
Kami letih dengan penciptaan yang pertarna? Sebmar-
nya merelm dnlnm leadnn ragu-ragu tentang pentiptnnn

yang baru." (Qaaf: U-15)

Itassberarti sumur penampungan air yang tidak
dibangun. Ailcahadalahnama pohon yang rimbun
dan berdaun lebat. Ash-habul aikah ialah karm
Syu'ziitr. Adapun mengenai ash-hnbur rassitidak ada
penjelasan khusus kecuali sekelumit pada ayat ini.
Demikian pula dengan kaum Tubba'. Tilbba'
merupakan gelar yang diberikan kepada raja-raja
Himyar di Yaman. Kaum-kaum lain yang diisyarat-
kan di sini telah dimaftrumi oleh para pengkaji Al-

Qur'an.
Maka, jelaslah bahwa hrjuan dari penyajian yang

singkat ird adalah bukan unhrk menerangkan masa-

lah kaum-kaum tersebut, tetapi untuk menyentuh
kalbu dengan puing-puing umat masa lalu yang
telah mendustakan para rasul. Yang mesti dicermati
ialah teks yang menegaskan bahwa semua kaum
tersebut mendustakan para rasul,

"... Semuany a telah mendustakan ras ul-ras ul, maka

sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang
sud.ah dianmmkan." (Qaafz 14)

Inilah yang menjadi fokus perhatian yang ber-
hrjuan menetapkan integritas keyakinan dan integ-
ritas kerasulan. Yaifu , barangsiapa yang mendusta-
kan seorang rasul, berarti dia mendustakart seluruh
rasul, sebab dia mendustakan integritas kerasulan
yang dibawa oleh semua rasul. Para rasul ifu me
rupakan saudar4 sebagai umat yang satu, dan pohon
yang akarnya rnenghunjam ke berbagai zaman.
Setiap cabang dari pohon itu merupakan inti dari
karakteristik dan gambaran seorang rasul. Barang-
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siapa yang menyentuh salah satu cabangnya, ber-
arti diapun menyentuh pangkal dan dahanlainnya.

Dari naungan tentang kejadian akhir mereka,
Allah kembali ke masalah yang mereka dustakan,
yaitu masalah kebangkitan yang baru. lalu Dia
bertanya, 'Maka apaknh l(nmi letih dengan pencipta'

an yang pertama?"Mal<hluk itu ada dan nyata, se
hingga pertanyaan tadi tidak perlu dijawab.

"...Sebennrnya merekn daLa.m leadnn ragu-ragu tentnng

penciptaan yang baru." (Qaaf: 15)

Mereka tidak melihat bukti makhluk yang per-

tama kali ada. lalu, apa yang layak diterima oleh
pendusta ini, sedang di hadapannya teronggok
bukti yang nyata?

Ttrr Kehidup* ,, 
";" 

dan Akhirat

Atsjcr,\x.a,J;;3(,,):,J#!i6LiA:
Alcuit as * aWfu.;t$ *'lr s;e
t ft. a :6# ry U ;.'i J yli ct !,, $
,\t)Aicg&u^+KYa:",{utg
:3&ryTya,*keU#);i,tr.
3'{;Ai;;t'!iv}.i);6K16";';,'.c,;{

1t*K;*eGt&ULi6t"'i!.;J6t&
Wti,r'dv" ji#*j*tffi gfu {,
i6L{+ti:uqgr-'ttttui4ir;f;f;r"
Ui-;{r3.ii.6ttiu&*w,tL(#J
&***SW:ii[i\3:':Y#x..i'YKY
i;.js#*io63);i;_x:rs7f aa35,l;

9*6,'t$1$t-"tLlrifiS,),t;.fr 
"t";f11ig6F 3f $ J **}$\:gli;'# &

&Lzq'xie.s,t6!pg;iiuiiajs-je,
t'Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan

mengetahui apa yang dibisikkan oleh hntinya. Kami
lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu

ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuat-

annya, selrang duduk di sebehh kanan dan yang lain
duduk di sehelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang
diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat
pengauas yang selnlu hadir. Dan datanglah saknratul
maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu

lar i darip adanl a t D an ditiup lah sangkaknla. Itulah
hnri terlalcsannnya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap

diri, bersarna dengan dia seorang malnikat penggiring

dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya knmu

berada dalam keadaan lalai dari hal ini, makn Knmi
singkapkan daripada kamu tutup (yang menutupi)
matqmu, maka pengllhntanmu pada hari itu sangat

tajam. Dan yang mnyntai din bnknn,'Inilnh (catatan

amalnya) yang tersedia pada sisiku.' All"ah berfirman,

Lempar knnlnh okhmu bsrdua lce dalam nnakn semua

lrang y ang sangat inglar dnn knas fupala, yang sangat

enggan melakukan kebajiknn, melanggar batas lagi
ragu-ragu, y ang mmy mbah sembahttn yang Lain besnta

Allah. Maka,lemparknnlah dia lu dnlam siksaanyang

sangat.'Yangmenyertai dia berlan (pula\, 'Ya Tuh.an

knmi, aku tidak menyesatknnnya tetapi dialah yang
berada daLam lrcsesatan yang jauh.' Allah bufrman,

Janganlnh Kamu bertenglmr di hadapan-Ku, padahnl
sesungguhny a Aku dahulu telah memberiknn ancamnn

lupadamu.'Keputusan di sisi-Ku tidnk dapat diubah

dan Aku selrnli-lali tidnk menganiaya hnmba-hamba-

Ku. (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu)
Kami b ntany a lupadaJahnnnnm,'Apaknh knmu sud.ah

penuh ?' Dia menj aw ab, Masih adaknh tambah.an ?'
Dan didekatlrnntah surga itu lupadn orang-zrangyang

bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mnelm).

Inilnh yang dijanjilan lupadamu, (yaitu) pada setiap

hamba yang selnlu kembali (kepada Alkh) lagi me-

melihara (semua peraturan-peraturan-Nya). (Yaitu)

orang yang takut kepada Tuhnn Yang Maha Pemurah

sednng Dia tidak fulihatan (olehnya) dnn dia dntang

dengan hatiyangbertobat, masukilah surga itu dengan

aman, itulah h.ari keleekalan. Merekn di dalamnya
memperoleh apa yang merekn lcehmdaki; dan pada sisi

Kami adalnh tambahnnny a. " (Qaaf: 16-35)

Inilah bagian keduadari surah Qaafyang dikait-
kan dengan masalah ba'atsyang dtbahas oleh bagian
pertama surah ini, yang menangani kalbu yang
mendus akan dengan sentuhan-sentuhan baru
yang menakutkan dan mencemaskan. Itulah sen-

tuhan pengawasan, yang juga diceritakan kepada
kita pada permulaan surah, berikut bukti-buktinya
yang diilustrasikan dan yang dikonkretkan. Kemu-
dian disajikanlah pemandangan sakaratul maut,
hisab, catatan amal, danJahannam yang mulutnya
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senantiasa menganga dan menelan segala sesuatu
yang dilemparkan ke dalamnya, yang suluhnya
berupa manusia, dan yang berkata, 'Apaknh masih

ada ?" Salianini digandengkan dengan pemandang-

an surga, kenikmatan, dan kemuliaannya.
Itulah sebuah tur yang dimulai sejak kelahiran,

melintasi kematian, dan berakhir dengan ba'ats dart
hisab. Sebuah tur yang berangkai tanpa henti. Tur
itu menggariskan satu-satunya jalan bagi kalbu
manusia, yang tidak dapat dihindari dan dielakkan.

Jalan itu, dari awal sampai akhir, berada dalam geng-
gaman Allah, sedang Dia tidak lengah dan melirik.
Jalan itu berada di bawah pengawasan-Nya yang
tidak pernah lalai dan lengah. Itulah tur yang me-

menuhi perasaan dengan kecemasan, ketakutan,
dan kekhawatiran.

Apa yang dapat dilakukan oleh manusia yang
berada dalam genggaman ZatYang Mahaperkasa
dan Yang Menatap segala isi hati? Apa yang terjadi
pada manusia, sedang yang memintanya untuk
berjalan itu adalah Yang Maha Esa, Yang Memiliki
segala keputusan, Yang ti.dak pernah lupa, Yang
tidak pernah lalai, dan Yang tidak pernah tidur?

Tentu saja seseorang akan berjalan dengan gon-

tai, oleng, dan hilang keseimbangan dan pegangan-

nya tatkala dia mengetahui bahwa penguasa di bumi
senantiasa menguntit dan mengawasinya melalui
mata-mata dan intel, baik saat dia bergerak maupun
diam. Meskipun intel dari seorang penguasa di
dunia hanya dapat mengawasi gerakan lahiriahny4
dia tetap dapat mengawasi kapan seseorang masuk
rumahnya, mengunci pintu rumahnya, atau kapan
dia tutup mulul Adapun genggaman Yang Maha-
perkasa tidaklah demikian. Genggaman itu men-
cengkeram seseorang di mana pun diaberada dan
ke mana pun dia beranjak. Pengawasan Allah itu
menguasai hati dan aneka rahasianya. I-alu, bagai-

mana dengan manusia yang berada dalam geng-
gaman dan pengawasan yang demikian?

"S esunguhny a Kami telah menciptakan manusia dan

mengetahui apa yang dibkikkan oleh hntinya. Kami
lebih deknt kepadanya daripadn urat lehnnya, yaitu
ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuat'
annya, serrang duduk di sebelah knnan dan yang lain
duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang
diucapkan melainkan ada di dekatnya malaiknt
pengauas yang selalu hadir." ($rafz 16-18)

Permulaan ayat, "Sesungguhnya Kami tel.ah men-

cip takan mantr s ia ", menunjukkan tuntutan yang
tersirat dalam ungkapan. Seorang pembuat alat
tentu sangat mengetahui rangkaian dan rahasia alat

itu. Namun, diabukan penciptanya, karena diatidak
menciptakan bahan untuk alat itu. Dia hanya
membentuk dan menyusunnya. I-alu, bagaimana
dengan Zat Yang Membuat, Mengadakan, dan

Yang Menciptakan? Sesungguhnya manusia ber-
ada di tangan Allah. Maka, hakikat, sifat, dan ke-

rahasiannya sangat diketahui oleh Penciptanya
Yang Maha Mengetahui dan diketahui pula sum-

ber, asal, keadaan, dan tempat kembalinya.

"...Dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh

hntinya...."

Demikianlah, Dia menjumpai manusia dalam ke
adaan transparan, tiada safu tirai pun yang menu-
tupinya. Segala bisikan yang tersembunyi dan di-
rahasiakan diketahui Allah. Inilah pendahuluan
bagi hari perhitungan yang ditolak dan diingkari
manusia.

"Kami lzbih dekat kepadnnya dnripada urat lehernya."
(Qaaf: to)

Urat leher... di mana darahnya mengaltr. Uat
mengungkapkan, mengilustrasikan, dan meng-
gambarkan genggaman Penguasa dan pengawas-

an-Nya yang langsung. Tatkala manusia mere-
nungkan hakikat ini, niscaya dirinya gemetar dan
penuh perhitungan. Jika makna ungkapan di atas

berada dalam kalbunya, niscaya dia takkan berani
melontarkan sepatah kata yang tidak diridhai-Nya.
Bahkan, dia tidak berani untuk menyimpannya di
dalam hatinya.

Satu ungkapan itu saja sudah cukup bagi ma-

nusia untuk hidup dalam kewaspadaan yang ber-
kesinambungan, kecemasan yang abadi, dan se-

nantiasa bermuhasabah. Namun, Al-Qur' an tetap
menegaskan adanya pengawasan. Maka tatkala
manusia hidup, bergerak, tidur, makan, minum,
bercakapcakap, diam, dan menempuh perjalanan,

diaberada dihadapan dua malaikatyang mendam-
pinginya di sebelah kanan dan kiri. Keduanya mene
rima setiap kata dan gerakan, lalu mencatabrya pada

saat itu juga.

"Yaitu ketikt dua orangmalaiknt mencatat amalper'
buatannya, selrang duduk di sebelah kanan dan yang

lnin duduk di sebel"ah kiri. Tiadn suatu ucapan pun yang

diucapkan melainkan ada di dekntnya malaikat pe-

ngawas yang selnlu hndir."(Qaaf: 17-18)
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Yakni adanya pengawas, bukan adanya dua
nama malaikat, yaitu Raqib dan'Atid, sebagaimana
yang segera dipahami orang.

Kami tidak tahu bagaimana keduanya mencatat
amal dan tidak perlu membayangkannya tanpa
landasan. Dalam menghadapi masalah yang gaib

seperti ini, sikap kita ialah menerimanya sebagai-
mana adanya dan memercayai maknanya, tanpa
meneliti prosesnya. Karena, pengetahuan tentang
proses itu tidak berguna sedikit pun bagi kita,
apalagi jika proses itu berada di luar pengalaman

dan pengetahuan kita.
Kita mengetahui, dalam batas pengetahuan kita

sebagai manusia yang kasat mata, beberapa alat
pencatat yang tidak pernah terbetik dalam pikiran
nenek moyang. Alat itu dapat merekam gerak dan
nada seperti kaset, pita film, dan televisi. Semua ini
berada dalam jangkauan kiia sebagai manusia- Jadi,
tidaklah perlu, bahkan sebaiknya kita tidak me-
ngaitkan malaikat dengan metode pencatatan
tertentu seperti yang ada dalam gambaran manusia
yang terbatas ini, yang sangat jauh dari alam gaib
tersebut yang tidak kita ketahui kecuali apa yang
diin{ormasikan Allah, tidak lebih.

Cukuplah bagi kita hidup di bawah naungan
hakikat yang diterangkan di atas. Kita cukup de-

ngan mengetahui dan menyadari bahwa gerakan
atau perkataan apa pun yang kita lakukan akan di-
catat oleh malaikat yang ada di sebelah kanan dan
kiri kita, untuk ditempatkan dalam catatan per-

hitungan kita di hadapan Allah Yang tidak akan
disia-siakan secuil pun.

Cukuplah bagi kita hidup di bawah naungan
yang mencemaskan. Ifulah suafu kebenaran, walau-
pun kita tidak mengetahui hakikatnya. Kebenaran
itu tampil dalam sosok tertentu yang tak dapat
dielakkan. Hal itu diinformasikan Allah kepada kita
agar kita memperhitungkannya, bukan supaya kita
mengerahkan upaya secara sia-sia guna mengeta-
hui prosesnya.

Orangorang yang memanfaatkan Al-Qur' an ini
dan aneka pengarahan Rasulullah ihwal berbagai
hakikat Al-Qur'an, maka inilah jalan mereka. Yaitu,
merasakan dan mengetahui sesuai dengan apa
yang mereka ketahui.

Imam Ahmad mengatakan bahwa Abu Mu'awi-
yah menceritakan dari Muhammad bin Amr bin
Alqamah al-I^aitsi, dari ayahnya, dari kakeknya
('Alqamah), dari Bilal ibnul-Harits al-Muzani r.a.

bahwa Rasulullah bersab da, "S es eorang melontar knn
perkataan yang diridhai Allah. Dia tidak mengira

sejauh mana dampak perkataan itu. Allah mencatat

krridhaan baginya hingga hari Kiamat lantaran per-
kntaannya. Adapun yang lain melontarkan perkntaan
yang dimurkai Allnh, sedang dia tidak mengira sejauh

mana dampaknrya. Makn, Allah mencatat lcemurknan

baginya lantaran perkntaan itu hingga dia menemui-
Nya. "' Nqamah \erkata, "Betapa banyak perkataan
yang kuhentikan lantaran hadits Bilal ibnul-Harits
tersebut."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia
tengah menghadapi sakaratul maut dengan me-
rintih. Dia mendengar bahwa rintihannya itu di-
catat. Karena ifu, dia pun diam hingga ruhnya ber-
pisah. Semoga Allah meridhainya.

Demikianlah para tokoh menerima hakikat ini
dan hidup di dalamnya secara meyakinkan.

***

Itulah lembaran kehidupan. Di balik lembaran
kitab manusia itu terdapat lembaran sakaraful maut,

'Dan datangl.ah saknratul maut yang sebenar-benar-

nya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya."
(Qaaf: t9)

Kematian merupakan sesuatu yang diupayakan
manusia untuk dihindari atau dijauhkan dari benak-
nya. Namun, bagaimana mungkin hal itu berhasil.
Kematian senantiasa mencari. Ia tiada bosannya
mencari, tidak pernah terlambat melangkah, dan
tidak mengingkari janji. Sakaratul maut bagaikan
rombongan kafilah yang merambat di seluruh
persendian. Sementara itu, pemandangan terben-
tang dan manusia mendengar, "Itulah yang kamu
s e lalu lnr i darip adany a. "

Kematian mengguncangkan raganya, padahal
sebelumnya dia berada dalam alam kehidupan.
Mengapa dikatakan demikian, padahal dia tengah
menghadapi sakaratul maut? Dalam hadits sahih
ditegaskan bahwa setelah Rasulullah sadar dari
pingsan karena menghadapi sakaratul maut, beliau
mengusap keringat dari wajahnya seraya bersabda,
"Subhanallah! Kematian itu memiliki beberapa hal
yang memabukkan." Beliau bersabda demikian,
padahal dirinya memilih menjadi teman di kalangan
malaikat yang tinggi dan merindukan perjumpaan
dengan Allah. lalu, bagaimana manusia selainnya?

Perhatikanlah kata al-la4qpada ungkapan , 'Dan
datanglah s akar at u I maut y ang s e b enar - b e nar ny a. "
Kata itu mengisyaratkan bahwa diri manusia me-
lihat kebenaran yang utuh dalam sakaratul maut
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tanpa hijab. Dia memahami apa yang semula tidak
diketahuinya dan yang diingkarinya. Namun, pema-
haman ini diraih setelah hilangnya kesempatan,
yaitu tatkala penglihatan tidak berguna, pema-
haman tidak bermanfaat, tobat tidak diterima, dan
keimanan tidak dipertimbangkan. Kebenaran itu-
lah yang dahulu mereka dustakan, sehingga mereka
pun berakhir dalam perkara kacau-balau. Tatkala
mereka memahami dan membenarkannya, pem+
haman ihr tidak lagi berguna dan bermanfrat sedikit
pun.

Surah ini beranjak dari sakaratul maut menuju
kengerian mahsyar dan hisab,

'Dan ditiupl"ah sanglmknln. Itulnh hnri tnlnlcsananya
ancaman. Dan datanglah tiap-tlap diri, bersama
dengan dia seorang mnlnilmt penggiring dnn sezrang
malailat pmyalcsi. Sesungguhnya lwmu berada dalnm
keadcan lalai dari hal ini, maka Kami singknpkan
dnripadn lamu tutup (yargrnenutupil mntarnu, Malm,
pmglihntanmu pada hari itu sangat tajam. Dan yng
menyertai dia bnkala, 'Inilah (catatart am"alnya) yry
tersedia pada sisiku.' Jllnh berfrmnn,'Lemparlunlnh
olehmu berdua ke dalam neraka semua lrang lang
sangat ingkar dan knas lupala, Wng sangat enggan

melnkulan kebajiknn, mdangar batas lagi ragu-raga,
yang menyrmbah sembahnn yang lain beserta Alkh.
Malu, lernparkanlah dia ke dalnm siksaan yang
s angat.' Yang mmy ntai dia bn lan (poLa),'Ya Tuhan
kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang
berada dal"am lusemtan yang jauh.'Allnh berfrmnn,

Janganlnh Kamu bntenglar di hndnpan-Ku, padnhal
seswnguhrrya Aku dahulu telnh rnanbnitrmn ancunan
lezpadnmu.'Keputusan di sisi-Ku tidnk dnpat diubah
dnn Aka seknli-kaXi tidak menganiaya hnmba-hamba-
Ku." (Qtaf:20-29)

Itulah pemandangan yang cukup dihadirkan
dalam hati manusia agar dia menuntaskan seluruh
perjalanannya di muka bumi dengan cemas, hati-
hati, dan waspada. Tirmidzi rneriwayatkan bahwa
Rasulullah bersaMa, "Bagaimnna aku mnasaknn ke-

nikmatano padahnl pemegang sanglulaln telnh mtma-
sukknn sangkalnl"a itu lce mulutnya, mcncondonglan
dahiny a, dan t engah menant i irn hu lcs i ? "P ax asahabat
bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang.m€sti kami
katakan?" Rasulullah bersabda, "Kataknnlah, Cu-
kwplah Allah bagi kami. Dia ad,alah sebaik-baik
w akil. "'P.arasahabat pun berkata, "Cukuplah Allah

bagi kami. Dia adalah sebaik-baik wakil."

"Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia se-

orang malaikat penggiring dan seorang malaikat
penyaksi."(Qaaf: 2l)

Datanglah setiap diri yang dalam hal ini adalah
diri yang dihisab; diri yang akan menerima balasan.
Dia digiring dan disaksikan oleh seorang malaikat
yang dahulu ketika di dunia menjadi pencatat dan
penulis amalnya. Atau, keduanya berasal dari ma-
laikatyang berbeda. Pendapat pertama lebih sahih.
Itulah pemandangan yang sangat mirip dengan
seseorang yang digiring ke pengadilan, tetapi beda-
nya dia berada di hadapan Yang Mahaperkbqa.

Pada situasi yang sangat genting ini, dikat?-
kanlah kepadany4

"S esungguhny a lcamu baadn dalnm luadnan lal"ai dnr i
halini, malm Kami singkaplmndnripada lamu tutup
(yang nmutupi) matamu. Mala, p englthn tanmu p adn
hari itu sangat tajam."(Qaaf:22)

Penglihatanmu menjadi sangattajam dan kuat
tanpa ada sesuatu punyang menghalanginya. Peris-
tiwa inilah yang dilupakannya. Situasi inilah yang
tidak pernah diperhitungkannya. Inilah akhir yang
tidak pernah diharapkannya. Sekarang, lihatlah
karena pada hari ini penglihatanmu sangat tajam.

Di sanalah datang teman rnalaikat itu. Pendapat
yang paling sahih mengatakan bahwa teman ini
adalah rnalaikat yang dahulu menyaksikannya,
yang membawa riwayat hidupnya,

"Dan yang menyertai dia berkata, 'Inilah (catatan
amalny a) y ang tnsedia pad"a sisilu "' (Qaaf: 23)

Dia memberikan, menyampaikan, dan menye-
diakancatatan amalorang itu tanpa perlu disiapkan
terlebih dahulu.

Konteks ayat tidak menyebutkan apa pun ten-
tang rniewcatatan secara sekilas dengan membu-
buhkan keputusan dan pelaksanaannya. Tetapi,
langsung saja disampaikan perintah dari Yang
Mahatinggi lagi Mahamulia kepada kedua malaikat
yang menjaganya, yang menggiring, dan yang
menyaksikannya,

"Lnnparlanhh olehmu bndua lu dnlam neraka s emua
zrangJang sangat ingknr dnn luras lcepaln, yang sangat
engan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi
rogu-rogu, lang menyunbah sembdun yang lnin beserta

Allnh. Maltn,lemparlanl"ah dia kc dnl"am silsaanyang
sangat."(Qaaf: 24-26)

Penyebutan sifat-sifat tersebut membuat situasi-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xl (2s) Lo njuta n Juz" XXVI : Qaaf

nya semakin genting dan sulit. Penyebutan ini
menunjukkan kemurkaan Allah Yang Mahaperkasa
lagi Mahagagah di tempatyang sulit lagi menakut-
kan. Itu adalah sifat-sifat yang buruk, sehingga
pemiliknya layak mendapat siksa yang keras. Yaitu,

sifat kafir, ingkar, enggan melakukan kebaikan, me
lampaui batas, ragu-ragu, dan menyekutukan Allah.
Akhirnya, disajikanlah perintah yang dikuatkan,
padahal perintah itu tidak mernerlukan penguatan,
'Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang
sangat." Penguatan ini menerangkan bahwa dia
berada dalam Jahannam di mana malaikat mulai
melemparkannya.

Pada saat itulah sang teman kaget dan gemetar.
Dia segera menepis prasangka dari dirinya lantaran
dahulu menjadi sahabat dan temannya.

"Yang menyertai dia berkata (pulo), 'Ya Tuhnn knmi,
aku tidak menyesatlatnnya tetapi dial"ah yang berada

dalnm kesesatan yang jauh."'(Qaaf: 27)

Mungkin pulayang dimaksud dengan temandi
sini berbeda dengan teman yang pertama, yaitu
yang menyodorkan catatan arnal. Tetapi, teman
yang kedua ini adalah setan yang menyertainya
guna menyesatkannya, lalu dia bedepas diri dari
penyesatannya dan menegaskan bahwa dia men-
jumpai orang itu telah beradadalam keadaan sesal
Simaklah penyesatannya!

Di dalam Al-Qur'an banyak ungkapan seperti itu
yang menerangkan ungkapan setanyang berlepas
diri dari manusia yang ditemaninya. Namun, ke-
mungkinan pertama dapat pula diterim4 yaitu bahwa
yang dimaksud dengan tem.an adalahmalaikat yang
mencatat amal. Namun, gentingnya situasi mem-
buatnya segera berlepas diri, padahal dia bersih,
guna menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki
kemampuan apa pun atas apayang dilakukannya.
Berlepas dirinya orang yang bersih menunjukkan
dengan sangat jelas akan kengerian, guncangan,

dan kedukaan yang menakutkan.
Di sanalah muncul keputusan yang melarang

segala pernyataan.

'Allah berfrrman, Janganlah Kamu bertengkar di
hadapan- Ku, pad.ahal sesungguhnya Aku dnhulu telah

membnikan ancaman kepadamu.' Keputusan di sisi'
Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak
menganiay a h"amb a- hnmb a - Ku. " (Qgafz 28-29)

Maqam itu bukanlah konteks untuk berdebat.
Telah disampaikan janji yang pasti tentang balasan
atas setiap amal, bahwa setiap perkara itu dicatat

dan tidak berubah, seseorang tidak dibalas kecuali
menurut apa yang tercatat, dan tiada seorang pun
yang dizalimi karenayang membalas adalah Hakim
Yang Mahaadil.

Dengan ungkapan yang mendebarkan dan sulit
itulah pernandangan hisab yang mengerikan di-
pungkas. Tetapi, pemandangan segala keseluruhan
belum berakhir, justru konteks ayat mengungkap
dari sisi lain yang juga menakutkan,

"(Dan ingatlah akan) hari (yang pada lmri itu) I(ami
bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah
penuh?' Dia menjawab, 'Masih adaknh tambahan?""
(Qaaf:30)

Seluruh situasi merupakan situasi dialog. Pada

situasi ihr ditampilkanlah Jahannam dalam konteks
dialog. Melalui pertanyaan dan jawaban ini jelaslah
pemandangan yang mencengangkan dan memiris
kan. Inilah pemandangan yang semuanya terdiri
atas orang kafiryang ingkar, yang menolak untuk
berbuat kebaikan, yang melampaui batas, dan yang
ragu-ragu. Mereka itulah yang dilemparkan ke

Jahannam secara berurutan, lalu ia melahapnya.
Kemudian ia ditanya " Apaknh knmu sudnhpmuhdnn
mercEa cukufr" Namun, Jahannam malah menjilat-
jilat dan membakar, lalu berkata bagaikan orang
gembul yang rakus, "Masih adakah tambahan?"
Alangkah mengerikan dan menakutkan!

Pada sisi lain dari pemandangan yang mengeri-
kan itu terdapat pemandangan lain yang nyaman,
disukai, diridhai,'dan indah. Ia adalah pemandangan
surga yang menghampiri orang-orang yang ber-
talora, sehingga dari kedekatan ia tampak menyam-
but dan menghormat,

'Dan didtlwtknnLah surga itu lupada orang-orangyang
bertakuta pada tmpat yang tiadn jauh (dari merekn).

Inil^ah yang dijanjiknn leepadamu, (yaitu) padn setiap

hrmba yang selalu leembali (lupada Allah) lngi me-

melihara (semua peraturan-peraturan- Nya). (Yaitu)
urang yang takut kepada Tuhnn Yang Maha Pemurah
sednng Dia tidnk kzlihatan (okhnya) dnn dia danng
dengan hati yang btrtobat, masukilah surga itu dmgan
aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya
memperoleh apa yang mnekn luhendaki; dan pada sisi

Kami adalnh tamb ah.anny a. " (Qaaf: 3 1-3 5)

Penghormatan tampak dari setiap tuturkata dan
gerak-geriknya. Surga itu mendekat dan merapat,
sehinggamereka tidak perlu susah-payah berjalan
menghampirinya, justru surgalah yang mendekat,
pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). Di
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samping surga, mereka pun menerima nikmat ke-
ridhaan,

"Inilah yang dijanl ikan lupadamu, (yaitu) pada setiap

hamba y ang s ektlu kemb ali (kep ada Alkh) kgi meme -

lihnra (semua pnaturan-peraturan- Ny a). (Yaitu) orang

yang takut lcepada Tuhan YangMaha Pemurah sedang

Dia tidak lulih"atan (okhnya) dan dia datang dengan

hati yang bertobat." (Qaaf: 32-33)

Mereka disifati demikian oleh al-Mala'ul A'la
yang mengetahui bahwa dalam timbangan Allah
mereka merupakan orangorang yang kembali, me
melihara aturan-Nya, takut kepada ar-Rahman mes-
kipun mereka tidak melihat-Nya, kembali kepada
Rabb-nya, dan taat.

Kemudian mereka diizinkan masuk dengan aman
ke tempatyang mereka takkan pernah keluar lagi
diripadanya, Masukilah surga itu dengan arnan,
itulah hari kekekalan. Kemudian diumumkan di
kalangan al-Mala'ul A'laihwal keberadaan kaum itu
dan diberitahukan perolehan yang tidak terbatas
yang disediakan di sisi Rabb-nya,

'Mneln di dalnmnya mnnperoleh apa yang mnekn ke-

fundnki; dan pada sisi Kami adalah tambahannya."
(Qaaf:35)

Meskipun disarankan, mereka tidak mzrmpu me
raup seluruh perkarayang disediakan bagi mereka.
Tambahan dari Rabb mereka tidaklah terbatas....

Beberapa Sentuhan terhadap Kalbu
Kemudian disajikanlah bagian terakhir dari ayal

Ia bagaikan nada akhir dari sebuah lagu yang
mengulang alunan nada terkuat dengan sentuhan
yang cepat, yaitu senfuhan sejarah dan puing-puing
umatyang telah punah. Di sana terdapat sentuhan
alam semesta yang terbuka dan kitab-Nya yang
nyata. Di sana ada sentuhan ba'atsdanmahsyar di
pelataran baru. Di samping aneka sentuhan yang
mengarahkan dan menginspirasikan kepada kalbu
dan perasaan secara mendalam, terdapat pula sen-
tuhan lain,

c\*w,efri;;;6te:fi{:
t(Ae;b.r.U( cil$,# u J4J4i
uAL'a5 * ry ;^;'gnt 3S'5 5t :i
&v 5 rU\ t+ 44l!, Ci:iiS o. yAi

3t; * A', <,j;,"\i if,ES # yj o
U#it;#.-.*tSi;;:ri&E
7y'9*A3 o t6 r\i:6" ;.;:"\jt rj.A6ij3yKorgi:6ei_*\r& I.P)D

cy&eAf;ayt"6i\'";3is;:-:i;#
s lzq )72.,-.6 " ,?,1.-.4 ,.t t. -1 .t"<
,_tsj)|.'-a p"+$ti:-Jlrc*; "€ e
s];.a5t#gu"wFej'v;e
& *; 36'" ot,ysuJ- i rlr* AU;
'Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami
binasakan sebelum merekn yang merekn itu lebih besar

lukuatannya daripada merekn ini, makn merekn (yang

telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di
bebnapa negeri. Adnknh (merelm) mndnpat tempat lnri
(dari lubinasaan) ? Saungguhnya pada y ang demikian
itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang
yang mempunyai hati atau yang menggunakan pen-
dengar anny a, s edang dia meny aksikanny a. S e s ung-
guhnlatelah Kami ciptaknn lnngit dan bumi serta apa
yang ada di antara luduanya dalam mam masa, dan
Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Maka,
bersabarlnh knmu terhadap apa yang mereka kntaknn
dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum

terbit matahari dan sebelum terbenam(nya). Dan ber-

tasbihkh knmu lupada-Nya di malnm hari dan setiap

selesai shalat. Dan dengarknnlah (seruan) ltada hari
penyeru (malniknt) menyeru dari tempat yang deknt.

Yaitu, padn hari merekn mendengar teriaknn dengan

sebenar-benarnya itulahhari keluar (dari kubur). Se-

sungguhnya Kami menghidupkan dan mematiknn dan
hanya kepada Kamilah tempat lcembali (semua makh-
luk). Yaitu, pada h.ari bumi terbelnh-belnh menampak-
knn merekn (.alu merekn luluar) dengan cepat. Yang

demikian itu adalnh pengumpulan yang mudah bagi
Kami. Kami lzbih mmgetnhui tmtang apa yang mtrekn
katakan, dan knmu sekali-kali buknn["ah seorang pe-
malcsa terhadap mereka. Makn, beri peringatanlah
dengan Al-Qti an orangyang takut lcepadn ancamnn-
Ku.'(Qaafz 36-45)

Sebenarnya seluruh sentuhan ini telah disajikan
dalam konteks surah. Namun, tatkala sentuhan
disajikan lagi pada bagian penutup, ia memberikan
pengaruh baru dan kesan yang baru pula melalui
pemfokusan dan penyajian yang cepat ini. Se-

hingga, memberikan cita rasa bagi diri yang ber-
beda dengan cita rasa sebelumnya yang dibentang-
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kan dan dirinci pada surah. Inilah salah satu ke-

istimewaan Al-Qur' an yang menakjubkan.
Sebelumnya Allah berfirman,

"S eb elum merekn telah mendustakan (p ula) knum Nuh

dan penduduk Rnss dan Tsamud, kaum 'Aad, kaum

Fir'aun dan kaum Luth, dan penduduk Aikah serta

kaum Tubba'. Semuanya telah mendustakan rasul-

rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat

hukuman yang sudah diancamkan "(Qaaf: 12-14)

Dan di siniAllah berfirman,

"Dan berapa banyaknya umat-umat yang telnh Kami
binasakan sebelum merela yang mnekn itu lebih besar

kekuatannya daripada merekn ini, maka muekn (yang

tetah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di
bebnapa negui. Ad"almh (merekn) mmdnpat tempat lnri
(dari ke b inas aan) ? " (Qaaf: 3 6)

Kebenaran yang diisyaratkan oleh surah adalah

kebenaran yang sama, tetapi ia ditampilkan dalam

sosok yang baru, yang berbeda dengan sosok yang

pertama. Gambaran baru ini ditambah dengan di-

namika umat terdahulu yang beraktivitas di ber-

bagai negara dalam rangka mencari penghidupan.

Umat tersebut dipegang dalam genggaman, se-

hingga tidak ada seorang pun yang dapat melepas-

kan diri dan kabur dari genggaman itu, 'Adakah
(mereka) mendapat tempat lari (dari lcebin'asaan)?"

Paparan itu diikuti dengan sesuatu yang mem-

buatkeadaan semakin baik dan hidup,

"sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

tndapat puingatan bagi orang-zrang y ang mempunyai

hnti anu y ang menggunakan p endengaranny a, s edang

dia meny aksikanny a." (Qaaf: 37)

Pada puing-puing umat terdahulu terdapat pe
lajaran, yaitu pelajaran bagi orang yang memiliki
kalbu. Barangsiapa yang tidak memperoleh pelajar-

an dari sentuhan ini, berarti kalbunya telah mati,

atau dia sama sekali tidak dianugerahi kalbu. Tidak
perlu kalbu, tetapi pelajaran dan nasihat itu cukup
diraih dengan pendengaran yang menyimakkisah
dengan saksama dan penuh kesadaran, lalu kisah
itu bereaksi di dalam diri seseorang. Begitulah ada-

nya, karena jiwa manusia itu sangat peka terhadap
puing-puing umatyang telah punah. Kesadaran dan

pembukaan matayang sedikitsaja sudah memadai

untuk menggelorakan ingatan dan gambaran inspi-

ratif pada situasiyang menyentuh dan berpengaruh

ini.
Sebelumnya dibentangkan kitab alam semesta,

"Maka, apakah mne kn tidak melihat aknn langit y ang

ada di atas merekn, bagaimana Kami meninggiknnnya

dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai

retak-retak sedikit pun? Kami hamparkttn bumi itu dan

Kami letakknn padany a gunung- gunung y ang kukuh.

Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman

yang indah diparflang mata." (Qaafz 6-7)

Adapun di sini Allah berfirman, 
i

"Sesungguhnya telnh Kami ciptakan langit dan blmi
serta apa yang ada di antara lttduanya dalam erng
mosa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa lceletihan.'"'

(Qaaf:38)

Hakikatyang baru ini, yaitu "Kami sedikit pun
tidak ditimpa keletihan",ditambahkan dengan sen-

tuhan yang pertama. Hakikat itu menunjukkan ke-
mudahan dalam menciptakan dan membuat makh-
luk yang mencengangkan ini. Bagaimana dengan
menghidupkan orang-orang yang telah mati, jika

dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi?
Tentu saja hal itu merupakan persoalan yang mudah
dan sepele.

Hakikat di atas diikuti dengan isyarat baru dan

naungan yang baru pula,

'Maka, bnsabarlnh knmu tnhndap apa yang merekn

katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu

sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).

D an b ntasbihlnh lamu fupadn- Ny a di m"alnm hnr i dnn

setiap selesai shalat." (Qaaf: 39-40)

Terbit dan teibenamnya matahari serta peman-

dangan malam yang ada setelah terbenamnya mata-

hari merupakan sejumlah fenomena yang terkait
dengan langit dan bumi. Allah mengaitkan tasbih,
tahmid, dan sujud dengan fenomena ini. Setelah ini
diceritakan pula anjuran bersabar dalam meng-
hadapi perkataan kaum kafir yang mengingkari
ba'ah dan menolak keberadaan Allah yang ber-

kuasa untuk menghidupkan dan membangkitkan
manusia.

Tiba-tiba ada atrnosfer baru yang menyelubungi
sentuhan yang berulang-ulang tersebut, yaitu

atmosfer kesabaran, pujian, tasbih, dan sujud yang

tertambat langsung dengan lembaran alam se-

mesta dan fenomena alam nyata. Atmosfer itu me-

nohok perasaan setiap kali seorang mukmin me-

lihat langit dan bumi, setiap kali dia melihat mata-

hari terbit atau terbenam, dan setiap kali dia ber-
sujud kepada Allah tatkala matahari terbit dan
tenggelam.

Kemudian ada pula sentuhan baru yang meng-
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ikatkan manusia dengan lembaran alam semesta
yang terbentang, yaitu senfuhan "bersabarlah, ber-

tasbihlnh, dnn bnsuj udlah"tatkala Anda menanti dan
menunggu datangnya perkara besar yang meng-
gentarkan, yang senantiasa mengintip setiap saat,

siang dan malam. Tiada yang melalaikan perkara itu
kecuali orangorung yang lengah, Perkara itulahyang
menjadi poros keseluruhan surah dan topik utamanya,

'Dan dengarkanlah (seruan) pada hnri pmyeru (nw-
lnikat) nunlsru dari tanpat yang dzknt. Yaitu pada lnri
merelrn mtndtngar teriaknn dmgan sebennr-bennrnla
itulnh hari leeluar (dari kubur) Sesunguhnya Kami
menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada
Knmilnh temp at kembali (s emua makhluk). Yaitu paln
hnri bumi tnbclnh-belnh menampakknn merekn (lnlu
mnekn leeluar) dugan apar. Yang drmikian itu adnlnh
p engumpulnn y ang mudah bagi Kami. " Qaaf: 4l- 44)

Ihrlah pemandangan baru yang menyentuh pada

hari yang sangat sulit. Sebelumnya pemandarrgan
ini disajikan dalam sosok lain dan pemandangan yang
berbeda, yaifu pada ayal

'Dan ditiuplah sargknkaln. Itulnh hari terl"aksana.nya

ancaman. Dan datanghh tiapliap diri, bersama dn-

ngan dia selrang malaikat pengiring dan seorang

malaiknt pmyalcsi." (Qaafz 20-21)

Di sini tiupan sangkakala diungkapkan dengan
pekikan, garnbaran pemandangan kebangkitan, dan
pemandangan manusia membelah tanah kuburan-
nya. Yaitu, mulai dari manusiayang telah mengisi
lembaran sejarah hingga yang melakukan perjalan-
an sampai akhir. Terbelahlah sejumlah kuburan
yang tidak terhingga, yang diikuti dengan muncul-
nya orang-orang yang sebelumnya mati. Al-Ma'ari
berkata

"Banyak kuburan yang berulang-ulang menjadi
kuburan
Ada pula yang tertawatawa, suatu kontradiksi
yang pekat
Yang terkubur tetaplah terkubur di bawah ke-
hidupan
Dalam rentang ajal dan masa."

Semua kuburan terbelah dan tersingkaplah raga,
fulang-belulang, fosil, dan unsur-unsur atorn yang
semula lenyap atau masih utuh di celahcelah tanah,
yang tempatnya hanya diketahui Allah. Itulah pe

mandangan yang mencengangkan, yang tak dapat
dilukiskan.

Di bawah naungan pemandangan yang meno-
hok dan menyentuh ini, Allah menegaskan hakikat
yang mereka perdebatkan dan ingkari, "$ esunguh-
ny a Knmiln h y ang mmghidup kan dan mematikan dan
hanya lupada Kamilah tempat kembali (semua mnkrt-
luk)", dan "Yang demikian itu adalah pengumpulnn

yang mudah bagi Kami", pada waktu yang sangat
tepat unhrk menegaskan

Di bawah naungan p6mandangan ini pun Rasu-

lullah diarahkan agariteguh dalam menghadapi
bantahan dan pendustaa\ kaum kafir ihwal kebenar-
an yangielas dan dapat disaksikan oleh mata hati ini,

"I{ami lebih mmgetahui tmtnng apa yang nneka lan-
kan, dan lmmu selali-lq,li buknnlah seorangpemaksa

tnlwdnp mnekn. Makn, beri peringatanl.o.h dengan Al-
foti an zrang yang takut kepada ancaman-Ku."
(Qaaf: a5)

"Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka

kataknn...."

Cukuplah ini bagimu. Kepunyaan Allahlah pe-

ngetahuan tentang kejadian akhir mereka. Ayat ini
merupakan ancaman yang menakutkan.

"-.Dan knrnu seknli-kali bukanlah seorang pemalca
terhndap merekn...",

Sehingga kamu dapat memaksa mereka supaya
beriman dan membenarkan. Masalah ini bukanlah
wewenangmu, narhun wewenang Kami semata.
IGmilah yang mengawasi dan menangani mereka.

".. Makn b ni peringatanlnh dmgan Al- @f an orang

yang takut l"podo ancam,an-Ku. "Al-Quran meng-
getar*an kalbu dan mengguncangkannya sehingga
tidak ada kalbu yang berkesadaran yang dapat
teguhdalam menghadapinya. IGlbu itu takut dan
terguncang dalam menghadapi aneka hakikatnya
dalam bentukyang menakjubkan seperti itu.

Tatkala surah semacam ini disajikan, surah ter-
sebut tidak memerlukan seorang pemaksa untuk
menekuk&an leher seseorang kepada keimanan.
Sebab, ayat itu mengandung kekuatan dan ke-
kuasaan yang tidak dimiliki si pemaksa Pada surah
itu terdapat sentuhan-senttrhan atas kalbu manusia
yang lebih hebat daripada cambukan algojo. Maha-
benar Allah Yang Mahaagung. l
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qs.3t;fli;t$r;;i j-;i,iI,yfi or:i);\'+Jv_,

,Jrfr"f,6F*;SV j"|6LiJ\r-tFS

#'a-':s;uit;*1;ev,;+afi "5";t&

"Demi (a"grr) yang menerbangkan debu yang
sekuat-kuatrya, (1) awan yang mengandung
hujan, (2) kapal-kapal yang berlayar dengan
mudah, (3) dan (malaikat-malaikat) yang
membagi-bagi urusan. (4) Sesungguhnya apa
yang dijanjikan kepadamu pasti benar, (5) dan
sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
(6) Demi langt yang mempunyai jalanjalan,
(7) sesungguhnya kamu benar-benar dalam
keadaan berbeda-beda pendapa! (8) dipaling-
kan daripadanya (Rasul dan Al-Qpr'an) orang
yang dipalingka^n. (9) Terkuhrklah orang-orang
yang banyak bendusta, (t0) (yaitu) orang-orang
yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
(11) Mereka bertanya, 'Bilakah hari pem-
balasan ituP (12) (Hari pembalasan itu ialah)
pada hari ketika mereka diazab di atas api
neraka. (13) (Dikatakan kepada mereka),
"Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang
dahulu kamu minta supaya disegerakan.' (14)

Sesunguhnya orang-orang yang bertakwa ber-
ada di dalam taman-taman (surga) dan di mata
air-mata air, (15) sambil mengambil apa yang
diberikan kepada mereka oleh Ttrhan mereka-
Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia
adalah orang-orang yang berbuat baik (16)

Mereka sedikit sekali tidur di wakhr malam
(17) DarL di akhir-akhir malam mereka me-
mohon arnpun (kepada Allah). (18) Pada harta-
harta mereka ada hak unhrk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak men-
dapat bagian (tg) Oa"rr" di bumi ihr terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-
orang yang yakin, (20) dan (iuga) pada dirimu
sendiri lvlaka, apakah kamu tiada memperhati-
kan? (21) Dan, di langitterdapat (sebab-sebab)
rezekimu dan terdapat (pula) apa yang di-
janjikan kepadamu. (22) Mak4- demi Tirhan
langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan
ihr adalah benar-benar (akan terjadi) seperti
perkataan yang kamu ucapkan. (23) Sudatrkah
sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu
Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dirnuliakan
(Zn) (lngpflah) ketika mereka masuk ke tempat-
nya lalu mengucapkanr'Salaman', Ibrahim

menjawab,'Salamun, (kamu) adalah orang-
orang yang tidak dikenaf.' (25) Maka, dia pergi
dengan diam-diam menemui keluarganyao
kemudian dibawanya dagrg anak sapi gemuk
(ytrg dibakar), (26) hfu dihidangkannya ke-
pada mereka. Ibrahim berkata"'Silakan kamu
makan.' (27) Tetap,i, mereka tidak mau makan.
Karena itu, Ibrahim merasa takut kepada
mereka. Mereka berkata, Janganlah kamu
takul'Dan, mereka memberi kabar gembira
kepadanya dengan kelahiran seorang anak
yang alim (Ishak). (28) Kemudian istrinya
datang memekik (tercengang) lalu menepuk
mukanya sendiri seraya berkata,'(Aku adalah)
seorang wanita tua yang mandul.' (29) Mereka
berkata"'Demikianlah Thhanmu memfirman-
kan. Sesungguhnya Dialah Yang Mahabijak-
sana lagi Maha Mengetahui.' (30) Ibrahim ber-
tanya"'Apakah urusanmu hai para utusan.' (31)

Mereka menjawabr'Sesungguhnya kami diuhrs
kepada kaum yang berdosa (kaum Luth), (32)

agar kamitimpakan kepada mereka batu-bahr
dari tanah yang keras, (33) yang ditandai di
sisi Tlrhanmu unhrk (membinasakan) orang-
ornng yang melampaui batas.' (34) IaIu Kami
keluarkan orang-orang yang beriman yang
berada di negeri kaum Luth itu. (35) Kami ddak
mendapati di negeri ihr, kecuali sebuah rumah
dari orang-orang yirng berserah dtui. (36) Kami
tinggalkan pada negeri ihr suatu tanda bagi
orang-orang yan$ takutpada siksa yang pedih.
(37) Da:q juga pada Musa (ter.dapat tanda-tanda
kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya
kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat
yang nyata. (38) Maka, dia (Fir'aun) berpaling
(dari iman) bersama tentaranya dan berkatan
'Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang
gla' (39) IVIaka, Kami siksa dia dan tentaranya
lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laul
sedang dia melakukan pekerjaan ynng tercela.
(40) Dan, juga pada (kisah) 'Aad ketika Kami
kirimkan kepada mereka angin yang mem-
binasakan. (a1) Angin itu tidak membiarkan
suahr pun yang dilandanyan melainkan dijadi-
kannya seperti serbuk (42) Dan, pada (kisah)
kaum Tbamud ketika dikatakan kepada mereka,
'Bersenang-senanglah kamu sampai suatu
waktu.' (43) Makq mereka berlaku angkuh ter-
hadap perintah Tlrhannya, lalu mereka di-
sambar petir sedang mereka melihatnya, (44)

Maka, mereka sekali-kali tidak dapat bangun
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dan tidak pula mendapat pertolongan. (45)
(Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu.
Sesungguhnya mereka adalah kaum yangfasik
(n6) Dan, langit itu Kami bangun dengan ke-
kuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami
benar-benar meluaskannya. (a7) Dan, bumi itu
Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang
menghamparkan (adalah Kami). (aS) Segala
sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
(49) Ivlak4 segeralah kembali kepada (menaati)
Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi
peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
(50)Janganlah kamu mengadakan ilah yang
lain di samping Allah. Sesungguhnya aku
seor.rng pemberi peringatan yang nyata dari
Allah unhrkmu. (51) Demikianlah tidak seorang
rasul pun yang datang kepada orang-orang
yang sebelum mereka, melainkan mereka
mengatakanr'Ia adalah seorang tukang sihir
atau orang gila.' (52) Apakatr mereka saling
berpesan tentang apa yang dikatakan itu?
Sebenarnya mereka adalah kaum yang me-
lampaui batas. (53) Maka, ber;palinglah kamu
dari merekan dan kamu sekali-kali tidak tercela
(5a) Dan" tetaplah memberi peringatan, karena
sesungguhnya peringatan ihr bermanfaat bagi
orang-orang yang beriman. (55) Alru ddak men-
ciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku. (56) Aku tidak
menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka
dan Aku tidak menghendaki supaya memberi
Aku makan. (57) Sesungguhnya Allah Dialah
Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Ke-
kuatan lagi Sangat Kukuh. (58) Sesungguhnya
untuk orang-orang zalim ada bagian (silaa)
seperti bagran teman-teman mereka (dahulu),
maka janganlah mereka meminta kepada-Ku
menyegerakannya. (59) Maka, kecelakaanlah
bagi orang-orang yang ka^fir pada hari yang
diancamkan kepada mereka-" (60)

Pengantar
Surah ini memiliki atmosfer yang khas. Ia di-

mulai dengan mengungkapkan empat kekuatan
urusan Allah melalui kata yang bermakna samar,
yang menohok perasaan sejak awal bahwa sese-
orang berhadapan dengan sejumlah urusan yang
mengandung rahasia. Allah bersumpah dengan
urusan,

'Demi (angin) yang menerbangkan debu yang sekuat-

kuatnya, auan yang mengandung hujan, kapal-kapal
y ang bulnyar dengan mudah, dan (malailattrutkiknt)
yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang
dijanjiknn kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya
(har i) p emb aln: an p asti terj adi. " (adz-D zaarty aatz
1-6)

Angin yang rt'enerbangkan debu, awan yang
mengandung hujan, kapal-kapal yang berlayar, dan
malaikat yang membagi-bagi urusan merupakan
konsepkonsep yang tidak familiar dan ambigu
sehingga memerlukan penafsiran dan pertanyaan.
Di samping itu, urusan ini mengembangkan naung-
an tersendiri bagi rasa. Mungkin naungan inilah
tujuan pertama dari penyajian surah dalam atmos-
fer yang demikian.

Belum lagi sumpah pertama usai, sudah disusul
sumpah lain dengan langi I'D emi langit y ang mem-
punyai j al"anj alnn."Allah bersumpah dgngan langit
atas persoalan bahwa "sesungguhnya karnu benar-
benar dalnm lrcadaan berbeda-beda pendapat", ttdak
stabil, tidak harmonis, bertumpu pada egoisme dan
prasangka, bukan pada ilmu dan keyakinan.

Pembukaan surah semacam itu dengan kese-
luruhan konteksnya mengacu pada satu urusan
yang jelas. Yaitu, mengaitkan kalbu manusia de-
ngan langit, menambatkan kalbu dengan kegaiban
Allah yang terpendam, melepaskan kalbu dari
jeratan bumi, membebaskan kalbu dari segala
hambatan yang menghalangi antara dirinya dan
pemfokusan diri di dalam ibadah kepada Allah, dan
beranjak kepada-Nya secara total. Juga berlari
kepada-Nya secara utuh sebagai respon atas firman
Allah, "Maka, berlarilah kepada Allah", sebagai
realisasi kehendak Allah atas hamba-hamba-Nya,
'Tidaklah Aku menciptalan jin dan manusia melnin-
lan supaya mereka bnibadah kepadn-Ku."

Tatkala kesibukan dengan rezeln dan apa yang
disembunyikan takdir merupakan kendala yang
paling tebal dan kuat, maka surah ini mementing-
kan pembebasan perasaan dari jeratannya, menen-
teramkan jiwa dari kesibukan tersebut, dan meng-
gantungkan kalbu ke langit dalam urusan rezel<r,

bukan ke bumi dan ke aneka sarananya yang sing-
kat. Isyarat terhadap persoalan ini diulang-ulang
dalam surah melalui berbagai ayal

Ada pengulangan yang menggembirakan se-
perti, "Di langit terdapat rczekimu dan apa yang
dijanjikan lupadamu. Sesungguhnya Allah itu Mahn
Pemberi reryki Yang Memiliki kekuatan lagi Maha-
perkasa."Ada pula ayat yang meminta manusia
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berpaling seperti tatkala menggambarkan hubung-
an antara kaum muttaqindengan harta, "Padn harta
merekn terdapat h.ak bagi peminta-minta dan si PaFa."
Atau, seperti ayat yang menyifati kedermawanan
dan kemurahan Ibrahim tatkala dia menjamu tamu,
yakni malaikat yang disangkanya sebagai tamu,
dengan panggang anak sapi. Dia bergegas men-
jamunya begitu mereka datang. Hal itu dilakukan
hanya karena tamu tersebut memberi salam tanpa
diketahui siapa sebenarnya mereka kecuali bebe-
rapa saat kemudian.

Pembebasan kalbu dari jeratan bumi dan me-

lepaskannya dari perangkap rezeli,lalu meng-
gantungkannya ke langit, mengepakkan kerinduan-
nya ke seputar langtt, dan menatap penciptanya di
ketinggian tanpa ada penghalang antara Dia dan
kebebasan dirinya serta tanpa ada yang meng-
halanginya untuk berlari menuju Allah... merupa-
kan fokus perbincangan surah ini dengan segala
topik dan masalah lainnya. Karena itu, disajikanlah
pembukaan seperti ini. Yakni, senhrhan yang samar
pada permulaannya, sesudahnya diikuti sumpah de
ngan langit, dan diulang-ulangnya isyarat dengan
lansit.

Berkaitan dengan pembukaan itu disajikanlah
gambaran orang-orang yang bertalnra pada per-

mulaan surah,

"Sesungguhnya zrang-zrang yang bertakwa berada di
dalnm tnman-tnman (surga) dan di mnte air-mnta air,
sambil mengambil apa yang diberikan leepada muekn
oleh Tuh"an merekn. Sesungguhnya mereka sebelum itu
di dunin adalnh orang-orangyangbnbuat baik. Muekn
sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan, di akhir-
aA:hir mnlnm merekn memohon ampun (kepadn AUnh).

Pala hnrta-harta merela ada hak untuk orang miskin
y ang meminta d.an orang miskin y ang tidak mendapat

b agian. " (adz-Dzaaxiyaat 15 - 19)

Itulah gambaran pencarian terhadap Allah,
pemfokusan diri kepada-Nya, dan berdiri malam
hari unhrk beribadah kepada-Nya. Juga berkonsen-
trasi kepada-Nya saat dini hari disertai kerelaan
terhadap kekayaan, melepaskan diri dari tekanan-
nya, dan menjadikan hak peminta-minta serta orang
papa sebagai kewajiban yang mesti ditunaikannya.

Berkaitan dengan ini diarahkanlah pandangan

manusia kepada ayat-ayatAllah yang ada di bumi
dan pada diri mereka sendiri sambil menggantung-
kan kalbu dengan langit dalam masalah rezel<t,

bukan dengan bumi dan segala sarananya yang
singkat.

"Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan

Alkh) bagi orang-orangyangyakin, dan (uga) pada

dirimu sendiri. Maka, apakah knmu tiada memper-

hntiknn? Dan di lnngit terdapat (sebab-sebab) rezekimu

dan terdapat (puln) apa yang dijanjikan kepadamu."
(adz-Dzaariyaatz20-22)

Berkaitan dengai ini diisyaratkanlah bangunan
Allah berupa langityang luas, bumi yang dihampar-
kan dengan mudah, dan aneka pasangan makhluk
yang diciptakannya di bumi. Semua ini diakhiri
dengan isyarat pergi menuju Allah,

"Dan langit itu Kami bangun dengan lukuasaan
(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluas-

knnnya. Dan bumi itu Kami hamparkan, makn sebaik-

baik yang menghamparkan (adalah Kami). Segala

s esuatu Kami ciptakan b erp asang-p asangan sup ay a

lamu mengingat akan kebesaran Allnh. Maka, segera-

lnh lumball kepadn (mermnti) Alkh. Sesunguhnya aku

seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah
untu lonu. " (adz-Dzaariy aatz 47 - 50)

Sekaitan dengan hal ini, ditampilkanlah entakan
terakhir yang menonjol dalam surah. Yaitu, tujuan
Allah menciptakan jin dan manusia serta fungsi
utama keduanya,

'Aku tidak mmciptakan jin dan manusia melninkan

supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghen-

daki re<eki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak
menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.

S esungguhny a Allnh Dialalt Maha Pembni reryki Yang

mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kukuh." (adz'
Dzaartyaat: 56-58)

Itulah satu entakan yang disuguhkan, yang me-

miliki beberapa nada, tetapi seluruhnya menyatu
dalam entakan yang diarahkan ke kalbu manusia
supaya menghadap ke langit

Terdapat sejumlah isyarat ihwal rangkaian kisah
Ibrahim dan Luth, kisah Musa, kisah Aad, kisah
Tsamud, dan kisah Nuh. Tatkala menyuguhkan
kisah Ibrahim, diisyaratkanlah ihwal kekayaan dan

kegaiban berupa berita gembira akan kelahiran
seorang anak yang saleh sebagai rezeki bagi dirinya
dan istrinya yang tidak disangka-sangka.

Pada kisah lainnya diisyaratkan kebenaran janji

Allah sebagaimana disumpahkan-Nya pada per-

mulaan surah, "Sesunguhnya apa yang dijanjikan
kep adamu p asti b enar."Adapun yang diisyaratkan
pada akhir surah berupa peringatan bagi kaum
musyrikin,
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"Sesungguhnya untuk zrang-zrang <alim ada bagian
(silx:z) seperti bagian teman merekn (daimlu). Maka,

janganlah merekn meminta kepada-Ku untuk mmye-
gerakanny a. " (adz-Dzaany aatz 59)

Sebelumnya diceritakan bahwa generasi-gene
rasi pembual itu seolah-olah saling berpesan agar
mendustakan.

"Demikianlah tidak seorang rasul pun yang
datang kepada orangorangyang sebelum mereka,
melainkan mereka mengatakan,

'Dia adalah sezrang tuknng sihir atau seorang gila.'
Apaknh merekn saling berpesan tentang apa yang di-
katakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang
mel.ampaui bans." (adz-Dzaa6yaat: 52-53)' -

Kisah-kisah surah yang seperti itu bertemali
dengan pangkalnya yang utama. Yaitu, pemfokusan
kalbu ke dalam ibadah kepada Allah, dan member-
sihkannya dari segala jeratan. Pertama-tama me-
nautkannya dengan langit melalui keimanan dan
keyakinan. Kemudian dengan melenyapkan aneka
kendala dan kesibukan yang menghambat terbang
dan perginya kalbu ke angkasa yang mulia.

Sumpah dengan Makhluk Ihwal Kebenaran
Ba'ats 'Kebangkitan'

& t3. rt{u * ft' +;t+rA t 6;i 4)'3IV

*Ui;lr:,6*b!'r$,uy-*v^qt#a
"Demi (ongrn) torg mennbangkan debu yang sekuat-

kuatnya, auan I ang mmgandung huj an, kapal-knpal
yang bnlnyar fungan mudalt, dnn (rnalailnt-nalailnt)
yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang
d/anjiknn kepa"damu pasti bmar, dan sesungguhnya
(mri) p embalnsan pasti tei adi. " " (adz-Dzaariy aat:
1-6)

Inilah entakancntakan singkat dan cepat melalui
ungkapan yang bermakna samar, yang secara kfiusus
dilontarkan ke rasa, dan yang memberikan naung-
an tertenhr. Juga yang mengaitkan kalbu dengan
perkara yang baik dan urusan yang perlu diperhati-
kan. Banyak ulama generasi pertamayang menetap
kan hujjah dalam menafsirkan makna "angin yang
menerbanglrnn debu, auan yang mengandung hujan,
kapal-kapal yang berlnyar, malaikat-malaikat yang
membagi-bagi urusan".

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa

Syu'bah ibnul Hajaj meriwayatkan dari Simak bin
I{halid bin 'Ar'arah, dari al-Qasim bin Abu Bazah,
dariAbu ath-Thufail dan diriwayatkan pula melalui
jalur lain dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib
r.a. bahwasanya dia naik mimbar di Kufah, lalu ber-
kata, 'Tidaklah kalian menanyakan suafu ayat dari
Kitab Allah kepadaku dan tidak pula menanyakan
suatu sunnah Rasulullah melainkan aku akzrn me.
nerangkannya." Ibnu al-Kawa' bangkit seraya ber-
kata, "Hai Amirul Mu'minin, apa makna firman
Allah,'Wadadaariyati d<arwa?"' Ali menjawab,
"Maksudnya angin." Dia bertanya, "Apa maksud

falhamilati waqra?" Ni menjawab, 'Awan." Dia
bertanya, "Apa maksu d faljariyati yusra?" Ni men-
jawab,'Bahtera /kapal." Diabertanya "Apa maksud

falrnuqassimati amra ?" Ah menjawab, "Para malaikal"
Datanglah Shabigh bin Asal at:Tamimi kepada

Umar ibnul Ktraththab r.a. untuk menanyakan hal
yang sama guna mengujinya dan karena ingkar.
Mak4 dia dihukum dan diisolasi dari pergaulan ma-
syarakat hingga dia bertobat dan bersumpah de
ngan sumpah yang berat. Sehingga, dalam dirinya
tidak dijumpai apayang ada sebelumnya.

Dia bertanya demikian karena ambiguitas makna
dalam ungkapan semacam itulah yang membuat
para pembangkang berlindung di baliknya dan
mempertanyakannya.

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar pun menafsirkannya
seperti itu. Demikian pula Mujahid, Sa'id binJabir,
al-Hasan, Qatad4h, as-Sidi, dan yang lainnya. Ibnu
Jarir dan Ibnu Abi Hatim tidak menceritakan hal
seperti itu.

Allah bersumpah dengan angin yang mener-
bangkan segala hal yang dapat diterbangkan se-
perti debu, bunga yang diserbukkan, awan, dan
sebagainya, baik yang diketahui manusia maupun
yang tidak diketahuinya. Dia bersumpah dengan
awanyang membawa air, yang diterbangkanAllah
ke tempat yang dikehendaki-Nya. Dia bersumpah
dengan bahtera yang berlayar dengan mudah di
permukaan air dengan kekuasaan-Nya, padahal ia
mengandung air, membawa muatan, dan membawa
barang lainnya. Tetapi, ia dapat berlayar dengan
mudah. Kemudian Dia bersumpah dengan para
malaikat yang membawa aneka urusan Allah dan
membagikan serta mendistribusikannya selaras
dengan kehendak-Nya. Malaikat memilah-milah
persoalan sesuai dengan perunhrkannya dan mem-
bagikan urusan kepada alam semesta sesuai de-
ngan jatahnya.

Angin, awan, bahtera, dan malaikatmerupakan
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makhluk Allah yang dijadikan sebagai sarana bagi

kekuasaan-Nya dan pemenuh kehendak-Nya. Me-
lalui sarana ini, terwujudlah kekuasaan Allah di

alam semesta dan pada hamba-hamba-Nya. Dia

bersumpah dengan sarana itu guna mementingkan
urusannya dan mengarahkan kalbu kepadanya, lalu

ia merenungkan maknayang ada di baliknya' Juga
agar kalbu itu melihat "tangan" Allah menata, me
ngelola, dan mewujudkan takdir-Nya yang telah
dicanangkan. Dia menuturkan sarana ini secara

khas guna mengarahkan kalbu kepada aneka raha-

sianyayang terpendam dan memberinya santapan

melalui ciptaan makhluk ini dari balik kisahnya
yang implisit.

Jika dilihat dari sisi lain, mungkin pula pengisah-

an sarana itu karena memiliki keterkaitan dengan

masalah rezel<t seperti yang dijadikan perhatian

oleh konteks surah ini. Yaitu, ihwal pembebasan

kalbu dari jerat rezeki dan menjaga kesuciannya
dari kotoran rezel<t. Angrn, awan, dan bahtera me
rupakan fenomena yang terkait dengan rezel<t,

sarananya, dan sebabnya. Adapun malaikat yang

bertugas membagikan urusan adalah karena rezeki

merupakan salah satu urusanyang dibagikan. De-

ngan demikian, jelaslah hubungan antara pem-

bukaan surah dengan topik-topik utama yang di-

bahas oleh surah dalam berbagai topik.
Allah bersumpah dengan keempat makhluk ini

bahwa "sesungguhnya apa yang dijaniikan lcepadamu

pasti bmnr, dan sesungguhnya (hnri) pembalnsan pasti

terjadi". Allahberjanji kepada manusia bahwa yang

berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan
yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburuk-
an. Apabila Dia menangguhkan hisab mereka di
bumi, bukan berarti menangguhkan hisab mereka
di akhiral Di sana pasti dilakukan pembalasan "d'an

sesurryguhnya (nri) pembalnsan pasti teriodi"' Janji itu
pasti terbukti, baik di sini maupun di sana. Hal lain
yang dijanjikan kepada mereka adalah masalah

rezel<t dan jaminan untuk melapangkan dan me-

nyempitkannya selaras dengan kehendak-Nya, se
dang janji-Nya itu benar-baik dalam hal rezeki
maupun hal lainnya.

Apa yang dijanjikan Allah kepada manusia pasti-

lah terwujud dalam sosok yang dikehendaki-Nya
dan pada waktu yang dikehendaki-Nya pula. Pe-

wujudan janji tidak memerlukan pembagian dari-

Nya. Pembagian rezeki di antara makhluk-Nya se-

mata-mata untuk mengarahkan kalbu kepada se-

genap maktrluk. Pengaturan terhadap apayang ada

di balik makhluk tersebut melalui penciptaan, pe

netapan, dan pengafuran dimaksudkan unhrk mem-

berikan inspirasi kepada kalbu bahwa janji Allah,
Pencipta makhlukini dengan sistem dan takdir ini,
pasti benar. Juga dimaksudkan bahwa pembalasan-

Nya atas kebaikan dan keburukan, kemaslahalan
dan kerusakan, pasti terjadi. Sebab, naluri makhluk
ini akan membisikkan bahwa persoalan itu bukan-

lah main-main, bukan kebetulan, dan bukan pula

taruhan.
Demikianlah, makhluk tersebut merupakan

tanda dan argumentasi yang bermakna inspiratif
yang kuat ihwal karunia pembagian ini yang dilirik
kalbu dan dihadapi perasaan. Makhluk itu merupa-
kan salah satu metode pemberitahuan dan pen-

didikan yang menyapa fitrah secara langsung de-

ngan bahasa alam semesta.

***

Bersumpah atas Perselisihan Manusia dalam
Menghadapi Kebenaran Ba'ah

:; ia ii;i# * ;; a KL& #' e$ ;\p5

S'ttj
'D emi langit yang mempunyai j al'an-jalan, sesunguh-

nya knmu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda

pendapa6 dipalingkan daripadanya (Rnsul dan Al-

Qi an) orang y ang dip alingknn. " (adz-Dzaarry aatz

7-s)

Allah bersumpah dengan langit yang tertata dan

yang kokoh strukturnya bagaikan susunan zirah
yang antara lempengannya jalin-menjalin dan saling

mengait. Kadang-kadang beginilah keadaan awan

yang berarak di langit, yaitu bagaikanztahyang
basah oleh air dan pasiryang diterbangkan angin.

Atau, seperti itulah kondisi awan seterusnya yang

terangkai dengan falak, yang aneka porosnya jalin-

menjalin secara harmonis.
Allah bersumpah dengan langit yang rapi dan

terbagi ke dalam beberapa jalan bahwa mereka
benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pen-

dapat, kacau-balau, tidak teguh, tidak stabil, tidak
kukuh, dan tidak memiliki sandaran. Sehingga, ada

yang pergi berlalu dan ada pula yang tetap tinggal.

Tiada sesuatu yang dapat dijadikan landasan ke-

stabilan, keharmonisan, dan kekukuhan. Mereka
senantiasa berada dalam kebimbangan dan ke-

galauan.

Demikian pula dengan kebatilan. Ia bagaikan
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bumi yang berayun-ayrrn dan berguncang; bagai-

kan sahara yang tak bertanda dan bercahaya. Me-
reka terombang-ambing dan tidak kembali ke
pelabuhan yang kukuh; tiada timbangan yang
cermat. Tidaklah keluarga berkumpul melainkan
sesaat kemudian mereka beranjak dan pergi sen-

diri-sendiri. Maka, merebaklah perselisihan dan
persengketaan di antara mereka.

Kekacauan, perselisihan, dan konflikmereka se
makin jelas tatkalaberada di bawah naungan langit
yang memiliki aneka jalan dan struktur yang ter-
pilah-pilah. Kemudian disampaikan dan ditegaskan
bahwa mereka hidup dalam ilusi dan prasangka
ihwal akhirat, tidak berlandaskan kebenaran dan
keyakinan. Mereka berbeda-beda pendapat dalam
menghadapi kebenaran yang terang ini. Kemudian
hari tersebut digambarkan kepada mereka dalam
pelataran kehidupan yang tampak jelas bagi mata,

'b;;;$ aAt i; e" i tii *6-; g J,
KltW&tj$rsi&"i{;#q.rW.tLJ

ab. , -."2 ))z 1'!,< .
+Jr.\?*:.r-4f u4ttrr

' Thkutukkth nrang- nrang y ang bany ak b udustn, (yaltul

lrang-nrangyang tubenam dnlnm lubodnhnn kgi kki.
Merekn bertanya, 'Bilttknh hari pembalnsan itu?' (Hari
pembalnsan itu ialnh) pada hari ketikn muekn diazab

di atas api nuakn. (Dikntaknn kepada merekn) 'Rasa-

kanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu
mintasupayadisegnaknn."(adz-Dzaariyaatc10-14)

Al-khirshu berarti dugaan, kira-kira, dan pem-

bicaraan serampangan yang tidak bertumpu pada

timbangan yang cermal Allah mendoakan mereka
agar binasa. Alangkah mengerikan. DoaAllah agar
mereka binasa merupakan kepastian akan ke-
binasaan mereka, "Tirkutuklah orang-lrang yang
banyak budusta."

Kemudian persoalan mereka diperjelas dengan,
"Orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi
lalai." Mereka tenggelam dalam kesesatan dan
ilusi. Mereka tidak sadarkan diri dan tidak kunjung
bangun. Ungkapan ifu memberikan nuansatersen-
diri yang menggambarkan kaum yang terbenam
dalam kelalaian, yang tidak merasakan apa pun di
sekitarnya, dan yang tidak kunjung bangun. Mereka
bagaikan orang mabuk yang tidak sadarkan diri.

Hal itu karena mereka tidak menganggap jelas

terhadap perkara yang sudah jelas yang dilihabrya,
yang diyakini oleh setiap orang yang yakin dan

berakal. Maka, mereka bertanya, "Bilakah hari
pembakran itu ? "PertNtyaan demikian bukan untuk
mencari ilmu dan pengetahuan. Tetapi, karena ing-
kar, mendustakan, dan memandang mustahil ke-
jadiannya seperti terungkap dari pemakaian kata
ayyana.

Karena itu, dilayanckanlah kepada mereka pe-

mandangan pada hari yang mereka ingkari dan
yang dianggap mustahil. Yaitu, tatkala mereka di-
bakar api seperti logam yang dibakar guna me-
ngetahui kemurniannya, 'Pada hnri lutikn merekn

diaab di atas api neraka."Di samping itu, mereka
pun dicela secara menyakitkan pada situasi yang
amat sulit, 2Rasakanlah azpbmu itu. Inilnh a<ab yang

dahulu knmu minta supaya disegerakan."
Kesegeraan ini merupakan jawaban yang layak

bagi pertanyaan mereka. Kekerasan di medan me-

rupakan imbalan bagi kelalaian dan kelengahan
orang{rang yang mendustakan. Itulah bukti dari
doa Allah agar mereka binasa yang ditampilkan
dalam gambaran yang sangat hebat dan keras.
Yaitu, "Pada hari ketika mereka diazab di atas api
neraka."

Pada sisi lain, pada lembaran berikuhrya, dilukis-
kan pemandangan lain dari kelompok yang ber-
beda. Yaitu, kelompok yang yakin dan tidak rakus.
Orang yang bertakwa dan tidak durhaka: yang
bangun, beribadah, dan memohon ampun. Jadi,
bukan orang yang menghabiskan usia dalam kesia-

siaan dan perkara yang tidak berguna.

e?:gu't3*)'.#p*-*e'u;$t:'y
& ta5 u,as+v( #'+/ 3v' Jlt';(

,rA\,[y$3;e;i-"r*twira*t3
s

"sesungguhnya orang-orang yang bntakwa buada di
dalnm taman-tamnn (surga) dnn di mnta air-m.atn air,
sambil mengambil apa yang diberikan kepada merekn

oleh Tuhan merelm. Sesungguhnya merekn sebelum itu
di dunia adalnh orang-orang yang bnbuat baik. Mnekn
sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan, di akhir=

akhir maLam merelm memohon ampun (kepadn All"ah).

Pada hnrta-harta mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat

bagian. " (adz-Dzaariyaat 15- 19)
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Kelompok ini adalah kelompok orangyang ber-
takwa, yang sadar, yang sangat sensitif terhadap
pantauan Allah. Pengawas mereka adalah dirinya
sendiri. Mereka itu berada dalam "taman-taman
(surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil
apa yang dibnikan lepad,a mnekn oleh Tuh.an merekn"
dari sebagian karunia dan nikmat-Nya sebagai
balasan atas apayang telah mereka lakukan dalam
kehidupan dunia. Yaitu, beribadah kepada Allah
seolaholah mereka melihat-Nya dan mereka yakin
bahwa Dia melihatnya

"Sesunguhnya merekn sebelum itu di dunia adahh
zrang- zrang y ang b erbuat baik. " Kebukan mereka
digambarkan dalam sosok yang khusyuk dan pek4

'Merekn sedikit sekali tidur di waktu malnm. Dan, di
akhir-akhir malnm merela memohon ampun (kepada

Alkh). " (adz-Dzaaxiyaail 17- 18)

Mereka itulah yang bangun di pungujung malam
tatkala orang-orang terlelap. Mereka menghadap
kan dirinya kepada Allah dengan memohon ampun-
an dan kasih sayang-Nya Mereka tidak merasakan
nikmatnya terlelap kecuali sejenak dan tidak tidur
pada malam hari kecuali sebentar. Mereka asyik
bersama Rabbnya di keheningan malam. Sehingga,
lambungnya jauh dari dipan; mata mereka sigap
menatap dan tidak berat oleh kantuk.

Hasan al-Bashri berkata, 'Mereka sedikit sekali
tidur di waktu malam. Dan, di akhir-akhir malam
mereka memohon arnpun (kepada Alkh). Mereka
bersikeras d alam qiy amullail,setvgga pada malam
hari tidaktidur kecuali sebentar. Mereka tetap sigap
hingga ibadahnya berlanjut hingga dini hari; hingga
dapat beristigfar saat ifu."

Qatadah berkata, "Al-Ahnaf bin Qais menafsir-
kan, 'Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam"
bahwa mereka tidak tidur kecuali sebentar. Ahnaf
berkata, 'Aku tidak termasuk orang yang disebut
oleh ayat ini."'

Hasan al-Bashri mengatakan bahwa al-Ahnaf bin
Qais berkata, "Amalku disampaikan ke dalam ke
lompok amal ahli surga. Ternyata amal orang lain
sangat jauh dibanding amal kami, sebab kami tidak
dapat mengejar amal mereka. 'Merekn sedikit sekali
ti"dur di walctu mnlnm."I-alu amal kami disampaikan
ke dalam kelompok penghuni neraka. Tetapi, ada
juga orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit
pun, yang mendustakan kitab Allah dan Rasul Allah,
dan yang mendustakan kebangkitan setelah ke-
matian. Maka, kami menjumpai bahwa kaum yang
paling baik kedudukannya di antara kami ialah yang

mencampurkan amal saleh dengan amal buruk."
Abdurrahman bin Zaid binAslam berkata, "Salah

seorang bani Tamim berkata kepada ayahku, 'Hai
Abu Usamah, ada satu sifat yang tidak dijumpai
pada orang-orang di antara kami. Allah berfirman,
"Merelm sedikit sekali tidur di waktu malnm. "Demi
Allah, sedikit sekalikami shalatpada malam hari.'
Maka, ayahku berkata kepadanya,"Berbahagialah
orang yang tidur, jika dia mengantuk dan bertakwa
kepada Allah, jika dia terbangun."'

Itulah situasi pencarian para tokoh tabi'in yang
memiliki kedudukan dalam keimanan dan keyakin-
an. Mereka menjumpai dirinya berada di bawah
sifat yang dijelaskan ayat tersebut. Sifat itu diper-
untukkan bagi orangorang yang dipilih Allah, di-
beri taufik untuk menunaikan hak ayat itu, dan di.
tuliskan di sisi.Nya sebagai kelompok orang yang
suka berbuat baik,

"Pada harta-hnrtn mnelca adn hnk untuk orang miskin
y ang meminta dan orang miskin y ang tidak mendapat
b agian. " (adz-DzaaxiyaaU 19)

Mereka menetapkan bagian tertentu bagi pe-
minta-mintayang meminta, lalu diberi. Juga bagian
tertentu bagi si papa yang diam dan malu, sehingga
dia tidak mendapat bagian. Mereka menetapkan
bagian tertentu sebagai hak yang wajib dibayarkan
dari hartanya. Mereka menetapkan hakyang tiada
batasnya itu secara suka rela.

Isyarat ini sejalan dengan pembahasan surah
ihwal rezeki dan kekayaan, yang bertujuan mem-
bersihkan kalbu darijeratan kebakhilan, beban ke-
kikiran, dan kendala kesibukan mencari rczel<l
Isyarat ini sebagai pengantar bagi bagian berikut-
nya dari surah, dan dalam waktu yang sama di-
tuntaskan pula ciri kaum muttn4in dmsosok orang-
orang yang berbuat baik.

.d6\/ r ,.t ,,aLy' S<

$i,i;titi"f-*t-cjt6*AU;i;.tf u;

iry$'ti5J"iJ,r.,9.'orily:#>,tPt,l

&ljtt&\Uj*6
'Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan

Alkh) bagi orang-orangyangyakin, dan (juga) pada
dirimu smdiri. Makn, apalah kamu tindn mempu hntt
lrnn? Dan di l"angit terdapat (sebab*bab) rerykimu dnn
tndnpat (puk) apa yang dtjanjiknn lcepadamu. Makn,
dnmi Tilhan Langit dan bumi, sesungguhnya yang di-
janjilnn itu adalnh benar-benar (akan terjadi) seperti
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p er kntaan y ang kamu uc ap knn. " (adz-Dzaany a.at:
20-23)

Itulah tilikan terhadap ayat-ayat Allah yang ada

di bumi dan pada diri sendiri. Itulah pemfokusan ke
langit dalam masalah rezekiyang telah ditetapkan,
ditentukan bagiannya, dan ditakdirkan. Rezeki telah

dipungkas dengan pembagian yang besar. Allah
sendiri telah membagikan rezela seperti ditegas-
kan firman-Nya, "Rnbb langit dan bumi."

Penegasan ini pun disebutkan pada bagian ini,
dan firman yang datang kepada mereka dari sisi.Nya
itu adalah suatu kebenaran dan keyakinan.

"Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan

Allnh) bagi orang-orang yang yakin, dan (jugd pana

dirimu send.iri. Maka, apaknh knmu tiada m.emperhrfii-

km ? " (adz-Dzaariy aatz 20-21)

Planet di mana kita hidup merupakan wahana
yang dilimpahi dengan ayat-ayatAllah dan aneka
ciptaan-Nya yang menakjubkan; wahana yang tidak
dapat kita catat kecuali secuil saja. Setiap hari kita
senantiasa menemukan hal baru, lalu berupaya
mencari hal baru lainnya. Di samping wahana se-

macam ini, ada pula wahana lain pada diri kita sen-

diri. Yaifu, diri manusia yang serba misterius, yang
terkait dengan aneka rahasia di alam wujud ini,
bukan hanya aneka rahasia di planet bumi saja.

Dua wahana yang mencengangkan inilah yang
diisyaratkan oleh kedua ayatdi atas secararingkas.
Isyarat ini menyingkapkan sosok dua wahana ini
bagi orang yang mau melihat, dan bagi orang yang
ingin yakin. Juga bagi orang yang ingin mengisi
kehidupannya hingga meluap dengan kesenangan,
keceriaan, dengan pelajaran yang dinamis dan de
ngan nilai-nilai pengetahuan yang benar. Masing-
masing akan memperolehnya dengan kadar ke-
mampuannya.

Apabila pengetahuan manusia semakin mening-
kat, pemahamannya meluas, pengetahuannya ber-
tambah, pengalamannya semakin kaya, lalu dia
mencermati aneka rahasia alam semesta dan
rahasia dirinya, maka semakin meningkat pula
perolehannya, semakin tajam pula pengamatannya,

dan semakin bervariasi bekal yang diterimanya dari
teks-teks Al-Qur'an. Yakni, dari Kitab yang keajaib
annya tidak pernah habis dan tidak banyak diten-
tang orang. Demikianlah dikatakan Nabi saw. se-

bagai penerima Al-Qur'an dan yang memahami
aneka rahasianya serta bergelut dengannya. Beliau
bersabda atas dasar pengalaman hidup yang di-
rasakan oleh dirinya sendiri, lalu beliau meng-

ungkapkan demikian.
Orang-orang yang menyimak Al-Qur'an untuk

pertama kalinya dri ayat-ayat Allah yang ada di
bumi dan pada diri sendiri telah memperoleh
bagiannya dan menyerahkan pengawasan dirinya
selaras dengan pengetahuan, pengalaman, dan

cahaya diri mereka sendiri. Demikian pula setiap
generasi berikuthya memperoleh bagian seseuai

dengan aneka jenis ilmu, pengetahuan, dan peng-

alaman yang dibukakan baginya.
Kita juga meraih bagian sendiri sesuai dengan

luasnya wilayah ilmu, pengetahuan, dan pengalam-

an kita serta dengan aneka rahasia makrokosmos
yang dibukakan kepada kita. Generasi sesudah kita
pun akan meraih bagiannya sendiri dari apa yang

tersimpan dalam ayat mikrokosmos dan makro-
kosmos yang belum lagi tersingkap bagi kita. Dua
wahana pameran Ilahiah yang mencengangkan ini
tetap kaya dengan aneka keajaiban yang baru
hingga al<htr zanan.

Inilah bumi. Inilah planetyang disiapkan bagi ke
hidupan ini untuk dapat menerima dan memelihara
kehidupan dengan segala karakteristiknya, yang
unik menurut pengetahuan kita, yang berada di
jagatraya yang mencengangkan ini. Bumi yang
dihiasi dengan planetyang tetap danyang bergerak,
yang jumlahnya mencapai ratusan juta, sedang
setiap planet juga dikelilingi oleh ratusan juta bin-
tang. Planet-planet inilah yang mengitari bintang.

Meskipun jumlahnya tidak terhitung, nyaris
hanyalah bumi yang dipersiapkan untuk dapat me
nerima dan memelihara kehidupan semacam ini.

Jika salah satu karakteristik dari aneka karakteristik
bumi yang jumlahnya banyak itu rusak, niscaya
terganggulah keberadaan sejenis kehidupan ini di
sana. Jika ukuran bumi mengecil atau membesar;
jika posisinya berubah mendekat atau menjauh dari
matahari; jika ukuran dan temperatur matahari
berubah;jika bumi berubah dari porosnya sekian
dan sekian; jika perputaran dirinya atau peredar-

annya atas matahari berubah lebih cepat atau
lambat;jika ukuran bulan berubah atau menjauh
dari bumi; jika kadar air dan kekeringan berubah
menjadi berlebih atau berkurang;jika..., dan jika...,

hingga ribuan kemungkinan, baik yang dikenal
maupun tidak dikenal, ... niscaya terganggulah jenis

kehidupan ini di bumi dan pemeliharaannya.
Apakah itu merupakan sebuah ayat ataukah

sejumlah ayat yang terdapat pada pameran Ilahiah?
Kemudian potensi-potensi yang tersimpan di

bumi dan diperuntukan bagi makhluk yang hidup
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di sana, baik yang kompleks maupun yang seder-
hana, adalah untuk merespons kebuhrhan maktrluk
hidup yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak
terhitung jenis santapannya. Itulah berbagai daya
yang tersimpan di dalam bumi ini, yang mengalir
pada selokannya, yang terbang diangkasanya, yang
tumbuh di permukaannya, dan yang datang ke-
padanya dari matahari dan dari alam lain, yang se-
bagiannya diketahui dan sebagian lain tidak dike-
tahui. Namun, semuanya sejalan dan selaras de-
ngan kehendak Allah yang menciptakan persemai-
an ini agar layak untuk jenis kehidupan ini; yang
melengkapinya dengan segala kebutuhan makhluk
yans tidak terhitung jumlahnya.

Panorama dan pemandangan bumi ini bervariasi
dan membentang sejauh mata memandang; sejauh
kaki melangkah. Aneka keajaiban pemandangan ini
tidak kunjung habis mulai dari lembah dan ngarai,
dataran dan pegunungan, selokan dan sungai, laut-
an dan danau, pulau-pulau yang berdampingan,
kebun-kebun anggur, tanaman, dan pohon kurma.
Semua pemandangan ini terjangkau oleh tangan
penciptaan dan pengubahan yang menjalar tanpa
henti untuk terus mencipta dan mengubah.

Melintaslah seseorang di tempat tinggi, tiba-tiba
dia melihat pemandangan. Dia bergerak lagi dan
tampaklah pemandangan lain. Dia melihat sebatang
pohon, dan itu pun sebuah pemandangan. Dia me
lihatladang siap panenyang hijau lalu menguning,
itu juga sebuah pemandangan lain. Dan, tidaldah dia
bergerak sedepa melainkan di sana ada peman-
dangan yang berbeda.

Makhluk hidup yang menghuni bumi berupa
flora dan fauna, unggas dan ikan, binatang melata
dan serangga, di samping manusia, dijelaskan Al-
Qur'an secara khusus. Makhluk-makhluk yang
tidak diketahui jumlah, jenis, dan macamnya ini
(apalagr menghitung jumlah satuannya) merupa-
kan umat. Setiap makhluk itu menakjubkan. Setiap
binatang, unggas, binatang melata, serangga, bela-
tung, dan setiap tumbuhan, itu menakjubkan, Bah-
kan, setiap sayap pada serangga, setiap daun pada

tangkai bunga, dan setiap helai daun merupakan
galeri Ilahi yang menakjubkan, yang takkan pernah
habis keajaibannya.

Jika seseorang bahkan jika seluruh manusia
melakukan perenungan seperti itu atau sekadar
menunjukkan beberapa keajaiban yang terdapat di
bumi atau melihat beberapa keajaiban seperti yang
ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, niscaya dia
takkan kunjung selesai membicarakan dan menun-

jukkannya. Nash Al-Qur'an hanyalah memicu kalbu
manusia supaya merenungkan, memikirkan, dan
mencari kejelasan dari aneka keajaiban dari pe-
mandangan yang menakjubkan ini selama dia me-
nelusuri perjalanan di planet ini dan menikmati
kejelasan itu selama perjalanan.

Namun, keajaibap itu tidak dapat dipahami dan
nikmabrya perjalanan tidak akan dirasakan kecuali
oleh kalbu yang dihuni keyakinan, 'Dan di bumi itu
terdapat tanda-tanda lukuasaan Allah bagi zrang-
lrang jangya,tiz. "Sentuhan keyakinan ifulah yang
menghidupkan kalbu, sehingga pemiliknya dapat
melihat dan memahami. Keyakinan itulah yang
membuat pemandangan menjadi hidup, lalu ia
menceritakan aneka rahasianya yang terpendam
kepada kalbu; menceritakan pengaturan dan pen-
ciptaan yang ada di balik dirinya.

Tanpa senfuhan keyakinan ini, pemandangan itu
tetap sebagai benda mati yang membeku dan hampa,
yang tidak menuturkan apa pun kepada kalbu dan
tidak memberikan respons apa pun. Betapa banyak
manusia yang melintas di depan galeri Ilahi yang se
nantiasa terbuka, tetapi hati dan kalbu mereka ter-
pejam, tidak merasakan adanyakehidupan di sana,
dan tidak memahami bahasanya. Sebab, sentuhan
keyakinan tidak menghidupkan kalbunya, se-
hingga kehidupan tidak menjalar ke sekelilingnya.

Memang di antaranya adakaum intelektualnya,
tetapi "mue kn lnny a mmgetahui kzhidup an dunia dari
Iahiriahnya saja". Adapun hakikatnya tetap tidak
dipahami oleh kalbrrnya. Kalbu tidak mau terbuka
untuk memahami hakikat wujud kecuali dengan
kunci keimanan, dan hakikat itu takkan terlihat ke
cuali dengan cahaya keyakinan. Mahabenar Allah
Yang Mahaagung.

Keajaiban lain yang merambat di bumi ialah,
'Dan padn dirimu sendiri. Maka, apakah knmu tiada
mempnhntiknn ?"Makhluk manusia ini merupakan
keajaiban terbesar di bumi. Namun, dia lengah akan
nilainya sendiri. Dia lengah akan aneka rahasia
yang terpendam dalam dunianya lantzran kalbunya
lalai dari keimanan. Juga lantaran dia tidak me-
ngecap nikmabrya keyakinan.

Struktur tubuh manusia sangatlah menakjub-
kan, terutama aneka rahasia raganya, menakjubkan
pula struktur ruhaniahnya. I^ahiriah dan batiniah
manusia sungguh menakjubkan. Manusia me-
refl eksikan unsur-unsur alam semesta, rahasianya,
dan ambiguitasnya,

"Kau kira dirimu sebagai sosok mungil
Pada dirimu terpendam alam yang besar."
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Di mana pun manusia merenungkan keajaiban
dirinya, niscaya dia bersua dengan aneka rahasia
yang mencengangkan dan membingungkannya,
baikifu susunan danpembagian organnya, maupun
fungsinya. Demikian pula proses pencernaan; prG
ses pernafasan dan pembakaran; fungsi darah
dalam janfung dan urat; organ pencernaan, susun-
annya, dan fungsinya bagi tubuh; nutrisi dan kait-
annya dengan perkembangan, aktivitas, dan ke-
selarasan tubuh; keserasian dan kerja sama di
antara organ fubuh manusia; dan responsnya yang
sempurna dan cermat. Di balik setiap keajaiban ini
tersimpan pula sejumlah keajaiban. Pada setiap
anggota tubuh terdapat sesuatu yang luar biasa,
yang membuat kaum intelektual bingung.

Demikian pula aneka rahasia ruh manusia dan
potensinya yang diketahui dan yang tidak diketahui;
pemahamannya terhadap aneka objek, cara me-
mahami, menghapal, dan mengingatnya. Di mana
serta bagaimanakah pengetahuan dan gambaran
yang terpendam ini? Bagaimana dan di manakah
gambaran, pandangan, dan pemandangan ini ter-
cipta? Bagaimanakah potensi ini dipanggil, lalu
datang? Itulah halyang berkenaan dengan sisiyang
diketahui. Adapun sisi yang tidak diketahui, tentu
lebih besar dan banyak lagr, yang jejaknya terlihat
dari wakhr ke wakhr melalui aneka sentuhan dan
iluminasi yang menunjukkan perkara gaib yang ada
di balik sesuatu yang lahiriah.

Kelahiran dan pewarisan aneka rahasia jenis
makhluk ini bagaikan keranjang kecil yang mem-
bawakarakteristik sendiri sebagai jenis manusia. Di
samping ifu, dia pun membawa karakteristik orang
tua dan kakek-nenek. Di manakah karakteristik itu
terletak di dalam keranjang kecil? Bagaimana cara
mengetahui karakteristiknya sepanjang perjalanan
sejarah, lalu mendeskripsikannya dengan cermat,
hingga saat dibangkitkannya manusia secara me'
nakjubkan?

Perenungan sejenak pada saat janin memulai
kehidupannya di bumi. Tatkala dia berpisah dari
ibunya dan bergantung kepada dirinya sendiri.
lalu, diberitahukan kepada jantung dan paru-paru
supaya memulai kehidupan. Perenungan terhadap
saat-saat seperti itu dan terhadap gerakan tersebul
sangaflah mencengangkan akal, menggamangkan
hati, dan menyelimuti jiwa dengan kedahsyatan dan
limpahan keimanan. Hal itu tidak dapat dipahami
nalar dan pengalaman.

Perenungan sejenak tatkala anak mulai meng-
gerakkan lidahnya untuk menuturkan huru{ suku

kata, kata,ungkapan, hingga bertuhrr dan lidahnya
berbicara dengan lancar, sungguh sangat menak-
jubkan. Namun, ia tidak lagi menakjubkan karena
telah dianggap hal biasa. Jika dir-enungkan sekali
lagi, niscaya memberikan kesan baru bahwa ia
sangat luar biasa dan mencengangkan serta mem-
beritahukan bafwa kekuasaan itu hanya ada di
tangan Allah.

Setiap segmen dari kehidupan makhluk ini mem-
buat kita terpaku di depan sesuatu yang luar biasa,
yang tiada habis keajaibannya, 'Dan pada dirimu
sendiri, maka apalwh knmu tiada memperhatiknn?"

Setiap individu manusia merupakan alam ter-
sendiri dan cermin yang merefleksikan seluruh
alam nyata dalam sosok tertentu yang tidak pernah
terulang lagi unfuk selamanya. Tiada yang menan-
dinginya di antara makhluk yang sejenis dengan-
nya, baik dalam segi bentuk maupun penampil-
annya, dalam aspek akal maupun pemahamannya,
dalam ruh maupun peras:urnnya, dan pada sosok
semesta menurut indra dan gambarannya. Di mu-
seum Ilahi yang menakjubkan ini, di mana jutaan

makhluk terkumpul, setiap individu merupakan
model tersendiri dan karakter unik yang tiadatara-
nya. Melalui cara seperti itulah seluruh sosok
wujud lahir tanpa ada perulangan, seperti halnya
sidik jari seseorangtidak akan pernah sama dengan
sidik jari orang lain di muka bumi ini dan pada masa
mana pun.

Betapa banyakkeajaiban jenis manusia ini yang
terlihat mata dan indra, "Dan pada dirimu sendiri,
maka apaknh kamu tiada mempnhatilcan?" Aneka
keajaiban yang terlihat mata menunjukkan kegaib-
an yang terpendam.

Aneka keajaiban ini tidak dapat diringkas dalam
satu buku. Penjelasan keajaiban yang tersingkap
memerlukan berjilid-jilid buku. Yang tidak diketa-
hui lebih banyak daripada yang diketahui. Al-
Qur'an tidak memerincinya dan tidak meringkas-
nya. Al-Qur'an hanya menyentuh kalbu dengan
sentuhan seperti itu, agar ia sadar akan museum
Ilahiyang terbentang bagi mata dan hati. Juga agar
ia menuntaskan turnya di planet ini dengan peng-
amatan dan perenungan. Dalam kenikmatan yang
tinggi melalui perenungan terhadap makhluk yang
menakjubkan ini dan terhadap keajaiban yang ter-
pendam dalam dirinya sendiri, seringkali diabaikan
dan dilupakan.

Sebenarnya, itulah saat-saat yang benar-benar
menyenangkan, yang dapat dihabiskan manusia
dengan merenungkan aspek-aspek makhluk, pe-
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nampilannya, gerak-geriknya, dan kebiasaannya
dengan mata hamba yang melancong, yang ber-
keliling di meseum ciptaan ZatYang paling baik
dalam menciptakan. Lalu, bagaimana dengan orang
yang menghabiskan seluruh usianya dalam ke-
senangan yang tinggi ini?

Melalui sentuhan seperti ini, Al-Qur'an hendak
menciptakan manusia sebagai makhluk yang bat u,
dengan peras:urn baru, yang memberi kehidupan
baru, dan yang menganugerahi kesenangan yang
tiada taranya dibanding dengan kesenangan lain
yang dibayangkannya di bumi ini.

Pemahaman dan perenungan yang tinggi seperti
inilah yang dikehendaki Al-Qur'an dari manusia.
Keimanan itulah yang menganugerahi kalbu ma-
nusia dengan bekal. Keimananlah yang membuat-
nya siap menerimakenikmatanyang tinggi ini, pada-

hal sebelumnya dia berada di alam tanah, di bumi.
Wab a' du. P erhatian pertama diarahkan ke wahana

pameran di bumi, sedang perhatian kedua ditujuk-
an ke pameran pada diri. Kemudian dalam surah ini
diarahkan pula perhatian ke pameran kegaiban
yang tinggi, tetapi tersiraf di mana rezeki dibagikan
dan perolehan dicanangkan,

'Dan, di lnngit terdnpat (sebab*bab) regkimu d"an ter-

dapat (puk) apa yang drjanjilnn kepadnmu." (rfu'
Dzaariyaatz22)

Ihrlah atensi yang menfiubkan. Meskipun sarana

rezel<t lahiriah terdapat di bumi hingga manusia
mengupayakannya, dan dari balik sebab itu dia
menunggu r ezel<t dan perolehan, tetapi Al-Qur'an
mengarahkan penglihatan manusia dan dirinya ke
langit, ke alam gaib. Juga kepadaAllah guna melihat
rezeki yang dibagikan dan perolehan yang ditetap
kan di sana.

Adapun bumi dan segala sarana rezel<:.lahiriah
yang terdapat di dalamnya merupakan tanda-tanda
kekuasaan bagi orangorang yang yakin. Yaitu,
tanda-tanda yang mengembalikan kalbu kepada
Allah agar ia mencari rezeki dari karunia-Nya seraya
melepaskan diri dari beban bumi dan jeratan ke-
tamakan. Sebab-.sebab lahiriah rezel<ttidak dibiar-
kan menjadi penghalang antara dirinya dengan
pencarian ke sumber utama yang menciptakan
sarana tersebul

Kalbu yang beriman memahami hakikat atensi
ini, menyerap posisinya, dan rnengetahui bahwa
tujuan atensi itu bukanlah untuk mengabaikan
bumi dan sarananya. Sebab, seorang mukmin ber-
tugas sebagai khalifah yang memakmurkan bumi.

Namun, tujuan dari perhatian itu ialah agar dirinya
tidak tertambat dengan bumi, dan jangan melupa-
kan Allah tatkala memakmurkannya. Juga agar dia
bekerja di bumi, tetapi tetap menengadah ke langit.
Selain ifu, agar dia menggunakan aneka sarana,
tetapi dia tetap yakin bahwa bukanlah sarana itu
yang memberinya yezel<t. Karena, rezekinya di-
tetapkan di langit dan apa yang dijanjikan Allah itu
pasti terbulti.

Dengan cara seperti itu, terlepaslah kalbunya
dari tawanan aneka saranalahiriah dibumi. Tetapi,
dia terbang dengan sayapnya dari aneka sarana ke
kerajaan langit. Yaitu, tatkala dia melihat bahwa
pada sarana itu terdapat tanda-tanda yang menun-
jukkan kepada Pencipta segala sarana. Maka, dia
pun hidup bersama kalbu yang tertambat dengan
langit, sedang kedua kakinya berpijak ke bumi.
Demikianlah yang dikehendaki Allah dari manusia
ini. Demikianlah yang dikehendaki Allah dari
makhluk yang diciptakan-Nya dari tanah dan di-
tiupkan ruh kepadanya,lalu tiba-tiba dia menjadi
unggul atas makhluk lainnya.

Keimanan merupakan sarana untuk mewujud-
kan situasi di mana manusia berada dengan kondisi
yang unggul. Sebab, jika demikian, berarti dia ber-
ada dalam kondisi yang diciptakan Allah. Yaitu,
kondisi fitrah di mana manusia diciptakan dengan
fitrah itu sebelum dia terjangkau oleh kerusakan
dan penyrmpangan.

Setelah menyajikan tiga atensi ini (yaitu atensi di
bumi, pada diri, dan di langit), Allah bersumpah
dengan Zat-Nya yang tinggi akan kebenaran se-

luruh perbincangan ini,

'Maka, demi Tithan langit dan bumi, sesungguhnya

yang drjanjikan itu adalah bmar-benar (akan tujadi)
seperti perkntaan yang lamu ucaplwn." (adz-Dzaa-
riyaat:23)

Keberadaan mereka dapat berfutur merupakan
kenyataan yang dialaminya. Tiada yang mendebat
dan meragukannya; tiadayang menyangsikan dan
mendustakannya. Demikian pula dengan seluruh
pembicaraan ini, dan Allahlah Yang paling benar
perkataan-Nya di antara yang berkata.

Al-fuhmu'i meriwayatkan, dan riwayat ini jarang
dijumpai, lalu azZarnal<hsyari mencantumkannya
di dalam al-Kasyaf Kami menyajikannya di sini
karena ia menarik. Al-fuhmu'i berkata, "Aku pulang
dari MasjidJami' Bashrah. Seorang Badui memper-
hatikanku dari tempat duduknya. Dia bertanya,
'Siapa Anda?' Maka, aku jawab, 'Aku berasal dari
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bani Ashmu'.' Dia bertanya, 'Dari mana Anda?' Aku
jawab, 'Dari tempat di mana firman Tuhan Yang
Maha Pemurah dibacakan.' Lalu, dia berkata,'Baca-
kanlah kepadaku!'

Maka, aku membacakan kepadanya, D emi angin

yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. "
Ketika sampai pada firman Allah,"Dan di langit ter-

dapat (sebab-sebab) re<ekimu dan terdapat (puk) apa

yang drjanjilan lupadnmu...I dia berkata, 'Cukup!'
Dia bangkit menghampiri untanya, lalu menyem-
belihnya dan membagikannya kepada siapa saja
yang datang dan pergi dari Bashrah. Kemudian dia
mengambil pedang dan busurnya, lalu dipatahkan.
Dia pun berlalu.

Ketika aku beribadah haji bersama Harun ar-

Rasyld, aku pun bertawaf Tiba-tiba ada suara lemah
menyapaku. Ketika menoleh, ternyata orang Badui
itu yang kini badannya kurus dan wajahnya me-
nguning. Dia mengucapkan salam kepadaku dan
meminta dibacakan surah yang dulu. Ketika sampai
pada ayat di atas, dia pun menjerit lalu berkata,
'sungguh kami menjumpai bahwa apa yang di-
janjikan Tuhan kepada kami adalah benar.'

Kemudian dia berkata,'Apakah ada ayat lainnya?'

Aku membaca, 'Maka, demi Tilhan lnngit dan bumi,

sesungguhnya yang dijanjilan itu adalah bennr-bmar
akan terjadi... " Dia memekik lalu berkata, 'Sub-

hanallah, siapakah yang telah membuat al-Jalil
murka, sehingga Dia mesti bersumpah? Mereka
telah mendustakan firman-Nya dan memaksa-Nya
untuk bersumpah.' Dia mengulang pernyataannya
tiga kali, lalu dia mengembuskan napasnya yang
terakhir."

Kisah itu jarang. Apakah ia sahih atau tidak,
belum pasti. Namun, kisah ifu menceritakan kepada
kita ihwal keagungan sumpah ini yang disampaikan
Allah, sumpah dengan Zat-Nya, dengan Sifat-Nya.

Yaitu, sebagai Rabb bumi dan langit, yang membuat
apa yang disumpahkan itu demikian agungnya. Ia
tetap sebagai kebenaran, walaupun tanpa sumpah.

Kisah Para Nabi
Itulah bagian pertama dari surah adz-DzaNiyaaL

Adapun bagian kedua meliputi isyarat-isyarat ter-
hadap kisah Ibrahim, Luth, Musa, Aad sebagai
kaum Huud, Tsamud sebagai kaum Shaleh, dan
kaum Nuh. Bagian ini terkait dengan bagian yang
sebelumnya, juga terkait dengan bagian sesudah-
nya dalam konteks surah.
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"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita

tamu lbrahim (malnikat-malailmt) yng dimuliaknn.
(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu
m.engucaplmn,'Salnm.an', Ibrahim mmjaw ab,'Salnmun,
(lamu) adalnh nrang-nrang yang tidak diki:nnl.' Malm,
dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya.

Kemudian dibawanya dogt g anak sapi gemuk (yang

dibalilr), lnlu dihidanglmnnya lupada mereka. Ibrahirn
berlmta, Mengapa kamu tidnk makan?' Karena itu,
Ibrahim merosa takut kepada mzrekn. Mnelm berknta,'

Janganlnh kamu takut.'Dan, mereka memberi kabar
gmbira lepadnnya dngon lelnhiran seorang an"ak yang

alim (Ishak). Kemudian istrinya datang memekik
(tercengang) lnlu menepuk mukanya sendiri seraya

berknta,'(Aku adalah) seorang wanita tua yang
mandul.' Mereka berkata,'Demikianlah Tuhanmu

memfirmankan. Sesunguhnya Dialah Yang Maha'
bijaksana lagi Maha Mengetahui.' Ibrahim butanya,
Apakah urrrsanmu hai para utusan.'Mereka men-

jawab, 'Sesungguhnya knmi diutus l"pon" knumyang
berdosa (kaum Luth), agar kami timpakan kepada

muelu batu-batu dari tanah yang ktras, yang ditandni
di sisi Tuh.anmu untuk (membinasaknn) orang-orang

yang mel.ampaui batas.' Lalu Kami lccluarknn lrang'
orang yang berim.an yang bnada di negeri kaum Luth
itu. Kami tidnkmendapati di negni itu,lcecuali sebuah

rumah dnri orang-orangyang berserah diri. Dan, Kami
tinggallmn pada negeri itu suatu tandn bogi zrang-nrang

yangtakutpad.asilcsayangpedih."(adz-Dzaariyaat:
24-37)
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Itulah satu atau beberapa tanda kekuasaan di
dalam sejarah kerasulan seperti halnya tanda yang
tadi diisyaratkan di bumi dan pada diri sendiri. Itu
adalah janji yang direalisasikan melalui janji yang
perealisasiannya diisyaratkan pada bagian terda-
hulu.

Pembicaraan ihwal Ibrahim dimulai denganper-
tanyaan, "Sudahknh sampai kepadamu (Muhammad)
cerita tamu lbrahim y ang dimuliakan. " Tuiuannya
untuk mengangkat cerita ini, sebagai pengantar
bagi benak penyimak dengan menggambarkan
tamu Ibrahim sebagai orang-orang yang dimulia-
kan di sisi Allah. Atau, hendak menunjukkan peng-
hormatan Ibrahim terhadap tamunya seperti di-
ungkapkan dalam kisah.

Tampaklah dengan jelas kemurahan lbrahim,
kedermawanannya, dan kerelaannya pada kekaya-
an. Begihr tamunya masuk dan mengucapkan salam,
lalu dia menjawab salam mereka, sedang dia me-
rasa ganjil dan tidak mengetahui mereka- Begitu dia
menerima salam dan menjawabnya, Ibrahim lang-
sung menemui istrinya agar menyiapkan makanan
untuk mereka. Kemudian dia datang dengan mem-
bawa makanan yang banyak hingga cukup untuk 10

orang.

'Maka, dia pergi dengan diam-diam menemui ke'
luarganya. Kemudian dibawanya dagtng anak sapi
gemuk (yang dibaknr)." (adz-Dzaariyaatr 26)

Padahal, jumlah mereka hanya tiga orang, se-

bagaimana dikatakan oleh sebuah riwayat, se-

hingga cukuplah untuk menjamunya satu paha saja-

"Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim
bnkata, Mmgapa kamu tidak maknn ?"'P ertarryaart
ini terlontar setelah Ibrahim melihattangan mereka
tidak mau menyentuh hidangannya dan tidak ter-
lihat tanda-tanda bahwa mereka akan menyantapnya

"Karnta itu, Ihrahim merasa nlatt kzpodn merelee...",

baik karena pendatang yang tidak mau menyantap
hidangan itu diartikan bahwa dia berniat jahat dan
berkhianat, atau karena dia melihat sesuatu yang
ganjil pada mereka. lalu mereka menjelaskan siapa
diri mereka, menenangkannya, dan memberinya
berita gembira.

"...Mereka berkata, Janganlah kamu takut.' Dan,
merekn memberi lwbar gembira kepadanya dengan ke'
Iahiran seorang annk yang alim (khak). " (adz-Dzaa-
riyaau 28)

Itulah berita gembira dengan kelahiran Ishak
dari istrinya yang mandul.

"Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu
menepuk muknnya sendiri suaya berknta, '(Aku ada-
Lah) seorang wanita tua yang mandul."'\adz-Dzaa-
rtyaati 29)

Istrinya mendengar berita gembira. Berita itu
mengagetkan dan mengejutkannya, sehingga dia
memekik karena kaget. Seperti kebiasaan wanita,
dia pun menampar kedua pipinya dan berkata, "Aku
adalah seorang wanita tua yang mandul." Dia me-
ngekspresikan kedahsyatannya terhadap berita ini,
padahal dia seorang nenek-nenek. Dia memang
terlahir sebagai wanita mandul.

Dia mengalami keterkejutan yang hebat, sebab
dia tidak pernah mengharapkan berita seperti itu.
Dia lupa bahwa berita gembira itu dibawa oleh
malaikat Karena ihr, para utusan menyadarkannya
ke hakikat yang sebenarnya. Yaitu, hakikat takdir
yang tidak terkait dengan apapun danyang meng-
atur segala sesuatu berdasarkan hikmah dan ilmu,

' Merelw b nkata, Demikianlah Tuhanmu memfrman-
kan. Sesungguhnya Dialah Yang Mahabijalcana lagi
M ahn M enge tahui. "' (adz-Dzaariy aatz 3 0)

Segala perkara akan terwujud, jika dikatakan ke
padanya, 'Jadilah!" Dan, begitulah yang dikatakan
Allah. Bagaimana selanjutnya? Sesungguhnya ke
biasaan dan tradisi mengikat pemahaman manusia
dan membatasi ilustrasinya. Jika dia melihat se-

suatu yang tidak biasa, dia mengalami kedahsyatan
dan heran mengapa hal itu terjadi? Kadang-kadang
hal itu membuatnyh tidak mempercayai kejadian-
nya. Kehendak yang mutlak terus berlalu di jalan-

nya tanpa terikat dengan kebiasaan manusia yang
kecil dan serba terbatas. Kehendak itu menciptakan
apa yang dikehendaki-Nya tanpa batas dan ikatan.

Setelah itu, Ibrahim bertanya, dan dia telah
memahami hakikat tamunya, tentang urusan yang

membuatnya diutus, "Ibrahim bertanya,'Apakah
urusanmu h.ai para utusan?' Muekn mmjauab, 'Se'

sungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa."'
Mereka adalah kaum Lrth, sebagaimana ditegas-
kan dalam surah yang lain, "Agar knmi timpakan
kepada merekn batu-batu dari tanah yang lceras, yang
ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan)

lrang- lrang y ang melampaui batas. "
Batu bertanda yang terbuat dari tanah ini, atau

yang disiapkan dan disediakan Allah untuk kaum
yang melampaui batas dan yang melintasi kebenar-
an-yaitu kaum Luth yang bertindak melampaui
batas fitrah, kebenaran, dan agama-mungkin saja
berupa lava yang telah membantu, yang berasal
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dari dalam tanah. Bagi Allah, batu itu dikirimkan
kepada kaum musrifnyang dikehendaki-Nya, yang

telah ditakdirkan tempat dan waktunya, selaras

dengan ilmu dan pengaturan-Nya yang terdahulu.
Pengiriman batu, sesuai dengan kehendak dan

Sunnah-Nya, dikuasakan kepada para malaikat.
Apakah kita tahu hakikat malaikat-Nya? Apakah kita
tahu hubungan mereka dengan alam semesta ini
dan segala isinya? Apakah kita tahu hakikat ke-

kuatan alamyang kita istilahkan dengan beberapa
nama menurut fenomenanya yang terungkap dari
wakhr ke waktu?

Kita tidak dapat menentang berita Allah bahwa
Dia mengirimkan beberapa kekuatan tersebut pada

waktu tertentu, unfuk mengirimkan sebagian ke
kuatan ini dalam bentuk tertentu, kepada kaum
tertentu, di wilayah tertentu. Kita tidak dapat me-

nentang berita dari Allah, sedang kita masih ber-

cokol dalam pengetahuan, teori, dan penafsiran
hipotetis terhadap fenomena kekuatan alam ter-
sebut, yang hakikabrya sama sekali tidak kita ke
tahui. Katakanlah bafu itu berupa lava atau berupa
batu lain. Bagi Allah dan pembuatnya, batu biasa
pun seperti batu lava, sedang rahasianya ada di sisi-

Nya. Dia akan menyingkapkannya kapan pun Dia
menghendakinya.

"Lalu Kami keluarknn orang-lrang beriman yang

bera.dn di negni knum Luth itu"gtnamenyelamatkan
dan melindungi mereka. "Dan Kami tidak men-

dapati di negeri itu, lucuali sebuah rumah dari orang-

zrang yang berserah diri",yaitu rumah Nabi Luth
sebagaimana diterangkan dalam surah lain. Ke-
luarga Luth inilah yang selamat, kecuali istrinya
karena dia termasuk orang yang dibinasakan.

"Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda
bagi orang-orang yang takutpada siksa yang pedih."

Orang-orang yang takut ialah mereka yang melihat
tanda lukuasaan, memahaminy a, dan memnnfantknn-

nya. Adapun yang lnin matanya buta, sehingga tidak
meliltnt nndn-tnndn kzkuasann Allnh yang adn di bumi,

pada diri sendiri, dan pada berbagai peristiwa sejarah.

Ayat lain berkenaan dengan kisah Musa yang di.

suguhkan secara sekilas dalam parade tanda-tanda

kekuasaan pada sejarah para rasul,

t;i # e3 €Li"r. <;;t tyt:r"i tyt] j oj

c 14 ii :'1i.4ii'& & 3;:2i3-s i6 ; 6i

g"#';,"Ai
"Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda ke-

kuasaan Alkh) ketika Kami mengutusnya kepada

Fir'aun dengan membawa mukjiut yang nyata. Makn,

dia (Fir'aun) bnpaling (d"ari imnn) bersama tentaranya

dan berkata, 'Diq adalah sezrang tukang sihir atau

seoranggiln.'Makn, Kami silcsa dia dan tentaranya lalu
Kami lemparlan merekn ke dalam laut, sed.ang dia me-

lnkulmn p elurj aan y ang tercela. "' (adz-Dzaariy aat'.

38-40)

Mukjizat nyata yang dibawa Musa dari Allah
kepada Fir'aun merupakan hujjah yang kuat dan

argumentasi yang pasti. Mukjizat itu merupakan
kharisma agung yang ada pada Musa. Namun,
Fir'aun tetap berpaling dan menjauh dari kebenaran
yang jelas dan argumen yang pasti. Bahkan, Nabi
Musayang mempertunjukkan ayat-ayatAllah yang

luar biasa disebutnya "sebagai tukang sihir atau

orang gila". Hal ini menegaskan bahwa ayat dan

aneka mukjizat tidak dapat menunjukkan kalbu
yang tidak memiliki kesiapan untuk menerima
petunjuk. Juga tidak dapat mematahkan omongan
yang bercokol pada kebatilan dan kebohongan.

Konteks ayat ini tidak berpanjang kata dalam

memerinci kisah, namun langsung kepada klimaks-
nya yang menerangkan tanda kekuasaan lain se-

perti dituturkan dalam sejarah, 'Maka, Kami silcsa

dia dan tentaranya lalu Kami lemparknn mereka ke

dalam laut, sedang dia melakukan pekeriaan yang
tercela."Dia berhak dicela karena kezaliman dan
pendustaannya.

Pada ungkapan di atas jelaslah tindakan Allah
yang langsung menangani hukuman atas Fir'aun
dan kaumnya serta dalam melemparkan mereka ke

lautan. Tujuan penekanan ini untuk menonjolkan
tanda kekuasaan Allah pada Musa dalam parade

tanda-tanda kekuasaan-Nya di bumi, pada diri, dan

dalam sejarah para rasul.

Ayat lain berkenaan dengan 'Aad,

A, :i' *':iC# e, €)ii,*(LJ'Lz'6 oi

$JlKrt;tY.A
' D an j uga padn (kitah) Aad lstikn Kami kirimknn ke -

pada mereka angin yang membinasakan. Angin itu
tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, me-
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lainkan dij adi kanny a s ep erti s erb u k. " (adz-Dzaa-
riyaat 4l-42)

Angin yang dikirimkan kepada kaum'Aad di-
sebut aqiim sebab ia tidak mengandung air dan
kehidupan seperti yang mereka harapkan, tetapi ia
membawa kematian dan kehancuran. Angin itu me
ninggalkan segala sesuatu yang diterpanya sebagai
bangkai yang hancur dan berubah menjadi serbuk-
serbuk.

Ansin merupakan salah satu kekuatan alam se
mesta dan salah satu tentara Allah. Tidak ada yang
mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Allah
mengirimkannya, sesuai dengan kehendak dan
Sunnah-Nya dalam salah satu bentuknya, pada
waktu yang ditakdirkan kepada orang yang dike
hendaki-Nya untuk dibinasakan dan dihancurkan
atau untuk dihidupkan.

Bukan pada tempatnya dalam konteks semacam
ini melakukan perbantahan yang dangkal dan lugu
dengan mengatakan bahwa angin berembus se-
laras dengan tatanan alam semesta;berembus ke
sana dan ke sini mengikuti faktor-faktor alam. Yang
mengembuskan angin selaras dengan tatanan ter-
sebut dan dengan mengikuti faktor-faktor alam
adalah Yang mengirimkannya kepada orang yang
dikehendaki-Nya, tatkala Dia berkata, sesuai de-
ngan takdir dan pengaturan-Nya. Dia Mahakuasa
untuk mengirimkan angin seperti yang dikehen-
daki-Nya menurut kerangka aturan yang telah di-
tetapkan-Nya dan faktor-faktor yang diciptakan-
Nya. Semua itu tidak dapat ditentang, diperdebat-
kan, dan diperselisihkan.

Ayat ketiga tentang Tsamud,

#Ji"v;&*&#e"tt-'tho)
/qd;E3Cg;.or$;.:$r^i43i&A

&t;:\5ki
'Dan, padn (kisah) knum Tsamud krtikn dikntakan lu-

pa.dn mnekn, 'Bcrsm.ang-smnnglnh knmu sam$ai suatu

waktu.'Maka, mereka berlnku angkuh terhadap pe-
rintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang

mereka melihatnya. Maka, mereka seknli-kali tidak
dnpat bangun dan tidnk pul"a mendapat pertohngan."'
(adz-Dzaariy aat: 43 - 4 5)

Isyarat pada firman Nlah, "Ketikn dikntaknn lu-

pada muelra, 'Brrsmnngtenanglnh knmu sampai suatu
u)aktu"', dapat berarti mereka dibiarkan selama 3

hari setelah membunuh unta. Makna inilah yang
terdapat di dalam ayat, 'Maka, Shaleh berknta, 'Ber-
senang-senangl.ah kalinn di dalnm rumah seLama tiga
lnri."'Munglnn pula isyarat itu menunjukkan ke
senangan yang mereka nikmati sejak diutusnya
Shaleh hingga mereka membunuh unta dan mem-
bangkang perintah Tuhannya, sehingga mereka
berhak dibinasakan.

Ihwal batu yang dikirimkan kepada kaum [.uth
dan angin yang dikirimkan kepada kaum'Aad serta
pekikan yang ditimpakan kepada kaum Tsamud,
semuanya merupakan kekuatan alam yang diatur
dengan perintah Allah yang takluk kepada ke-
hendak dan Sunnah-Nya. Dia mengirimkan kekuat-
an itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya berdasar-
kan Sunnah tersebut. Lalu, kekuatan tadi menunai-
kan fungsi yang dibebankan Allah kepadanya layak-
nya sebagai salah satu tentara Allah.

Ayat keempat berkenaan dengan Nuh,

a*/ - 41./ 
b

"Q,,ry+;t:'j'U#Lke6;i'i
'Dan (Kami membinasaknn) kaum Nuh sebelum itu.
Sesungguhny a muekn adalnh knum y angfasik. " (rd"-
Dzaariyaatz 46)

Sajian yang cepat itu menyentuh kisah dengan
sekali sentuhan tanpa penjelasan. Seolaholah di.
katakan, "Ceritakanlah ihwal kaum Nuh." Ada pula
riwayatyang mengemukakan bahwa qaumn dhnan-
subkan dan tanpa hurufy'dengan mengimplisitkan
kata udzhur yang ditempatkan sebelumnya, lalu
diikuti dengmr wossamn- a barminnhnlni adalah ayat
kauniyah, sedang yang itu adalah ayat sejarah.
Kedua ayat ini diikat sekaligus dengan konteks.
Kelompok ini diikat dengan bagian surah yang
ketiga berikut ini.

r*;6tV*.Al$Xr;tg,i.;i:
tA *i: 6t rG' +L .,,r#'"t'gt elJ$&ljh4ll?'ii$+K jytrs

A
0\<f |#i$'^rKOi;t;QJL^t(\ki
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"Langit itu Knmi bangun dengan kekuasaan (Kami)
dan sesungguhny a Kami b enar - b enar meluas kanny a.

Dan, bumi itu Kami h.amparkan, maka sebaik-baik

y ang menghamparknn (adalnh Kami). Segala s esuatu

Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat akan kebesaran Allah. Maka, segeralah

kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku

sezrans pemberi peringatan yang nyata dari Allah
untukmu. D an, j anganlah knmu mrngadnlmn ilnh y ang

lain di sampingAllnh. Sesungguhnya aku seorangpem-

bni puingatan yang nyata dari Allnh untukmu. " (afu-
Dzaariyaat: a7-51)

Melalui ayat ini kita kembali ke pameran alam
semesta yan menjadi pembuka surah dalam salah

satg bentuknya. Melalui bentuk inilah, Al-Qur'an
hendak membersihkan kalbu. Penyajian aposisi
dengan berbagai ayatAllah di sana-sini mulai dari
ayat tentang Nuh,langit, bumi, dan makhluk. Ke-
mudian dikonsentrasikanlah agar rombongan ma-

nusia ini berlari menuju Allah seraya mengesakan-
Nya dan melepaskan diri dari berbagai kaitan.

"Langit itu Kami bangun dmgan kelatosaan (Knmi)

dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskanny a. "
Aidiberarti kekuatan. Kekuatan itu sangat jelas

terlihat dari bangunan langityang mencengangkan,
kokoh, dan harmonis. Artinya, kekuatan itu dihrn-
jukkan dengan kata as-samo,bail<yang dimaksud
oleh langit itu adalah tempat beredarnya bintang
dan planet-planet, maupun kumpulan dari berbagai
kumpulan bintang yang diistilahkan dengan orbit,
yang memiliki ratusan juta bintang. Atau, yang di-
maksud dengan kekuatan itu ialah satah satu lapis-

an dari berbagai lapisan angkasa di mana bintang
dan planet-planet tersebar. Atau, yang dimaksud
dengan langit bukanlah seperti yang diungkapkan
tadi.

Keluasan juga tampak nyata. Bintang-bintang ini
mempunyai ukuran yang mencengangkan dan ber-
jurnlah jutaan. Ia tidak dapat dianggap sebagai bola-

bola yang berserakan di angkasa yang luas ini.
Mungkin kata luas mengisyaratkan makna lain ber-
kenaan dengan tempat penyimpanan rezeki yang

sebelumnya dikatakan bahwa rezel<t itu berada di
langit, walaupun dalam konteks ayat di atas, langit
hanya sekadar lambang untuk menunjukkan rezeki
yang ada pada sisi Allah. Namun, ungkapan Al-

Qur'an memberikan naungan tertentu yang terlihat
bahwa naungan itulah yang dimaksud oleh ungkap
an guna menyapa perasaan manusia secara inspiratif.

Hal di atas seperti isyarat terhadap bumi yang

dihamparkan dan dibentangkan, "Dan bumi itu

Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang meng-

hamparknn (adnkh Kami). "
Ailah telah menyiapkanbumi inidalam keadaan

terhampar sehingga cocok bagi kehidupan, seperti
yang telah kami utarakan. Kata al-farsyu meng-

indikasikan kemudahan, kenyamanan, dan pem-

berian bantuan.pumi disiapkan menjadi tempat
pemeliharaan, kemudahan, dan kenyamanan. Se-

tiap perkara yang terdapat di dalamnya diperhitung-
kan dengan cermat unhrk memudahkan kehidupan
dan bebannya. 'Mereka adalah sebaik-baik orang
yang tinggal."

'Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan

supaya lamu mengingat almn fubesaran Allah." (afu-
Dzaariya.at:49)

Inilah hakikat men*jubkan yang menerangkan
prinsip ciptaan di bumi, mungkin juga di seluruh
alam semesta. Sebab, ayat di atas tidak hanya di-

khususkan kepada bumi (ihwal hukum makhluk
yang berpasangan karena hukum ini pun terlihat
nyata pada maKrluk hidup lainnya), tetapi meliputi
pula segala makhluk hidup seperti ditunjukkan oleh
pemakaian kata syai'un. Ungkapan ayat menegas-
kan bahwa segala perkara yang hidup diciptakan
dengan prinsip berpasangan.

Tatkala kita ingat bahwa nash ini telah diper-
kenalkan kepada manusia sejak 14 abad yang lalu
ketika gagasan universalitas pasangan pada makh-
luk hidup belum dikenal pada saat itu, apalagi pada

benda-benda lainnya, maka kita berhadapan de-

ngan sesuatu yang besar dan menakjubkan. Se-

suatu yang memperlihatkan kepada kita aneka
kebenaran alam semesta dalam sosok yang me-
nakjubkan dan benar-benar sangat kreatif.

Nash di atas punmembuatkitamenyetuji aneka
penelitian ilmiah modern yang bergerak di jalan yang

menuju kebenaran. Penelitian ini menegaskan bahwa

seluruh bangunan alam semesta berpulang pada

atom, yang terdiri atas muatan listrik positif dan
negatif. Jadi, penelitian ini berada di jalan kebenar-
an, di bawah cahaya nash yang menakjubkan ini.

Naungan senfuhan ungkapan yang singkat dan
mencengangkan ini berkenaan dengan bagian-
bagian langit dar,r bumi serta segala makhluk, mem-
bisikkan manusia supaya berlari menuju Pencipta
langit, bumi, dan makhluk seraya melepaskan diri
dari segala beban yang menindih dan mengikat
ruhaniahnya. Berlari seraya mengesakan Allah
Yang telah menciptakan alam semesta ini sendirian,
tanpa sekutu.
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"Maka segeralah kembali kepada (menaati) Alkh.
Sesungguhnya aku selrang pemberi peringatan yang
nyata dari Allah untukmu. Dan, janganlah kamu
mengadaknn ilahyang lnin di sampingAllah. Sesung-

guhnya alat sezrang pembsri peringatan yang ny ata dnri
Allah untukmu. " (adz-Dzaarty aati 50-51)

Pemakain kata firar sangatlah menakjubkan.
Kata itu menginspirasikan adanya beban, rantai,
belenggu, dan jerat yang mengikat diri manusia
dengan bumi ini, menghambatnya untuk bergerak,
menjeratnya, menawannya, dan membiarkannya
dalam belenggu. Terutama dalam jeratan rezeki,
kerakusan, dan kesibukan dengan aneka sarana
lahiriah untuk meraih perolehan yang dijanjikan.

Karena itu, ditampilkanlah bisikan yang kuat
supaya bergerak, melepaskan diri, dan berlari me-
nuju Allah dari beban dan ikatan tersebut. Berlari
kepadaAllah semata seraya menyucikan-Nya dari
segala sekutu; mengingatkan manusia supaya
menghentikan argumentasi dan dalih.

"... Senngguhnya alat seorang punberi peringatnn y ang
nyata dnri All"ah untukmu.....'?engulangan penggalan

ini pada dua ayat yang berdekatan dimaksudkan
supaya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan.

seolah-olah ,.r"r",;;;dap ayat langit, ayat
bumi, dan ayat makhluk ini merupakan aposisi di
antaraayat-ayatkerasulan.Setelahselesai,dipung-
kaslah kisah para rasul itu dengan,

SjilA:":jEJ y;i ; # ntji Su 4K
66'#3$gtils{}l:s:},V,,r#

&ag,guStiigf:vg14
"Demikianlah tidak sezrang rasul pun yang datang
lupadn orang-zrang lang sebelum merekn, melninkan
mereka mengatakan, 'Ia ad.alnh selrang tukang sihir
atau orang gil.a.' Apaluh maela saling bupesan tentang

apa yang dikatakan itu? Sebernrnya mereka adal"ah

lrnum yang melnmpaui batas. Makn, berpalinglnh lamu
dari merela, dan lmmu sekali-kali tidak tuceln. Dan
tetap lah memb eri p eringatan, kar ena s e sunggu hny a
peringatan itu berrnanfuat bagi lrang-zrang yang ber-
iman. " (adz-Dzaariy a.at: 52- 5 5)

Itulah satu karakter dan satu bakat para pen-
dusta. Yaitu, para pembual menyambut kebenaran

dan rasul dengan, 'Demikianlah tidak seorang rasul
pun yang datang lcepada zrang-lrang yang sebelum
mereka, melainkan mereka mengatakan, 'Ia adalah
sezrang tukang sihir atau zrang gila"', seperti yang
dikatakan oleh mereka yang musyrik. Seolah-olah
penyambutan seperti itu dipesankan kepada gene-
rasi-generasi berikufnVa. Tidaklah mereka meme-
sankan sesuatu, karena hal itu semata-mata me-
rupakan tabiat kaum yang zalim dan melampaui
batas. Tujuan ayat ialah menyatukan kaum ter-
dahulu dengan kaum yang kemudian.

Hasil alamiah yang tersiratpada sikap yang ber-
ulang-ulang ini, yang seolah-olah generasi kaum
yang zalim itu saling mewasiatkannya, ialah bahwa
Rasulullah jangan mempedulikan pendustaan kaum
musyrikin. Beliau tidak dicela karena sesatnya
mereka dan tidak dianggap teledor dalam menun-
jukkan mereka, 'Maka, berpalinglah kamu dari
merekn, dan knmu seknli-kali tidak terceln.l,'

Beliau hanyalah pemberi peringatan. Tugasnya
hanya memperingatkan dan melanjutkan pem-
berian peringatan, walaupun orang-orang ifu ber-
paling dan mendustakannya . 'Dan, tetapkh memberi
peringatan, knrena sesunguhnya peringatan itu ber-
manfaat bagi nrang- nrang yang beriman.'Tiada yang
mengambil manfaat dari peringatan kecuali orang
yang beriman.

Pemberian peringatan merupakan tugas para
rasul. Hidayah dan kesesatan berada di luar tugas
itu. Persoalan keduanya merupakan urusan Allah
semata Yang menciptakan manusia untuk suatu
urusan yang dikehendaki-Nya.

Dari sana ditampilkanlah hentakan terakhir
surah ini, sehingga jelaslah makna "berlari kepada
Allah dan penyelamatan diri dari segala jerat dan
beban". Maka, dia dapat melaksanakan tugas yang
karenanyaAllah menciptakan hamba dan mereka
dikaruniai raga sebagai sarana untuk melaksana-
kan tugas itu,

guji
'Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainknn
supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak meng-
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hendaki rezeki sedikit pun dari merekn dan Aku tidak
menghendaki supaya memberi Aku maknn. Sesung-
guhnya Allah Dialnh Mah"a Pemberi re<pki Yang Mem-
punyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." (adz-Dzaa-
riyaat 56-58)

Nash yang singkat ini mengandung hakikat yang
besar dan mencengangkan. Ia termasuk salah safu
hakikat semesta terbesar. Sebab, kehidupan manu-
sia di bumi takkan stabil tanpa memahami dan
meyakini hakikat ini, baik dalam kehidupannya
sebagai individu maupun masyarakat dan sebagai
umat manusia secara keseluruhan dengan peran
dan zaman yang bervariasi.

Nash itu menyingkap berbagai sisi dan sudut
konsepfual dan tujuan, yang semuanya tercakup
oleh hakikat yang besar ini, yang dianggap sebagai
batu fondasi di mana kehidupan berdiri. Sisi per-
tama dari hakikat ini ialah bahwa di sana terdapat
tujuan tertentu dari keberadaan jin dan manusia,
yang tercermin pada tugas. Barangsiapa yang me
laksanakan dan menunaikan fugas itu, berarti dia
telah merealisasikan tujuan keberadaannya.

Barangsiapa yang menyepelekannya atau mem-
bangkangnya, berarti dia menghancurkan tujuan
keberadaannya. Sehingga, jadilah dia tanpa fungsi;
jadilah hidupnya itu tanpa hrjuan; dan tidak memiliki
makna utama yang menjadi sumber nilainya yang
pertama. Jika demikian, berarti dia telah melepas-
kan diri dari prinsip yang telah melahirkannya ke
alam nyata. Ialu, dia berakhir dalam kesia-siaan
yang mutlak yang melepaskannya dari hukum
alam, padahal hukum inilah yang mengikal meme
lihara, dan menjamin keberadaannya.

Tugas tertentu yang mengikat jin dan manusia
dengan hukum alam nyata ialah beribadah kepada
Allah. Atau, penghambaan kepadaAllah yang me
mastikan bahwa di sana ada abdi dan Rabb; ada
hamba yang beribadah dan Rabb yang disembah.
Seluruh kehidupan hamba akan stabil jika ber-
landaskan atas pernyataan ini.

Karena itu, muncullah aspek lain dari hakikat
yang besar itu, dan jelaslah bahwa makna ibadah itu
mestilah lebih luas dan lebih komprehensif dari
sekadar menegakkan aneka simbol. Jin dan ma-
nusia tidak menghabiskan usianya dalam penegak-
an aneka syiar. Allah tidak hanya membebankan hal
itu kepada mereka. Dia membebani mereka de-
ngan aktivitas lain yang menyita sebagian besar
hidup mereka. Kita nyaris tidak tahu berbagai jenis
aktivitas yang dibebankan kepada jin, tetapi kita

tahu batasan-batasan aktivitas yang dituntut dari
manusia. Kita mengetahuinya dari Al-Qur'an mela-
lui firman Nlah, 'Dan ingatlah ketikn Rabbmu ber-

frman kepada malaikat, 'Sesunguhnya Aku akan
menciptalan kh"lifoh di bumi."'

Aspek lain itulah yang disebut kekhalifahan di
bumi, dan itulatlkarya alam manusia ini. Kekha-
lifahan menuntut berbagai aktivitas kehidupan
dalam rangka memakmurkan bumi, mengenali
potensi dan kekuatan bumi, berbagai simpanannya,
dan hartanya yang terpendam. Sehingga, terwujud-
lah kehendak Allah dalam menggunakan bumi,
mengembangkannya, dan meningkatkan kehidup
an di sana. Kekhalifahan juga menuntut pelaksana-
an syariah Allah di bumi guna mewujudkan manhaj
Ilahi yang selaras dengan prinsip alam yang universal.

Dari situ jelaslah bahwa makna ibadah yang
menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang
merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas
dan komprehensif daripada sekadar pelaksanaan
simbol-simbol. Jelaslah bahwa tugas kekhalifahan
itu masuk ke dalam konsep ibadah. Dengan demi-
kian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah
pokok berikut.

Pertamn, mengokohkan konsep penghambaan
kepada Allah di dalam diri. Yakni, mengokohkan
perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rabb;
ada hamba yang beribadah dan ada Rabb yang di.
sembah. Selain itu, tidak ada penghambaan apa
pun. Di sana tiada hal lain kecuali situasi dan per-
nyataan itu. Maka, di alam ini hanya ada penyembah
dan yang disembah, hanya ada Satu Rabb, dan
semua makhluk merupakan hamba-Nya.

Ke du a, menghadapkan diri kepada Allah dengan
seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak
kehidupan. Semuanya itu hanya dihadapkan ke-
pada Allah semata seraya melepaskan segala pe-
rasznn lain dan melepaskan segala konsep kecuali
konsep penghambaan kepada Allah.

Melalui kedua hal ihr, terwujudlah konsep ibadah.

Jadilah amal ihr seperti perasaan, seluruh perasaan
sebagai pemakmuran bumi, pemakmuran bumi
sebagai jihad di jalanAllah, dan jihad di jalanAllah
sebagai kesabaran dalam menghadapi aneka ke-
sulitan dan keridhaan atas takdirAllah. Semuanya
itu merupakan ibadah. Semuanya merupakan per-
wujudan tugas utama daripenciptaanAllah atas jin
dan manusia. Semuanya tunduk kepada prinsip
umum yang tercermin dalam penghambaan segala
perkara kepada Allah, bukan kepada selain-Nya.

Jika demikian, maka manusia yang hidup di
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dunia ini merasa bahwa keberadaannya itu ber-
tujuan melaksanakan tugas dari Allah. Manusia
datang untuk bangkit menaati Allah dan beribadah
kepada-Nya. Tiada tujuan lain selain kepada-Nya,
tiada tujuan selain itu. Yang ada hanya ketaatan dan

balasan yang diraihnya pada diri berupa keten-
teraman dan keridhaan atas status dan amalnya.
Barangsiapa yang menyukai keridhaan Allah dan
pemeliharaan-Nya, maka di akhirat dia menjumpai
penghargaan, kenikmatan, dan karunia yang besar.

Jika demikian, berarti dia benar-benar telah
melarikan diri kepada Allah. Juga berarti bahwa dia
telah melepaskan aneka jeratan dunia, daya tarik-
nya yang menghambat, dan aneka tipuannya yang
menggiurkan. Dengan kepergian ini dia telah ter-
bebas, bebas secara hakiki darijerat dan beban. Ia
telah mengikhlaskan dirinya untukAllah dan me-

netap pada posisi yang utama, yaitu sebagai hamba
Allah. Pasalnla, Allah menciptakannya supaya me-

nyembah-Nya. Dengan demikian, ia telah melak-
sanakan tujuan dari penciptaannya dan mewujud-
kan tujuan keberadaannya.

Salah satu tuntutan ddri kokohnya konsep iba-

dah ialah hendaknya manusia melaksanakan kekhi-
lafahan di bumi, menunaikan aneka tugasnya, dan
merealisasikan buahnya yang ideal. Pada saat yang
sama dia mengibaskan kedua tangannya dari ke-
khalifahan; melepaskan kalbu dari daya tarik dan
tipuannya. Dia tidak menunaikannya dan mewujud-
kan buahnya bukan untuk dirinya sendiri dan
bukan untuk kekhalifahan. Tbtapi, untuk mereali-
sasikan konsep ibadah dalam kekhalifahan, lalu
berlari menuju Allah, meninggalkan kekhalifahan.

Tuntutan lainnya ialah hendaknya nilai amal
pada diri bersumber dari motivasi ibadah, bukan
dari hasilnya. Hasilnya boleh berbentuk apa saja.

Manusia tidak bergantung pada buah ini. Tetapi, dia
bergantung pada pelaksanaan ibadah melalui
penunaian aneka amal. Sebab, balasannya bukanlah
pada hasilnya, tetapi balasan itu dari ibadah yang
ditunaikannya.

Karena itu, sikap manusia berubah drastis saat

menghadapi aneka kewajiban, tugas, dan amal.
Maka, hendaknya dia melihat konsep ibadah yang
terkandung di dalamnya. Jika konsep ini telah
terwujud, berakhirlah tugasnya dan tercapailah
tujuannya. Setelah itu, hasilnya dapat berupa apa

saja. Hasil ini tidak termasuk dalam kewajibannya
dan perhitungannya. Hasil itu bukanlah urusannya,
tetapi itu urusan takdir Allah dan kehendak-Nya.
Diri manusia, upayanya, niatnya, dan amalnya me-

rupakan salah satu sisi dari takdir Allah dan ke-
hendak-Nya.

Apabila manusia telah membersihkan kalbunya
dari buah amal dan usaha; apabila dia merasa telah
mengambil bagiannya dan menjamin balasannya
hanya dengan merealisasikan konsep ibadah se-

bagai motivator arqal dan upaya; berarti dalam
kalbunya tidak lagi tersisa ketamakan yang me-
ngundangnya bertengkar dan bermusuhan demi
meraih harta dunia. Pada satu sisi dia telah me-
ngerahkan upaya dan kekuatannya semaksimal
mungkin dalam melaksanakan kekhalifahan dan
aneka tugasnya. Dan, dari sisi lain dia telah meng-
ibaskan tangan dan kalbunya dari keterkaitan de-

ngan perkara duniawi ini dan buah aktivitasnya.
Apabila manusia telah berbuat demikian, berarti dia
telah menghasilkan berbagai hasil guna mewujud-
kan konsep ibadah, bukan untuk menghasilkan
buah semata.

Al-Qur'an menyuapi perasaan ini dan menguat-
kannya dengan membebaskan perasaan dari ke-
sibukan dengan urusan rezeki, juga dari kekikiran
diri. Rezeki itu sendiri telah dijamin. Allah menjamin
rezeki seluruh hamba-Nya. Tenhr saja Dia tidak me-

minta mereka untuk memberi-Nya makan dan
rezel<t tatkala Dia menyuruh mereka menginfak-
kan hartanya kepada yang membutuhkan. Atau, ke
tika menyuruhnya untuk menunaikan hak orang papa,

'Aku tidak mmghmdaki rezeki sedikit pun dari merekn

dan Aku tidak meryghendaki supaya memberi Aku
makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi
rezeki YangMempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh."
(adz-Dzaany aatz 57 - 5 8)

Jika demikian, yang memotivasi seorang muk-
min untukbekerja dan mengerahkan upaya dalam
menunaikan kekhalifahan bukanlah untuk meraih
rezeki. Tetapi, motivasinya ialah mewujudkan kon-
sep ibadah, dan konsep ini hanya terwujud dengan
mengerahkan upaya dan kekuatan secara mak-
simal. Karena itu, kalbu manusia menjadi tergan-
tung pada pewujudan konsep ibadah melalui jihad

seraya melepaskan diri dari keterkaitan dengan
aneka buah upaya. Itulah perasaan yang mulia.
Perasaan ini takkan tumbuh kecuali di bawah
naungan deskripsi Al-Qur'an yang mulia ini.

Jika kemanusiaan tidak dapat menjangkau dan
merasakan perasaan ini kepada manusia, maka hal
itu karena umat manusia tidak hidup seperti hidupnya

kaum muslimin generasi pertama di bawah naung-
an Al-Qur'an. Juga karena prinsip hidupnya tidak
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bersumber dari undang-undang yang agung itu.
Tatkala manusia membumbung ke angkasa ini,

yaitu angkasa ibadah atau angkasa penghambaan,
dan penghambaan ini mengendap dalam dirinya,
maka dirinya pasti merasa terhina jika harus meng-
ambil sarana yang hina untuk mewujudkan tujuan
yang mulia. Jika tujuan ini, yaitu membela dakwah
Allah dan meninggikan kalimah-Nya, dicapai de-

ngan sarana yang hina, niscaya hancurlah konsep
ibadah yang bersih dan mulia.

Dilihat dari sisi lain, dia tidak mempedulikan
dirinya dalam pencapain fujuan. Namun, yang men-
jadi kepeduliannya ialah pelaksanaan aneka ke-
wajiban dalam rangka merealisasikan konsep ibadah
dalam tindakan. Adapun tujuan, sepenuhnya di-
serahkan kepada Allah. Dia menampilkan tujuan itu
selaras dengan takdir yang dikehendaki-Nya. Jadi,
tidak ada perlunya mengeksploitasi sarana dan
metode untuk mencapai tujuan. Pasalnya, tujuan
tidak masuk ke dalam pertimbangan seorang muk-
min yang beribadah kepadaAllah.

Kemudian hamba yang beribadah menikmati
ketenteraman hati, ketenangan jiwa, dan kenya-
mananbenakdalam segala situasi, baik dia melihat
buah amalnya maupun tidak. Buah itu tetap ter-
wujud sesuai takdir-Nya, atau tidak terwujud juga
dengan takdirnya. Yang jelas, dia telah menuntas-
kan pekerjaannya dan menjamin tercapainya balasan.

Setelah dia mewujudkan konsep ibadah dan
merasa tenteram, maka apa pun yang terjadi setelah
itu adalah di luar tugasnya. Dia sadar betul bahwa

dirinya sebagai hamba. Maka, segala perasaan dan
tuntutannya tidak melampaui kedudukannya se-

bagai hamba. Dia tahu betul bahrva Allah sebagai
Rabb, maka dia tidak mau campur-tangan dalam
urusan-Nya yang mana pun. Perasaannya terpaku
pada batas ini. Dia ridha kepada Allah, dan Allah
pun ridha kepadpnya.

Demikianlah, jelas sudah aspek-aspek dari haki-
kat yang besar lagi mencengangkan itu, yang di-
tegaskan hanya dalam satu ayatyang pendek, 'Aku
tidak merrciptaknnjin dan manusia melninknn supaya

merekn menyembah-Ku.'I|:Jah hakikat yang men-
jamin perubahan seluruh kehidupan tatkala hakikat
itu benar-henar mengendap dalam hati.

Di bawah hakikat yang besar (perintah untuk
menyembah Allah) ini, Allah memperingatkan orang-
orang yang zalim. Namun, mereka tidak mau ber-
iman, meminta agar janji Allah disegerakan, dan
mendustakan. Maka, surah ini dipungkas dengan
peringatan terakhir,

#"W.fi #,;i'S( j;WtlyLF

$ l':s; 
" itl*1;4iiz 

"!; 
"5;

"Sesungguhnya untuk zrang-zrang <alim ada bagian
(sil$a) seperti bagian teman-teman mereka (dahulu).

Makn, janganlah merekn meminta lcepad"a-Ku menye-

gnakanny a. Ik cel^akaanlnh bagi orang-orang yang knfr
pada hari yang diancamkan kepada mereka." (adz-
Dzaanyaat:59-60) l
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lembaran yang terbuka" (3) Baitul Ma'mur, (4)
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atap yang ditinggikan (langrt), (5) (dan) laut
yang di datam tanahnya ada api, (6) sesungguh-

rrya azab Thhanmu pasti terjadi, (7) tidak se-

orang pun yang dapat menolaknya, (8) pada
hari ketika langit benar-benar bergoncang (9)

dan gunung benar-benar berjalan. (10) Maka"
kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi
orang-orang yang mendustakan, (11) (ytito)
orang-orang yang bermain-main dalam ke-
batilan, (12) pada hari mereka didorong ke
nerakaJahannarn dengan sekuat-kuatnya. (13)

(Dikatakan kepada mereka), 'Inilah neraka
yang dahulu kamu selalu mendustakannya-' (14)

Maka, apakah ini sihir ataukah kamu tidak
melihatf (15) Masuklah kamu ke dalamnya
(rasakanlah panas apinya). Maka, baik kamu
bersabar maupun tidalq sama saja bagimu.
Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah
kamu kerjakan. (16) Sesungguhnya orang-
orang y:rng bertakwa berada dalam surga dan
kenikmatan. (17) Mereka bersuka ria dengan
apa yang diberikan kepada mereka oleh Tbhan
mereka; dan Ttrhan mereka memelihara
mereka dan az,ab neraka. (18) (Dikatakan ke-
pada mereka)r'Makan dan minumlah dengan
enak sebagai balasan dari apa yangtelah kamu
kerjakan.' (19) Merekabertelekan di atas diPatt-
dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka
dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata
jeli. (20) Orang-orang ya^trg beriman, dan yang
anak cucu mereka mengikuti mereka dalam
keimanarL Kami hubungkan anak cucu mereka
dengan merekan dan Kami tiada mengurangi
sedikitpun dari pahala amal mereka- Tiap-tiap
manusia terikat dengan aPa yang dikerjakan-
nya. (21) Kami beri mereka tambahan dengan
buah-buahan dan dagingdari segalajenis yang
mereka ingini. (22) Di dalam surga mereka
saling memperebutkan piafa (gelas) yang isinya
tidak (menimbulkat ) l<ata-l<atayang tidak ber-
faedah dan tiada pula perbuatan dosa- (23)

Dan, berkeliling di sekitar mereka anak-anak
muda untuk (melayani) mereka' seakan-akan
mereka itu seperti mutiara yang tersimpan.
(2a) Sebagian mereka menghadap kepada se-

bagran yang lain saling menanya. (25) Mereka
berkatar'Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu
berada di tengah-tengah keluarga kami, me-
rasa takut (akan diazab). (26) Makq Allah mem-
berikan karunia kepada kami dan memeliha.ra
kami daxi azab neraka- (27) Sesungguhnya kami

dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya
Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha
Penyayang.' (28) Maka, tetaplah memberi pe-
ringatan, dan kamu disebabkan nikmatThhan-
mu bukanlah seorang tukang tenung dan
bukan pula seorang gila. (29) Bahkan, mereka
mengatakanr 'Dia qdalah seorang penyair yang
kami hrnggu-tunggu kecelakaan menimpanya-'
(30) Katakanlah,'Thnggulah, maka sesungguh-
nya aku pun termasuk orang yang menunggu
(pula) bersama kamu.' (31) Apakah mereka di-
perintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk
mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah
mereka kaum yang melampaui batas! (32)

Ataukah, mereka mengatakan,'Dia (Muham-
mad) membuat-buabrya.' Sebenarnya mereka
tidak beriman. (33) Maka, hendaklah mereka
mendatangkan kalirnat yang semisal Al-Qur'an
itu jika mereka orang-orang yang benar. (34)

Apakah mereka diciptakan tanPa sesuatu pun
ataukah mereka yang menciptakan (diri
mereka sendiri)? (35) Ataukah, mereka telah
menciptakan langrt dan bumi itu, sebenarnya
mereka tidak meyakini (apa yang mereka
katakan)? (36) Ataukah, di sisi mereka ada per-
bendaharaan Ttrhanmu atau merekakah yang
berkuasa? (37) Ataukah, mereka mempunyai
tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada
tangga itu hal-hal yang gaib? Maka' hendaklah
orang yang mendengarkan di antara mereka
mendatangkan srlatu keterangan yang nyata.
(3S) Ataukah, untuk Allah anak-anak wanita
dan untuk kamu anak-anak laki{aki. (39) Atau-
kah, kamu meminta upah kepada mereka se-

hirgp mereka dibebani dengan utang. (40)

Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan
tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
(nl) Ataukah, mereka hendak melakukan tipu
daya? Maka, orangorangyangkafir iur mereka-
lah yang kena tipu daya. (a2) Ataukah, mereka
mempunyai ilah selain Allah. Mahasuci Allah
dari apa yang mereka persekuhrkan. (43)Jika
mereka melihat sebagian dari langit gugur,
mereka akan mengata^kan"'Itu adalah awan yang
bertindih-tindilL' (44) Maka' biaxkanlah mereka
hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan
kepada) mereka yang pada haxi itu mereka di-
binasalan" (45) (yaitu) hari ketika tidak berguna
bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan
mereka tidak ditolong. (a6) Sesungguhnya untuk
orang-orang yang zalim ada azab selain ihr.
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Tetapi, kebanyakan rnereka tidak mengetahui.
(U)Datt bersabarlah dalam menunggu ketetap-
an Tirhanmu, maka sesungguhnya kamu berada
dalam penglihatan Kami. (48) Bertasbihlah
padanya pada beberapa saat di malam hari
dan di waktu terbenam bintang-bintang." (a9)

Pengantar
Surah ini mengilustrasikan serangan yang ber-

pengaruh dalam terhadap kalbu manusia. Serangan
yang mengusir dengan keras aneka bisikan, ke-
raguan, kekeliruan, dan kebatilan yang bersem-
bunyi, terbenam, dan menyelinap dalam berbagai
ruang kalbu.Juga membungkam setiaphujjah dan
dalih yang digunakan untuk dapat berpaling dari
kebenaran dan menyimpang dari keimanan. Itulah
serangan yang membuat kalbu tidak tahan untuk
menerimanya. Serangan ifu menderanya, sehingga
kalbu bertekuk lutut dan mengaku.

Ifulah serangan yang serempak antara kata dan
ungkapan, konsep dan makna, gambaran dan
naungan, serta hentakan musikal penggalan-peng-
galan surah danfashilnhnya mulai dari permulaan
surah hingga akhir. Ayat-ayatnya datang bertubi-
tubi bagaikan timpukan batu, hentakannya bagai-
kan petir, dan gambaran serta naungannya bagai-
kan cambuk yang menyengat perasaan. Ayat-ayat-
nya tidak memberikan jeda sekejap pun kepada
kalbu dari awal hingga akhir.

Surah dimulai dengan sumpahAllah denganhal-
hal suci yang ada di langit dan di bumi, yang se-

bagiannya transparan dan yang lainnya gaib,

+liJg,,nE e#,fi5;**5
#8AAii#i^i

'Demi bukit, kinb yang ditulis pada kmbaran yang tu-
bukn, demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggiknn
(nngit)." (ath-Thuur: I -5)

Bersumpah atas perkara yang besar sungguh
menakutkan, menggetarkan kalbu, dan memiris-
kan perasaan. Sumpah disajikan dalam ungkapan
yang lafazhnya selaras dengan maknanya yang
mengerikan. Juga disajikan dalam wahana yang
menggetarkan kalbu.

Ju $'eiq:avr.Ly#,;AAV
3qi l; ;* r; qaub 

t1$e' 
j _-

&,t.z+!"'

"Dan lnut yang di dnkm tanahnya adn api, sesungguh-

Ua aab Tithanmu pasti terladi, ti.dak seorangpunyang
dapat mmohtkrya, pada hnri lutikn l.angit benar-berutr

bergoncang, dan gunung benar-benar bujalan." ("th-
Thuur:6-10)

Di tengah wahana yang mengejutkan itu, kita
melihat dan mefidengar kebinasaan, kengerian,
celaan, dan keterkejutan yang mengguncangkan
dan menakutkan,

#lP. *rc A tji$ + K{t *;Y;
Ker:tti,r>$6;.&46JL,a,t-li;
&:,;;\"S{IKH#t}Kq
6;*cf{$Lrew\jw6c#i

#sl-x
'Makn, fucelakutnyangbesarlnh di h"ari itu bagi orang-
orang yang mendustakan, (yaitu) zrang-zrang yang
bermain-main dalam lcebatilan, pada hari mereka

didorong ke nnakaJah.annam dengan sekuat-kuatnya.
(Dikatakan kepada mereka), 'Inilah neraka yang
dahulu kamu sel.alu mendustaknnnya.' Makn, apakah
ini sihir atnulmh knmu tidnk melihnt ? Masukhh knmu
l<e dalamnya (rasalmnlah panas apinya). Maka, baik
knmu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamrt
diberi balnsan terh"adnp apa yang telnh knmu krjaknn."
(ath-Thuur: 11.-16)

Itulah bagian dari serangan yang dilancarkan,
yang diikuti segmen lain yang berwarna lain pula.
Yaifu, segmen yang mengiming-iming kalbu yang
melihat kengerian yang menakutkan itu dengan
"keselamatan dan kenikmatan". Kedua kenikmatan
itu dijadikan iming-iming dengan menampilkan
gambaran tentang kaum muttaqinbenkut hal-hal
yang disediakan untuk mereka seperti penghor-
matan, kenikmatan, kesejahteraan, dan kenyaman-
an. Hal ini disajikan dengan panjang lebar, rinci, dan
disebutkan jenis-jenisnya. Gambaran ini meng-
gelorakan perasaan hingga penyimak mengingin-
kan nyaman danlezatnya kenikmatan, setelah se
belumnya dirundung oleh kesedihan dan ke-
ngenanazab,

,{,C,,:q:4_r&4J*ei*irtrol-
qetv;Y\ggA6ti"a j;it ji
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A-{iiJ:r},-t,,trit|"*i&'o!,J,K
ffi ,**#!"-#v,F,:i.1y#y,h
:Kq"ik;*;,*og1W"#;,b.
't;-{-#'t#)rr4;r*Ki,*s;iY#""-S
"uW A*JgrS S ?tt Je# J cvq-
'&iw.e;ia"eSV#l';<1fJ"iK;#
{\i(;:t#'**c-fi e[i(Lu$6$
ke%4$ ,Fi({ifiJJti*

#GjWr;ng;x
"S esungguhny a orang- lrang y ang b er takw a b erada
dalam surga dnn lunikmatan. Merekn bersuknria de-

ngan apa yang diberilan kzpadn mereka oleh Tuhan
mneka; dan Tuhnn mneka memelihara mereka dnri
azab nnalw. @ilataknn kzpadn mnela),'Maknn dan
minumlnh dengan enak sebagai baktsan dnri apayang
telnh lamu knj alan.' Merekn butzlzknn di atas dipan-
dipan berdnetan dan Kami lnwinlmn mneka dtngan
bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Orang-
orangyang bniman dan yang anak cucu merela mmg-
ikuti rnne lu dnlnm keim.anan, Kami hub ungkan anak
cucu merekn fungan mereka, dan Kami tiada me-

ngurangi sedikit pun dari pahal.a amal mnekn. Tinp-
tiap manusia terililt dengan ap ayang dikerjakannya.
Kami bni mnelea tambalmn dnngan buah-buah.an d.an

dngingdnri segalnjmis yarrymerekn ingini. Di dnlam
surga merelrn saling memperebutlwn pialn (gekts) yang
isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak
berfoednh dan tiada pula perbuatan dosa. Dan ber-

keliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk
(melayani) mereka, seaknn-aknn mereka itu seperti
mutiara yang tnsimpan. Sebagian mnekn menghnd"ap

kepada sebagian yang lain saling menanya. Mereka
bnlmta,"Sesungguhnya knmi d.ahulu, sewaktu buada
di tengah+engah keluarga lwmi, merasa takut (aknn

diazab). Maka, Allah memberikan karunia kepada
lcami dan rnemelih.ara lmmi dari aab neraka. Sesung-

ghrya kami dnhulu menyunbah-Nya. Sesungguhnya

Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha
Peny ay ang. "" (ath-Thuur z 17 -28)

Kini kalbu manusia telah merasakan sabetan
azab pada segmen pertama dan mencicipi lezatnya
kenikmatan pada segmen kedua. Sekarang, ditam-
pilkanlah segmen ketiga yang mengusir berbagai

kerisauan dan bisikan;yang menepis berbagai ke
keliruan dan kesesatan;yang membungkam aneka
hujjah dan dalih; dan yang menampilkan kebenaran
sebagai sesuatu yang menonjol, jelas, sederhana,
dan tegas. Kebenaran ini berbicara dengan bahasa
yang tajam, sehingga tidak memerlukan penafsiran.

Juga dengan bahasT yang lurus, sehingga tidak
mengandung tikungan dan belokan. Tuturan itu
menekuk tengkuk serendah-rendahnya dan me-
maksanya mengakui dan pasrah.

Segmen ketiga ini dimulai dengan mengarahkan
sapaan kepada Rasulullah agar beliau memperingat-
kan mereka, meskipun mereka sangat tidak sopan
kepadanya. Juga agar beliau mencela mereka de.
ngan futuran yang transparan, kuat, dan lurus,

g>#{;*(ytJ;:;r.6AHi
;91;::j$,#g$r6.r,f,(?!:,'rj:;f
"Ji,-qy6";#u{g'6,r5i<;&

rlf s 6h3s shE3jh.j#t },Ce

'€nWf&O*\3(-1"#e4y",r;Sf 3-5giw1&5j,$iii3f ,",
l)I#i#{4t;y'ircilS'";:.;SS
#,*t',We$"*p,1;I{S)'e:fl&
&6X6'l&6A,S1J54xig
# 6;K. # €;r$ 

"a't&<J'n 
* e,nyq,sfi-L:wtrffir*fl

'Maka, tetaplah memberi peringatan, dan kamu di-
sebabkan nikmat Tithanmu buknnl"ah sezrang tukang
tenung dan buknn puln seorang gila. Bahkan, merekn

mengatalean, Dia adalnh seorang penyair yang knmi
tunggu - tunggu kecelnkaan mmimp any a.' Katakanlah,
"Tunggulah, maka sesunguhnya aku pun termasuk
lrang y ang menunggu (pula) b ersam.a lmmu.' Apaknh
mereka diperintah oleh pikiran-pikiran msrekn untuk
mengucapkan tuduhan-tuduhan ini atauknh mere ka
kaum yng melampaui batas! Ataukah, mereka me-

ngatalan,'Dia (Muhnmmad) membuat- buatny a.' S e -

benarnya mereka tidak beriman. Maka, hendaklah

mnelu mmdntangknn knlimat y ang semisal Al- fuLi an
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itu ji ka mereka nrang-lrang yang bennr. Apakah merekn

diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang
menciptaknn (diri mnekn sendiri)? Atauknh, merekt

telah menciptakan langit dan bumi itu; sebenarnya

mereka tidak mqakini (apa yang mereka katakan)?
Atauknh, di sbi merekn ada p nbendaharaan Tuhanmu

atau mrekttknh yang bulansa? Atauknh, merekn msm-
punyai tangga (kt knStt) untuk mendengarkan pada

tangga itu hal-hnl yanggaib? Malm, hendnklnh orang

yang mmdengarknn di antara merekn mendatangknn

suatu keterangan yang nyata. Ataukah, untuk Allnh
anak-anak wanita dan untuk kamu annk-aruk laki-
laki. Ataukah, knmu meminta upah kepada merekn

sehinga merekn dibebani dengan utang. Apaknh ada
pada sisi merelm pengetahuan tmtang yang ghaib lalu
mereka menuliskannya? Ataukah, mereka hendak

melnkukan tipu daya? Maka, orang-orangyang knfir
itu mereknlah yong kena tipu daya. Ataukah, merelm

mempunyai ilnh selnin Allnh? Malmuci Allnh dnri apa

y ang merekn p ers ekutuknn " (ath{huurt 29 -43)

Pertanyaan yang bertubi-tubi ini diikuti dengan
gambaran tentang kecongkakan dan keingkaran
mereka yang disajikan dalam bentuk yang konkret,

#?fi:;aij6"GS:Pu6\i"ort
'Jilw mneka melihnt sebagian dnri Langit gugur, mnekn

akan mengatakan, 'Itu adalnh auan yang bntindih-
tindih."" (ath{huur: 44)

Antaran potongan langit dan gumpalan sangaflah

berbeda. Namun, mereka menyaput segala keke
liruan itu agar dapat beralih dari kebenaran yang jelas.

Pada saat itulah mereka dilempari dengan lem-
paran terakhir. Yaifu, lemparan ancaman yang me
nakutkan berupa pemandangan yang mengerikan
seperti yang disajikan kepada mereka pada per-

mulaan surah,

&{ i;gi};. A *ze ;ti'&:;.:ffi & "6:i
* -urj"i"&{;qlK"*r
q€'

'Maka, biarkanlah mereka hingga mneka menemui

hnri (yang dyanjilnn leepada) mereknyangpada hnri
itu merela dibinasakan, (yaitu) hnri ketikn tidak ber-

guna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan

merekn tidak dito long." (ath{huur 2 45-46)

Mereka pun diancam dengan azab yang lebih
dekat daripada azabifu,

gsjfq6j{i'"<j1Ay'ii(::iWtysl'
"sesungguhnya untuk orang-zrang yang zalim ada azab

selain itu. ntap| kebanyalmn merekn tidak mengeta-

hui." (ath!firuur: 47)

Kemudian surah ini dipungkas dengan nada
yang nyaman dartlembut, yang diarahkan kepada
Rasul yang mulia. Yakni, Rasulyang dikatakan oleh
kaum musyrikin bahwa "beliau adalah seorang pe-

nyair yang knmi tungu-tunggu kecelnknan menimpa-

nya".Rasulyang mereka katakan bahwa beliau se
bagai cenayang atau orang gila. Sapaan ini diarah-
kan kepada beliau dari Rabbnya guna menghibur
dan memriliakan beliau. Sapaan diungkapkan
dalam pernyataan yang tiada taranya jika dibanding-
kan dengan seluruh ayat Al-Qur'an lainnya. Sapaan

ini belum pernah diberikan kepada nabi dan rasul
sebelumnya,

i;r G'b4 "d1j16\"tf * 9;r
6 )4r7,..,/).,'/<,4i. .&&tFV'L:Y&'q:&

"Bersabarlah dalam menungu letetap an Tuh.anmu,

maka sesungguhnya lamu berada dal"am pmglihatan
Kami. Dan, bertasbihlnh pada-Nya padn bebnapa saat

di malam hari dan di waktu terbenam bintang'
bintang. " (ath{huur: 48- 49)

Itulah nada yang memupus segala penderitaan

dan kesulitan yang diterima oleh Rasulullah yang
mulia dari kaum yang congkak dan ingkar. Yaitu,
orang{rang yang cara menghadapinya mesti meng-
gunakan serangan yang keras berupa pengusiran

dan serbuan.

Sumpah Allah dan Panorama Azab

"Demi bukit, kitab yang ditulis pada Lembaran yang
tnbula, Baitul Ma'mur, atnp y ang ditinggililn (lnngt t),

dnn lnut yang di dnl"am tana,hnya adn api, saungguhnya

a<ab Tuhnnmu pasti terjadi, tidak seorang pun yang
dapat mmolnknya, padn h.ari kztiln kngit bennr-bmnr

bergoncang dan gunung benar-bmnr berjalan. Malm,
lucelnknnn yang besarlah di hnri itu bagi zrang-lrang
yang mmdustakan, (yaitu) orang-zrang I ang bermain-

main dalam kebatilnn, padn hari mnekn didorong lu
nnalaJahnnnnm dzngan sekuat- kuatny a. (D ilmtalmn
kepada mereka), 'Inilah neraka yang dahulu knmu
selalu mendustakannya.' Maka, apakah ini sihir
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ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke

dalamnya (rasakanlah panas apinya). Maka, baik
knmu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu
dibui baktsan terhndap apa yang tekh knmu knjaknn. "
(ath-Thuur: 1-16)

Ay at- ay at yan g pendek, fa s h i I a h -fas hi Ia h y ang
berirama, dan nada-nadayang memilah ini melekat
pada permulaan surah. Surah ini dimulai dengan
satu kata, lalu beralih ke dua kata. Kemudian ayat
ini semakin panjang dan panjang hingga ayatter-
akhir dari kelompok ini terdiri atas 12 kata dengan
tetap memperhatikan kekuatan nada.

Ihuur berarti gunung yang berpepohonan.
Riwayat yang paling satrih menegaskan bahwa yang
dimaksud dengan Thuur yang dikenal dalam Al-
Qur'an ialah yang disebutkan dalam kisah Musa;
yang di atas gunung inilah Musa menenma lauh
'papan' Taurat. Jadi, atmosfernya adalah atrnosfer
tempat-tempat suci. Allah bersumpah dengannya
bagi masalah penting yang akan ditampilkan.

Pengertian yang paling dekat ihwal "kitab yang
ditulis pada lembaran yang terbukn"ialahkitab Musa
yang dituangkan dalam lauh sebab ada keserasian
antara kitab ini dengan gunung Thuur. Ada pula
yang menafskkan "kitnb y ang ditulis... " dengan Lauh
Mahfu<hkarena sejalan dengan ayat sesudahnya,
yaitu "dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang
ditin&giknn".Ya, mungkin saja inilah yang dimaksud
oleh "kinb yang ditulis...."

'Dan demi Baitul Ma'mur."Kadang-kadang ia
dimaksudkan dengan Ka'bah. Namun, pendapat
yang paling sahih menegaskan bahwa ia sebagai
rumah ibadah untuk para malaikat yang terdapat di
langit. Hal ini didasarkan atas keterangan dalam
Shahihain, pada hadits tentang isra, bahwa Nabi
saw. bersabd a, "Kemudian aku dibawa rutik le Baitul
Ma'mur. Ternyata rumah ini setiap harinya dimasuki
70.000 mnlnilwt dan msrekn tilnk pnnah lumbali lngi
dari san"a hingga malnilat terakhir."Artinya, di sana
mereka beribadah dan thawaf sepertiyang dilaku-
kan penghuni bumi di Ka'bah.

'D an atap y ang ditinggikan "berarti langit. Demi-
kianlah menurut Sufyan ats:Tsauri, Syu'bah, dan
Abul Ahwash dari Simak bin Ktralid bin'fu'arah,
dari'Ali bin Abi Thalib. Sufyan mengatakan bahwa
kemudian Ali membaca, "Knmija^diknn lnngit sebagai

atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari
ayat-ayatnya."

Walb ahr i I masj ur i b er ar tt laut yang penuh. Inilah
maknayang paling tepat dengan penyebutan langit.
laut dikatakan penuh dalam hal keluasan,limpah-

an, dan bentangannya. laut merupakan tanda ke-
kuasaan yang mengerikan dan menakutkan. Langit
dan laut pantas digunakan sebagai sumpah atas
perkara yang sangat penting. Mungkin pula masj ur
berarti'yang dinyalakan' sebagaimana firman Allah
dalam surah lain, 'Dan apabila lautan menyala ber-

gejolak", yakni menyemburkan api. Mungkin pula
masjur menunjukkah makhluk lain seperti bangun-
an tinggi yang hanya diketahui Allah.

Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk
yang besar ini atas perkara yang besar, setelah Dia
mempersiapkan rasa terhadap aneka hentakan guna
menerima perkara yang besar. Yaitu, "sesungguhnya

aub Tithanmu pasti terjadi; tidak seorang pun yang
dnpat mmolnhyo".

Azab itu pasti terjadi. Tiada seorang pun yang
mampu menolaknya. Hentakan kedua ayat dan dua

fas hilah sunggohtegas dan pasti ser ta menghunj am
rasabahwa azab itu merupakan perkara yang pasti
mengguncangkan. Tiada seorang pun yang dapat
menjaga dan melindungi orang lain daripadanya.
Tatkala hentakan ini sampai ke perasaan manusia
tanpa hambatan, maka ia mengguncangkan dan
menggoyahkannya, lalu menimbulkan aneka
reaksi.

N-Hafizh Abu Bakar bin Abid Dunya berkata,
'Ayahku menceritakan kepada kami, Musa bin
Dawud menceritakan kepada kami dari Shalih al-
M ari, dari Ja' far bn Zud al-Abd| b ahwa pada suatu
malam Umar berpatroli di Madinah. Umar lewat
rumah seorang rmrslim yang kebetulan sedang
shalal Umar pun berhenti unhrk menyimak baczum-

nya. Dia membaca surah ath-Thuur. Tatkala sampai
padaayat, 'Sesungguhnya azpb Tithnnmu pasti terjadi;
tidak ada seorang pun yang dapat menolalvry a',Umar
bergumam, 'Demi Rabb Ka'bah, sumpah itu adalah
hak.' Umar turun dari keledainya, bersandar ke
tembok, dan terduduk menekur. Akhirnya, Umar
kembali ke rumahnya dan tidak keluar rumah
selama safu bulan. Orangorang yang menengok-
nya tidak mengetahui penyakit yang dideritanya.
Semoga Allah meridhainya. "

Umarr.a. pernah mendengarsurah ini sebelum-
nya, pernah membacanya, dan memakainya dalam
shalat. Nabi saw. pernah shalat Maghrib dengan
membaca surah itu, dan Umar tahu dan bersedih.
Namun, pada malam itu surah tersebut mendapati
kalbu dan perasaan Umar tengah terbuka. Se-

hingga, ia menembus ke dalamnya dan memberi-
kan reaksi semacam itu.

Beban, ketegasan, dan hakikat surah sampai ke
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kalbunya secara langsung; sampai ke dalam kalbu
pada saat-saat tertentu. Kemudian merambah dan

mengendap di sana dalam sentuhan langsung se-

perti sentuhan di atas. Pada saat itu kalbu menerima

ayat dari sumbernya yang pertama seperti yang

diterima oleh kalbu Rasulullah yang membuatnya
kuat disebabkan kalbu beliau memiliki kesiapan

untuk menerimanya. Adapun selain Nabi saw,
kadang-kadang ada sesuatu seperti yang dialami
Umar. Yaitu, tatkala kekuatan utama dari hakikat
ayat menembus mereka.

Ritrne yang menakutkan ini diikuti dengan panG

rama yang menakutkan pul a, "Pa.d.a h'ari l(atilil knsit
benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar ber'

jalan."Panorama langit yang kokoh dan yang di-

bangun dengan kekuatan, kini berguncang dan

bergoyang bagaikan gelombang samudra yang

berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang

lain tanpa kestabilan. Panorama gunung yang keras

dan menghunjam, kini bergerak cepat dan ringan,
tidak kokoh dan menetap. Itulah perkarayang men-

cengangkan dan mengguncangkan. Tentu saja me
lintasnya langit dan berjalannya gunung mencipta-

kan kengerian. I-alu, bagaimana dengan makhluk
manusiayang lemah lagi kecil tatkala menghadapi

kedahsyatan yang menakutkan itu?

Dalam rentetan kengerian di mana tiada satu
perkara pun yang ajeg, dan di bawah naungan ke-

takutan yang mengguncangkan segala sesuatu, di-

segerakanlah kepada kaum pendusta sesuatu yang

lebih mencengangkan dan menakutkan lagi. Yakni,

segeralah mereka didoakan olehYang Mahamulia
lagi Mahaperkasa agar ditimpa kebinasaan,
uMalm, lecelnknnnyangbesarl.alt di hnri itu bagi orang-

nrang yang mendustalan, yaitu orang-orang yang be.r-

maiijmnin dnlnm kebatilnn." (ath{huur : Ll-12)

Doa dari Allah supaya binasa merupakan ke-
putusan dan ketetapan atas kebinasaan mereka.
Kebinasaan merupakan sesuatu yang pasti terjadi.

Tiada seorang pun yang clapat menghentikannya.
Ia pasti terwujud tatkala langit bergerak dan
gunung-gemunung berlarian. Dengan demikian,
terciptalah keserasian antma kengerian yang ini
dengan ketakutan yang itu. Semuanya dicurahkan
kepada orang-orang yang mendustakan, yaitu
"orang-orang y ang bermain-main dnLam lubatilan".

Mula-mula sifat ini diterapkan kepada kaum
musyrikin. Juga kepada keyakinannya yang hampa,

pandangannya yang picik, dan kehidupannya yang

bertumpu pada keyakinan dan pandangan seperti

itu, yang dikisahkan dan diceritakan Al-Qur'an
dalam berbagai tempat. Kehidupan mereka hanya-

lah permainan, tiada kesungguhan di dalamnya.

Suatu permainan di mana mereka tenggelam di
dalamnya seperti pemain yang menyelam dalam air,

tak ingin ke darat dan tanpa tujuan. Yang ada hanya

menyelam dan bermain.
Kemudian sifafitu juga diterapkan kepada setiap

orang yang hidup dengan penampilan lain, bukan
penampilan Islami. Hakikat ini takkan dipahami
manusia kecuali tatkala disuguhkan berbagai pan-

dangan manusia yang masyhur-baik keyakinan,
cerita, maupun filsafatrya-dalam naungan pandang-

an Islam tentang wujud insani. Kemudian tentang
wujud secara keseluruhan. Sesungguhnya segala

konsepsi, termasuk yang dimiliki oleh para filsuf
besar yang dibanggakan oleh sejarah pemikiran
manusia, tampak sebagai upaya kanak-kanak'
Mereka timbul tenggelam tatkala mencapai suatu

kebenaran.
Hakikat yang disajikan dalam konsepsi Islam

(terutama dalam Al-Qur' an) sungguh luas, tenang,

kuat, lebar, dan dalam. Juga bertemali secara lang-

sung dengan fitrah tanpa keletihan, upaya, dan ke-

rumitan. Sebab, Al-Qur' an memandangnya dengan

kebenaran yang esensial dan dalam. Kemudian
alam nyata menafsirkannya berikut kaitan Nfiara
kebenaran dengan alam. Hal ini sebagaimana
kebenaran itu pun menjelaskan hubungan arfata
alam dan Penciptanya dengan penjelasan yang per-

sis sepertiapaya'ng terjadi di alamyang semestinya.

Tblah lama saya kagum ketika mencermati kon-

sepsi para filsuf besar. Juga ketika mengamati ke-

letihan mematikan yang mereka alami. Tetapi,
mereka terus menjelaskan alam ini dan segala

kaitannya seperti anak kecil yang berupaya me-

mecahkan rumus matematikayang sulil Padahal,

di depanku terdapat konsepsi Al-Qur' an yang jelas,

kuat, mudah, ringan, gampang, dan alamiah. Kon-

sepsi (Al-Qur'an) itu tidak bengkok, melipat, kom-
pleks, dan melengkung. Konsepsinya itu alamiah.

Maka, penjelasan Al-Qur'an tentang alam me-

rupakan penjelasan dari Pencipta alam itu me-

ngenai karakteristik dan berbagai kaitannya. Ada-
pun deskripsi filsafat merupakan upaya tentang
beberapa bagian kecil dari alam ini guna men-
jelaskan alam secara keseluruhan. Upaya yang

susah payah ini dapatlah ditebak hasilnya. Upaya itu
merupakan main-main, kekeliruan, dan kesimpang-

siuran, jika dibandingkan dengan deskripsi yang

sempurna, matang, dan aplikatif yang disuguhkan
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Al-Qur'an kepada manusia. Maka, Al-Qur'an me-
ninggalkan sebagian filsuf bersama upaya-upaya-
nya yang kacau dan cacat, yang mustahil sempurna
dan matang.

Aneka persoalan tetap kacau dalam perasaan dan
deskripsi manusia serta terpengaruh oleh berbagai
pandangan yang menyimpang dan oleh upaya-
upaya manusia yang cacat. Kemudian manusia
mendengar ayat-ayat Al-Qur'an tentang topik yang
hendak didakinya. Tiba-tiba dia menjumpai cahaya
yang tenang dan timbangan yang kokoh. Tiba-tiba
dia menemukan segala sesuafu ifu berada pada
posisinya segala persoalan berada pada tempatny4
dan segala hakikat menjadi tenang dan stabil.
Setelah itu jiwa manusia merasa tenang, benaknya
tenteram, dan akalnya puas terhadap kebenaran
yang jelas. Hilanglah kegamangan dan kekacauan.
Segala persoalan pun menjadi stabil.

Demikianlah manusia tampak bermain-main
dalam kekacauan berkenaan dengan interes hidup
nya manakala dibandingkan dengan interes yang
dikobarkan Islam di dalam jiwa, dikaitkan dengan
kalbu, dan dibuatnya sibuk merenungkan dan me
wujudkan interes tersebul Tampaldah kehampaan
dan kesia-siaan interes hidup manusia itu. Seorang
muslim melihat kesibukan para pemilik interes,
ketekunan mereka di dalamnya, penghargaan
mereka terhadapnya, dan perbincangan mereka
tentangnya seolah-olah ia sebagai perkara alam
yang besar. Seorang muslim melihat mereka se-

bagaimana dia melihat anak-anak yang sibuk de-
ngan boneka dan darah yang mereka anggap se-

bagai manusia. Mereka menghabiskan waktunya
dalam perang-perangan dan permainan dengan
boneka itu.

Islam meninggikan interes manusia selaras
dengan kadar ketinggian konsepsi mereka tentang
wujud manusia dan wujud alam secara keseluruh-
an. Juga selaras dengan kadar pengetahuan tentang
alasan keberadaannya, hakikabrya, dan tempaturya
kembalinya Bahkan, selaras dengan kadar jawaban
yang wajib diberikannya dengan benar dan jelas
ihwal beberapa pertanyaan yang senantiasa muncul
dari dalam diri manusia. Yaihr, dari mana aku datang?
Mengapa aku datang? Kemana aku akan pergi?

Jawaban Islam terhadap pertanyaan ini menen-
tukan konsepsi yang benar tentang keberadaan
manusia dan keberadaan alam seluruhnya. Sebab,
manusia bukanlah ciptaan yang berbeda dari se-

luruh makhluk lainnya. Manusia adalah salah satu
dari maKrluk itu. Asal manusia adalah sama dengan

asal makhluk lainnya. Alasan keberadaannya juga
sama dengan alasan keberadaan makhluk lain. Dan,
manusia pun bermuara pada hikmah Pencipta
seluruh makhluk yang semestinya. Jawaban atas
ketiga pertanyaan di atas juga mencakup penjelasan
yang sempurna atas seluruhwujud alam, keterkait-
an antarwujud, keteFkaitan wujud dengan manusi4
dan keterkaitan seluruh wujud alam dengan Pen-
cipta seluruh alam.

Penafsiran ini merefleksikan interes manusia
tentang kehidupan, lalu meningkatkan derajatnya.
Karena itu, interes nonmuslim tampak kecil dan
kerdil dalam pandangan kaum muslimin yang sibuk
mewujudkan fungsi keberadaannya di alam nyata
ini. Kecil pula interes "anak-anak dan orang dungu"
yang tenggelam dalam permainannya.

Kehidupan muslim merupakan kehidupan yang
besarkarena ia mengindukpadatugas yang besar
pula; yang terkait dengan wujud yang besar ini;
yang berpengaruh terhadap kehidupan alam se-

mesta ini. Kehidupan muslim terlampau mulia dan
berharga untuk dihabiskan dalam permainan, ke
lalaian, kekacauan, dan kesia-siaan. Banyak interes
manusia di bumi tampak sebagai kesia-siaan, ke-
lalaian, kekacauan, dan permainan tatkala interes
itu dianalogikan dengan interes seorang muslim
yang tumbuh dari konsepsinya tentang tugas besar
yang bertalian dengan hakikat keberadaan.

Kecelakaanlah bagi mereka yang bermain-main
dalam kebatilan,

"Pada hari mereka didorong ke nerakaJahannam
dengan sekuat-kuatnya. " (ath-Thuur: 13)

Inilah pemandangan yang keras. Ad- da'uberartt
mendorong pada punggung. Dorongan ini merupa-
kan gerakan keras yang layak bagi orang-orang
yang tenggelam dalam kebatilan, yang tidak serius,
yang tidak tanggap terhadap aneka persoalan yang
ada di sekitarnya. Mereka pun digiring dan di-
dorong dengan sekuat-kuatnya.

Tatkala giringan dan dorongan mengantarkan
mereka ke bibir neraka, dikatakanlah kepada mereka,

"Inilah nnakn yang dahulu selnlu kamu dustakan."
(ath-Thuur: 14)

Tatkala mereka berada dalam kedukaan seperti
ini, api dan malaikatyang mendorong serta meng-
giring mereka ke tempat yang tidak dikehendaki-
nya menjelaskan pendustaan yang dahulu mereka
lakukan dengan nada menghinakan, mengungkit,
dan menyindir,
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"Makn, apalilhini sihir atauknh knmu tidnkmelihnt?"
(ath{huur: 15)

Dahulu mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an
merupakan sihir. Apakah apa yang mereka lihat ini
juga merupakan sihir? Ataukah, ia merupakan
kebenaran yang menakutkan dan mengerikan?
Ataukah, mereka tidak melihat neraka ini sebagai-

mana dahulu mereka tidak melihat kebenaran pada

Al-Qur'anyang mulia?
Pengungkitan yang mengolokolok lagi pahit ini

membuat mereka pufus asa yang mendalam.

"Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas

aPtnla).Malrn, baik knmu bersabar atau tidak, sam.a

saja bagimu. Kamu diberi balasan terhndap apayang
t;tnh l(nmu kzrjakan." (ath{huur: 16)

Tiada ungkapan yang lebih terasa pedas oleh
orang yang tengah dirundung duka kecuali saat dia

mengetahui bahwa kesabaran dan ketidaksabaran
tidaklah berguna. Azab itu pasti terjadi. Tiada se-

orang pun yang dapat menyelamatkannya. Ber-

sabar atau berkeluh-kesah, sama saja pedihnya.
Keberadaannya di dalam neraka tetap lestari,
apakah dia bersabar atau berkeluh-kesah. Alasan-
nya, karena hal itu merupakan balasan atas per-

buatan yang telah dilakukannya. Itulah balasan

baginya. Penyebabnya telah terjadi, sehingga tiada

lagi perubahan dan penggantian.
Demikianlah, pemandangan yang menakutkan

telah berakhir sekaligus mengakhiri bagian per-

tama surah dengan ritme yang keras.

Panorama K""ik*; o"o oo'*
yang Bertalnra

Adapun bagian kedua dari surah sangatlah me
nyentuh perasaan. Tbtapi, mengandung kesejah-

teraan, kenyamanan, dan limpahan nikmat yang

tidak ternilai. Terutama setelah melihat panorama

azabyang sangatkeras.

" S esungguhny a rrang- lrang y ang b ertakw a b er ada

dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersuka ria
dengan apa yang diberiknn kepada merelca oleh Tuhnn

mereka; dan Tithan mereka memelihara merekn d.ari

azgb nuakn. @iknnlnn lupadn mneknl Maknn dan

minumlnh dengan enak sebagai bal'asan dnri apa yang

tel"ah knmu kerj alan.' Merekn bertelzknn di atn dipan-
dipan berderetnn dan Kami lawinknn merekn dtngan

bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Orang-

lrang yang beriman dan yang anak cucu mereka

mengikuti merekt dalam keimanan, Kami hubungkan

anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada

mengurangi sedikit pun dnri pahnln am.al mnekn. Tiap-

tiap manusia teriknt dengan apa yang dikrrlaknnnya.
Kami beri merela tambah.an dmgan buah-buah.an dan

daging d"ari segala jenis yang merekn ingini. Di dnlnm

surga merekn saling mempnebutknn piak (gel"as) yang
isinya tidak (mehimbulkan) kata-kata yang tidak
berfaedah dan tiada pula perbuann dosa. Dan, ber'
leeliling di sekitar merekn anak-anak muda untuk (me'

lnyani) muekn, sealnn-aknn mnela itu sepnti mutiara

yang tersimpan. Sebagian mnelw menghadap kepada

sebagian yang lnin saling menanya. Mereka berluta,
'sesungguhnya lmmi dahulu, sewaktu bnada di tmgah-

tengah keluarga kami, merasa takut (akan dia<ab).

Makn, Allah memberikan lcarunia kepadn knmi futn

memzlihnra knmi dni azpb nnakn. S esungguhny a knmi

dahulu meny embah- Ny a. Saungguhny a Dinlah y ang

melimp ahknn kebaiknn lagi Mah"a Peny oy ang."' ("th-
Thuur: 17-28)

Panorama itu lebih mengena sebagai panorama

kenikmatan indrawi yang menyapa perasaan sejak
awal;yang menarik jiwa dengan aneka kelezatan
lahiriah dalam bentuk yang bersih. Panorama ini
merupakan kebalikan dartazab yang keras, yang

dihadapi oleh kalbu yang gamang dan hati yang

lalai. Demikianlah,

"sesungguhnya lrang-orang yang bertakwa berada

dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersuka ria
dengan ap a yng dib eriknn lepada mereka oleh Tuhnn

mereka; dan Tilhnn mereka memelihara mereka dari
orgb neraka." (ath-Thuur: 17-18)

Pemeliharaan semata dart azab neraka yang
disuguhkan melalui aneka panoramanya di dalam
surah ini, merupakan karunia dan nikmat tersen-
diri. Apalagi, jika ditambah dengan surga dan

kenikmatan. Mereka menikmati apa yang telah
diberikan oleh Tuhannya.

Di samping mendapat kenikmatan dan kelezat-

an, mereka pun dipersilakan dan dihormati,

'Maknn dan minumlah dengan enak sebagai balnsan

dnri apa y ang telnh lmmu brj aknn." (ath{huur: 19)

Penghormatan ini pun merupakan kenikmatan
yang sangat mulia. Mereka disapa dengan sapaan
yang sangat tinggi. Juga diumumkan bahwa mereka
berhak memperoleh apa yang tengah dinikmatinya.
"Mereka berteleknn di atas dipan-dipan bndnret" tet-
atur. Pada yang demikian itu, mereka pun merasa-

kan nikmatnya berkumpul dengan seluruh saudara
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dalam kenikmatan ini. "...Dan Knmi knwinknn msrekn

dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli."
Inilah gambaran yang sangat menyenangkan benak
manusia dibanding kesenangan lainnya.

Pemberian kehormatan terus berlanjut. Tiba-
tiba keturunan mereka yang beriman berkumpul
dengannya dalam kenikmatan sebagai tambahan
atas pemeliharaan dan perhatian terhadapnya.
Walaupun amal keturunannya itu lebih sedikit
daripada amal ayah yang bertah'rra, mereka tetap
bersamanya asal sama-sama beriman. Hal ini tanpa
mengurangi amal dan deralatayah sedikit pun. Juga
tanpa menodai individualitas anak. Masing-masing
diperhitungkan sesuai dengan amal yang telah di-
lakukannya. Bersatunya mereka semata-mata me-
rupakan karunia dari Allah bagi semuanya,

"Orang-orangyang beriman dnnyang arnk aru mereka

mengikuti mereka dalnm leeimanan, Kami hubungkan
anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada
mengurangi sedikit pun dnri pahnln amnl mnela. Tiap-
tiap manusia teriknt dengan apa yang dikerjaknnnya."
(ath-Thuur:21)

Panorama itu diselang dengan menyajikan ber-
bagai jenis kenikmatan dan kelezatmtdalam surga.
Tiba-tiba disuguhkanlah daging dan buah-buahan
yang mereka dambakan. Tiba-tiba mereka meme
gang gelas khamar yang berbeda dengan khamar
dunia yang suka mendorong orang unfuk meracau,
berkata-kata tidak keruan, dan menyebarkan dosa
serta kemaksiatan menyangkut jiwa dan anggota
badan. Ktramar itu terbebas dari hal yang demikian
dan bersih, "Gelns yang isinya tidak (menimbullwn)
kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pul"a per-
buatnn d,osa."Mereka saling memberikan gelas dan
mengambilnya dalam keruntutan. Hal ini semakin
menambah keintiman, kelezatan, dan kenikmatan.

Pada saatyang sama, mereka pun dilayani oleh
anak-anak muda yang tampan, belum berbulu, ber-
sih-bersih, menjaga kesantunan, dan "mereka itu
seperti mutiara yang tersimpan".Pelayartan ini me-
lipatgandakan keintiman majelis yang menyaman-
kan kalbu dan badan.

Guna menyempurnakan atmosfer panorama
yang intim itu, disajikanlah obrolan yang berlang-
sung di antara mereka untuk saling mengenang
masa lalu. Juga unhrk mengemukakan hal-hal yang
membuat mereka dapat meraih keselamatan, ke
ridhaan, kesejahteraan, kenyamanan, kejinakan,
dan kenikmatan. Maka, diungkapkanlah rahasia
perolehan kenikmatan ini dan diisyaratkanlah cara

yang dapat membuahkan kenikmatan,

"Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang
lnin saling menanya. Merekn berkata, 'Sesungguhnya

knmi dnhulu, sewaklu bnoda di tengah-tengah kzluarga

kami, merasa takut (akan dia<ab). Maka, Allah mem-

beriknn knrunia kepada kami dnn memelihara kami
dari azab nnakn. Sesangguhnya knmi dahulu menjem-
bah- Ny a. S esungguhny a D ialah y ang me limp ahkan
lubaiknn l"agi Mafut Peny ay ang."'(ath-Thuur z 25-28)

Rahasianya ialah bahwa mereka hidup dalam
kewaspadaan ketika di dunia. Mereka hidup dalam
ketakutan akan pertemuan dengan Rabbnya.
Mereka hidup dalam kecemasan akan perhitungan-
Nya. Mereka hidup seperti itu di tengah-tengah
keluarganya. Mereka hidup tanpa terperdaya oleh
rasa aman dan kesibukan yang melalaikan.

Pada saat itulah Allah memberi mereka karunia
dan melindungi mereka dari azab neraka yang
menembus ke dalam tubuh bagaikan racun yang
panas lagi menyengat. Allah melindungi mereka
dai, azab ini sebagai karunia dan pemberian-Nya
karena ketalnryaan, ketakutan, dan kecemasan
mereka. Mereka memahami hal ini. Mereka me-
mahami bahwa amal tidak memasukkan pelakunya
ke dalam surga kecuali karena karunia dan rahmat
Allah semata. Amal tidak lebih dari sekadar upaya
yang dikerahkan oleh pelakunl'a karena dia menyr-
kai apa yang ada pada sisi Allah. Orang semacam
inilah yang berhak menerima karuniaAllah.

Di samping mereka waspada, cemas, dan ber-
takrna, mereka pun beribadah, "Sesungguhnya kami
dahulu menyembah-Nyo." Mereka mengetahui
bahwa sebagian dari sifat-Nya ialah bahwa Dia
sangat baik dan menyayangi hamba-hamba-Nya,
"Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan lcebaikan

lngi Mahn Penyayang."
Dengan demikian, terungkaplah dari dialog

mereka yang selamat dan yang dimuliakan di surga
kenikmatan mengenai rahasia pencapaian mereka
atas hal itu.

Sapaan kepada Rasulullah
Kini, jiwa telah menerima cambukan azab yang

keras melalui bagian pertama surah. Juga mene-
rima senfuhan kenikmatan yang menyenangkan
melalui bagian kedua dari surah. Melalui cambukan
dan sentuhan ini, jiwa manusia menjadi siap untuk
menerima aneka hakikat. Sebab, konteks ayat
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selanjutnya memacu manusia dengan ritme se-

rangan kilat yang mendorongnya dengan aneka
kebenaran yang menerangkan. Sehingga, bisikan
keingkaran dan penentangan yang kuat yang
sampai ke dalam diri manusia dari jalan mana pun
tidak akan mendapat tempat dalam dirinya,

'Makn, tetaplnh memberi peringatan, dan kamu di-
sebabknn nikmat Tuhnnmu buknnlah seorang tukang
tenung dan buknn pultt seorang gila. Bahkan, merekn

mengatakan, 'Dia adalah seorang penyair yang knmi
tunggu-tungu kecelakmn menimpanya.' Katakanlah,
"Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk

zrang y ang menungu (p ula) b ersama knmu.' Ap aknh
merelm diperintah oleh pikiran-pikiran mnekn untuk
mengucapkan tuduhnn- tuduhnn ini ataukah mere ka
kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka me'
ngatakan, "D ia (Muhammad) membuat- buatny a ?'
Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka, hendaklah
merekn men danngkan knlimat yang semisal Al- Qi an
itu jika merekn orang-zrang yang benar. Apalmh merelra

diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah merekn yang
menciptaknn (diri mneh sendiri)? Anukah, merekn

telah menciptakan langit dan bumi itu; sebenarnya

mereka tidak mryakini (apa yang mereka kntakan)?
Atauknh di sisi merekn ada pnbendaharaan Tuhnnmu
atau mnelml<nh yang bnkuasa? Ataukalt, msrekn mun'
punyai tangga (Lu knstt) untuk mendengarknn pada
tangga itu hal-halyanggaib? Makn, hendaklah orang
yang mmdengarknn di antara merekn mendatangkan
suatu keterangan yang nyata. Ataukah, untuk Allnh
anak-anak wanita dnn untuk lmmu anak-anak laki-
lnki? Ataukah, kamu meminta upah kepada mereka

sehingga mereka dibebani dmgan utang? Apalwh ada
pada sisi mnekn pengetahuan tentaVg yang gaib lalu
merekn menuliskannya? Atauknh, mereka hendak me-

lnkuknn tipu daya? Maka, orang-orangyang kafr itu
mereknl.ahyangkerm tipu dnya. Atauknh, merelm mem-
punyai ilnh selnin Allah? Mahnsuci Allnh dnri apayang
mnekn pusekutuknn.Jikn merekn melih.at sebaginn d"ari

langit gugur, mereka akan mengatakan, 'Itu adalah
auan yang bertindih-tindih. "' (ath-Thuur : 29-44)

' Maka, tetap lnh memb eri p eringatan. " Sapaan di-
tujukan kepada Rasulullah agar beliau senantiasa
memperingatkan, walaupun mereka berbuat jahat
dan berprasangka buruk terhadapnya- Mereka me-
nuduhnya sebagai tukang tenung dan pada ke-
sempatan lain menyebutnya orang gila. Mereka
memadukan dua sifat yang teramat buruk di
kalangan mereka sendiri. Sebab, dukun menerima
sesuatu dari setan, demikian juga setan membuat

sebagian manusia semaput, lalu menjadi gila. Jadi,
setanlah yang memadukan dua sifat: dukun dan
gila. Atau, setan nyaris menyeret mereka untuk
menyifati Nabi saw dengan sifat ini atau itu melalui
perkataan bahwa beliau penyair atau penyihir.

Adapun yang menyeret mereka pada semua ihr
ialah ketidakberdFyaan mereka dalam menghadapi
mukjizat Al-Qur' anul-Karim yang menerangkan
kepada mereka dengan ungkapan yang tidakbiasa-
nya, padahal mereka sebagai penutur bahasa itu.
Ketika mereka tidak berkeinginan-karena alasan
pribadi-unhrk mengakui Al-Qur'an dari sisi Allah,
mereka merekayasa alasan buat manusia tentang
sumber utama Al-Qur'an. Mereka mengatakan
bahwa Al-Qur'an bersumber dari bisikan jin atau
melalui bantuannya. Maka, yang menjadi teman jin
adalah dukun yang menerima berita dari jin; tukang
sihir yang meminta bantuan jin; penyair yang me
nerima inspirasi dari jin; atau orang gila yang di-
sentuh setan yang membuabrya dapat menufurkan
perkataan yang men*jubkan.

Itu adalah tuduhan keji dan buruk. Allah meng-
hibur Nabi saw. dari tuduhan itu dan mendorong
supaya meremehkan persoalannya. Allah mene-
gaskan bahwa beliau diliputi dengan nikmatTuhan-
nya yang tidak terkontaminasi oleh perdukunan
dan kegilaan.

"...Dan knmu disebablcan nikmat Tuhanmu, bulmnlnh
sezrang tukang tenung dan buknn pula seorang $1a."
(ath{huur:29)

Kemudian Allah mengingkari tuduhan mereka
bahwa dia sebagai penyair,

"Bahkan mereka mengatakan, 'Dia adalah seorang
p ry air y ang lmmi tunggu - tunggu fu alnkn"an menimp a-
nya."" (athfltuur: 30)

Mereka benar-benar melontarkannya. Sebagian
mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Ber-
sabarlah dalam menghadapinya dan tetap teguhlah
dalam memeluk apayang kamu yakini hingga ke-
matian menjempuhrya, sehingga kita dapat tenang
dari gangguannya." Mereka saling menasihati
untuk menunggu kematiannya. Karena itu, Allah
mengajari Nabi saw. agar membantah mereka de-

ngan ancaman,

"Katal<nnlnh, "Iilnggulnh, m.akn sesungguhnya aku pun
termasuk orang yang mmunggu (pul"a) bnsam.a knmu. "'
(ath{huur:31)

Kalian akan mengetahui, siapakah yang akan
menerima akibat buruk dan siapakah yang akan



Juz XXVII: adz-Dzaariyaat s.cl. al-Hadiid (e) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an XI

mendapat pertolongan dan kemenangan.
Para tetua Quraisy digelari Dzawil Hulumatau

Dawil Ahla,n, sebuah predikat yang menunjukkan
kecemerlangan akal mereka dan kebijakannya
dalam menata aneka persoalan. Allah membung-
kam mereka dan pikirannya tentang Islam; bahwa
sikap mereka ihr bertentangan dengan hikmah dan
akal. Maka, Diabertanya dengan nadamembung-
kam, "Apakah sifat-sifat yang mereka kenakan ke-
pada Muhammad saw. dan sikapsikap mereka ter-
hadap risalahnya itu merupakan inspirasi dari
pikiran mereka? Ataukah, mereka hanyalah orang-
orang tiran yang zalim, yang tidak memahami apa
yang diinformasikan oleh pikiran dan akalnya?"

'Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran
mnelm untuk mmgucaplan tuduhnn4uduhnn ini atnu-
kah mereka kaum yang melampaui batas!" (ath-
Thuur:32)

Pertanyaan pertama merupakan pembungkam-
an yang menyengat, sedang pertanyaan kedua
sebagai tuduhan yang menyakitkan. Salah satu dari
keduanya pastilah melekat pada sikap mereka yang
gamang.

Mereka berpanjang kata dalam menuduh Rasu-

lullah. Mereka menuduhnya merekayasa ucapan-
nya sendiri. LaluAllah bertanya dengan nada ingkar,
'Jika mereka berkatabahwa dia telah merekayasa
ucapannya, pantaskah pernyataan seperti itu untuk
disampaikan?" Maka, Dia mempertanyakannya de-

ngan nada in gkar,' Ataulah m.ere kn mzngataknn,'Dia
(Muhnmm^ad) membuat-buatnya... ?"'

Segeralah dijelaskan alasan terlontarnya per-
nyataan yang aneh itu, yaihr "sebmnrnla mnela tid"ak

beriman". Tiadanya keimanan dalam kalbu itulah
yang membuat mereka melontarkan pernyataan
seperti tadi, setelah sebelumnya mereka terhijab
dari memahami hakikatAl-Qur'an. Kalaulah me-
mahaminya niscaya mereka memahami bahwa Al-
Qur'an bukanlah buatan manusia" Juga bahwa ia
tidak dibawa kecuali oleh orang yang jujur dan
terpercaya.

Selama kalbunya tidak merasakan hakikat Al-
Qur'an ini, dia (orang musyrik) akan senantiasa me
nentang argumentasi realistis yang tidak dapat di-
perdebatkan lagi,

' Makn, hmdnklnh mn e kn mmdnnngknn lmlimnt y ang
semisal Al-@ti an itu jika mereka lrang-zrang yang
b enar. " (ath:fhuur : 3 4)

Tantangan ini diulang berkali-kali dalam Al-
Qur'an, dan kaum yang ingkar menerimanya de

ngan ketidakberdayaan. Mereka berada di hadap
annya dalam kekerdilan. Demikianlah setiap indi-
vidu berada di hadapannya dalam kekerdilan pula.

Al-Qur'an ini mengandung rahasia tertentu yang
dirasakan oleh setiap orang yang menghadapi
teksnya untuk pertama kali sebelum dia menelaah
aspek-aspek kemukiizatannya. Al-Qur'an mem-
beritahukan kekuatan khusus melalui ungkap
annya. Ia memberitahukan bahwa di sana ada se
suatu yang terletak di balik makna yang tidak di-
pahami akal melalui ungkapan itu. Juga mem-
beritahukan bahwa di sana ada unsuryang merasuk
ke dalam perasaan hanya dengan menyimak A1-

Qur'an ini.
Sebagian orang meraihnya secara jelas dan se-

bagian lagi meraihnya dengan samar-samar. Namun,
apa pun kondisinya, unsur itu tetap ada. Unsur yang
merasuk ke dalam jiwa ini sulit ditentukan sum-
bernya. Apakah ia bersumber dari ungkapan itu
sendiri? Ataukah, berupa makna yang terkandung
dalam ungkapan? Ataukah, ia berupa gambaran
dan naungan yang diterbitkan ungkapan? Ataukah,
ia berupa ritme Al-Qur'an yang khas, yang berbeda
dari ritme ungkapan yang berasal dari bahasa pada

umumnya? Ataukah, ia merupakan perpaduan dari
seluruh unsur ini? Ataukah, ia berasal dari seluruh
unsur ini ditambah hal lain yang di baliknya
terdapat sesuatu yang tidak terbatas?

Itulah rahasia yang tersimpan dalam setiap nash
Al-Qur'an yang dirasakan oleh setiap orang yang
menghadapi teksnya untuk pertama kali. Kemu-
dian muncullah dari balik itu aneka rahasia yang
dipahami dengan merenungkan, memikirkan, dan
mentafakuri keseluruhan bangunan Al-Qur'an.

Aneka rahasia itu meliputi keseluruhan konsepsi
yang sempurna dan sahih, yang tumbuh dalam
perasaan, kalbu, dan akal. Juga konsepsi tentang
hakikat wujud manusia, hakikat wujud secara ke'
seluruhan, dan hakikat pertama yang menjadi sum-
ber segala hakikat, yaitu hakikatAllah.

Dengan mengikuti jalan yang ditelusuri Al-
Qur'an untuk membangun konsepsi yang sem-
purna lagi sahih dalam pemahaman manusia, Al-
Qur'an membolak-balik kalbu dari seluruh sisinya
dan dari seluruh jalan masuk. AlQur'an menangani
kalbu melalui penanganan Zat Yang Maha Me-
ngetahui segala sudut dan segala rahasia kalbu.

Fenomena yang dapat dicermati ini dan feno-
mena lainnya berikut rahasianya yang tidak dapat
dipungkiri itu melekatkan identitas kemukjizatan
yang muflak bagi kitab ini sepanjang masa. Feno
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mena itu merupakan masalah yang tidak diragukan
manusia yang menghormati perasaannya, meng-
hormati dirinya, dan menghormati hakikat yang
dicermatinya dengan kuat, mendalam, dan jelas
tatkala dia menghadapiAl-Qur'an ini dengan kalbu
yang sehat, "Makn, hendaklah merekn mmdatangknn
knlimat yang semisal Al-Qti an itu jikn mneka zrang-
orang yang benar."

Pertanyaan berikut tentang hakikat keberadaan
mereka dan diri mereka sendiri merupakan hakikat
yang kokoh, tidak dapat mereka elakkan, dan tidak
ada cara untuk menjelaskannya kecuali dengan apa
yang dikatakan Al-Qur'an bahwa mereka memiliki
Pencipta yang telah mengadakan mereka, yakni
Allah. Dia ada karena Zat-Nya, sedang mereka itu
makhluk,

'Apal{nh mnelm dicipnknn tanpa sesuatu pun atnulmh
mere ka y ang mencipnknn (diri merekn s mdiri) ?" (ath-
Thuur:35)

Keberadaan mereka tanpa sesuatu seperti itu
merupakan perkarayang diingkari sejak dini oleh
fitrah penalaran dan tidak diperdebatkan lagi. I(alau-
lah keberadaan mereka sebagai pencipta dirinya
sendiri, maka hal itu tidak pernah dilontarkan atau
diklaim oleh seorang pun.Jika kedua hipotesis ini
tidak dapat diterima fitrah penalaran, maka tiada
lagi kebenaran kecuali yang dikatakan Al-Qur'an.

Kebenaran ifu ialah bahwa mereka semua me-
rupakan makhluk A[ah Yang Esa yang tidak ber-
mitra dengan siapa pun dalam menciptakan dan
menjadikan maktrluk. Karena itu, seorang pun tidak
boleh dilibatkan dalam penghambaan dan peri-
badatan terhadapNya. Ini adalah logika yang jelas
dan sederhana.

Demikian pula Al-Qur'an menghadapi mereka
dengan keberadaan langit dan bumi. Apakah mereka
yang telah menciptakannya? Iangit dan bumi tidak
tercipta dengan sendirinya, sebagaimana mereka
tidak menciptakan dirinya sendiri,

'Ataulilh, mnelm telah menciptalan langit dnn bumi
itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang
merelw lwtakan)." (ath-Thuur: 36)

Mereka tidak dapat mengatakan bahwa langit
dan bumi tercipta oleh dirinya sendiri, atau tercipta
tanpa ada yang menciptakannya. Demikian pula,
logika tidak memungkinkan untuk mengatakan
bahwa merekalah yang menciptakan langit dan bumi.
Hal ini mengendap dalam benak mereka sebagai
pertanyaan yang dinamis dan menunfut jawaban.

Dahulu, jika mereka ditanya siapa yang men-
ciptakan langit dan bumi, mereka menjawab, "Allah."
Namun, kebenaran ini belum lagi jelas dalam pe
mahaman mereka hingga mencapai derajat ke-
yakinan yang menumbuhkan dampak dalam kalbu.
I alu, karena belum jelas dalam pemahaman mereka,
maka tidak kebenaran itu menggerakkannya ke
keyakinan yang jelas dan cermat. Bahkan, "sebsnar-

nya mereka tidak meyakini (apa yang mereka kata-
kan)."

Kemudian mereka diturunkan dari tataran pen-
ciptaan atas diri mereka sendiri; atas langit dan
bumi, lalu ditanya, "Apakah mereka memiliki aneka
perbendaharaan Allah dan berkuasa untuk me-
nyempitkan dan melapangkan rezel<t; memu-
dharatkan dan memberikan manfaat?"

' Anulmh di sisi mnekn adn perbendnhnrann Tuhnnmu
atau merelrnkah yang berkuasa?" (ath-Thuur: 37)

Jika mereka tidak demikian dan tidak mengiya-
kan pertanyaan, lalu siapakah yang memiliki aneka
perbendaharaan ifu dan siapakah yang berkuasa
mengatur aneka persoalan? Al-Qur'an menjawab
bahwa Allahlah yang menyempitkan dan melapang-
kan, Yang mengatur dan mengolah. Inilah satu-
safunya penjelasan terhadap penyempitan, perluas-
an, pengelolaan, dan pengaturan terhadap alam
semesta, setelah menegasikan diri mereka sebagai
pemilik gudang perbendaharaan yang berkuasa
menata aneka persoalan.

Kemudian mbreka diturunkan lagi ke tataran
yang lebih rendah,lalu ditanya, 'Apakah mereka
memiliki sarana untuk menyimak informasi dari
sumber penurunannya?"

' Atnuknh mne kn mempuny ai tanga (,e langit) untuk
mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib?
Mala, hennnkbh nrang y ang mendengar kan di antar a
merela merdntnnglun suatu luterangan yang nyata."
(ath-Thuur:38)

Nabi Muhammad saw. berkata kepada mereka
bahwa beliau merupakan rasul yang menerima
wahyu. Dikatakan pula bahwa Al-Qur'an ini dihrun-
kan kepada beliau dan al-Maln'ul A'la. Namun,
mereka mendustakan perkataannya. Apakah mereka
memiliki tangga untuk menyimak informasi, se-
hingga mengetahui bahwa Muhammad tidak me-
nerima wahyu atau kebenaran ihr tidaklah seperti
yang dikatakannya?

"...Makn, hendaklnh zrang yang mendengarlun di
antara mueltn mendatangknn suatu keterangan yang
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nyata. " Yakri, menampilkan argumentasi yang kuat
sehingga dapat menaklukkan jiwa dan memaksa-
nya untuk membenarkan. Ayat ini menyiratkan
kekuatan ALQur'an yang ayat-ayat dan aneka huj-
jahnya membuka cakrawala mereka. Tbtapi, mereka
tetap sombong dan ingkar.

Kemudian didiskusikan salah satu perkataan
mereka yang dungu tentang Allah. Yaitu, perkataan
yang menisbatkan malaikat sebagai anak wanita
Allah. Mereka menggambarkan malaikat sebagai

wanita. Sapaan diarahkan langsung kepada mereka
unfuk mempermalukan dan menghinakannya,

'Atauknh, untuk Allah anak-annk wanita dan untuk
knmu anak- anak lnki- lnkf ?" (ath{huur: 39)

Mereka memandang derajatwanita lebih rendah
daripada derajat lakiJaki. Pandangan ini membuat
wajah mereka merah padam karena menahan
marah tatkala mendengar berita bahwa anakyang
lahir itu wanita. Meskipun begitu, mereka tidak
malu menisbatkan anak wanita kepada Allah. Di sini
Allah memperlakukan mereka melalui konvensi
dan tradisi mereka sendiri guna mempermalukan
mereka dengan pernyataannya itu yang substansi-
nya sendiri bohong dan tidak berdasar.

Mereka keberatan terhadap Nabi saw. yang
menyeru mereka kepada petunjuk, padahal beliau
menyampaikannya dengan tulus, tanpa pamrih,
tidak meminta upah, dan tidak menetapkan ke-
wajiban tertentu. Selayaknya sajian yang tanpa
pretensi ini disambut dengan baik atau dibalas de
ngan kebaikan, jika mereka tidak sudi menerima-
nya. Di sini Allah mengingkari perilaku mereka
yang tidak patut itu. Dia berfirman,

'Atauknh knmu meminttt upah kepada mnekn sehingga

merela dibebani dengan utang?" (ath-Thuur: 40)

Beban utang manakah yang dibebankannya ke
pada mereka dalam bentuk upah? Jika kenyata-
annya tidak ada upah dan beban utang, maka betapa

hina dan buruknya perbuatan mereka. Hendaldah
mereka malu saat berhadapan dengannya.

Allah kembali menghadapi mereka dengan
hakikateksistensi diri dan posisi mereka di alam ini.

Yaitu, mereka sebagai hamba yang memiliki aneka
keterbatasan, nyata benar keberadaannya di alam
ini sebagai takdr, dan terhijab dari apa yang ada di
balik alam. Karena, yang terhijab itu hanya di-

ketahui oleh Pemilik alam ini. Di sana ada kegaiban
yang hanya diketahui Allah. Hamba hanya meng-

hadapinya dan tidak mengetahuinya, sebab mereka

merupakan hamba.

'Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang

yang gaib lalu merekn menuliskannya 2" (ath{huur:
4t)

Mereka menyadari bahwa dirinya tidak rne-

ngetahui perkara gaib. Mereka tidak memiliki
pengetahuan tentarig-Nya. Mereka tidak memiliki
kekuasaan atas-Nya. Mereka tidak dapat menulis
apapun dalam dokumen keghaiban. Yangmenulis
di atasnya hanyalah Allah tentang apa yang dike-
hendaki-Nya, yaitu apa yang telah ditakdirkan-Nya
bagi hamba.

Yang menguasai perkara gaib, apa yang di-
takdirkan di dalamnya, dan apa yang diatur-Nya
adalah Zatyang berkuasa untuk menata dan me-

ngaturnya, bukan mereka yang terhijab dari ke-
gaiban. Pada dokumen-Nya, mereka tidak menulis,
merancang, dan mengahrr Muhammad saw.. Mereka
mengira dirinya menguasai sesuatu yang bertalian
dengan masa depan, sehingga mereka berkata
(pada ayat 30),

'Dia adalnh seorangpenyair yang knmi tungu-tunggu
lee cel,akaan mmimp any a. "
'Atnuknh mnekn lundnk melnkukan tipu daya? Malm,
nrang-zrang yang kafr itu merektlah yang kena tipu
daya." (ath:Ihuur: 42)

Merekalah orang yang berhak menerima apa
yang telah ditakdirkan oleh Pemilik keghaiban.
Merekalah yang ditimpa oleh rencana dan pe-

ngaturan-Nya dan Allah adalah sebaik-baik yang
merencanaka n.' Ataukah, mer eka mempuny ai ilah
s e lnin Allah"yang melindungi, mengurus, dan me-

nolak azab Allah dari mereka? "Mahnsuci Allnh dari
apa yang merekn persekutuknn". Mahasuci Dia dari
gambaran kebatilan mereka yang sakit.

Dengan penyucian Allah dari sekutu inilah se-

rangzrn yang berfubi.tubi dengan ritme yang kuat
dipungkas. Maka, tersingkaplah semua kesamaran
dan patahlah segala hujjah. Mereka pun tertegun
di depan kebenaran yang transparan dan telanjang
dari segala dalih dan alasan. Pada saat itulah Allah
mengingatkan mereka kepada hakikat dirinya sen-

diri sebagai kaum yang ingkar, congkak, senantiasa

meragukan kebenaran yang sudah jelas, dan me-

megang teguh kesamaran sekecil apa pun sejak
awal.

'Jik tmereknmelihnt sebagian dnri lttngil gugur, merekn

akan mengatalan, 'Itu adalah awan yang bertindih'
tindih,"' (ath{huur: 44)
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Maksudnya, jika mereka dikirim azab yangber-
bentuk bongkahan langit yang jatuh untuk mem-
binasakan mereka, saat melihabrya meluncur, mereka
berkata, "Itu a.d.alnh awan y ang bertindih-tindihyang
mengandung air dan kehidupan." Itulah ungkapan
penolakan mereka atas kebenaran, walaupun pedang

menggantung di lehernya. Mungkin saja ayat ini
merujuk kisah 'Aad dan itu merupakan ucapan
mereka tatkala melihat awan kematian dan ke-
hancuran, 'Tnilrth awan yang aknn mmurunknn hujan
fupada kami."

Kemudian dibantah,

"...(Buknn!)Justru itulnh a<pb yang knmu minta supaya

dntang dengan segera, yaitu angin yang mengandung
azab yang pedih, yang menghancurkan segaln sesuatu

dmgan p erintah Tuhnnny a. Makn, j a"dilnh mer ek t tidak
ada yang kelihatan lagi kecuali puing-puing tempat
tingqal mnelm...." (al-Ahqaf: 24-25)

Setelah menggambarkan keingkaran mereka
dan kecongkakannya atas kebenaran, disampaikan-
lah perintah kepada Rasulullah supaya cuci tangan
dari persoalan mereka dan membiarkan mereka
hingga tibanya hari seperti yang diterangkan pada
permulaan surah serta hngga ttba azab yang telah
menanti mereka. Juga perintah supaya beliau ber-
sabar atas putusan Tuhan yang memuliakan, me-
melihara, dan mengayominya. Beliau diperintah
pula supaya bertasbih dengan memuji Rabbnya
pada pagi dan malam hari, serta tatkala bintang-
bintang terbenam,

'Malm, bi"arlmnlnh mereka hingga mnekn mmmrui h.ari
(yang dyanjiknn kzpada) merekn yang pada ltari itu
merekn dibinasakan, (yaitu) hari ketika tidak berguna

bagi merekt sedikit pun tipu daya mereka dan mnekn
tidak ditolong. Sesunguhnya untuk zrang-orang y ang

zalim ada azab selain itu.Tetapi, kebanyakan merekn

tidak mengetahui. Dan, bnnbarl"ah dnlam menungu
ketetapan Tuhanmu, makn sesungguhnya knmu berada

daltm p englihntan Knmi. Bntnsbihlah pann- Ny a padn
beberapa saat di malam h.ari dan di waktu terbenam

bintang- bintang. " (ath:I\uur: 45-49)

Itulah sebuah serangan baru yang dimulai de-
ngan ancaman mengenai hari yang menakutkan.
Yaitu, hari ditiupnya sangkakala, lalu mereka men-
jerit, yang terjadi sebelum ba'atskebangkitan'. Hari
di mana tidak lagi berguna pengaturan dan bantuan
siapa pun. Jika pada hari ini mereka menipu dan

mengafur, maka pada hari itu tipuan dan pengatur-
an mereka tidak berguna. Setelah itu yang ada ada-

lahhari azab. Mereka dilupakan, tetapi kebanyakan
mereka tidak rnengetahui.

Ancaman terakhir ini dicurahkan kepada kaum
yang mendustakan lagi zalim. Yaitu, mereka yang
diusir dengan pgngusiran yang panjang lagi sengit,
supaya mereka sampai ke tempat yang diancam-
kan. Di sana azab telah menunggunya, baik dari
dekat maupun jauh. Azab dicurahkan kepada mereka,
lalu Allah berpaling kepada Nabi saw. yang dicerita-
kan orang dan dicaci dengan panjang lebar. Dia ber-
paling unhrk mengarahJ<annya agar bersabar dalam
menghadapi kesulitan, pendustaan, dan cacian.

Juga agar bersabar dijalan dakwah yang berat lagi
panjang seraya menyerahkan persoalan kepada ke-
putusan Allah. Dia bertindak sesuai dengan ke-
hendak-Nya, "Dan, bersabarlah dalam menunggu lce-

tetapan Tuhanmu...."
Di samping diarahkan kepada kesabaran, di-

beritahukan pula bahwa beliau dimuliakan Allah,
ditolong, dibelai saat menghadapi aneka kesulitan
dalam perjalanan, dan dijadikannya meny'ukai ke-
sabaran. Kesabaran itulah sarana untuk meraih
ketinggian dan kemuliaan, 'Dan, bnsabarlnh dnlnm
menunggu ketetap an Tuhanmu, maka s es ungguhny a
knmu bsrada dalam p mglihatan Kami.... "

Alangkah indahnya ungkapan itul Alangkah indah-
nya gambaran itu! Alangkah indahnya pengaturan
Allah!

Itulah martabatyang takkan diraih manusia mana
pun. Martabatitu digambarkan dengan ungkapan
yang unik dalam keseluruhan Al-Qur'an. Sehingga,
ungkapan-ungkapan lain yang samar menjadi jelas.

Allah berfirman kepada Musa,

'Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa
y ang aknn diw ahy uknn kep adamu. " (Thaahaa: 13)

Dikatakan kepada Musa,

'Aku telnh melimpahlan lwsih sayang knpad"amu yang
dntang d"ari Aku dan supaya lutmu diasuh di bawah
p engaw as an- Ku. " (Iltaahaa: 3 9)

Dan, juga dikatakan kepada Musa,

'Aku telnh mnnilihmu untuk diri- Ku. "(Thaahaa: 41)

Semua itu merupakan ungkapan yang me-
nunjukkan kedudukan yanc tingcl. Namun, kepada
Muhammad saw Allah berfirman, "Makn, sesung-

guhnya kamu berada dakm penglihatan Kami."Ini
adalah ungkapan penghargaan yang spesial dan
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keintiman yang khusus. Beliau diberi naungan khu-

sus yang lebih lembut dan dingin daripada naungan

mana pun. Bahasa manusia tidak dapat mener-
jemahkan ungkapan yang khas tersebut Cukuplah
bagi kita menunjukkan naungannya dan hidup di

bawah naungan itu.
Di samping meraih keintiman seperti itu, beliau

pun ditunjukkan cara meraih hubungan yang ber-

kesinambungan dengan Allah,

"Bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di

mnl"am hnri dnn di w aktu terb ennm bintang- bintang (di

waktu faj ar). " (ath-Thuur: 49)

Bertasbihlah selama hari berputar, saat bangun

dan tidur, di tengah malam, dan tatkala bintang
tenggelam saat dini hari karena saat ihr merupakan
ajang untuk menikmati keintiman dengan Kekasih.

Tasbih merupakan 6ekal, keintiman, dan munajat

bagi kalbu. lalu, bagaimana dengan kalbu yang

mencintai kekasih yang dekat? l
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dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut
kemauan hawa nafsunya. (3) Ucapannya itu tiada
lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (ke-

padanya), (a) yang diajarkan kepadanya oleh

flibril) yang sangat kua! (5) Yang mempunyai
akal yang cerdas. Dan (]ibril itu) menampak-
kan diri dengan rupa yang asli' (6) sedang dia
berada di ufuk yang tinggi. (7) Kemudian dia
mendekal lalu bertambah dekatlagi. (8) Maka
jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak)
dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi)
(9) Ialu dia menyampaikan kepada hambanya
apa yang telah Allah wahyukan. (10) Hatinya
tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
(11) Maka apakah kamu hendak membantah-
nya tentang apa yang telah dilihabrya? (12) Dan
sesungguhnya Muhammad telah melihatJibril
itu pada wakhr yang lain, (13) yaihr di Sidratil
Muntaha- (14) Di dekanrya ada surga tempat
tinggal, (15) ketika Sidratil Muntaha diliputi
oleh sesuatu yang meliputinya. (16) Penglihat-
annya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu
dan tidak pula melampauinya- (17) Sesungguh-
nya dia telah melihat sebagian tanda-tanda ke-
kuasaan Thhannya yang paling besar. (18)

Maka, apakah pahrt kamu menganggap Al-
Lata dan Al-lJzz4 (19) dan Mana yang ketiga
yang paling terkemudia.n sebagai anak wanita
Atlah? (20) Apakah (ptt"t) unhrk kamu (anak)

laki-laki dan unhrk Allah (anak) wanita? (21)

Yang demikian ihr tentulah suahr pembagian
yangtidak adil. (22) Itu tidaklain hanyalah narna-
nama yang kamu dan bapak-bapak kamu
mengada-adakarrnya, Allah tidak menurunka.n
suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangka-
an-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa
nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang
petunjuk kepada mereka dari Thhan mereka.
(23) Atau apakah manusia akan mendaPat se-

gala yang dicita-citakannya? (2a) (Tidak), maka
hanya bagi Attah kehidupan akhirat dan ke-
hidupan dunia. (25) Dan berapa banyaknya
malaikat di langit syafaat mereka sedikit pun
tidak berguna kecuali sesudah Allah meng-
izinkan bagi orang yang dikehendaki dan
diridhai-(Nya). (26) Sesungguhnya or:rng-orang
yang tiada beriman kepada kehidupan akhiral
mereka benar-benar menamakan malaikat itu
dengan nama wanita. (27) Dan mereka tidak
mempunyai sesuattr pengetahuan pun tentang

itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti
persangkaan, sedang sesungguhnya persangka-
an itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap
kebenaran. (28) Ivlaka, berpalinglah dari orang
yang berpaling dari peringatan Kami, dan
tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
(29) Itulah sejauh-$ruh pengetahuan mereka.
Sesungguhnya Ttrhanmu, Dialah yang paling
mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya
dan Dia pulalah yangpaling mengetahui siapa
yang mendapat petunjuk. (30) Dan hanya ke-
punyaan Allahlah apa yang ada di langit dan
apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balas-
an kepada orang-orang yang berbuat jahat ter-
hadap apa yang telatr mereka kerjakan dan
memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat baik dengan pahala yang lebih baik
(surga). (31) Yaitu, orang yang menjauhi dosa-
dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari
kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya
Ttrhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dan Dia
lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika
Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika
kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka,
janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-
lah Yang palingmengetahui tentang orangyang
bertakwa. (32) Maka, apakah kamu melihat
orang yang berpaling (dari Al-Qur'an), (33)

serta,memberi sedikit dan tidak mau memberi
lagit (34) Apakah dia mempunyai pengetahuan
tentang yang gaib sehingga dia mengetahui
(apa yang dikatakan)? (35) Ataukah belum di-
beritaka"n kepadanya apa yangada dalam lem-
baran-lembaran Musa (36) dan lembaran-lem-
baran Ibrahim yang selalu menyempurnakan
janji? (37) Yaihr bahwasanya seor:rng yang ber-
dosa tidak akan memikul dosa orang lain, (38)

bahwasanya seorang manusia tiada memper-
oleh selain apa yang telah diusahakannya, (39)

dan bahwasanya usahanya itr kelak akan di-
perlihatkan (kepadanya) (40) Kemudian akan
diberi balasan kepadanya dengan balasiur yang
paling sempurna. (at) Dan bahwasanya kepada
Ttrhanmulah kesudahan (segala sesuatu), (42)

Dialah yang menjadikan orang tertawa dan
menangis, (43) Dialah yang mematikan dan
menghidupkarL (44) dan Dialah yang mencipta-
kan berpasang-pasangan laki-laki dan wanita
(45) dari air mani, apabila dipancarkan. (46)

Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan
kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
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(U) Dia yang memberikan kekayaan dan mem-
berikan kecukupan, (48) Dialah Ttrhan (ymg
memiliki) bintang syi'ra, (49) dan Dia telah
membinasakan kaum'Aad yang pertama, (50)

dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun
yang ditinggalkan-Nya (hidup) (51) Dan kaum
Nuh sebelum ihr. Sesungguhnya mereka adalah
orang-orang yang paling zalim dan paling
durhaka, (52) dan negeri-negeri kaum Luth
yang telah dihancurkan Allah, (53) hfu Alhh
menimpakan atas negeri itu azab besar yang
menimpanya. (5a) Maka, terhadap nikmat
Tbhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? (55)

Ini adalah seorang pemberi peringatan di
antara pemberi-pemberi peringatan yang telah
terdahulu. (56) Telah dekat terjadinya hari
Kiamal (57) Tidak ada yang akan menyatakan
terjadinya hari itu selain Atlah. (58) Maka., apa-
kah kamu mer:lsa heran terhadap pemberitaam
ini (59) dan kamu mentertawakan dan tidak
menangis (60) 

'sedang kamu melengahkan-
(nya)? (61) Ivlaka, bersujudlah kepada Allah dan
sembahlah (Dia).'(62)

Pengantar
Secara keseluruhan surah ini bagaikan untaian

musik yang agung dan berirama. Irama itu me-
rambat pada struktur lafazhnya, juga merambat
pada ritmefrilnhsurahyang bermehum dan ber-
sajak. Nada ini tampak pada surah secara kese-
luruhan, bahkan pada beberap a ayat tampak jelas
pula unsur kasidahnya. Kadang-kadang ada penam-

bahan kata atau pemilihan kata bersajak guna men-
jamin kemulusan nada dan kecermatan rikne dalam
mengantarkan makna utama yang diusung dalam
konteks sebagaiman alaztnnya ungkapan Qur' ani.

Penambahan ini seperti, Afara'aitumul lnta wal'-
uzza wamanatas tsalitsatal ukhra. Jika dikatakan
Wamnnatal u khr q niscay a metrumnya menjadi pin-
cang. Jika dikatakan wamanatos tsalitsatal saja, ni*
caya hilanglah ritme persajakan. Setiap kata me-
miliki nilai bagi makna sebuah ungkapan, tetapi
pemeliharaan metrum dan persajakan pun diper-
hatikan. Contoh lain adalah penamb ahan idzanpada
dua ayat sesudahnya, Alnkumudz dzaknra walnhul
untsa tilkn id.ryn qismatun dhiu.Kata idzanditam-
pilkan karena kepentingan metrum, sehingga pe-

nambahan ini bertujuan memberikan cita rasa seni
bagi ungkapan. Demikian pula dengan ayat lainnya.

Ritme itu memiliki warna musikal yang khas,
warna yang terlihat dari jalinan dan keserasian ayat,

terutama pada bagian pertama dan bagian akhir
surah. Bagian ini, melalui jalinan dan keserasian-
nya, senada dengan deskripsi dan naungan yang
mengalir dan mengalun pada bagian pertama, di-
sertai dengan aneka makna dan senfuhan-senhrhan
agung pada bagian akhir surah. Sedang di antara
keduanya, disajilan masalah yang atmosfer dan
topiknya bertemali dengan kedua bagian itu.

Aneka deskripsi dan naungan pada bagian per-

tama memancar dari angkasa di mana terdapat
aneka ciptaan yang bercahaya dan panorama Rah
baniah yang dijelaskan oleh bagian ini; memancar
dari anekagerakan cepat Ruh al-Aminyang terlihat
oleh Rasul yang mulia. Aneka deskripsi, naungan,
gerakan, panorama dan atrnosfer spirihral yang me
nyertainya bersumber dan berasal dari ritme ung-
kapan yang padu dan harmonis, sehingga muncul-
lah keharmonisan irama yang menakjubkan.

Semerbak tersebut menyelimuti atmosfer surah
secara keseluruhan, lalu meninggalkan jejaknya
pada berbagai bagiannya. Akhirnya surah diakhiri
dengan nada pemberitahuan yang keras dan ber-
dampak sangat dalam, sehingga segala atom yang
ada di alam semesta ini bergetar, berdenyrt, dan
meresponsnya.

Tbpikyang dibahas oleh surah ialah topiktopik
surah Makkiyyah pada umumnya, yaitu masalah
aqidah yang pokok berupa wahyu, keesaan Allah,
dan akhirat. Surah ini menelaah topik tersebut dari
sisi tertentu yang mengacu pada penjelasan tentang
kebenaranwahyu sebagai akidahyang kokoh dan
kemusyrikan sebagai akidah yang lemah, yang lan-
dasannya berupa ilusi dan prasangka yang rentan.

Bagian pertama surah bertujuan menerangkan
hakikat wahyu dan karakteristiknya, mendeskripsi-
kan dua panorama dari sekian panorama yang ada,

dan mengembuskan kesahihan dan realitas wahyu
di bawah naungan kedua pzmorama ini. Bagian ini
menegaskan keberadaan Rasulullah yang me-
nerima wahyu dari Jibril a.s. sedang beliau mene
rimanya sambil melihatnya disertai kemampuan
dan kecermatan. Di samping itu, beliau pun melihat
tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar.

Bagian kedua menceritakan tuhan-tuhan kaum
musyrikin yang disembah, yaitu Lata, Uz7a, dan
Manat. Jugailusi mereka tentang malaikat, dongeng
mereka bahwa malaikat sebagai anak wanita Allah,
dan prasangka yang menjadi landasan semua ihr,
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sebuah landasan yang sama sekali tidak berguna.
Sementara itu, Rasulullah mengajak mereka ke-
pada landasan yang kokoh, kecermatan, dan ke-
yakinan.

Bagian ketiga mendikte Nabi saw. supaya ber-
paling dari orang yang berpaling dari mengingat
Allah, yang menyibukkan dirinya dengan dunia se
mata, lalu dia terpaku pada sisi ini tanpa mengetahui
apa pun yang ada di baliknya. Bagian ini pun meng-
isyaratkan akhirat dan balasannya yang bertumpu
pada amal makhluk dan pengetahuan Allah ihwal
mereka sejak Dia menciptakan mereka di muka
bumi; sejak keberadaan mereka sebagai janin di
dalam perut ibunya. Allah lebih mengetahui mereka
daripada diri mereka sendiri. Berlandaskan penge-
tahuan yang meyakinkan inilah, bukan atas dugaan
dan ilusi, perhifungan dan pembalasan atas mereka
dilakukan, dan jelaslah persoalan akhir mereka.

Bagian keempat dan terakhir menyuguhkan
pokok-pokok akidah, sebagaimana yang disajikan
oleh risalah terdahulu. Misalnya, tanggung jawab
individual, kecermatan hisab, keadilan pembalasan,
dan kembalinya seluruh niaktrluk kepada Rabbnya
yang mengafur segala persoalan mereka selaras
dengan kehendak-Nya yang muflak. Di samping
itu, diisyaratkan sekilas puing-puing kaum ter-
dahulu yang mendustakan. Bagian ini dipungkas
dengan rihne penutup,

"Ini adalah seorang pemberi pningatan di antara pem-
beri-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Tilah
dekat tnjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan
mmyatakan terjadinya hari itu selnin Allah. Maka,
apalrah lamu merasa heran terhadnp pembnitaan ini
dan lamu mmtertawalean dan tidnk mmnngis, sednng

lrnmu melengahlmn(nya) ? Maka, bersujudlah lupada
Allnh dnn sembahlnh (Dia)."(an-Najm: 56-62)

Maka bertautlah antara pembukaan dan penufup
dalam pemberian sugesti, deskripsi, naungan, dan
ritrne yang komprehensif.

Ilakikat Wahyo O.t *tr*"ristiknya

Mq'*t*ujK*vjfi $uir1t;i;
g;$rti,$iir;*6.f,Jtt;"'1ft -tAv

A:;,A, & ur(, i!, I,iiir # tVC:ri;i aKc
g{;$fL6:*&ffivi;4giA:^j
tt ii g 6rrpi a(g 6ii"Y;3 *;i $r;y

,l\- z )z't

' $&JsJ\b*t;i
'Demi bintang ketika tnbenam, kawanmu (Muhnm-
mad) tidak sesat dan tidak luliru, dan tiadalah yang
diucapknnnya itu menurut kemauan hnwa nafsunya.
Ucapannya itu tiada lain hanyalah waltyu yang di-
w alry u kan (kep adany a) t I ang diaj ar kan kep adany a
oleh (Jibril) yang sangat kuat, Yang mempunyai aknl
yang cndas; dan (libril itu) mennmpakknn diri dengan
rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tingi.
Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lngi,
maka j adilnh dia dzknt (p ada Muhnmmnd s ej arak) du a
ujung busur panah atau lebih dekat (ngi). Lalu dia
mmyampaiknn kzpada hamba- Nya apa yang tzkh Alkh
walryulmn. Hatinya tidak mmdustakan apa yang tekh
dilihntrry a. Malm, ap aknh kamu fundak memb antah-
nya tentang apa yang telnh dilih"ahtya? Dan sesungguh-

nya Muhammad telnh melihatJibril itu pada waktu
yangl.ain, yaitu di SidratilMuntah.a. Di delmtnya ada
surga tempat tinggal, lcetika Sidratil Muntahn diliputi
oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak
berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula me-
lnmpauinya. Sesungguhnya dia telah melihnt sebagian
tanda-tanda kekuasaan Tuhanny a y ang paling besar. "
(an-Najm:1-18)

Pada permulaan ayat ini kita hidup sejenak pada
cakrawalayang terang, cerah, dan lembut di mana
qalbu Muhammad saw. hidup. Kita terbang dengan
sayap cahaya menuju al-Mala'ul A'ln- Kita men-
dengar ritme yang lembut dan selaras dalam rang-
kaian ungkapan, naungan, juga sugestinya.

Kita hidup sejenak bersama kalbu Muhammad
saw yang tak berhijab dan tak bertirai. Kalbunya
tengah menerima watryu dat', al-Maln al-A'ln kalbu-
nya mendengar, melihat, dan mengendapkan apa
yang diketahuinya. Ihrlah saat-saat spesial bagi kalbu
yang bersih tersebul Namun, Allah hendak berbagi
karunia kepada hamba-hamba-Nya, lalu Dia me-
nerangkan kepada mereka saat-saat tersebut dalam
deskripsi yang memberikan pengaruh dan sugesti.
Dia memanfulkan kilauan, naungan, dan pengaruh-
nya ke dalam kalbu mereka. Dia menerangkan kepada
mereka keberangkatan kalbu yang bersih ini ke
haribaan al-Mala al- Alz Dia menerangkannya ke-
pada mereka selangkah demi selangkah, panorama
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demi panorama, dan kondisi-kondisi sehingga para
hamba seolah-olah menyaksikan keberangkatan
kalbu Nabi saw.

Penjelasan yang sugestif ini dimulai dengan sum-
pah Allah Ta' ala,' D emi binnng letila tabmam" dan
gerakannya yang berkedipkedip, lalu tenggelam.
Sumpah ini mirip dengan panoramaJibrtl, "Sedang

din b erodn di ufu k y ang tinggt. Ikmudinn dia mmde knt,
lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia deknt
(pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah
atau lebih dekat (logi). Lalu diamutyampailan kzpada

hamba- Ny a ap a y ang tekh Alkh w altyuknn. " Demi-
kianlah sebuah permulaan yang serasi dan har-
monis sejak dini berkenaan dengan panorama, gerak-

an, naungan, dan ritme.

'Demi bintang, apabila ia tenggelam." (an-Najm: 1)

Diriwayatkan oleh berbagai tafsir mengenai
maksud bintang dalam sumpah ini. Di antarataf-
siran yang paling selaras dengan benak ialah bin-
tang syiTayNrg tidak disukai manusia jika ia men-
jauh dan bintang yang dikemukakan dalam surah
selanjutnya, yutu "Dial.ah Tuhan yang memiliki bin-
tang syi'ra."

Bintang ini menyita perhatian kaum terdahulu.
Sebagaimana dimaklumi bahwa kaum Mesir ter-
dahulu menentukan pasangnya sungai Nil dengan
melintasnya bntang syiTadi cakrawala. Karena ifu-
lah, mereka senantiasamemantau dan mengawasi
gerakannya. Ia pun memiliki kedudukan penting
dalam mitologi Persia, juga mitologiArab. Pendapat
yang paling mendekati ialah bahwa bintang itu me
nunjukkan bintmg syiTa

Pemilihan panorama tenggelamnya bintang di-
maksudkan unfuk meraih keharmonisan susunan
seperti yang telah kami jelaskan. Juga unhrk meraih
makna lain, yaitu memberitahukan bahwa meski-
pun bintang itu besar dan mencengangkan, ia tetap
tenggelam dan berubah posisinya sehingga ia tidak
layak disembah. Penyembahan hanya dilakukan
kepada yang tetap, tinggi,'dan lestari.

Itulah sumpah. Adapun isi sumpah ialah urusan
Nabi saw. dan wahyu yang digunjingkan kaum mu-
slrikin dengan,

"Kazuanmu (Muhnmmad) tidak sesat dan tidak luliru,
dan tiadalnh yang diucapknnnya itu menurut knnauan
hnwa nnfsunya. Uapannya itu ti"ada kin hnnyakh walryu

y ang diu a hy u knn ( lce p ad any a) . " (an-N ajrn: 2- 4)

Temanmu adalah orang yang lurus dan tidak
sesat, menunjukkan dan tidak menyesatkan, fulus

dan tidak ada pamrih, menyampaikan kebenaran
dari al-Haq, tidak berilusi, tidak mengada-ada, tidak
merekayasa, tidak bertutur berdasarkan keinginan-
nya ihwal risalah yang disampaikannya, tetapi yang
disampaikan itu adalah wahyu semata. Beliau me-
nyampaikan kepadamu apa yang diwahl'ukan ke-
padanya dengan jujur dan terpercaya.

Pembawa wahyu ini telah dikenal, tingkah laku-
nya meyakinkan, dan gerak-geriknya dapat diamati.
Rasulullah melihat wahyu dengan mata dan kalbu-
nya. Jadi, dia tidak sedang berilusi dan tertipu,

"Yang diajarkan lcepadanya oleh (libril) yang sangat

latat, Yang mnnpunyai alal yang cndns ; dnn (Jihril itu)
menampakkan diri dengan rupa yang asli, sed.ang dia
berada di ufuk yang tingi. Kemudian dia mendekat,

lalu bertambah dekat lagi, maka iadilah dia dekat
(pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah
atau bbih deknt (ngi). Inlu diammyampailnn lupada
hamba- Ny a apa y ang telah Alkh w ab ukan. Hatiny a
tidak mendustaknn apa yang tel"ah dilihatnya. Makn,
apaknh knmu hendak membantahnya tentnng apa yang
tekh dilihatnya ?" (an-Najm: 5- 12)

As -sy adid al- quw a d<tl minahberarti Jibril. Dia-
lah yang mengajari temanmu ihwal apa yang di.
sampaikannya kepadamu. Inilah metodenya Itulah
perjalanannya yang dapat disaksikan secara rinci.
Dia berada di ufuk yang tinggr, sehingga Muham-
mad saw. melihabrya. Hat ini seperti yang dialami
saatwahyr pertama turun, yaitu ketika beliau me-
lihat sosokJibril seperti yang diciptakan Allah. Sosok
tubuhnya yang mencengangkan itu memenuhi
angkasa. Kemudian dia mendekati Muhammad
dan semakin dekat lagi sehingga tercapailah posisi
yang sangat intim, yaitu sedekat jarak dua busur
atau lebih dekat lagi. Ungkapan ini hanya untuk
menggambarkan puncak kedekatan. I-alu dia me
wahyukan kepada hambaAllah apayang diwahyu-
kannya secara komprehensf, padat, dan menimbul-
kan pengaruh.

Itulah penglihatan dari dekat setelah penglihatan
dari jauh. Itulah wahyu, pengajaran, kesaksian, dan
keyakinan. Itulah kondisi yang tidak dapat didusta-
kan oleh orang yang melihahrya dan tidak mungkin
diragukan dan diperdebatkan, "Hatinya tidak mar
dustakan apa yang telah dilihatnya. Makn, apakah
lmmu hendak membantahnya tentang apa yang telah
dilihntnya?" Penglihatan kalbu lebih jujur dan
kokoh karena ia menepis tipuan pandangan. Sung-
guh Nabi telah melihatnya, kemudian hal itu men-
jadi kokoh dan yakin di dalam kalbunya bahwa yang
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dilihabrya itu adalah malaikat, pembawawahyu, dan

utusan Tuhannya yang hendak mengajarinya dan

menugasinya supaya menyampaikan apa yang di-

ketahuinya. Maka, berakhirlah pertengkaran dan
perdebatan karena tiada lagi ruang setelah hati dan

kalbu meyakininya.
Hal itu bukanlah kali pertama Nabi melihatJibril

dalam sosok yang sebenarnya. Pada kali lain beliau
melihatnya,

"Sesungguhnya Muhnmmad tel.ah melihntJibil itu padn

waktu yang lain, yaitu di Sidratil Munnha. Di deknt-

nya ada surga tempat tingal, lutikn Sidratil Muntaha
diliputi oleh sesuatu y ang meliputiny a. Penglihntanny a

tidak berpaling dnri yang dilihatnya itu dan tidak puln
melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat se-

bagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanny a yang paling
b e s ar. " (an-N ajm : 13- 18)

Hal itu terjadi pada malam Isra Mikraj, demikian-
lah menurut riwayat yang sahih. Jibril mendekati
Nabi saw., sedang dia tampil dalam sosok aslinya,
yaitu di Sidratil Muntaha. Sidrahseperti dimaklumi,
adalah nama sebuah pohon. lalu istilah sidratil
muntaha digunakan karena tempat itulah puncak
jangkauan (munnln) Sw ga Ma'wa berada di dekat-

nya. Atau ia dinamai demikian karena menjadi akhir
(muntaha) dari perjalanan mikraj; atau karena ia
menjadi tempat terakhir dari kebersamaan Nabi
saw. denganJibril, karena di sanalahJibril berhenti,
sedang Muhammad saw. terus naik ke peringkat
lain yang terdekat dengan ArasyTuhannya.

Semua ini merupakan keghaiban Allah yang di.
perlihatkan kepada hamba-Nya yang terpilih. Inilah
satu-satunya keterangan yang sampai kepada kita.
Semuanya berada di luar kemampuan kita sehingga
tidak dapat memahami bagaimana hal itu terjadi.
Manusia tidak dapat memaihaminya kecuali atas
kehendak Penciptanya, dan Pencipta malaikat Yang
Maha Mengetahui karakteristik manusia dan
karakteristik malaikat.

Diungkapkan pula apa yang dialami oleh pan-

dangan Nabi saw. di Sidratil Muntaha guna me-
nambah kekuatan dan keyakinan, "Ketika Sidratil
Muntah.a diliputi oleh sesuatu yang meliputinya."Se-
suatu yang tidak dapat dijelaskan dan dibatasi. Se
suafu itu terlampau mencengangkan dan besar
untuk diterangkan dan dibatasi.

Semua itu merupakan kebenaran dan keyakin-
an, "Penglihatannya tid"ak berpaling dari yang dilih"at-
ny a itu dan tidak puln melnmpauiny a. "Hal rtubukan
karena kurang atau lebihnya penglihatan, namun

itulah pemandangan yangjelas lagi nyata, yang tidak
mengandung keraguan dan prasangka. Di situlah
Nabi saw. melihat dengan jelas tanda-tanda ke-
kuasaan Tuhannya yang besar dan hatinya bertaut
dengan hakikat yang bansparan, langsung, dan ter-
buka.

Dengan demikiaq, persoalannya adalah persoal-

an wahyr, kejelasan yang nyata, penglihatan yang
benar, keyakinan yang pasti, pertautan yang lang-
sung, pengetahuan yang kuat, keintiman yang fak-

tual, dan perjalanan yang realistis dengan segala
perniknya dan sumbernya. Di atas keyakinan inilah
bertumpu dak"vah'Temanmu" yang kalian ingkari,
dustakan, dan ragukan kebenaran wahyu yang di.
sampaikan kepadanya. Dialah temanmu yang telah
kalian kenal dan ketahui. Dia bukanlah orang asing
sehingga kalian tidak mengenalnya. Tuhannya
membenarkan beliau dan Dia bersumpah atas ke-

benarannya. Dia mengisahkan kepadarnu bagai-
mana, dalamkondisiapa, melalui siapa, dan dimana
beliau menerimawahyu.

Berbagai Klaim ,",;;;"m Musyrikin
Itulah perkara yang diyakini, yang diserukan

Muhammad saw. kepadamereka. Namun, apayang
menjadi sandaran mereka dalam peribadatan, ke-
tuhanan, dan pengisahan? Mengapa dalam ber-
ibadah itu mereka bersandar kepada l-ata,'Uzza,
dan Manat? Mengain mereka memiliki klaim semu
bahwa tuhan-tuhan ifu sebagai malaikat dan ma-

laikat itu merupakan anak wanita Allah; bahwa
mereka dapat memberikan syafaat di sisi Allah?
Penjelasan, hujiah, dan argumentasi apakah yang

dijadikan sandaran bagi ilusinya itu? Inilah masalah
yang dikaji oleh bagian kedua surah ini,
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'Maka, apakah patut kamu menganggap al-Lata dan

al-(Ju<a, dan Mana yang ketiga, yang paling terke-

mudian ? Ap aknh (patut) untuk lamu (annk) kki-kki
dan untuk Allah (anak) wanita? Yang demikian itu
tentulnh suatu pembagian yang tidak adil. hu tidak l"ain

hanyalah nama-nama yang knmu dan bapak-bapak

knmu mengada- adaknnny a. All"ah tidak menurunknn

suatu luterangan pun untuk (menyembah)nya. Muekn
tidnk lnin hnnyalnh mengikuti sanglaan-sangknan, d.an

apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan se-

sungguhnya telah datangpetunjuk kepada merekn dari
Tuhan merekn. Atrtu apakah manusia almn mendapat

segala yang dicita-citaktnnya? (Tidak), makn hanya

bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
Dan berapa banyaknya mnkilnt di lnngit, syafant merekn

sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allnh meng-

iainknn bagi orangyang diluhmdaki dnn diridhni(Nya)
Sesungguhnya lrang-zrang yang tiada beriman lupada
kehidupan akhirat, mereka b enar - b enar menamaknn

malaiknt itu dengan nama wanita. Dan mereka tidak
mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu.
Mereka tidak lain hanyahh mengikuti persangkaan,

sedang sesungquhnya pbrsangkaon itu tlido berfaedah

sedikitpun terhadap keb enaran." (an-Najm: 19-28)

lata merupakan bahr putih berukir. DiTha'if ada

sebuah rumah berkelambu sebagai tempat lata
berikut penjaganya. Rumah itu berhalaman luas.
I-ata dipuja oleh pendudukTha'if yang terdiri atas
BaniTsaqif dan pengikutnya. Mereka membangga-
kannya atas kabilah Arab lainnya, kecuali atas

Quraisy yang memiliki Ka'bah sebagai rumah
Ibrahim a.s. Diduga nama tuhan itu adalah Lata
sebagai bentuk feminim darr AlklL Mahasuci Allah
dari hal demikian.

Uzza sebenarnya merupakan sebatang pohon
yang diberi bangunan dan tirai, yang berada di
Nakhla, sebuah tempat arrtara Mekah dan Tha'if.
Kaum Quraisy memujanya seperti dikatakan Abu
Sufyan pada Peristiwa Uhud, "Kami punyaUzza.
Kalian tidak memililn U zza." Rasulullah bersabda,
"Katakanlah,'Allah adalah Pelindung kami, sedang
kalian tidak memiliki pelindung."' Diduga nama
U zza sebagu bentuk feminim dat'' a<iz

Mana adalah nama tuhan yang ada di Qadid,
sebuah daerah antara Mekah dan Madinah. Pada

zaman jahiliah kabilah Khuza'ah, Aus, dan l(hazraj
mengagungkannya dan memujinya saat pergi ber-
haji ke Ka'bah.

Di Jazirah fuab terdapat banyak sembahan yang

dipuja oleh berbagai kabilah. Namun, ketiga tuhan
itulah yang paling besar. Orang-orang menduga
bahwa sembaha4-sembahan itu merupakan sim-
bolisasi dari malaikatyang dianggap berjenis wanita
oleh bangsa Arab. Mereka berkata, "Para malaikat
merupakan anak wanita Allah. " Karena iht, mereka
disembah. Kemudian makna asalnya menjadi ter-
lupakan, sehingga sosok simbol itulah yang di-
sembah oleh khalayak.

Allah menceritakan ketiga hrhan ini dengan nada

heran terhadapnya dan terhadap penyembahannya
seperti terlihat dari bentuk pertanyaan,

' Maka apaknh p atut kamu (hai orang- orang musyrik)

menganggap al-Lata dan al-Uz<a, dan Mana yang
ketiga, yang paling tnkemudian (sebagai anak wanita
Allnh) ? " (an-Najm: 19-20)

Pada umumnya sesuatu yang mengherankan di-

ungkapkan dengan menempatkan pertanyaan di
awal kalimat, 'Maka apalwh patut?"

Setelah Allah menceritakan tuhan-tuhan ini, di-

lanjutkanlah dengan mengingkari klaim mereka
bahwa bagi Allah anak wanita, sedang bagi mereka
sendiri anak lakilaki,

'Apaknh (patut) untuklumu (annk) l"aki-lnki danuntuk
Alkh (annk) wanita ? Yang dmikian itu tmtulnh suatu

pembagian yang tidak adil." (an-Najrnz 2l-22)

Dari mana informasi bahwa sembahan-sembah-
an itu memiliki hubungan dengan cerita ihwal ke
wanitaan malaikat, lalu mengaitkannya dengan
Allah, shingga dapat mendukung pernyataannya?
Dahulu mereka membenci anak-anak wanita. Mes
kipun begitu, mereka tidak merasa malu untuk
menjadikan malaikat sebagai wanita, sedang mereka
tidak memiliki pengetahuan sedikitpun untuk me
nguatkan konsepsi itu dan untuk menisbatkan
wanita itu kepada Allah.

Di sana Allah memperlakukan mereka selaras

dengan konsepsi mereka dan mitologlnya, lalu Dia
mengolokolok mereka dengannya,'Apalmh (patut)

untuk kamu (anak) kki-kki dan untuk Allah (annk)

wanita?"Jika demikian, hal itu merupakan pem-

bagian yang tidak adil. Kalian telah membagi antara

diri kalian dan Allah. "Yang demikian itu tentulah
suatu pembagian |ang tidak adil."

Seluruh persoalan tersebut tanpa landasan ilmu
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dan realitas, juga tanpa hujiah dan dalil,

"Itu tidak lain h"anyalah nama-nama yang kamu dan

bapak-b apak kamu mengada- adaknnny a. Allnh tidak
menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyem-

bah)nya. Merela tidak kin hnnyalnh mengikuti sangl<n-

an-sangkaan, dan apa yang diingtni oleh hawa n"afsu

mereka, d.an sesungguhnya telah datang petunjuk lee-

pada merekn dari Tuh.a.n merekn."(an-Najm: 23)

Nama-nama ini (ata, uzz.a,mana\ dan sebagai-
nya), lalu menamainya sebagai tuhan, menamainya
sebagai malaikat, menamai malaikat sebagai anak
wanita, dan menamai wanita sebagai anak wanita
Allah hanyalah sebatas nama yang tidak bermakna
dan tidak mengandung kebenaran. Allah tidak me-
reka hujjah untuk penamaan itu. Setiap perkara
yang tidak ditetapkan Allah tidak memiliki kekuat-
an, sebab ia tidak memiliki kebenaran. Kebenaran
itu berat. Kebenaran itu memiliki kekuatan. Ke-
benaran itu memiliki kekuasaan. Adapun kebatilan
itu ringan, tidak berbobot; lemah, tidak memiliki
kekuatan; terhina dan tidak memiliki kekuasaan.

Pada pertengahan ayat, Allah membiarkan me
reka bersama ilusi dan mitologinya. Dia tidak me
nyapa mereka dan berpalinc dari mereka, seolah-
olah mereka tidak ada. Dia menceritakan mereka
dengan bentuk orang ketiga , 'Mneka tidnk lnin lnnya-
lnh mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang di-
ingini oleh hawa rmSu merekn."Maka tiada hujjah,
tiada ilmu, dan tiada keyakinan. Yang ada hanyalah
dugaan yang menjadi hrmpuan keyakinan dan hawa
nafsu yang menjadi sumber dalil.

Keyakinan tidak dapat didasarkan atas dugaan
dan hawa nafsu. Keyakinan mesti memerlukan ke
yakinan yang pasti dan penyucian dari hawa nafsu
dan pamrih. Mereka tidak mengikuti dugaan dan
hawa nafsu dengan memiliki dalih dan alasan, 'Dan
sesungguhnya ulnh dnnng paur{ uk lepadn mnelm dnri
Tuhnn merelm." Dengan demikian, lenyaplah dalih
dan sirnalah alasan.

Jika suatu persoalan diserahkan kepada nafsu
syahwat dan keinginannya, maka persoalan itu tak-
kan stabil dan takkan membuahkan pefunjuk, karena

alasan di sini bukanlah karena samarnya kebenaran
dan lemahnya dalil, tetapi karena hawa nafsu yang
rakus. Kemudian dibahas justifikasi terhadap se-

suatu yang dikehendakinya. Justifikasi ini justru se
bagai keburukan yang melanda diri, sehingga hida-
yah tidak lagi berguna dan dalil takkan memuaskan.

Karena itu, diajukan pertanyaan dengan nada
ingkar,

"Atau apakah manusia akan mendapat segala yang
di cita - cil aknnny a ? " (an-N ajlrl.z 2 4)

Setiap perkara yang diinginkan, akan berubah
menjadi kenyataan. Segala perkara yang diingin-
kan, ia akan berubah menjadi realitas. Persoalannya
tidaklah demikian. Kebenaran adalah kebenaran
dan realitas merut'akan realitas. Hawa nafsu dan
keinginannya tidak akan mengubah dan mengganti
kebenaran.

Manusia hanyalah disesatkan dengan hawa
nafsunya dan dibinasakan oleh angan-angannya.
Manusia terlampau lemah untuk mengubah atau
mengganti karakteristik aneka perkara, tetapi se
gala persoalan itu milik Allah. Dia mengelolanya
selaras dengan kehendak-Nya, baik di dunia mau-
pun di akhirat.

'@dak) makn hanya bagi Alkh kehidupan akhirat
dnn kehidupan dunia." (an-Najm: 25)

Pada ayat di atas, akhirat didahulukan sebelum
dunin Halinunhrk memperhatikan persajakan dan
ritrne surah, di samping untuk meraih tujuan mak-
nawiah yang dikehendaki seperti karakteristik
uslub Al-Qur'an secara keseluruhan yang memadu-
kan kedalaman makna dan nada yang berirama
tanpa menodai unsur makna karena mementingkan
unsur lafazh. Keadaannya seperti keadaan seluruh
ciptaan Allah lainnya, yaitu keindahan yang ada
pada seluruh alam itu sangatlah serasi dan selaras
dengan fungsinya.

Jika seluruh persoalan akhirat dan dunia di-
pasrahkan kepada Allah, maka lenyaplah segala
ilusi kaum musyrikin tentang adanya pertolongan
malaikat yang mereka anggap sebagai tuhan-yang
akan diberikan di sisi Allah. Mereka berkata,-
"Tidnkl"ah knmi meny embah mnekn melninknn supay a
mereka mendekntkan kami kepada Allah dengan se-

delnt-dzkntnya. "Ilusi ini sama sekali tidakberdasar.
Sesungguhnya para malaikat di langit tidak dapat
memberikan pertolongan kecuali tatkala diizinkan
Allah,

'Dan berapa banyaknya malaikat di langit, ry@at
merekn sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah All"ah

mmgiTinlan bagi orangyarry difufunlnki dnn diridlni'
(Nya)."(an-Najm: 26)

Dengan demikian, gugurlah landasan pengaku-

an mereka dari fondasinyabersama dengan aneka
kebatilan yang ada di atasnya seperti ditegaskan
ayat di atas serta bersihlah akidah dari segala tipuan
atau kekeliruan. Maka, seluruh persoalan menjadi
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milikAllah di dunia dan akhirat. Angan-angan ma-

nusia tidak akan mengubah realitas kebenaran se-

dikit pun. Syafaat tidak akan diterima kecuali atas

izin Allah dan keridhaan-Nya. Semua persoalan ber-

muara kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah meng-

hadap, baik di dunia maupun di akhirat.
Pada akhir bagian surah didiskusikan sekali lagi

ihwal berbagai ilusi kaum musyrikin yang tidak ber-

iman kepada akhirat, ihwal para malaikat dan di-

singkapkanlah landasannya yang hampa, yang

tidak selayaknya dijadikan topangan akidah,

"S esungguhny a nrang- nrang y ang tiadn bnim.an kepadn

luhidupan akhirat, mneka benar - b ennr menamaknn

malaiknt itu dengan nama wanita. Dan merekn tidak
mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang, itu.

Muika itdak laln hanyalnh mengikuti persangkaan,

sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah

s edikitpun tnhadap kebermran." (an-Najm: 27-28)

Penutupan ini mengisyaratkan hubungan antara

lata, uzza, dan mana dengan mitos kewanitaan
malaikat dan keterkaitannya dengan Allah Ta' ala'
Itulah mitos yang hampa. Mitos itu hanya mem-
perturutkan dugaan. Mereka tidak memiliki sarana

apa pun untuk mengetahui sesuatu yang me-
yakinkan tentang karakteristik malaikat. Pengait-

an malaikat dengan Allah merupakan kebatilan
yang tidak berlandaskan dalil, tetapi hanya ber-
landaskan ilusi yang batil. Semua ini sama sekali
tidak berkontribusi bagi kebenaran. Semua itu
tidak dapat menggantikan kebenaran yang mereka

tinggalkan, yang mereka gantikan dengan ber-
bagai ilusi dan prasangka.

Sikap terhadap Kaum yang Berpaling
Tatkala sampai pada batas penjelasan ini, ter-

puruklah akidah syirik dan kepalsuannyayang di-

miliki kaum yang tidak mempercayai akhirat, me-

nyekutukan Allah, menisbatkan anak wanita ke-
pada-Nya, dan menyebut para malaikat anak wanita-

Nya. Kemudian Allah melayangkan perintah ke-
pada Rasulullah agar mengabaikan urusan me-

reka dan berpaling dari mereka serta menyerah-
kan persoalan mereka kepada-Nya semata. Allah
Yang mengetahui siapa orang yang berbuat baik
dan siapa yang berbuat buruk, Yang membalas
orang yang mendapat hidayah dan yang sesat,

Yang memiliki urusan langit dan bumi juga dunia
dan akhirat, Yang menghisab dengan adil tanpa

menzalimi siapa pun, dan Yang mengampuni aneka

dosa yang tidak dilakukan secara terus menerus.
Dialah Yang Maha Mengetahui segala niat dan

itikad, sebab Dialah Yang menciptakan manusia
dan Yang mengawasi hakikatnya dalam seluruh
periode kehidupannya,

g$tri.{.;f gf,;lt;ieiii&,";u
-rrf.i;o"1)VtlA'l$IiAfr A:'

6r"ti9V'o-ESta$i{t9ux;:q;lAi'
,tU: j:Jr.$i3f"Wq$tii|sA.

"f ;ifA$;L-$|;{,6f'bl/.u.iig
5\ts,;j*i(;T16'v"Kta;t;ji:i?5
,"t:r):{:X,g}<i:-4.5i^4

&tit*
'Makn berpalinglah dnri orang yang bnpaling dnri pu-
ingatan Kami, dan tidnkmmgingini kecuali luhidupan

duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan merekn. Se-

sungguhny a Tultnnmu, Dialnh yng paling mengetahui

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulnlah

y ang paling mmgetahui siapa y ang mmdapat petuni uk-

Dan hnnya lupunyaan Allnhlnh apa yang adn di lnngtt

dnn apa y ang adn di bumi supay a Dia membni baltran
kepada nrang-orang yang berbuat j ahat terhndnp apa

yang tel"ah mnelw lurjakan dan memberi balnsan lu-
pada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala

yang lebih baik (surga). Yaitu, orang yang menjauhi

dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari
kesalahan- lcesalahan kecil. S esungguhny a Tuhanmu

Mahnluas ampunnn-Nya. Dan Dia lebih mengetahui

(tentang keadaan)mu lutika Dia menjadilun kamu

dnri tannh dan leetlla knmu masihianin dalnm perut

ibumu. Makn, janganlah kamu mengatakan dirimu
suci. Dinlnh Yang palirry mmgetn)rui tcntang orang y ang

b n takus a. " (an-Najm : 29 -32)

Allah menyuruh berpaling dari orang yang ber-
paling dari mengingat Allah, yang tidak beriman
kepada akhirat, dan yang hanya menghendaki ke
hidupan dunia. Pertama-tama Dia mengarahkan
Rasulullah agar mengabaikan urusan kaum musyri-

kin sepertiyang telah diceritakan sebelumnya, yaihr

ihwal mitos, ilusi, dan ketidakpercayaan mereka
akan akhirat.

Setelah itu diarahkanlah kepada kaum muslimin



Jnz XXVII: adz-Dzaariyaat s.d. aLHadiid (78) Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an XI

cara menghadapi orangyang berpaling dali dzikrul-
lah yang berpaling dari keimanan kepada-Nya,
yang visinya hanya kehidupan dunia semata, yang
tidak melihat apayang ada di balik akhirat, dan yang
tidak memperhitungkan adanya akhirat. Dia me-
lihat bahwa kehidupan manusia di bumi ini merupa-
kan tujuan keberadaannya, tiada tujuan setelahnya.
Dia menegakkan manhajnya dalam kehidupan ini
menurut pertimbangan tersebut. Dia memisahkan
hati manusia dari perasaan akan adanyaTuhan Yang
mengatur segala urusannya dan Yang menghisab
amalnya setelah dia beralih dari bumi yang sempit
ini. Pada zaman kita sekarang, orang yang paling
mirip dengan pendirian itu ialah penganut aliran
materialisme.

Orang yang beriman kepada Allah dan akhirat
tidak dapat memikirkan, apalagi berinteraksi dan
hidup bersama orang yang tidak beriman kepada-
Nya dan yang meniadakan akhirat dari pertimbang-
annya. Sebab, masing-masing memiliki cara hidup
yang tidak akan pernah bertemu pada garis ke-
hidupan mana pun atau titik mana pun. Seluruh
gambaran standar kehidupan, seluruh nilainy4 dan
seluruh tujuan kehidupan keduanya benar-benar
berbeda. Jadi, keduanya tidak mungkin melakukan
kerja sama dalam bidang apa pun dan tidak mung-
kin berpartisipasi dalam aktivitas apa pun di bumi
ini selama adanya perbedaan prinsipil tentang kon-
sep nilai kehidupan, tujuan kehidupan, manhaj ber-
aktivitas, dan tujuan aktivitas.

Selama kerja sama dan partisipasi tidak dapat di.
lakukan, maka tiadagunanya memperhatikan dan
mempedulikan urusan mereka. Seorang mukmin
merasakan kesia-siaan tatkala dia mempedulikan
urusan orang{rang yang berpaling dari mengingat
Allah, yang hanya menginginkan kehidupan dunia,
dan yang mencurahkan kemampuan yang dianuge
rahkan Allah kepadanya bukan pada tempat yang
semestinya.

Keberpalingan memiliki kecenderungan lain,
yaitu pelecehan urusan kelompok tersebut. Kelom-
pok orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak mencari sesuatu di balik kehidupan dunia.
Apa pun urusannya, mereka tetap terhijab dari ke-
benaran, tidak dapat memahaminya berdiri di balik
benteng, yaitu benteng kehidupan dunia. "Itulah
s tj au h -j au h p e nge tnhu an mere lw. "Il;tlahpuncak kesia-
siaan, meskipun tampak besar; puncak kepicikan,
meskipun tampak komprehensif; puncak kesesat-
an, meskipun tampak lurus.

Tidaldah mungkin memahami sesuahr yang ber-

nilai, orang yang dengan hati, perasaan, dan akalnya
terpaku pada batas bumi ini. Sedang di baliknya,
meskipun hanya menggunakan mata, ada alam
yang mencengangkan yang tidak tercipta dengan
sendirinya. Keberadaannya yang terbatas seperti
itu merupakan persoalan yang dibantah logika.

Alam ini tidak tepcipta secara main-main, jika ia
ada Penciptanya. Tentu hanyalah main-main, jika
kehidupan dunia ini merupakan tujuan dan target
penciptaan tersebul Pemahaman akan hakikat alam
semesta ini, dari sudut mana pun dia memandang-
nya, menjamin adanya keimanan kepada al-Khaliq
dan menjamin adanya keimanan kepada akhirat
serta menepis konsepsi main-main dari Pencipta
Yang Mahaagung Yang Telah menciptakan alam
raya ini.

Karena itu, berpaling dari orang yang berpaling
dari mengingatAllah dan yang terpaku pada batas
dunia belaka merupakan keharusan. Keberpaling-
an ini bertujuan untuk memelihara agar perhatian
kita tidak tercurah kepada sesuatu yang tidak se-

mestinya- Keberpalingan ini bertujuan melecehkan
dan meremehkan orang yang puncak pengetahuan-
nya seperti itu. Kita diperintahkan Allah supaya ber-
paling, jika kita hendak menerima perintah-Nya
unhrk menaati-Nya, bukan supaya kita dapat ber-
kata seperti orang Yahudi, "Kami mendengar dan
kami durhaka." Kita berlindung kepada Allah dari
hal seperti itu.

"...Sesungguhnya Tilftnnmu, Dialah yang paling menge -

tahui s iap a y ang t ers es at dari j alan - Ny a dnn D i a puh -
lnh yang paling mengetahui siapa yang mendapat pe-
tunjuk."(an-Najm: 30)

Sungguh Dia mengetahui bahwa mereka itu
sesat. Maka, Dia tidak menghendaki Nabi-Nya dan
umatnya yang mendapat petunjuk menyibukkan
diri dengan urusan kaum yang sesat, berteman
dengan merek4 mempedulikan merek4 dan jangan
tertipu oleh pengetahuan mereka yang picik lagi
sesat karena hanya terpaku pada batas kehidupan
dunia. Batas yang menghalangi pengamatan ma-
nusia dari kebenaran yang hakiki, yang menuntun
orang yang mengamatinya kepada keimanan ke-
padaAllah dan keimanan kepada akhirat. Pengamat-
an itulah yang membuatnya dapat melintasi batas
dunia yang dekat ini dan kehidupan dunia yang ter-
batas ini.

Kaum awam dan sejenisnya (yakni yang awam
qalbu, pemahaman, dan perasaannya) memandang
pengetahuan yang diraih oleh kaum yang picik lagi
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sesat itu sebagai sesuatu yang besar, efektif, dan

berpengaruh terhadap realitas kehidupan dunia.

Namun, pada akhirnya hal ini tidak meniadakan
sifat kesesatan dari mereka, juga sifat kebodohan
serta kepicikan. Hakikat kaitan antara wujud ini dan

penciptanya dan hakikat kaitan antata amal ma-

nusia dan balasannya merupakan dua hakikatyang
penting bagi setiap ilmu yang hak. Tanpa kedua
hakikat ini, ilmu itu hanya merupakan kulit yang

takkan berpengaruh terhadap kehidupan dunia,

tidak akan meningkatkannya, dan tidak akan me
ninggikannya.

Nilai setiap ilmu tergadai oleh dampaknya ter-
hadap diri dan terhadap ikatan antarmanusia secara

beradab. Jika tidak demikian, ilmu itu hanyalah se-

bagai alatyang meruntuhkan umat manusia. Alang-
kah menyedihkannya ilmu yang dipandang ma-

nusia sebagai instrumen untuk meruntutikan diri-
nya sendiri.

Perasaan manusiabahwa dia memiliki Pencipta
Yang menciptakannya dan Yang menciptakan se-

luruh dlam semesta ini selaras dengan prinsip ke-

harmonisan akan mengubah persepsinya tentang
kehidupan dan persepsinya tentang benda dan ma-

nusiayang ada di sekitarnya.Juga akan mendorong-
nya untuk menetapkan nilai, target, dan tujuan ke-

hidupannya yang lebih besar, komprehensif, dan
lebih mulia. Sebab, keberadaannya itu terkait de
ngan keseluruhan alam semesta ini yang lebih besar

daripada dirinya sendiri yang terbatas dengan hitung-

an hari; yang lebih besar daripada keluarganya yang
jumlahnya dapat dihitung;yang lebih besar dari-
pada kaumnya; yang lebih besar daripada tanah air-

nya; yang lebih besar daripada peringkat yang di.
huni oleh para pemeluk aliran materialisme modern;
lebih tinggi daripada segala bentuk pranata sosial

dan kepentingannya.
Pengetahuan manusia bahwa Penciptanya itu akan

menghisab dan membalasnya di akhirat akan me-

ngubah segala konsepsinya, pertimbangannya,
dorongannya, dan target-targetnya. Juga akan me-

ngaitkan seluruh tingkahJakunya dengan segala
akibatnya. lalu perubahan dan pengaitan ini se-

makin memperkuat dan mengefektifl<an penge-

tahuannya. Sebab, kebinasaan atau keselamatannya
tergadai oleh kesadarannya akan pengetahuan ter-
sebut serta pengaruhnya terhadap niat dan amal-

nya. Karena itu, manusia menjadi semakin kuat dan

mampu mengelola alam ini lantaran pemantau yang

menjaganya telah bangun; lantaran penghitungan
akhir menantinya di sana.

Pada sisi lain, dia pun cenderung kepada kebaik-

an dan percaya penuh terhadap kemenangannya
pada perhitungan akhir, walaupun di dunia dia
mengalami kekalahan dalam beberapa pergumul-

an. Dia senantiasa bertanggung jawab untuk mem-

bela kebenaran dan berjuang di jalan kebenaran,
baik dia mengal+rni kekalahan di bumi maupun me
raih kemenangdn, sebab pembalasan terakhir ada

di sana.

Sungguh, keimanan kepada Allah dan keimanan
kepada akhirat merupakan masalah yang besar dan

mendasar dalam kehidupan manusia. Ia merupa-
kan kebutuhan yang lebih penting daripada ke-
bufuhan akan makanan, minuman, dan sandang.

Jika keimanan itu ada, terwujudlah manusia. Jika
keimanan sirna, maka dia tampil sebagai binatang
seperti binatang lainnya.

Tatkala norma, tujuan, target, dan konsepsi ma-

nusia tentang kehidupan ini berubah, tiada lagi
wahana untuk ikut-serta, berinteraksi, bahkan
memberi perhatian. Dia tidak berhak mendapatkan
perhatian. Karena itu, tidak mungkin dijalin hu-
bungan, persahabatan, kemitraan, kerja sam4 mem-

beri dan menerima, atau saling memberikan per-

hatian antara orang yang beriman kepada Allah de
ngan orang yang berpaling dari peringatan-Nya dan

yang hanya menghendaki kehidupan dunia. Setiap
pernyataan yang tidak demikian merupakan ke-

mustahilan, ditentang, dan menyalahi perintah
Nlah,'Maka, berpalinglnh dari orang y ang berpaling

dari pningaturt Kami, dan tidak mengingini kecuali

kehidupan duniaui."

'Dan hnnya kzpunya^an Allnhlnh apa yang ad.a di kngit
d.an apa y arry adn di bumi supay a Dia memb ni b alnsan

lepada nrang-zrang yang bnbuatjahat terhadnp apa

yang tel"ah mnekn lurjakan dnn memberi balnsan lce-

pada orang-zrang yang berbuat baik dengan pahala
yang lebih baik." (an-Najm: 31)

Pengakuan akan kepemilikan Allah atas apa
yang ada di langit dan di bumi tersebut akan mem-
berikan kekuatan dan pengaruh terhadap masalah
akhirat yang ada dalam hati manusia. Zaty ang men-

ciptakan dan menakdirkan akhirat adal ah Zatyang
memiliki apayang ada di langit dan apayang ada di
bumi. Maka, Dialah yang berkuasa untuk mem-

balas. Dialah sematayang menguasai segala sarana-

nya. Dari sudut kepemilikan ini terwujudlah pem-

balasan yang sempurna dan adll, "Supaya Dia
membui balnsan lupadn orang- orang yang berbuat j ahnt

tn hndnp apa y ang telnh merekn knj akan dan memb ni
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bakuan lepada orang-lrang yang berbuat baik."
Kemudian Allah menetapkan ciri orang-orang

yang berbuat baik dan orang{rang yang mendapat
balasan kebaikan,

"Yaitu orang ydng menjauhi dosa-dosa besar dan per-
buatnn leji yang selnin dari lusalnh.an-krsalnfutn kccil."

Kab a' ir a I i ts mi berar ti kemaksiatan-kemaksiatan
yang besar. Fawahisyberarti setiap dosa besar dan
keji. Para ulama berikhtilaf tentang makna al-lnmnm.
Ibnu Katsir berkata, " Illamertpakan istitsna'mun-
qathi', karena al- lamamberarti dosa-dosa kecil dan
perbuatan sepele."

Imam Ahmad berkata bahwa Abdurrazaq men-
ceritakan dari Mu'ammar, dari Ibnu Thawus, dari
ayahnya, dan Ibnu Abbas, bahwa ia tidak melihat
suatu penjelasan tentang al- l.amnmyangpaling men-
dekati kecuali yang dikemukakan Abu Hurairah
bahwa Nabi saw. bersabda,

Tika Alkh mmetaplwn bagi seseorang bagiannya untuk
bn/na, pasti dia mm"dnpatlmn bagian itu. Makn, zinn
mata dzngan melihnt dan zina lisan dengan bertutur,
s ednng rnfu mzn"dnmbaknn dnn menginginknnny a, lnlu
kemaluanl,ah yang mewujudknnnya atau mengurung-

knnnya.'(HR Bukhari dan Muslim)

Ibnu Jarir berkata bahwa Muhammad bin Abdul
Ala menceritakan dari IbnuTsaur, dari Mu'ammar,
dari al-'Amasy, dari Abi adh-Dhuha bahwa Ibnu
Mas'ud berkata, "Zinamata adalah melihat, zina
bibir berupa mencium, zina kedua tangan berupa
meraba, zinakedua kaki berupa keberangkatan,
dan semuaifu dibuktikan atau diurungkan dengan
kemaluan. Jika dia tampil dengan kemaluannya,
maka dia berzina;jika tidak, maka perbuatan itu
disebut al- lamnm" Pendapat demikian dikemuka-
kan pula oleh Masruq dan asy-Sya'bi.

Abdurrahman bin Nafi'yang juga dikenal de-
ngan nama Ibnu l,ubabah ath:Tha'ifi mengatakan
bahwa ia bertanya kepadaAbu Hurairah ihwal fir-
man Allah illnl lnm"am,maka dia menjawab, " Inmnm
berarti mencium, memandang, mencubit, dan ber-
sentuhan kulit. Jika kemaluan bertemu dengan ke
maluan, diawajib mandi dan itulah perzinahan."

Ihrlah beberapa pendapatyang mirip ihwal makna
al-lnmam Namun, ada pula pendapat lain, di antara-
nya sebagai berikut.

Ali binThathah meriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwa al- lnmnmberarti dosa yang telah lalu. Makna
demikian dikemukakan pula oleh Z dbnAslam.

Ibnu Jarir berkata bahwa Ibnul Mutsanna men-

ceritakan dari Muhammad binJa'far, dari Syu'bah,
dari Manshur, dari Mujahid bahwa dengan ayat ill"al
lnmarry dia berkata, "Ia adalah dosa yang membuat
pelakunya dicela, lalu dia meninggalkannya."

Ibnu Jarir berkata bahwa Sulaiman bin Abdul
Jabbar menceritakan dari aku Abu Ashim, dari
Zakanya,dari Ibnu Lshak, dari'Amrbin Dinar, dari
Atha', dari Ibnu'Abbas bahwa berkaitan dengan
firman Nlah, "Yaitu orang |ang menjauhi dosa-dosa

besdr dan perbuatan keji yang selnin dari kesalnhan-

kesalnhan kecil,"Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah
seseorang yang dicela karena melakukan perbuat-
an keji, lalu dia bertobal" Ibnu Abbas berkata bahwa
Rasulullah bersabda,

'Ya Allah, jika Engknu mengampuni, ampunilah se-

mua dosa hamba-Mu manakah yang tidak tuceln?"

Keterangan di atas diriwayatkan pula oleh Tir-
midzi dariAhmad bin Utsman al-Bashri dari Ashim
bin Nabil, lalu dia berkata, "Hadits ini sahih dan
hasan, tetapi gharib, yaitu tidakkami kenal kecuali
dari hadits Zakariya bin Ishak." Hal senada dikemu-
kakan pula oleh al-Bazar. Dia berkata, "Aku tidak
tidak tahu rangkaian hadits ini kecuali melalui rang-
kaian seperti itu."

Ibnu Jarir berkata bahwa Muhammad bin Abdullah
bin Yazi' menceritakan dari Yaddbn Zart', dari Yunus,
dari al-Hasan, dariAbu Hurairah r.a. - saya kira dia
memarfukan hadits kepadaAbu Hurairah. Berkait-
an dengan firman Allah,-- "Yaitu orang yang men-
jauhi dnsa-dosa besar dan pnbuatan keji yang selnin
dari lusalah"an-kesalnhnn kecil," Abu Hurairah ber-
kata, 'Yaitu orang yang dicela karena berzina,ke
mudian dia bertobat dan tidak mengulanginya.
Orang yang dicela karena mencuri, kemudian dia
bertobat dan tidak mengulanginya. Orang yang di-
cela karena meminum khamar, kemudian dia ber-
tobat dan tidak mengulanginya. Itulah malma al-
lamam"

Keterangan senada diriwayatkan pula dengan di-
sandarkan kepada al-Hasan.

Itulah sejumlah pendapat yang mendefinisikan
makna al-lamamberbeda dari maknanya yang per-
tama.

Kami berpendapat bahwa pendapat terakhir itu
lebih selaras dengan firman Allah Ta'ala, "Sesung-

guhny a Rabbmu Mahaluas ampunanny a. "Penuturan
ktluasan ampunnn selaras dengan makna al- lnmam
sebagai pelaksanaan aneka dosa besar dan per-
buatan keji, kemudian dia bertobat. Dengan demi-
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lnan, illabukar istitsna munqathi' danyang dimak-
sud dengan al-ladzina aluanu ialah orang-orang
yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji ke-
cuali jika melakukan salah satunya, mereka segera
kembali, tidak bercokol, dan tidak terus-menerus
melakukannya sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Mereka itu disebut kaum yang bertalnva dan di-
janjikan ampunan serta surga yang seluas langit dan
bumi. Inilah pengertian yang paling mendekati de-
ngan rahmatAllah dan ampunan-Nyayang luas.

Bagian ini dipungkas dengan pernyataan bahwa
balasan yang baik dan buruk ini bergantung pada
pengetahuan Allah tentang hakikat masukan pada
manusia sepanjang periode kehidupannya,

'Dan Dia lebih mmgetahui (tentang lceadaan)mu lce-

tilrn D ia mmj adilmn lmmu dnri tnna.h dan leetila knmu
masih janin dalam pnut ibumu."

Itulah pengetahuan terdahulu tentang lahiriah
perbuatan mereka. Pengetahuan yang berkaitan
dengan hakikat mereka yang kokoh, yang tidak di.
ketahui oleh mereka sendiri, dan tidak diketahui
kecuali oleh Yang menciptakan mereka sendiri. Itu-
lah ilmu terdahulu. Dia menciptakan asal-usul mereka
dari tanah tatkala mereka berada di alam gaib.
Kemudian tiba-tiba mereka sebagai janin di dalam
perut ibunya;belum lagi mampu melihat cahaya.
Dia mengetahui hakikatnya sebelum mengetahui
lahiriahnya; mengetahui karakternya sebelum me
ngetahui perbuatannya.

Siapa yang karakteristik pengetahuannya seperti
itu, maka sia-sialah, bahkan tidak santun, jika ma-
nusia memberitahukan ihwal dirinya kepada Dia.
Juga memberitahukan hakikatnya kepada-Nya jika
dia memuji dirinya di hadapan Dia seraya berkata,
"Aku adalah anu dan anu",

"Makn j anganlah lwmu mmgatalan dirimu suci. Dia-
lah Yang paling mengetahui tentang orang yang bn-
takwa."(an-Najm:32) 

I
Jadi, tidaklah perlu menunjukkan dirimu kefada-

Nya dan memoles amalmu di hadapan-Nya, karena
pengetahuan yang sempurna hanya milik Dia. Dia-
lah yang memiliki neraca yang cermat, balasan
yang adil, dan firman yang jelas. Dan, kepada-Nya-
lah segala persoalan dikembalikan.

Aneka Hakikat 
^*;Setelah itu, disajikanlah bagian akhir surah de-

ngan alunan nada yang sempurna seperti nada ba-

gian pertama surah. Bagian ini meneguhkan aneka
hakikat aqidah yang mendasar sekokoh keadaan-
nya sejak Nabi lbrahim, sebagai pemilik akidah
hanif yang pertama dan yang memperkenalkan al-
Ktraliq kepada manusia dengan mengajari mereka
ihwal kehendak-Nya yang terlaksana, tercipta, dan
berpengaruh terladap kehidupan mereka. Bagian
yang menyuguhkan dampaknya satu demi satu
dalam sosok yang menyenfuh perasaan manusia,
meng-ingatkannya, dan menggetarkannya secara
mendalam. Ketika tiba di penghujung dan pada
nada akhir, sosok itu bertaut dengan aneka perasa-
an yang menggetarkan, mendebarkan, berpeng-
aruh, dan merespons,

I"r''.tg{KVi$&A,&t;"$ie,i;i
$ .:;"i e* -Jy;4C{ 

:t g{;",e.#
# -:A'':'-\v :iJi $-s;,s ii ;ei.V
',t;7,&" 3,[;& r;tCJ l,y*,i -JS
u5 4J Jrii $ Sis i:6t ti r g 6i_

6';IStgKtSlt::A;ft,,&
'titr$c;3ri;iit'rg6'iC5'tr*:li';r':;fi

3tLLYgi;,ti;X;":i,yr&;j-liaat*
g Li{6W$ cijv i r ;r ffi ;*g {frl
'.KtHt&e\g'i6r#*ri;6;;;

& E \3 4, ;! r Eq g tLY\i j;.S &;1

,16dgb;sr45gfii:i,vli&$:i
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&fr U+i:m&:',ry,eV.S"31,v;
"Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling
(dari Al- foi an), snta membui sediki( dan tid,ak mau
memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan
tmtangyang gaib sehingga din mengetahui (apa yang
dikntaknn) ? Ataukah, belum diberitakan kepadanya
apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan
hmbaran-lembaran lhahim yng selnlu meny unpurnn-
kan janji? Yaitu bahuasanya selrang yang berdosa

tidak akan memikul dosa orang lnin, dan seorang ma-
nusia tind.a mempnohh selain apa yang telnh diusahn-

6,2.12 '$' t--b.:
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kannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak aknn
diperlihatkan (kepadanya) Kemudian akan diberi
bakran kepadanya dengan bal.asan yang paling sem-
purnn. Dan bahwasany a lepadn Tuhnnmul"ah lssudnh-
an (segala sesuatu), Dialah yang menjadikan orang
tertazla dan menangis, Dialah yang mematikan dan
menghidupkan, dan Dialah yang menciptakan ber-
pasang-pasangan lnktlaki danuanita dari air mani,
apabila dipancarknn. Dan bahuasanya Dialnh yang
menetapkan lujadian yang lnin (lrebangkitan sesudah

mati), Dia yang membniknn keknyaan dan memberi-
krn lucukupan, Dialnh Tuhnn (y ang memiliki) bintang
syiTa, dan Dia telah membinasalan knum Aad yang
pertama, dan kaum Tiamud. Makn tidak seorangpun

yang ditinggalkan-Nya (hidup). Dan kaum Nuh se'

belum itu. Sesunguhnya mereka adal"ah zrang-lrang
yang paling <alim dan paling durhaka, dan negeri-
negni luum Luth yang tel.ah dih"ancurknn Allah, lalu
Allnh menimpaknn atas negeri itu aqab besar yangme-
nimpanya. Maka, terhadap nikmat Tuhanmu yang
manaltah knmu rogu-ragu? Ini adal"ah seorangpemberi

peringatan di antara pemberi-pembni peringatan yang
telah terdahulu. Telnh deknt terjadinya hnri Kiamat.
Tidnk ada yang alan menyataknn terjadinya luri itu
selnin Allah. Maka, apaknh kamu merasa heran ter-

h.adap pemberitaan ini dan knmu mentertawakan dan

tidnk mmnngis, sednng knmu melnngahknn(nya) ? Mala
bersujudlah kepada Allah dan sembahl"ah (Dia)." (an-
Najm:33-62)

"Orang yang berpaling serta memberi sedikit dan

tidak mnu memberi lngi" itulah yang mengherankan
Allah dengan perilakunya yang ganjil. Sejumlah
riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud ada-

lah individu tertentu, yang menginfakkan secuil
hartanya di jalan Allah, lalu menghentikan infaknya
karena takut jatuh miskin . AzZarnal<hsyari menentu-
kan orang dimaksud di dalam tafsirnya, al-KaEsyaf
Orang itu adalah Utsman bin'Affan r.a. Berkaitan
de ngan itu, Zamal<h-syari menuturkan kis ahnya
tanpa sandaran apa pun dan tanpa mengkonfrmasi-
nya kepada orang yang mengetahui Utsman, tabiat-
nya, pengorbanannyayang banyak dan lama di jalan

Allah tanpa heriti dan tanpa perhitungan, keyakin-
annya tentang Allah, sosoknya dalam beramal, dan
kepribadiannya.

Mungkin yang dimaksud adalah individu ter-
tenfu, atau seorang manusia sebagai model yang
berpaling dari manhaj Islam, yang menyerahkan
sebagian hartanya atau mengorbankan jiwanya
demi akidah ini, kemudian melemah kontinuitas-

nya dan akhirnya berhenti. Perilakunya itu meng-
herankan, pantas dikatakan mengherankan. Peri-
lakunya itu dijadikan oleh Al-Q ur' an sebagai model
yang selaras denganpenjelasan tentang aneka haki-
kat dan penjelasan aqidah.

'Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang
gaib sehinga dia mtngetahui (apa yang dikatakan-
nya)?" (an-Najm: 35)

Perkara gaib hanya milik Allah. Tiada seorang
pun yang dapat melihatnya kecuali dia. Maka, ma-
nusia tidak akan merasa aman dari apa yang ter-
sembunyi dalam kegaiban. Dia hendaknya terus
bekerja dan berusaha serta tetap hidup dengan hati-
hati sepanjang hayatnya. Dia tidak boleh berderma,
lalu menghentikannya. Tiada yang menjamin ke-
gaiban yang tidak diketahuinya kecuali kewaspada-
an, amal, pemenuhan, dan harapan mendapatkan
ampunan Allah dengan semua ini, serta menerima
pemberian-Nya.

'Atauknh belum dibnitakan kepadanya apa yang ada
dalnm lemb aran- lemb aran Musa dan lembaran- lem-
baran lbrahim yang selalu menyentpurnakan janji?"
(an-Najm:36-37)

Agama ini sudah lama. Permulaannya bertaut
dengan bagian akhirnya. Landasan dan fondasinya
kokoh. Sebagiannya menguatkan sebagian yang
lain sepanjang rangkaian risalah dan para rasul, dan
sejauh rentangan tempat dan masa. Agama ini pun
terdapat dalam suhuf Musa, juga terdapat pada
agama Ibrahim sebelum Musa. Ibrahim adalah nabi
yang memenuhi janji, memenuhi segala sesuatu;
memenuhi secara mutlak, sehingga dia berhak
menyandang sifat yang muflak itu. Di sini mcmenuhi

disajikan sebagai kebalikan dari' menghentikan dan
memutusknn Pemakaian bentuk madli, waffa de-
ngan tasydid ialah untuk menyerasikan ketukan
alunan nada dan untuk memperoleh persajakan.

lalu, apa yang terdapat dalam suhuf Musa dan
pada diri Ibrahimyang memenuhi? Pada suhuf itu
terdapat tulisan,

"Seorangyangberdosa tidak akan memikul dosa orang

lnin." (an-Najm: 38)

Maka, seseorang tidak akan memikul dosa orang
lain, baik karena untuk meringankan maupun untuk
membebani orang lain. Seseorang tidak memiliki
kekuasaan unhrk meringankan beban dan dosanya.
Seseorang tidak memiliki kekuasaan untuk patuh,
lalu dia memikul sedikit beban orang lain.
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"seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
tekth diusahaknnny a." (an-Najm: 39)

Demikian pula seseorang tidak dihisab kecuali
berdasarkan usaha, upaya, dan amalnya. Dia tidak
memperoleh tambahan sedikit pun dari hasil usaha
orang lain dan tidak dikurangi sedikit pun karena
diberikan kepada orang lain. Kehidupan dunia ini
merupakan kesempatan yang diberikan kepadanya
supaya berusaha dan beramal. Jika meninggal, hilang-

lah kesempatannya untuk beramal kecuali tisa hal.

' Anak saleh yi ang mendoaknnny a, sedeknh j ariy ah y ang

ditinggalknnnya, atau ilmu yang bermanfaat." (HR
Muslim)

Pada hakikatnya ketiga hal ini merupakan amal-

nya juga.

Dari ayat yang mulia ini Imam Syaf i dan para
pengikutnya menyimpulkan bahwa hadiah bacaan

Al-Qur'an tidak sampai kepada orang yang me-

ninggal sebab ia tidak termasuk amal dan usaha
orang yang meninggal. Karena itu, Rasulullah tidak
mengajurkan umatnya melakukan hal itu, tidak
mendorongnya, dan tidak mengarahkan mereka
melalui nash atau isyarat serta tidak ada informasi
sedikit pun dari para sahabat mengenai itu. Andai.
kan bacaan kepada orang yang meninggal merupa-
kan kebaikan, niscaya mereka mendahului kita me-

lakukannya.
Masalah takarub hanya terfokus pada apa yang

diterangkan oleh teks. Penetapan takarub tidak
boleh menggunakan prinsip qiyas dan pendapat.

Adapun doa dan sedekah disepakati ulama ihwal
sampainya kepada mayat, karena kedua hal ini di.
tegaskan oleh pembuat syarial

'Dan bahwasanya usahnnya itu kzl"ak aknn diperlih"at'

knn (kepadanya). Kemudian alan diberi balnsan lu-
padanya dtngan balasan y ang paling sempurna. " (atr-

Najm: 40-41)

Tiada sedikit pun usaha, upaya, dan amal yang
sia-sia. Tidak ada satu perkara pun yang luput dari
ilrnu Allah dan timbangan-Nya yang cermat. Setiap

orang akan meraih balasan usahanya secara penuh
dan lengkap, tidak dikurangi dan dizalimi.

Demikianlah telah ditetapkan prinsip tanggung
jawab individual yang disandingkan dengan pem-

balasan yang adil. Sehingga, prinsip ini mewujud-
kan nilai kemanusian di kalangan umat manusia.
Nilai yang bertumpu pada pertimbangan bahwa
manusia sebagai makhluk yang lurus, bertanggung
jawab, percaya diri, dan mulia. Dia diberi kesempat-

an untuk beramal, lalu dia diperiakukan sesuai de-

ngan amalnya. Namun, dia merasakan kepuasan
atas adilnya pembalasan. Suatu keadilanyang mutlak
tanpa kecenderungan hawa nafsu, tanpa keputus-

asaan karena pengurangan, dan tanpa pengurangan

balasan karena ketidaktahuan akan aneka hakikat
persoalan. t
"Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan

(segala sesuatu)." (an-Najm: 42)

Maka, tiada jalan kecuali jalan yang berakhir ke
pada-Nya, tiada perlindungan kecuali dari-Nya, dan

tiada tempat menetap kecuali rumah-Nya, baik be
rupa surga maupun neraka. Hakikat ini memiliki
nilai dan pengaruh terhadap penataan perasaan ma-

nusia dan konsepsinya. Tatkala dia merasa bahwa
kesudahan kepada Allah merupakan kesudahan
segala sesuatu, segala persoalan, dan seluruh indi-
vidu, maka sejak awal melangkah di jalan dia me
rasa bahwa Dialah kesudahannya tanpa dapat di-

hindari dan dielakkan. Maka, diri dan amalnya di-
plot sesuai dengan hakikat ini, atau dia akan ber-
usaha semaksimal mungkin di jalan ini. Sehingga,
kalbu dan pandangannya senantiasa tertambat de-

ngan kesudahan itu sejak melanskahkan kaki.
Tatkala redaksi ayat menembus kalbu manusia

hingga ujung, redaksi kembali berputar ke kehidup
an guna memperlihatkan aneka jejak kehendakAllah
kepada kalbu pada setiap perhentian dan pada se-

tiap kondisi,

"Dialah yang menjadikan orang tertawa dan me-

nangts."(an-Najm: 43)

Dalam nash ini tersimpan banyakhakikat. Dari
nash ini muncullah aneka gambaran dan naungan
yang inspiratif dan berpengaruh.

Dialah yang membuat orang tertawa dan me-

nangis. Dia menyimpan dalam diri manusia potensi

untuk dapat tertawa dan menangis. Keduanya me-

rupakan salah satu rahasia alam manusia. Tiada
seorang pun yang mengetahui esensi keduanya dan

bagaimana keduanya terjadi melalui organ yang
kompleks dan rumit ini, yang susunan dan kom-
pleksitas psikologisnya bertaut dengan susunan
dan kompleksitas fisik. I-alu keduanya menyatu dan

berinteraksi dalam menciptakan tawa dan men-
ciptakan tangis.

Dialah yang membuat orang tertawa dan me-

nzurgis. Allah menciptakan pada diri manusia faktor-
faktor yang mendorong orang tertawa dan me-

nangis. Dia menciptakannya selaras dengan aneka
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rahasia yang kompleks, dapat tertawa dan menangis

karena ini dan itu. Kadang-kadang esok tertawa
akan apa yang kemarin membuatnya menangis.
Hari ini menangis atas apa yang kemarin membuat-

nya tertawa, sedang dia tidak gila atau sinting.
Tbtapi, karena suasana psikologis berubah drastis
dan karena ada pertimbangan, motivasi, dorongan,

dan timbangan perasaan yang tidak stabil pada satu

kondisi.
Dialah yang membuat orang tertawa dan me-

nangis. Pada saat yang sama Allah membuatnya
dapat tertawa dan menangis. Masing-masing se-

jalan dengan aneka pengaruh yang dialaminya.
Kadang-kadang sebagian orang tertawa karena se
suafu yang justru membuat orang lain menangis,

sebab konteks yang ada pada orang ini berbeda de
ngan konteks yang dialami orang itu. Persoalannya

sama, tetapi suasana yang meliputinya berbeda.

Dialah yang membuat orang tertawa dan me-

nangis. Orang yang sama tertawa dan menangis
karena persoalan yang sama pula. Pada hari ini dia

tertawa akan suatu persoalan yang dihadapiny4 ke
mudian keesokan harinya dia menghadapi akibat
dari persoalan itu, dan tiba-tiba dia menangis. Dia
berandai-andai kalaulah tidak melakukan perbuatan

itu; kalaulah dia tidak tertawa. Betapa banyak orang
yang tertawa ketika di dunia, menangis di akhirat
tatkala tangisan itu tiada manfaatnya.

Ihrlah gambaran, naungan, perasaan, situasi, dan

sebagainya yang mencuat dari teks yang pendek

itu, lalu menembus perasaan. Kemudian sebagian-

nya mencuat lagr dari perpaduan dengan pengalam-

an yang tersimpan dalam diri atau tatkala muncul
fuktor-fuktor baru yang membuat orang tertawa dan

menangis. Demikianlah gambaran sebuah kemuk-
jizatar yang banyak dijumpai dalam Al-Qur' an ini.

"Dialah yang mematikan dan menghidupkan." (an'
Najm:44)

Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dia
menciptakan kematian dan kehidupan sebagai-

mana difirmankan dalam surah lain, "Dial.ah yang

menciptaknn kehidupan dan kematian. " Keduanya
merupakan perkara yang sudah sangat dimaklumi
karena terjadi berulang-ulang, tetapi keduanya
sangat samar tatkala manusia berupaya unfuk mem-
perkenalkan karakteristik dan rahasianya yang

samar kepada orang yang masih hidup'

fuakah kematian dan kehidupan itu? fua hakikat
kehidupan dan kematian tatkala'manusia melintas
dari lafal dan bentuk kata yang dilihatnya? Bagai-

mana kehidupan itu merambat dalam dunia ke-
hidupan? Apakah kehidupan itu? Dari mana ia ber-
asal? Bagaimana ia menyatu dengan alam ini, lalu
ia ada? Bagaimana ia merambah jalan yang juga

dilalui oleh alam ini atau oleh alam yang hidup ini?

Apakah kematian itu? Bagaimana ia terjadi setelah

kehidupan merambaf, lalu berpisah dari orangyang
hidup? Itulah rahasia yang samar di balik tirai yang

dikembangkan oleh tangan Allah.
Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Mencuatlah jutaan gambaran kematian dan ke-

hidupan dalam seluruh alam kehidupan pada saat
yang sama dan pada saat ini. Betapa banyaknya
makhluk hidup yang mati. Betapa banyaknya
makhluk yang memulai perjalanan kehidupan.
Rahasia ini mengalir di dalamnya tanpa kamu ke
tahui;tiada seorang pun yang mengetahuinya ke-

cuali Allah.
Betapa banyak kematian yang terjadi, tetapi ia

tiba-tiba menjadi pencetus bagi kehidupan lain.
Betapa banyak gambaran ini terlihat sepanjang per-

putaran abad tatkala imajinasi menyelami bentang-
an masalaluyangpanjang sebelum seluruh manu-
sia menghuni planet ini. Kita serahkan saja kepada

Allah aneka jenis kematian dan kehidupan di planet

lain yang tidak terbetik dalam benak manusia.
Itulah himpunan gambaran yang dituhrrkan oleh

kalimat yang hemat. lalu ia menggetarkan kalbu
manusia yang paling dalarn, sehingga dia tidak dapat

mengendalikan dirinya di bawah iramanya yang
menghentak

'Dan Dialnh yang mntciptakan bnpasang-pasangan

laki-lnki danwanita futri air mani, apabila dipancar-

knn. " (an-N ajrnz 45 - 46)

Itulah hakikat yang mencengangkan dan di-
ulang-ulang setiap kesempatan, lalu manusia me
lupakannyakarena seringnya terjadi di depan mata-

nya. Ia lebih menakjubkan dibandingkan dengan
segala keajaiban yang tercipta dari khayalan.

Air mani yang dipancarkan, mengalir, meleleh
dari tubuh manusia ini, tetapi keadaannya berbeda
dari lelehan lainnya seperti keringat, darah, dan

ingus. Tiba-tiba ia, setelah beberapa frse, ditetapkan
dalam pengaturan Allah. Tiba-tiba ia bagaimana?
Tiba-tiba ia menjadi manusia!Tiba-tiba manusia ini
berkelamin laki-laki dan wanita!

Bagaimana c ararrya? Bagaimana keajaiban yang

tidakpernah ada sebelumnya ini terjadi dan terbetik
dalam imajinasi? Bagaimanakah manusia yang
strukhrnya kokoh dan sangat kompleks ini terjadi?
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Di manakah kompleksitas itu tersimpan dalam air
mani yang encer? Atau pada bagian manakah dari
jutaan bagiannya ia tersimpan? Di manakah unsur
tulang, daging, kulit, urat, rambul kuku, tanda, ciri,
sifat khasnya, akhlaknya, wataknya, dan segala
potensinya tersimpan? Di manakah mikroskop me
nemukan sel itu dalam jutaan sel lainnya pada air
mani yang dipancarkan? Secara lebih khusus lagi,

di manakah karakteristik kelakilakian dan ke-

wanitaan tersimpan pada sel itu, yang pada akhirnya
mencuatkan dan memunculkan diri sebagai janin?

Kalbu manusia manakah yang mampu meng-

hadapi hakikat spermayang mencengangkan dan
menakjubkan ini. Apalagi mampu mengingkari dan
membantahnya seraya berkata bahwa hakikat sper-

ma itu terjadi begitu saja dan selesai; lalu bergerak
di jalannya begitu saja dan selesai; dan ia menem-
puh jalan yang telah digariskan untuknya begitu
saja dan selesai. Atau dia mempelajarinya dan ber-

kata bahwa hakikat itu menempuh jalur tertentu
dengan prinsip adanya kesiapan yang tersimpan di
dalam dirinya, sehinggahakikat (sperma) itu dapat
berubah menjadi jenis yang lain. Keadaan hakikat
itu seperti makhluk hidup lainnya yang dibekali
dengan kesiapan.

Tafsiran ini memerlukan penafsiran lain. Karena,
siapakah yang menyimpan kesiapan ihr pada haki-
kat tersebut? Siapakah yang memberinya kemauan
tersembunyi sehingga ia mau menciptakan jenis

hakikatyang lain? Siapakah yang memberinya ke
kuatan untuk berubah ke bentuk lain, sedang haki-
kat (sperma) itu lemah dan tidak berdaya? Siapakah
yang menunjukkan jalan kepada sperma sehingga
ia menempuh jalanyang tepatdan dapat mewujud-
kan keinginannya? Siapakah yang menyimpan
karakteristik yang membuatnya dapat beralih bentuk?

Apa keinginannya dan apa kepentingannya beru-
bah benhrk dengan memiliki karakteristik tertentu?
Kalaulah di sana tidak ada kehendak yanE meng-

afur, yang menghendaki sesuatu, mentakdirkan-
nya, dan menunjukkan jalhn bagrnya!

Dari kejadian pertama, sebuah kejadian yang

berulang-ulang dan tidak dibantah oleh siapa pun,

langsung menuju ke kejadian lain.

"D an bahuasany a Dialah yang menetapkan keiadian

y ang lnin (kebangkitan sesudah mnti). " (an-Naimz 47)

Kejadian yang lain itu gaib, tetapi ia ditunjukkan
oleh kejadian yang pertama. Kejadian pertama me
nunjukkan kejadian kedua. Zat ymtg menciptakan
pasangan laki-laki dan wanita dari nuthfah yang di.

pancarkan, tentu saja berkuasa untuk menciptakan
kembali makhluk dari tulang-belulang yang lapuk.

Menghidupkan dari tulang belulang lebih mudah
daripada menghidupkan dari air sperma. Hal ini me
nunjukkan wujud kejadian yanc lain.

Pengaturan yang terselubung inilah yang me-

nunhrn sel hidupl menuju jalannya yang panjang dan

melelahkan hingga ia menjadi laki-laki atau wanita.

Jangkauan pengaturan ini mestilahlebih jauh dari-
pada perjalanan bumi yang tidak memungkinkan
sesuatu yang sempurna tercipta hingga tuntas.
Pelaku kebaikan takkan menemukan balasannya
sempurna. Demikian pula pelaku keburukan tak-
kan menemukan balasannya secara penuh. Sebab

menurlt pertimbangan pengafuran ini, masih ada

kehidupan lain di mana segala sesuatu mencapai ke
tuntasan. Jadi, penunjukan kejadian pertama atas

kejadian yang lain merupakan suatu pasangan. Ka-

rena itu, kejadian pertama disebutkan sebelum ke
jadian kedua (yang lain)

Pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat,
Allah memberikan kekayaan dan kecukupan ke-
pada hamba yang dikehendaki-Nya,

"Dia yang memberikan leknyaan dan memberikan lu-
cukup an. " (an-Najm: 48)

Dia memberikan kekayaan kepada hamba-hamba
yang dikehendaki-Nya di dunia dengan aneka ke
kayaan yang beragam seperti kekayaan harta, ke'
sehatan, keturunan, jiwa, pikiran, dan kekayaan
hubungan dengan Allah sebagai bekal yang tiada

taranya. Dia memberikan kekayaan kepada se-

bagian hamba yang dikehendaki-Nya dengan aneka

kekayaan ukhrawi di akhirat Dia memberikan ke
cukupan kepada hamba yang dikehendaki-Nya
dengan berbagai kecukupan, baik di dunia maupun
di akhirat.

Makhluk itu miskin. Mereka tidak kaya dan tidak
merasa puas kecuali diberi dari aneka gudang per-

bendaharaan Allah. Dialah Yang memberikan ke
kayaan. Dialah yang memberikan kecukupan. Ayat
di atas merupakan sentuhan dari kenyataan yang

mereka ketahui dan dari apa yang terlihat oleh mata

dan hatinya di sana sini, supaya mereka melihat
kepada satu-satunya sumber; mengarahkan pan-

dangan ke sahr-sahrnya sumber yang penuh, sedang

sumber lainnya kosong.

'D an bahu asany a Dialnh Tuhnn (yang memiliki) bin-

tang syi'ra." (an-Najm: 49)

Syi'ra merupakan bintang yang 20 kali lebih
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berat daripada matahari dan cahayanya 50 kali lipat
cahaya matahari. Ia jutaan kali lebih jauh dari kita
daripada jauhnya matahari.

Di masyarakatada orangyang menyembah bin-

tang ini. Ada orang yang menanti kemunculannya
sebagai bintang yang penting. Penegasan Allah
bahwa Dialah yang memiliki bintang syi'ra me-

nunjukkan kedudukannya di dalam surah iniyang
dimulai dengan sumpah dengan bintang tatkala
turun. Surah ini pun menceritakan perjalanan ke a/-

Maln'ulA'la, sebagaimana surah ini pun bertujuan
menegaskan akidah tauhid dan meniadakan akidah

syirikyang hampa dan dungu.
Dengan demikian, berakhirlah tur panjang ke

mikrokosmos dan makrokosmos. Setelah itu surah

memulai tur ke puing-puing kaum terdahulu yang

dibinasakan setelah pemberi peringatan menemui
mereka, lalu mereka mendustakannya seperti yang

dilakukan kaum musyrikin. Itulah tur bersama ke-

kuasaan Allah, kehendak-Nya, dan dampaknya ter-

hadap umat-umat sebelumnya satu demi satu,

"Dan bahwasanya Dia telph membinasakan kaum

Aad yang pertama dan knum Tamud. Maka, tidak
s e orang pun y ang ditinggalknn- Ny a (hidup ). D an ltaum

Nuh sebelum itu. Sesungguhnya merekn adalnh lrang-
orang yang paling ulim dnn paling durh.akn, dnn n'egsri

negni knum Luth yang telah dihnncurlan Allnh, lnlu
Allnhmenimpaknn atas negeri itu alab besar yangme-
nimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang
m.analah knmu ragu-ragu?" (an-Najm: 50-55)

Itulah tur singkat yang terdiri dari perhentian
yang singkat pada puing-puing setiap umat. Tur
sebagai sentuhan keras yang menggetarkan perasa-

an dengan kuat. Umat tersebut ialah 'Aad, Tsamud,

dan kaum Nuh yang telah dikenal oleh para pem-

baca Al-Qur'an di berbagai surah. AI-Mu'taf'kah
ialah umat Nabi Luth. Ia berasal dari kata al-i/ku
yang berarti dusta besar dan kesesatan. Sungguh
Allah telah menenggelamkannya ke dalam tanah.

Dia menuhrpi umat itu di dalam tanah. Dengan sajian

yang disamarkan, dibesarkan, dan dibuat mengeri-

kan tampaklah aneka gambaran kehancuran, gempa,

dan nestapa yang meliputi dan menimbun segala

sesuatu, sehingga tiada lagi yang tampak.

'Makn tsrhndnp nikmnt Tithanmu yangmnnnknh knmu

r agu - ragu ? " (an-Najm : 55)

Dengan demikian, puing-puing itu merupakan
nikmat dan karunia Allah. Bukankah Dia telah
menghancurkan kejahatan? Bukankah Dia telah

melempar kebatilan dengan kebenaran, lalu me-

lumpuhkannya, dan tiba-tiba kebatilan itu sirna?
Bukankah Dia telah meninggalkan tanda-tanda ke-

kuasaan-Nya pada puing-puing tersebut bagi orang
yang mau merenungkan dan memahaminya?
Bukankah semua ini merupakan nikmat? Maka,
terhadap nikmatTuhan-mu yang manakah kamu
ragu-ragu? Pertanyaan ini ditujukan kepada setiap
kalbu, dan setiap orang yang mau merenungkan
ciptaan Allah, lalu dia melihat kenikmatan, ter-
masuk dalam bencana!

Pada puing-puing kaum terdahulu yang men-
dustakan peringatan disuguhkanlah nada akhir
yang kuat, dalam, dan keras bagaikan pekikan
dahsyat menjelang kiamat,

"Ini adalnh seorang pemberi peringatan di antara pem-

beri-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Tilah
deknt terjadlnya hari Kiamat. Tidak ada yang akan

menyatakan terjadinya hari itu selain Allah." (at -

Najm:56-58)

Rasul inilah yang senantiasa kalian dustakan risa-

lah dan peringatannya. Inilah salah seorang dari
pemberi peringatanyang sejak dahulu datang silih
berganti. Sungguh kiamat telah dekat dan telah
dekat pula petaka yang menyapu, yaitu bencana
besar dan peristiwa dahsyatyang dibawa oleh pem-

beri peringatan yang mewanti-wanti karnu. Atau an-

nadzir itu adalah kengerian azab yang jenis dan
waktunya hanya diketahui Allah. Pelenyapan dan
penolakannya hanya di tangan Allah. "Tidak ada

y ang aknn meny atal<nn terj adinya hnri itu selnin Allnh. "
Tatkala bencana dahsyat telah dekat, sedang

pemberi peringatan yang menasihati mengajakmu
kepada keselamatan, tiba-tiba kamu lengah, lalai,
tidak menghargai kesempatan, dan tidak sadar.

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pem-

beritaan ini dan kamu menertawalan dan tidak me-

n^angis, se dnng lamu melengahknn (ny a) ? " (an-Nairn:
5e-61)

Pembicaraan ini serius sekali dan menyampai-
kan aneka kewajiban yang besar kepada setiap ma-

nusia dewasa. Pada saat yang sama, pembicaraan

ini menuntun mereka ke manhajyang sempurna.
talu, apakah gerangan yang mereka herankan?
Apakah keseriusan yang pasti ini dan risiko yang

besar ini? Tiada yang ditunggu oleh manusia ke-

cuali perhitungan atas kehidupan mereka di dunia.
Semuanya itu sangat patut untuk disikapi dengan

serius, juga kengerian dan kedukaan yang ada di
baliknya.
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Dari situ dikirimkanlah teriakan menggema yang
didekatkan ke telinga dan hati mereka. Dibisikan
kepada mereka apa yang selayaknya mereka sem-
purnakan, sedang mereka berada di bibk neraka
hawiyah,

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah
(Dia)." (an-Najm: 62)

Itulah pekikan yang mengguncangkan dan me-
ngerikan dalam konteks ini dan dalam naungan ini
setelah pengantar yang panjbng ini, yang meng-
getarkan qalbu.

Karena itu, mereka bersujud sedang mereka se-

bagai orang musyrik, meragukan wahyu dan Al-
Qur'an, serta membantah Allah dan Rasulullah,

Mereka bersujud di bawah dentuman mengeri-
kan yang menghantam kalbu mereka, sedang Rasu-

lullah membacakan surah ini kepada mereka, dan
di kalangan mereka ada yang muslim dan ada pula
yang musyrik. Beliau bersujud, makabersujud pula
semuanya, baik yang muslim maupun yang mu-
syrik. Mereka tidak mampu melawan himpitan Al-
Qur'an ini dan tidak dapat mengendalikan kekuasa-
an itu. Sejenak kemudian mereka sadar. Tiba-tiba
mereka berada dalam keadaan bingung karena ber-
sujud. Mereka bingung padahal bersujud.

Berkaitan dengan hal ini terdapat sejumlah ri-
wayat yang berlainan dalam memberikan alasan
atas peristiwayang ganjil tersebut. Apa sebenarnya
yang membuat keganjilan seperti itu? Itulah peng-
aruh Al-Qur'an yang menakjubkan dan dampaknya
yang mengesankan terhadap kalbu.

Peristiwa yang disuguhkan oleh beberapa riwa-
yat itu ialah peristiwa bersujudnya kaum musyrikin
bersama kaum muslimin. Bagiku, peristiwa itu
perlu diberi argumentasi, walaupun aku belum per-
nah memperoleh pengalaman khusus seperti itu,
sehingga aku dapatmemberikan alasan dan mene-
rangkan sebab utamanya.

Aku telah membaca riwayat-riwayat yang dicipta-
kan tersebut, yang dikenal dengan centa al-
Gharaniq seperti yang disuguhkan oleh Ibnu Sa'ad
dalam 'Thabaqat-nya, oleh Ibnu Jarir ath-Thabari
dalam Tarikhnya, dan oleh beberapa mufassir tat-
kala mereka menafsirkan firman Allah,

"Kami tidak mengutus sebelum knmu seorang rasul pun
dnn tidak (pul"a) seorang nabi, melainkan apabila ia
mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memnsukknn

godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah meng-
hilnngktn apa yang dirutksud oleh setan itu, dan Allalt
menguatkan ay at-ay at - Ny a. Allah Maha Mengetahui
lngi Mahabij al<sana. " (al-Haji : 52)

Itulah riwayat-riwayat yang dikatakan oleh Ibnu
Katsir, "Namun, riwayat-riwayat itu disampaikan
melalui jalan yan$ semuanya mursalAku tidak me
lihat bahwa riwayat itu bersandar pada cara yang
sahih."

Pada umumnya riwayat ini disajikan dengan rinci.
Riwayat yang paling minim unsur khurafat dan pen-
dustaannya terhadap Rasulullah ialah riwayat yang
dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim. Dia berkata
bahwa Musa bin Abi Musa al-Kufi menceritakan
dari Muhammad bin Ishaq asy-Syaibi, dari Muham-
mad Ibnu Falih, dari Musa bin'Uqbah, dari Ibnu
Syihab, bahwa dia berkata, "Surah an-Najm diturun-
kan sedang kaum musyrikin berkata,'Jika lelaki ini
menyebut kebaikan fuhan-tuhan kami, niscaya kzLrni

mengakui dia dan para sahababrya. Herannya,lelaki
ini tidak mencaci-maki dan menjelekjelekanTuhan
kaum Yahudi dan Nasrani seperti yang dilakukan-
nya terhadap tuhan kami."'

Rasulullah dan para sahabatnya merasakan bah-
wa gangguan dan pendustaan mereka atas dirinya
telah mencapai puncaknya. Kesesatan mereka sangat
menyedihkannya. Beliau berangan-angan mereka
beroleh petunjuk. Ketika Allah menurunkan surah
an-Najm, "Malm apakah patut knmu mnganggap Al-
Lata dan Al- Uzry, dan Mana y ang lutiga, y ang paling
ter/umudian," setan memasukkan kalimat-kalimat
pada saat Allah menyebutkan thaghut-thaghut ter-
sebut. Setan berkata, "Wa inrnhunna al-ghnraniq al-
'ula ud inru syafantuhunna lnhiall"ati tuja @agr me-
reka, malaikat itu benar-benar sebagai al-ghnraniq
yang tinggi dan syafaatnya benar-benar diharap
kan)."

Itulah persajakan dan fitnah yang dibuat setan.
Kedua kalimat ini mengendap dalam hati kaum mu-
syrikin Mekah dan diucapkan oleh mulut mereka
dengan petah. Mereka bergembira karenanya se-
raya berkata, "Sesungguhnya Muhammad telah kem-
bali ke agamanya yang pertama dan ke agama
kaumnya."

Ketika Rasulullah tiba pada akhir surah an-
Najm, beliau bersujud, lalu bersujud pula orang-.
orang yang ada di dekatnya, baikyang muslim mau-
pun yang musyrik, kecuali al-Walid ibnul Mughirah.
Karena hrbuhnya besar, dia mengambil segenggam
tanah, lalu bersujud padanya. Masing-masing dari
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kedua kelompok itu kaget terhadap kesamaan mereka
bersujud karena bersujudnya Rasulullah Kaum
muslimin kaget melihat kaum musyrikin bersujud
menyertai mereka tanpa keimanan dan keyakinan.
Kaum Muslimin tidak mendengar kalimat yang di.
masukkan setan ke dalam hati kaum musyrikin.

Diri kaum musyrikin merasa senang tatkala setan
memasukkan kalimat ke dalam angan-angan Rasu-
lullah Setan rnenceritakan kepada mereka bahwa
Rasulullah telah menyebutkan kalimat itu di dalam
surah an-Najm, lalu mereka bersujud demi meng-
agungkan fu han-tuhannya.

Kalimat itu menyebar di kalangan manusia dan
setan mempopulerkannya hingga kalimat itu tiba di
Habasyah, termasuk kepada kaum muslimin yang
ada di sana, di antaranya Utsman bin Mazh'un dan
para sahabatnya. Mereka bercerita bahwa seluruh
penduduk Mekah telah masuk Islam dan shalat ber-
sama Rasulullah Mereka juga menerima informasi
tentang bersujudnya al-Walid ibnul Mughirah pada
tanah yang ada di telapak tangannya. Mereka ber-
cerita bahwa kaum muslimin menjadi aman di Mekah.
Mereka pun bergegas pulang.

Sungguh Allah menghapus apa yang dimasuk
kan setan. Dia menguatkanayat-ayat-Nya dan me
meliharanya darikebohongan. Diaberfirman, "I(nmi
tidnk mengutus sebelum knmu seorang rasul pun d.an

tidnk (puk) seorang nabi.'Setelah Allah menerang-
kan bahwa Dia telah menguatkan Al-Qur'an dan
membebaskannya dari persajakan setan, kaum
musyrikin spontan kembali kepada kesesatan dan
permusuhannya terhadap kaum muslimin, bahkan
semakin keras lagi.

Masih ada beberapa riwayat yang lebih berani
melakukan rekayasa dan pengaitan ucapan al-
glwraniqkepada Rasulullah Mungkin riwayat ini di-
suguhkan karena keinginan pembuatrya unfuk me
nyenangkan dan menjilat kaurn Quraisy.

Sejak dini riwayat-riwayat itu terbantah, apalagr
sampai meluas, karena kemaksuman Nabi saw. dan
keterpeliharaan Al-Qur'an dari penipuan dan peng-
ubahan. Apalagi redaksi surah itu sendiri cukuplah
unfuk membantah riwayat tersebut dengan telak.
Redaksi ayat difokuskan untuk melemahkan akidah
kaum musyrikin ihwal kehrhanan dan mitos mereka
ihwal hrhan tersebut. Jadi, sama sekali tidak mung-
kin memasukkan dua kalimat di atas ke dalam redaksi
surah, walaupun ada orang yang berkata, "Setan
memasukkan kedua kalimat itu ke pendengaran
kaum musyrikin, tidak ke pendengaran kaum mus.
limin."

Kaum musyrikin itu adalah orang Arab yang
mampu mengapresiasi bahasanya. Tatkala mereka
menyimak dua kalimat itu dan sesudahnya men-
dengarayat, "Apalmh (patut) untuklwmu (annfl kkf
laki dan untuk Allah (anak) wanita. Yang demikian
itu tentulnh suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak
hin hnnyakh namn-tpmn yang lumu dnn bapak-bapak
lrnmu mmgada- adalanny a. Alkh tidak menurunknn
suatu luterangan pun untuk (menyembah)nya. " Se-
telah itu mereka mendengar ayat, "Sesungguhnya
lrang-zrang yang tiada beriman kepada kehidupan
alrhirat, merela bmar-benar menamaknn malaikat itu
dtngan namn wanita. Dan mnekn tidnk mempunyai
sesuatu pengetahuan pun tmtang itu. Mnekn tldnk ktn
hnny alah mengikuti pnsangkaan sednng sesungguhny a
persangknan itu tiada berfaedah sedikitpun terhndap
luberutran."Sebelumnya mereka men dengar,'Dan
berapa banyaknya malaiknt di langit, ry@at merekn

sedikitpun tidak bnguna kecuali sesudahAllnh meng-
i$nkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai-
(Nyo).'"Tatkala mereka mendengar redaksi se-
macam ini, maka mereka tidak akan bersujud ber-
sama Rasulullah sebab wacana itu tidak meng-
indikasikan perintah bersujud.

Dalam konteks ihr, tidak ada pujian terhadap tuhan
mereka dan tidak ada penegasan bahwa syafaat
mereka dapat diharapkan. Kaum Quraisy itu tidak-
lah sedungu orang{rang yang menciptakan riwayat
al-ghnraniqyang kemudian diterima oleh para orien-
talis dengan pretensi tertentu atau karenake-tidak-
tahuan.

Dengan demikian, bersujudnya kaum muslrikin
bukan karena hal itu, dan kembalinya kaum Muha-
jirin dari Habasyah bukan karena itu pula, sebab
mereka kembali lagi ke Habasyah bersama yang
lain. Pada riwayat itu tidak ada unsur yang mene.
guhkan kembalinya kaum Muhajirin, kemudian
mereka kembali ke Habasyah bersama yang lain.
Perintah sujud inilah yang kita tentang dalam
konteks ini.

Kami pernah menelaah kemungkinan alasan yang
membuat mereka bersujud. Tbrbetik dalam pikiran-
ku bahwa sujud ihr mungkin tidak pernah terjadi.
Riwayat itu diciptakan hanya untuk memberi-kan
alasan kembalinya kaum Muhajirin dari Habasyah
setelah dua atau tiga bulan menetap. Perintah sujud
itu perlu ditelaah. Tatkala memikirkan masalah ini,
kami memperoleh pengalaman pribadi yang khas
seperti yang telah kami isyaratkan di atas.

Ketika kami berbincang pada malam hari, tiba-
tiba kami mendengar orang yang membaca A1-
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Qur'an dari dekat. Dia membaca surah an-Najm.
Pembicaraan kami pun dihentikan guna menyimak
dan mendengarkan Al-Qur' anul-Karim. Suara qari
sangat menyentuh. Dia membacanya dengan tartil
dan baik.

Perlahan-lahan kami larut dalam bacaannya larut
ke dalam kalbu Muhammad saw. tatkala beliau me-
lakukan perjalanan ke al-Mala'ul A'la Kami me-
nyertainya tatkala beliau melihatJibril dalam sosok
asli malaikat seperti yang diciptakan Allah. Tatkala
manusia merenungkan dan membayangkan peris-
tiwa menakjubkan dan mencenganskan itu; tatkala
kami menyertai beliau dalam perjalanan angkasawi
yang cepat; tatkala kami berada di Sidratul Muntaha
danJannatul Ma'wa, maka kami dapat menyertai-
nya selaras dengan kadar khayalan dan pandangan
kami; selaras dengan daya indrawi dan perasaan
kami. Kemudian rasa itu menelusuri kebohongan
mitos kaum musyrikin seputar malaikat, penyem-
bahannya, kedudukannya sebagai anak, dan jenis-

nya sebagai wanita, hingga ilusi.ilusi khurafat yang
menggelikan, yang langsung sirna pada sentuhan
pertama.

Aku berdiri di depan alam manusiayang tumbuh
dari bumi. Aku berdiri di depan janin yang ada dalam
perut ibunya, sedang ilmu Allah menguntit dan me-
liputinya.

Tubuhku terguncang di bawah sentuhan nada
yang bertubi.tubi pada bagian akhir surah kegaib-
an yang terhijab hanya diketahui Allah, sedangkan
amal yang tercatat tidak sirna dan terlupakan dari
perhifu ngan dan pembalasan. Semuanya bermuara
kepada Allah dari jalan mana pun yang ditempuh
oleh hamba. Maka, sekelompok orang menangis
dan sekelompok lagi tertawa. Sekelompok mati dan
sekelompok lagi hidup. Nuthfah beroleh jalan dalam
kegelapan. Ia melangkahkan kakinya dan mencuat-
kan segala misterinya. Tiba-tiba nuthfah menjadi
laki-laki dan wanita; tiba-tiba ada kehidupan yang
lain; ada puing-puing kaum terdahulu; ada pen-
duduk al- Mu'taf.knh yurg dibenamkan.

Aku menyimak suara peringatan terakhir men-
jelang bencana yang melumatkan segalanya,

"Ini a.dalnh seorangpemberi pningatan di antarapem-
beri-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Telah

dekat terjadinya hari Kiamat. Tidak ada yang aknn
menyatakan terjadinya hari itu selain Allah." (atr-
Najm:56-58)

Tibalah pekikan terakhir. Lunglailah seluruh
tubuhku di depan celaan yang menakutkan,

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pem-
beritaan ini dan knmu mentertawaknn dnn tidak me-

nangis, s edang knmu melengahknn (ny a) ? " (an-Nailr,l.z

5e-61)

Ketika aku mendengar ayat62, 'Makn bersujud-

lah kepada Allah dan sembahlah (Dia)", getaran
dahsyat itu telaHmerambat ke dalam kalbuku dan
ke seluruh persendianku. Getaran itu meruntuh-
kan seluruh jiwa dan ragaku sehingga aku tak
kuasa melawannya. Maka, seluruh fu buhku gontai
dan aku tidak kuasa menegakkannya; tidak kuasa
membendung air mata yang mengalir deras; tidak
kuasamenahannya dengan segalaupaya dan cara.

Pada saat itulah aku memahami bahwa peristiwa
sujud tersebut memang benar dan bahwa alasannya
mudah saja. Alasan itu tersembunyi di balik ke-
kuatan Al-Qur'an yang menakjubkan dan di balik
irama yang mengguncangkan pada konteks surah
ini. Saat ihr bukanlah pertama kalinya aku membaca
dan mendengar surah an-Najm. Namun, kali ini
surah itu memberikan pengaruh demikian kuat,
sehingga responku seperti itu. Itulah rahasia Al-
Qur'an. Di sana ada saat-saat khusus yang tersaji,
tetapi tidak dapat ditunggu-tunggu, di mana sebuah
ayat atau surah mendapatkan respons dan mem-
berikan sentuhan yang menembus ke dalam kalbu
dengan segala kekuatan dan pengaruhnya, se-

hingga terjadilah kasus semacam itu.
Saat-saat semacam itulah yang menyentuh kalbu

seluruh hadirin pada hari yang sama. Ketika Mu-
hammad saw. membaca surah ini dengan segenap
jiwa-raganya, dengan melarutkan seluruh pengalam-

an pribadinya selama ini, dan dengan mencurahkan
segenap kekuatan yang terkandung dalam surah
tersebut melalui lantunan suara Muhammad saw.

ke urat syaraf telinga para pendengar, lalu fubuh
mereka bergetar dan mendengarkan, "Makn ber-

sujudlah leepada Allah dan sembahlah (Dia)."Ke-
mudian Muhammad dan kaum muslimin bersujud,
maka bersujudlah kaum musyrikin.

Ada yang mengatakan, "Anda telah mengana-
logikan momen dan pengalaman pribadiAnda sen-
diri dengan peristiwa di atas, sedang Anda sendiri
seorang muslim dan meyakini Al-Qur'an serta ia
memiliki pengaruh yang tertentu terhadap diri Anda.
Adapun mereka merupakan kaum musyrikin yang
menolak keimanan dan Al-Qur'an."

Namun, ada dua pandangan dan pertimbangan
untuk menghadapi pernyataan ini.

Pertama, orangyangmembaca surah itu adalah
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Muhammad saw., seorang nabi yang menerimaAl-
Qur'an ini secara langsung dari sumbernya. Beliau
hidup dan bergaul dengannya serta mencintainya
hingga langkahnya terasaberat jika ada orangyang
membaca Al-Qur'an di rumahnya, lalu berdiri di
ambang pinfu guna menyimaknya hingga selesai.

Dengan surah ini sendiri beliau bergaul beberapa
saat di al-Maln'ul A'ln larut dalNn surah ini bersama
Ruhul Amin yang dilihabrya dalam bentuknya yang

asli. Adapun aku mendengarkan surah ifu dari se-

orang pembaca. Perbedaan antara keduanya, tenfu
saja sangat jauh.

Kedua, kalbu kaum musyrikin itu masih me-
miliki getaran dan guncangan, sehingga mereka
suka menyimakbacaan Muhammad saw. Namun,
keingkaran yang dibuat-buat itulah yang meng-
halangi mereka untuk melakukan pengakuan. Dua
hadits berikut ini membuktikan adanya debaran
dalam qalbu mereka.

Di dalam biografi Utbah bin Abu l-ahab, Ibnu
Asakir meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin
Ishak, dari Utsman bin Urwah, dari Ibnu az-Zubat,
dari ayahnya, dari Hanad IbnulAswad bahwaAbu
lahab dan putranya, Utbah, tengah bersiapsiap
berangkat ke Syam. Setelah siap, Utbah berkata,
"Demi Allah, sungguh aku akan menemui Mu-
hammad; sungguh aku akan menodaiTuhannya."
Dia pun berangkat hingga tiba di rumah Nabi saw.

Dia berkata, "Hai Muhammad, ayahku ingkar ke-
pada yang deknt lnlu semnkin delmt, hingga sejarak dua

busur atau lebih dekat lngi. "Nabi saw. bersabda, 'Ya
Allah, kirimkanlah kepadanya salah seekor anjing-
Mu."

'Utbah pun kembali seraya menemui ayahnya.
Ayahnya berkata, "Anakku, apayang kau katakan
kepadanya?" Dia menceritakan apa yang telah di-
katakannya. Ayahnya bertanya, 'Apa yang dikata-
kannya kepadamu?" Anaknya menjawab, "Dia ber-
kata YaAllah, kirimkanlah kepadanya salah seekor
anjing-Mu."' Abu lahab berkata, "Demi Allah, anak-
ku, kamu takkan selamat dari doanya."

Keduanya berangkat ke Syam. Ketika tiba di
Abrah, mereka singgah di kuil seorang rahib. Rahib

berkata, "Hai orang Arab, apa gerangan yang mem-
bawamu singgah di negeri ini, di mana singa ber-
keliaran layaknya domba?" Abu lahab menjawab,
"Kalian mengetahui usiaku yang sudah tua dan hak-
ku. Sesungguhnya orang itu telah mendoakan buruk
kepada anakku dengan suatu doa. Demi Allah,
anakku takkan selamat dari doanya. Tumpukkan-
lah harta benda kalian di kuil ini untuk memagari

anakku dan hamparkanlah penutup di atas anakku."
Orangorang pun melakukannya. Tiba-tiba datang-

lah singayang kemudian mencium bau tubuh me
reka. Namun, ia tidak menemukan apa yang hen-
dak diterkamnya. Tiba-tiba ia meloncat ke tum-
pukan barang, lalu mencium bau tubuhnya, ke-
mudian menyerang4ya sekaligus sambil menekuk
lehernya. Abu Lahab bergumam, "Aku tahu bahwa
tiada seorang pun yang dapat terlepas dari doa
Muhammad."

Itulah cerita pertama yang tokohnya adalah Abu
lahab. Dia sangatmemusuhi Muhammad saw., mem-
bencinya, dan menyerang dirinya berikut rumahnya,
dan yang didoakan di dalam Al-Qur'an surah al-
lahab, "Binasalah ludua tangan Abu Lahab dan se-

sungguhnya di"a aknn birnsa. Tinnkkh berfaednh lepadn-
nya lmrta bend"anya d"an apa yang ia usahaknn. Kelnk
din aknnmnsuk kz dnkm apiyangbergejolnk. Dan (begilu

puk) kterinya, pembawa knyu bakar. Yang dj lehernla
ada tnli dari sabut."Itulah perasaannya yang hakiki
terhadap Nabi Muhammad saw. dan perkataannya.
Itulahgetaran hati dan persendiannya tatkala meng-
hadapi Muhammad yang mendoakan buruk kepada
anaknya.

Hadits kedua pelakunya adalah Utbah bin Abi
Rabfah. Kaum Quraisy mengutusnya supaya me-
nemui Muhammad sa\M. guna membicarakan agar
beliau menahan diri dari apa yang telah mencerai-
beraikan kaum Quraisy dan yang telah mencela
tuhan mereka. Maka, imbalan dari mereka untuk-
nya ialah harta, kedudukan, danwanita.

Setelah'Utbah menyampaikan tawarannya, Rasu-

lullah bersabda, "Hai Abul Walid, apakah sudah se-

lesai?" Ia menjawab, 'Ya." Nabi bersabda, "Dengar-
kan aku!" Jawabnya,'Ya, aku akan melakukannya."
Nabi bersabda,

'Dengan menyebut nama All"ah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Pengasih. Haa miim. Diturunkan dari
(nhnn) YangMah"a Pemurah lagi Mahn Penyayang.

Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan

dal^am bah^osa Arab, untuk knum yang mengetnhui, y ang
membawa berita gembira dan yang membawa pe-
ringatan, tetapi lcebanyakan mereka berpaling (dari-
padanya); makn merekn tidak (mau) mendengarknn."
(Fushshilat: 1-4)

Kemudian beliau melanjutkan bacaannya hingga
sampai pada ayat 13, 'J[ika mereka berpaling maka
knn-knnlnh, Aku tel.ah mempuingatknn knmu drngan
petir, seperti petir yangmenimpa knum 'Aad dan knum
7]amud."'
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Pada saat itulah Utbah menghambur untuk me-

megang bibir Nabi saw. sambil berkata, "Kiranya

engkau berhenti, demi hubungan kekerabatan."
Dia kembali kepada kaum Quraisy seraya mengisah-

kan apa yang dialaminya seraya menambahkan,
"Kalian tahu bahwa apabila Muhammad mengata-
kan sesuatu, dia tidak pernah berdusta. Aku kha-
watir kalian ditimpa azab."

Ihrlah perasaan seseorang yang belum lagi masuk
Islam. Kegugupannya sangat jelas. Meskipun dia

ingkar dan congkak, pengaruh itu tampak pada diri-
nya.

Jika orang semacam itu mendengar surah an-
Najm dari Muhammad saw., sangatlah mungkin
menohok hatinya yang menimbulkan sedikit res-
pons dan dia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri
dalam menghadqpi surah itu. Mereka dikuasai de-

ngan Al-Qur'an ini, lalu mereka bersujud bersama
orang{rang yang bersuju dtmpa ghnraniq dmtanpa
riwayat para pembual. 1
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t+#:,y&3r*fs*k#;tie
*$;Nee+6c#i,*c
'Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah ter-
belah bulan. (l)Jika mereka melihat zuahr tanda
(mukjizat), mereka berpaling dan berkatar'(Ini
adatah) sihir yang terus-menerus.' (2) Dan me-
reka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa
nafru mereka, sedang tiap-tiap umsan telah ada
ketetapannya- (3) Sesungguhnya telah datang
kepada mereka beberapa kisah yang di dalam-
nya terdapat larangan (dari kekafiran). (4) Itulah
zuatr hilqrnh yang sempurna, maka peringatan.
peringata^n itu tiada berguna (bagi mereka). (5)

Ma.ka, berpalinglah kamu dari mereka- (hrgat
lah) haxi (ketika) seorang penyeru menyeru
kepada sesuaur yang tidak menyenangkan (hari
pembalasan) (6) sambil menundukkan pandang-
an-pandangan mereka keluar dari kuburan
seakan-akan mereka belalang yang beterbang-
an. (7) Mereka datang dengan cepat kepada
penyeru itu. Orang-orang kafir berkatar'Ini
adalah ha^ri yang beral' (8) Sebelum merekao
telah mendustakan (pula) kaum Nuh, maka
mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan
mengataka"n, DDia seorang gila dan dia sudah
pernah diberi ancaman' (9) Ivlakq dia mengadu
kepada Tbhannya, 'Aku ini adalah orang yang
dikalahkan, oleh sebab ihr tolonglah (aku).' (tO)

Ivlak4 Kami bukakan pinhr-pinur langit dengan
(menurunkan) air yang tercurah. (11) Kami
jadikan bumi memancarkan mata air-mata air,
maka bertemulah air-air ihr untuk satu urusan
yang sungguh telah ditetapkan. (12) Kami
angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari
papan dan paku (13) Yang berlayar dengan
pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-
orang yang diingka^ri (Nuh). (14) Sesungguhnya
telah Kamijadikan k"p"I itu sebagai pelajaran,
maka adakah orang yang mau mengambil
pelajaran (15) I\dak4 alangkah dahsyafirya azab-
Ku dan amcannan-ancaman-Ku. (16) Sesungguh-
nya telah Kami mudahkan Al-Qg"'at unhrk
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil
pelajaran? (17) Kaum'Aad pun telah mendusta-
kan (pula). Makq alangkah dahsyabrya azab-
Ku dan ancarnan-ancaman-Ku. (18) Sesungguh-
nya Kami telah mengembuskan kepada mereka
angin yang sa^ngat kencang pada hari nahas
yang terus-menerus, (19) yang menggelimpang-

kan manusia seakan-akan merekapokok korma
yang tumbang. (ZO) Makq betapakah dahsyat-
nya azab-l(u dan ancaman-ancaman-Ku. (21)

Sesungguhnya telah Kami mudalrkan AI-Q*-*
untuk pelajaran, maka adakah orang yang
mengambil pelajaran? (22) Kaum Tsamud pun
telah mendustakaa :rnc.uniur-anqunan (itu). (23)

Maka, mereka berkatar'Bagaimana kita akan
mengikuti saja seorang manusia (bia"a) di antara
kita Sesungguhnya kalau kita begitu, benar-
benar berada dalam keadaan sesat dan gila-
(2a) Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya
di antara kita? Sebenarnya dia adatah seorang
yang amat pendusta lagi sombong.' (25) Kelak
mereka akan mengetahui siapakah yang se-

benarnya amat pendusta lagi sombong. (26)

Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta
betina sebagai cobaan bagi mereka, maka
tunggulah (d"dakarr) mereka dan bersabarlah.
(27) Beritakanlah kepada mereka bahwa se-

sungguhnya air itu terbagi antara mereka (de-

ngan unta bebra rnr); tiap-tiap glitat minum
dihadiri (oleh yang punya gliran). (28) Maka,
mereka memanggil kawannya, lalu kawannya
menangkap (unta ihr) dan membunuhnya (29)

Alangkah dahsyatrya azab-Ku dan ancaman-
ancaman-Ku. (30) Sesungguhnya Kami me-
nimpaka^n atas mereka sahr suara yang keras
mengguntur, maka jadilah mereka seperti
rumput-rumput kering (yang dilarmpulkan oleh)
yang punya kandang binatang. (31) Sesungguh-
nya telah Kami mudahkan AI-Qur-an untuk
pelajararL maka adakah orangya.ngmau meng-
ambil pelajaran? (32) Kaum Luth pun telah men-
dustakan ancarnan-ancarnan (Nabinya). (33) Se-

sungguhnya Kami telah mengembuskan kepada
mereka angin yang membawa batu-batu (yang
menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Me-
reka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar
menyingsing, (3a) sebagai nikmat daxi Kami.
Demikianlah Kami memberi balasan kepada
orang-orang yang bersyukur. (35) Sesungguhnya
dia (Luth) telah memperingatkan mereka akanr
azab-azab Kami, maka mereka mendustakan
ancaman-ancaman itu. (36) Sesungguhnya
mereka telah membujuknya (agar menyerah-
kan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami
butakan mata mereka- Ivlakq rasakanlah azab-
Ku dan ancarnan-ancaman-Ku. (37) Sesungguh-
nya pada esok harinya mereka ditimpa azab
yangkekal. (38) Maka, rasakanlah azab-Ku dan
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.ulqunrln-ancanan-Ku. (39) Sesungguhnya telah
Kami mudahkan Al-Qur-an unhrk pelajaran'
maka adakah or.urg yang mengambil pelajaran?
(40) Sesungguhnya telah datang kepada kaum
Fir'aun anqunan-ansunan. (41) Mereka men-
dustakan mukjizat-mukjizat Kami semuanyq
lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang
Mahaperkasa lagi Mahakuasa. (a2) Apakah
orang{rang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih
baik dari mereka itr4 atau apakah kamu telah
mempunyai jaminan kebebasan (dari azab)
dalam Kitab-kitab yang dahulu? (a3) Atau
apakah mereka mengata.kaJq "Kami adalah satr
golongan yang bersatr yang pasti menangP (44)

Golongan itr pasti aferl dikafahkan dan mereka
a"kan mundur ke belakang. (45) Sebenarnya hari
kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada
mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
pahfl (46) Sesungguhnya orang-orang yang
berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan
dalam neraka- (a7) (Ingatlah) pada hari mereka
diseret ke neraka atas muka mereta. (Ditarakart
kepada mereka)r'Rasakanlatr sentuhan api
neraka-' (48) Sesungguhnya Kami menciptakan
segala sesuatu menurut ukuran. (49) Dan'
perintah Kami hanyalah sahr perkatan seperti
kejapan mata- (50) Sesungguhnya telah Kami
binasakan or:rng yang serupa dengan kamu.
Maka, adakah orang yang mau mengambil
pelajamn? (51) Segala sesuatr yangtelah mereka
perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. (52)
Dan" segala (urusan) yang kecil maupun y.rng
besar adalah tertulis. (53) Sesungguhnya orang-
orangyangbertakwa inr di dalam taman-tama"n
dan sungaisungai (54) di tempat yang disenangi
di sisi (Ttrhan) Ya"ng Maha Berkuasa." (55)

Pengantar
Surah ini, dari awal hingga akhir, merupakan se

rangan yang keras, menakutkan, dan mengejutkan
kalbu orangorang yang mendustakan peringatan.
Pada saatyang sarn, surah itu pun secara mendalam
dan kuat menenteramkan kalbu orangorang yang
membenarkannya. Surah ini terbagi ke dalam be-

berapa episode yang berkesinambungan. Setiap epi-
sode menggambarkan salah safu arenapenyiksaan
atas kaum pendusta. Redaksi penutup bagian per-
tama surah menyenfuh perasaan manusi4 menekan-
nya, dan mengguncangkannya. Allah berfirman,
'Malm, alnngknh daltsyatnya aub-Ku dan ancaman-

aruaman-Ku. " Setelah ditekan dan diguncang, Allah

melepaskannya lalu berfirman, "Sesungguhny a te lnh

Knmi mudnhknn Al- @Li an unnk p ektj aran, mr*n adn-

knh orang yang mengambil pelajaran?"
Isi surah ini secaratematis juga tersaji dalam ber-

bagai surah Makkiyyah. Isinya itu merupakan salah

satu pemandangan kiamatyang tersaji pada bagian
permulaan dan bpsian akhir surah. Di antara bagian
awal dan akhir disajikan dengan cepat reruntuhan
kaum'Aad, Tsamud, kaum I-uth, dan Fir'aun dan

kelompoknya. Semua itu merupakan topik-topik
yang disajikan dalam berbagai surah Makkilyah
secara variatif.

Namun, topik-topik ini sendiri disajikan dalam
surah ini secara khas dan dihiasi dengan atribut baru.
Tbpikitu disajikan dengankeras, kencang, tegas, dan

tajam. Sehingga, melimpahkan ketakutan, menebar-
kan kengerian, serta menyelimuti keadaan dengan
kehancuran, keterkejutan, dan kekhawatiran.

Suahr hal yang sangat khas pada redaksi surah
ialah bahwa setiap bagian surah menggambarkan
episode azab yang menakutkan, cepal menggoyah-
kan, dan menyedihkan, yang dapat dilihat oleh para
pendusta. Seolaholah mereka melihat dirinya sen-

diri pada episode ihr dan merasakan sabetan cambuk-
nya. Jika episode itu berakhir, mereka segera men-
jerumuskan dirinya yang goyah dan duka ke dalam
episode baru yang lebih menakutkan dan mengerikan.

Demikianlah seterusnya hingga selesai tujuh episode
dalam atmosferyang mengejutkan dan mencekik.

Kemudian muncullah pemandangan terakhir
surah. Ternyata ia berada dalam atmosfer lain yang
memiliki naungan lain pula. Tiba-tiba muncul ke-
selamatan, ketenteraman, dan ketenangan. Itulah
panorama kaum muttaqin,

"Sesungguhnya zrang-zrang y ang brrtalala itu di dalnm
taman-taman dan sungaitungai, di tempat yang di-
senang'i di sisi (Tuhan) Yang Mafut Berkuasa." (aI-

Qamar: 54-55)

Panorama ini berada di tengah-tengah ketakutan
yang mencekam, keterkejutan yang menggoncang-
kan, dan azabyang menghinakan para pembual,

"(Ingatlnh) padn h"ari mnelw disuet le nsraka zJos mukn
msrekn. @ikntalan kepa.d.a mnekn), 'Rnsaknnl^ah sen-

tuhnn api nuaktt."'(al-Qamar: 48)

Alangkah bedanya kedua tempat itu!Alangkah
berbedanya dua panorama itu!Alangkah bedanya
kedua kedudukan itu! Alangkah kontrasnya kedua
kaum itu! Dan, alangkah kontrasnya dua tempat
kembaliitu!
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Kehancuran Musuh-Musuh Rasulullah
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*yii-tii''I-{J3;;uiJt&'
'Iil"ah dzkat (datangnya) saat itu dan telah terbelah

bulnn.Jila mereka mdihnt suatu nndn (mukjiznt), me-

relrn b npaling dnn b n lcan,' (Ini adnlnh) sihir y ang tnus -

nzencrus.' Mnela mmdustalcan (Nabi) dnn mmgikuti
lnwa nnfu mnekn, sednng tiap-tinp un6an tekh ada
letenpannya. Sesunggularya tzlnh dntnng lupada merekn

bebaapa kisalryngdi dnlnmnya tndnpat lmangan (dnri
lukafran). Itul.ah suatu hikmah yang snnpurna, m.alm

pningatan-pningatan itu tin"dn bngun"a (bagi mtreka)
Makn, bnpalinglah lcamu dnri merelw. (Ingatkh) hnri
(letil(n) seorangpenyeru mmleru l"pod" sesuatu yang
tidak rnenyenanglwn (nri pembakuan) sambil me-

nundukiknn pandnngan-pandnngan. Mnekn luluar dnri
kub uran s eaknn - alan mne la b e lnlnng y ang b etub angan.

Maela dnnng dcngan apat ktpodo p nry nu itu. Orung-

orang lafr bnlata, 'Ini adalnh hnri yang berat."'(aI-

Qamar:1-8)

Inilah pendahuluan yang cemerlang dan ber-
pengaruh besar terhadap munculnya suafu peris-
tiwa di alam raya serta menyegerakan peristiwa rak-
sasa yang tidak tertandingi oleh peristiwa besar
alam mana pun,

'lfelnh dzkat (dnnngnya) saat itu dan telah terbelah

bulnn."(al-Qtmar: l)

Duhai penyegeraan! Duhai berita! Mereka telah
melihat peristiwa pertama dan kini mereka tinggal
menanti peristiwa akbar. Riwayat tentang terbelah-
nya bulan dan orang fuab yang melihat saat ter-
belahnya bulan merupakan berita yang mutawatir.
Semua riwayat itu sepakat dalam menetapkan ter-
jadinya peristiwa itu, walaupun berlainan tatkala
menerangkan sifatnya, baik secara rinci maupun
global.

Inilah riwayatAnas bin Malik. Imam Ahmad me
ngatakan bahwa Mu'ammar menceritakan dari

Qatadah, dari Anas bin Malik bahwa penduduk
Mekah meminta Nabi saw. menampilkan suatu
mukjizat. Maka, terbelahlah bulan di Mekah dua
kali, lalu beliau bersabda, 'Telah deknt (datangnya)
sant itu dan telah terbelah bulan."

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin
Abdul Wahab mengeritakan dari Basyar ibnul-
Mufadhdhal, dari Sa'id bin Abi Urwah, dari
Qatadah, dari Anas bin Malik bahwa penduduk
Mekah meminta kepada Nabi saw. agar dia mem-
perlihatkan sebuah mukj2at kepada mereka. Maka,
beliau memperlihatkan kepada mereka bulan ter-
belah menjadi dua hingga tampak di kiri dan kanan
Bukit Hira. Hal senada dikemukakan pula oleh
Syaukhani melalui jalur periwayatan lain dari
Qatadah, dariAnas.

Ini adalah riwayat Jubair bin Muth'im. Imam
Ahmad mengatakan bahwa Muhammad bin Katsir
dari Sulaiman ibnu Katsr, dari Hishin bin Abdur-
rahman, dari Muhammad binJubair bin Muth'im,
dari ayahnya bahwa bulan terbelah pada masa
Rasulullah hingga ia menjadi dua bagian. Sebagian
berada di atas gunung ini dan sebagian lagi berada
di atas gunung itu. Penduduk Mekah berkata,
"Muhammad telah menghipnotis kami!" Yang lain
berkata, 'Jika dia menghipnotis kita, dia tidak dapat
menghipnotis seluruh manusia." Redaksi ini hanya
diriwayatkan Ahmad melalui jalur ini.

Al-Baihaqi menyandarkan riwayatnya ke redaksi
di atas di dalam 'ad-Dal"a'ilmelalui jalur Muhammad
bin Katsir dari saudaanya, Sulaiman bin Katsir, dari
Hishin bin Abdurrahman. Juga redaksi ini di-
riwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Baihaqi dari ber-
bagai jalur lain juga dari Jubair bin Muth'im.

Ini riwayatAbdullah binAbbas. Al-Bukhari me
riwayatkan bahwa Yahya bin Katsir dari Bakar, dari
Ja'far, dari Arak bin Malik, dari Abdullah bin
Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas bahwa bulan
terbelah pad,a zaman Nabi saw. Redaksi ini di-
riwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim melalui
jalur lain dari Arak dengan sanad di atas yang
sampai ke Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Ibnu
Jarir melalui jalur lain yang sampai kepadaAii bin
Thalhah juga dari Ibnu Abbas, bahwa terbelahnya
bulan telah terjadi sebelum Hijrah. Bulan terbelah
hingga mereka dapat melihat kedua belahannya.

Al-Aufi juga meriwayatkan redaksi senada dari
Ibnu Abbas. Ath:Thabrani juga meriwayatkan de-
ngan sanad lain dari Akramah, dari Ibnu Abbas,
bahwa terjadi gerhana bulan pada zaman Rasu-
lullah. Orangorang pun berkata, "Dia menghipno

I
I
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tis bulan." Maka, diturunkanlah ayat, '1ilah dzknt
(datangnya) saat itu dan telah terbelnh bulan... (Ini
adnlnh) sihir yang teru-menerus."

Ini riwayat Abdullah bin Umar r.a-. Al-Hafi zh Abu
Bakar al-Baihaqi mengatakan bahwa Abu Abdullah
al-Haftzh dan Abu Bakar Ahmad ibnul-Hasan al-

Qadhi menceritakan dari Abu al-Abbas al-Asham,
dari al-Abbas bin Muhammad ad-Dauri, dari Wahab
bin Jarir, dari Syu'bah, dari al-Amasy, dar-i Mujahid,
dari Abdullah bin Umar. Sekaitan dengan "Telah
drknt (dntangnya) saat itu dan telah terbelnh bul.an'i..,
Abdullah bin Umar berkata, Terbelahnya bulan ter-
jadi pada masa Rasulullah. Ia terbelah menjadi dua:
belahan yang satu berada di atas gunung dan yarrg
satu lagi di belakang gunung. Ialu Nabi saw. ber-
sabda,"Ya Allah, persaksikanlah!" Hal senada di-
riwayatkan pula oleh Muslim dan Tirmidzi melalui
jalur dari Syu'bah, dari al-Amasy, dari Mujahid.

Ini adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Imam
Ahmad mengatakan bahwa Suffan menceritakan
dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Abi Umac
dari Ibnu Mas'ud bahwa bulan terbelah pada masa
Rasulullah menjadi dua bagian sehingga mereka
dapat melihatnya. I alu Rasulullah bersabda, "Per-
saksikanlah!" Hal senada diriwayatkan pula oleh
Bukhari dan Muslim dari hadits Su$/an bin Uyainah.
Keduanya juga meriwayatkan dari Hadits al-'Amas,
dari Ibrahim, dari abi Muammar Abdullah bin
Sakhbarah, dari Ibnu Mas'ud.

Al-Bukhari mengatakan bahwaAbu Dawud ath-
Thayalisi berkata dari Abu Awanah dari al-
Mughirah, dari Abi ad-Duha, dari Masruq, dari
Abdullah bin Mas'ud bahwa bulan terbelah pada
masa Rasulullah. Maka, kaum Quraisy berkata, "Ini
adalah sihir Ibnu Abi Habasyah." Mereka melanjut-
kan, "Uhatlah informasi apayang dibawa oleh para
pelancong kepadamu, karena Muhammad tidak da-
pat menyihir seluruh manusia." Ibnu Mas'ud me-
lanjutkan, "Datanglah para pelancong dan mereka
mengemukakan informasi yang sama." Al-Baihaqi
juga meriwayatkan redaksi yang mirip melalui jalur
lain dari Masruq, dariAbdullah bin Mas'ud.

Itulah beberapa riwayat mutawatir melalui be-
berapa jalur yang mengemukakan terjadinya peris-
tiwa itu dan ketentuan tempatnya, yaihr di Mekah.
Kecuali menurut riwayat yang tidak kami sebutkan,
yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa peristiwa itu
terjadi di Mina. Ketentuan waktunya yaitu pada
masa Nabi saw. sebelum beliau hijrah, juga keten-
tuan sifatnya-menurut mayoritas riwayat-bahwa
bulan terbelah menjadi dua. Hanya satu riwayat

yang menyatakan terjadinya gerhana bulzm. Dari
berbagai riwayat yang mutawatir ini dapaflah di-
tegaskan tempat, waktu, dan keadaan terbelahnya
bulan.

Itulah peristiwayang digunakan Al-Qur'an untuk
menghadapi kaum musyrikin pada saat itu. Tidak
ada riwayat yang menerangkan bahwa mereka
mendustakan peristiwa ini. Artinya, ia benar-benar
terjadi dalam bentuk yang sulit didustakan walau-
pun melalui perdebatan yang biasa mereka lakukan
terhadap ayat-ayat Allah manakala mereka me-
nemukan celah unfuk mendustakannya.

Menurut semua riwayat, kaum musyrikin hanya
mengatakan, "Muhammad telah menyihir kami."
Namun, mereka sendiri mencari informasi tentang
masalah itu dan akhirnya mereka mengetahui
bahwa ia bukanlah sihir. Jika Muhammad telah me
nyihir mereka, tentu dia tidak dapat menyihir para
pelancong yang ada di luar Mekah, yang juga me-
lihat dan menyaksikan peristiwa itu sehingga me-
reka dapat ditanya.

Pada riwayat di atas dikatakan bahwa kaum
musyrikin meminta Nabi saw. menunjukkan suatu
mukjizat Maka, terbelahlah bulan. Riwayat demi-
kian bertentangan dengan konsep nash Al-Qur'an
yang maknanya menegaskan bahwa Rasulullah
tidak diutus dengan membawa hal-hal luar biasa
seperti yang dibawa oleh para rasul sebelumnya
karena alasan tertentu. Allah berfirman,
"Sekali-lali tidalg ada yang menghal^angi Kami untuk
mengirimknn tandn-tnndn lelcuasann Kami lupadnmu
melainknn karma tanda-tanda itu telnh didustakan
oleh orang- orang terdnhulu.... " (al-Israa: 59)

Pengertian ayat ini ialah bahwa hikmah Allah
menghendaki peniadaan tanda-tanda kekuasaan
Allah yang luar biasa, sebab tanda itu didustakan
kaum terdahulu.

Setiap kali kaum musyrikin meminta Rasulullah
menampilkan mukjizat, beliau senantiasa men-
jawab bahwa persoalan itu berada di luar we-
wenangnya dan bahwa beliau hanyalah manusia
yang diutus sebagai rasul. Beliau mengembalikan
mereka kepadaAl-Qur'an dan menantang mereka
membuat tandingannya, karena ia merupakan
mukjizat agama ini. Allah ber fi rman,

"Katal<nnlnh, 'Sesungguhnya jika mnnusia dnn jin bu-
lampul untuk mnnbuat yang serupa Al- fuLf an ini, nis-
caya mnelm tidak aknn dapat membuat yang serupa
dnngan dia, seknlipun sebagian mnekn menjadi pem-
banru bagi sebaginn yang lnin.' Sesunggulnrya Kami tekh
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milgul"ang-ukng kzpadn m.anusi.a dnl.(tm Al- QLi an ini
tiap-tiap ftncam pcrumparnaan, tapi kebanyaknn ma-

nusia tidnk menyukni luanli mengingknri(nya). Dan
muektt berknta, 'Kami seknli-knli tidnk pumya lupadn-

mu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi
untuk knmi, atau knmu mnnpuny ai s ebuoh krbun kurma

dan anggur. Lalu, kamu alirlan sungai-sungai di alnh
lrzbun yang dnas alirannya, atau knmu jatuhknn lnngit
buluptng-luping atas lami, sebagaimnnn knmu kanlmn.
Atau, kamu dntangknn Alkh dnn mnlniknt-mnl^aiknt

b u hndnpan mula dmgan knmi, anu lmmu munpuny ai
sebuahrumnhd.ari erun, atau knmunaiklu l"angit. Dan,
lrnmi selali-lali tidnk aknn mempncayai kmaiknnmu
itu hingga knmu turunknn atas lami sebuah kinb yang

knmi bam.' Kanknnlnh 'Mahnsuci Tithnnku, bulranknh

aku ini hnny a seorang mnnusin yang nmjadi rasul. "' (aI-

Israa-: 88-93)

Riwayat yang mengatakan bahwa terbelahnya
bulan ifu sebagai pemenuhan atas permintaan kaum
musyrikin akan tanda kekuasaan yang luar biasa
sangatlah jauh dari konsepsi nash Al-Qur'an dan
dari tujuan risalah terakhir yang menyapa kalbu
manusia dengan Al-Qur'an semata berikut kan-
dungan mukjizatnya. I-alu, mengarahkan kalbu ini,
melalui jalan Al-Qur'an, kepada ayat-ayatAllah yang

terbentang pada diri dan alam semesta serta pada

aneka peristiwa sejarah. Adapun beberapa peristiwa

luar biasa yang terjadi melalui Nabi saw, sebagai-

mana dikemukakan dalam berbagai riwayat yang
sahih, adalah sebagai penghormatan Allah atas

hamba-Nya, bukan untuk mengokohkan kerasulan
Nabi saw.

Dengan demikian, kita menegaskan peristiwa
terbelahnya bulan dengan nash Al-Qur'an dan de
ngan beberapa riwayat mutawatir yang menentu-
kan tempat, waktu, dan sifat peristiwa itu. Kita me-

ngabaikan alasan yang dikemukakan oleh beberapa
riwayat karena menganggap cukup dengan isyarat
Al-Qur'an mengenai hal itu serta isyarat tentang
dekatnya waktu kiamat karena isyarat ini menyen-
tuh kalbu manusia supaya sadar dan merespons.

Karena itu, terbelahnya bulan merupakan ayat
kauniyah yang diarahkan Al-Qur'an kepada kalbu
dan pandangan manusia sebagaimana Al-Qur'an
senantiasa mengarahkannya kepada ayat-ayat
kauniyah yang lain. Al-Qur'an memandang heran
terhadap urusan dan sikap mereka dalam meng-
hadapi ayat itu sebagaimana ia memandang heran
atas sikap mereka terhadap ayat-ayatAllah lainnya
di alam semesta.

Hal-hal luar biasa yang bersifat spiritual kadang-

kadang mengejutkan kalbu anak-anak sekalipun
sebelum dia berkesiapan untuk memahami ayat-

ayat kauniyah yang stabil dan abadi; sebelum dia
terpengaruh oleh keadaannya yang tenang dan
kokoh. Segala keluarbiasaan yang muncul pada
para rasul, sebelum mereka mencapai kedewasaan
dan kematangan sqbagai manusia, maka di alam
semesta terdapat tanda yang lebih besar dan agung
daripadakeluarbiasaan itu, walaupun ayat itu tidak
mempengaruhi spirituai sejak dini seperti pe-

ngaruh yang diberikan oleh keluarbiasaan tadi.
Kita andaikan bahwa terbelahnya bulan merupa-

kan suatu keluarbiasaan, maka sesungguhnya bulan
ifu sendiri merupakan tanda yang lebih besar ka-

renaukuran planet ini, posisinya, bentuknya, karak-
teristiknya, manzilahnya, perputarannya, aneka
dampaknya terhadap kehidupan bumi, serta keber-
adaannya di angkasa raya yang tanpa tiang. Inilah
tanda kekuasaan yang besar, tetap, abadi, dan men-
cengangkan pandangan dan kalbu, baik posisinya

maupun naungannya. Iaberada di depan rasa seraya

membuktikan kekuasaan penciptaan yang sulit di-

ingkari kecuali oleh pengingkar dan peragu.

Al-Qur'an tampil untuk menyertai kalbu manusia
dalam menghadapi seluruh semesta ini berikut
ayat-ayatAllah yang stabil dan kokoh di dalamnya.
Setiap saat, bukan hanya sekali dan bukan pada

waktu tertentu saja, Al-Qur'an mengantarkan ma-

nusia ke jagat raya ini dan kepada ayat-ayat Allah
yang terdapat padanya. Ayat itu dapat disaksikan
oleh generasi manirsia di tempat tertentu.

Seluruh alam semesta merupakan wahana peng-

amatan dan perenun gan ayat-ayatAllah yang tiada
habisnya, tak akan sirna, dan tak akan lenyap. Se-

mua alam semesta merupakan ayatAllah, baik yang

kecil maupun yang besar. Setiap saat kalbu manusia
diseru untuk menyaksikan aneka keluarbiasaan
ayat-Nya yang stabil dan abadi; dan untuk men-
yimak kesaksiannya yang rinci dan jelas. Juga untuk
menyimak aneka keajaiban penciptaan yang me-

nyenangkan, yang memadukan keindahan dan
kesempurnaan, dan yang membaurkan gejolak
kedahsyatan dan ketercengangan dengan peng-

alaman keimanan dan kepuasan yang menenteram-
kan lagi mendalam.

Pada permulaan surah ditampilkan isyarat ihwal
dekatnya kiamat dan terbelahnya bulan sebagai
ritone yang menggetarkan kalbu manusia dengan
kuat. Dia tengah menunggu kiamat yang sudah
dekat, merenungkat ayat-Nya yang pasti terjadi, dan

membayangkan aneka peristiwa kiamat yang me
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libatkan peristiwa alam yang diihat oleh manusia
melalui ritme yang berpengaruh ini.

Ihwal dekatnya kiamat, Imam Ahmad meriwayat-
kan bahwa Hasan menceritakan dari Muhammad
bin Muthawwif, dari Abi Hazim, dari Sahl bin Sa'ad,

bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, 'Aku di-
utus sedangjarak antara aku dan kiamat seperti ini."
Beliau berisyaratdengan jarak antara ujung telunjuk
dan jari tengah.

Meskipun hari yang dijanjikan lagi mengerikan
itu sudah dekat, peristiwa alam semesta yang meng-
getarkan akan segera terjadi, dan ayat-ayat Allah
yang mereka lihat dalam berbagai benhrk telah di-

bentangkan, kalbu mereka tetap ingkar, dan ber-
cokol dalam kesesatan. Juga tidak terpengaruh oleh
ancaman sebagaimana tidak terpengaruhnya kalbu
mereka dengan ritme ayat yang banyak dan me-
madai sebagai nasihatdan pencegah dari pendustaan,

'Jikn merekn melihat suatu tanda (mukjiaat), merekn

berpaling dan berknta, '(Ini adalnh) sihir yang terus-

mencrus.' D an merekn mendustalan (Nabi) dan meng-

ikuti hnwa nnfu muekn, sedang tiap -tiap urusan telnh

ada lutetapannya. Sesungguhnya telnh datang kepada

mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat
lnrangan (dari keknfran). Itutnh suatu hilcrnah yorg
sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada ber-

guna (bagi mereka)." (al-Qamar: 2-5)

Mereka berpaling seraya berkata, "Dia telah
menyihir kami, "padahal mereka melihat tanda
kekuasaan Allah melalui terbelahnya bulan. Inilah
sikap mereka terhadap ayat Al-Qur'an. Mereka
berkata, "Al-Qur'an merupakan sihiryang mem-
pengaruhi." Inilah ucapan yang senantiasa ter-
lontar setiap kali mereka melihat ayatAllah. Tat-
kala ayat disajikan bertubi-tubi dan berkesinam-
bungan, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang
terus menerus, tiada henti", seraya berpaling dari
merenungkan karakteristik dan hakikat ayat itu.

Juga berpaling dari makna dan pembuktiannya.
Mereka telah mendustakan ayat-ayatdan pem-

buktiannya. Mereka mendustakannya karena mem-
perfurutkan hawa nafsunya tanpa bersandar pada

huijah, tanpa kecenderungan kepada dalil, dan tanpa

merenungkan kebenaran yang kokoh dan ada pada

setiap perkara yang ada di sekelilingnya.

"... Sednng tiap -tinp urusan tekh adn kztenpannya. " (aI-

Qamar:3)

Setiap perkara yang ada di alam raya ini telah
menempati posisinya. Setiap perkara berada pada

tempatnyayangkokoh, yang tidakakan goyah dan

takkan bergeming. Persoalan alam raya ini ber-
tumpu pada kekokohan dan kestabilan, bukan pada

hawa nafsu yang berubah-ubah, selera yang ber-
ganti-ganti, atau pada kebetulan yang sepintas dan

tebakan yang mendadak. Setiap perkara berada
pada tempat dan"waktunya. Setiap perkara berada
pada posisi dan kejelasannya.

Kestabilan inilah yang menata segala sesuatu
yang ada di sekitar mereka dan yang tampak jelas

pada segala sesuafu. Pada perputaran orbitnya,
pada sunnah kehidupan, pada fase perkembangan

flora dan fauna, dan pada lahiriah benda dan materi
yang kokoh. Tidak hanya pada itu, tetapi pada ke-

terkaitan fungsi tubuh dan anggota badan mereka
yang tidak dapat dikontrol oleh mereka sendiri dan

tidak tunduk pada hawa nafsu. Tatkala kestabilan
meliputi mereka dan menguasai segala sesuatu
yang ada di sekitar mereka, serta tampak jelas pada

setiap perkara yang ada di depan dan di belakang
mereka, tiba-tiba mereka sendiri gamang dan ter-
ombang-ambing oleh hawa nafsunya,

"Sesungguhnya teltth datang kepada mereka bebnapa

kisah yang di dnlnmnya tudnpat lnrangan (dari kzknfw-

an)."(a[-Qtmar: 4)

Aneka berita tentang ayat-ayat kauniyah yang
disajikan Allah dalam Al-Qur'an ini secara berulang-
ulang, aneka berita tentang para pendusta sebelum-
nya berikut puing-puing rumah mereka, dan aneka
berita tentang akhirat yang dideskripsikan oleh Al-

Qur'an kepada mereka, semua ini mengandung
larangan dan pencegahan bagi orang yang mau
menghentikan dan menarik diri. Pada semua itu
terdapat hikmah Allah yang disampaikan ke kalbu
yang diarahkan ke pengaturan Allah Yang Maha-
bijaksana. Namun, kalbu yang buta tidak mau mem-
bukakan matanya unhrk melihat ayat-ayatitu, me
manfaatkan berita, dan tanggap terhadap suara
peringatan demi peringatan,

"hulnh suatu hilmah y ang snnpurnn, mn"l',n pningatnn-
peringarnn itu tindn bngunn (bagt mnekn) "(al-Qamar:
5)

Sebab, keimanan itu merupakan karunia Allah
bagi qalbu yang berkesiapan untuk menerima ke-

imanan dan yang berhak menerima anugerah ini.
Tatkala digambarkan keberpalingan mereka dan

kekokohannya dalam keingkaran, tatkala mereka
tidak memanfaatkan aneka informasi, dan tatkala
aneka peringatan tidak berguna bagi mereka, disaji-
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kanlah perintah kepada Rasulullah agar berpaling
dari mereka dan membiarkannya bertemu dengan

hari di mana mereka tidak mau memanfaatkan per-

ingatan ihwal dekatnya hari itu. Padahal, mereka
melihat terbelahnya bulan menjelang datangnya

hari itu,

' Mala, b erpalinglnh knmu dnri mer ekn. (Ingatkh) hnri
(krtil(n) seorang penysru menyeru fupadn sesuatu yang

tidak menyenangknn (nri pembalasan) sambil me-

nunduklan pandangan-pandnngan. Merekn leluar dnri
latb ur an s e alan- aknn mer e lw b e lnlnng y ang b etn b ongan.

Mrrekn dnnng dzngan cepat kepada pmyeru itu. Uang-
orang lufir bnknn, 'Ini adalnh hnri yang berat."'(aI'

Qamar:6-8)

Itulah salah satu pemandangan pada hari itu
yang kengerian dan kedahsyatannya selaras de-

ngan naungan surah secara keseluruhan. Juga se
tangkup dengan penetapan dekatnya kiamat, de-

ngan berita tentang terbelahnya bulan, dan dengan

ritrne musik dalam surah ini.
Hari itu demikian dekat dan cepal Di samping

cepat" ia pun nyata dan bergerak, sarat dengan tan-

da dan gerakan. Kelompok ini keluar dari kuburan
dengan serempak bagaikan belalang yang beter-
bangan. Pemandangan belalang yang sudah di-

maklumi membantu dalam menggambarkan pe-

mandangan yang tersaji. Mata kelompok ini tunduk
karena merasa hina dan tidak berguna. Kelompok
ini bergegas menuju penyeru yang memanggilnya
untuk suahr urusan yang tidak diketahui, aneh,

dahsyat, tidak pernah dikenal, dan tidak menye-

nangkan. Di tengah-tengah kecamuk, kekhusyu-
kan, dan serba bergegas inilah orang-orang kafir
berkata "Ini adal^ah hnri yang bnat."Ihrlah ungkapan

kebingungan yang mendalam yang terlontar tatkala

menghadapi perkara yang sulit lagi menakutkan.

Inilah hari yang dekat itu, sedang mereka ber-
paling darinya dan mereka mendustakannya. Ka-

rena itu, berpalinglah kamu dari mereka saat datang

menghadap dan biarkanlah mereka memiliki tempat

kembali seperti itu. Itulah tempat kembali yang

menakutkan dan mengerikan.

Kehancuran Kaum Nuh
Setelah disajikan ritne yang keras pada permula-

an surah ini dan setelah disajikan pemandangan

membingungkan yang meliputi para pembual pada

hari Kiamat, Allah mulai menyajikan pemandangan

siksa dan hukuman yang benar-benar telah ditimpa-
kan kepada generasi sebelumnyayang mendusta-
kan. Juga menyajikan puing-puing umat terdahulu
yang menempuh jejakyang sama. Dia mengawali
penyajian dengan kaum Nuh,
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"sebelum merela, telnh mmdustalnn (puk) knum Nuh.

Mala, merekn mendustaknn hamba Knmi (Nuh) dan

mmgatakan, Dia seorang giln dan dia sudah pernah

dibsri anmman.' Mala, din mmgadu lepadn Tuh^annya,

Aku ini adnkh zrangyang diknltthknn, oleh sebab itu
tolonglah (aku).' Maka, Kami buknknn pintu-pintu
lnngit dmgan (menurunknn) air yang tercurah. Kami
jadiknn bumi mannncarknn mnta air-ruila air. Makn,
bertemul.ah air-air itu untuk satu url$an yang sungguh

telah ditetapkan. Kami angkut Nuh ke atas (bahtera)

yang tubuat dnri papan dan palw yang berlnyar dzngan

pemelihnraan Kami. sebagai balnsan bagi orang-orang

yang diinglrari (Nuh). Saunggulurya tekh Knmi jadiknn
lupal ttu sebagai pel"ajaran, mnkn adaknh lrangyang
m.au mmgam.bil p elnj aran ? Makn. alnngknh dnluy anty a

azpb - Ku dnn ancaman- ancaman- Ku. S es ungguhny a

tzlah Kn mi mudnhlan Al, @f an untuk p elnj arary mnkn

adnknh n ang y ang mmgambil p elnj ar an ?"' (al- Qamar:
s-17)

"Sebelum mnekn, knum Nuh telnh mendustaknn... "
risalah dan ayat-ayatAllah. Ihr berarti "...merekn mtn'
dustakan hnmba Kami, Nuh dan mengataknn,'Dia se -

orang gila..."'. Ucapan ini pula yang dilontarkan
kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad saw..

Mereka mengancam Nuh akan dilempari batu,
disakiti dengan diolokolok, diminta supaya tidak
mengganggu mereka, dihardik dengan keras alih-

alih menghentikan diri dan sadar.

Pada saat itulah Nuh menemui Rabb yang telah
mengufu snya dan memberinya fugas penyampaian

risalah. Ia menemui-Nya unfuk menyampaikan pun-

cak persoalan dirinya dengan kaumnya, puncak
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upaya dan kerja yang telah dilakukannya; dan
puncak dari usahanya yang maksimal. Nuh me-
nyerahkan persoalannya kepada Allah setelah dia
tidak lagi memiliki kemampuan yang dapat dikerah-
kannya. Juga setelah dia tidak lagi memiliki kiat dan

upaya untuk itu,

'Maka, din mmgadu kzpadn Tuhnnnya, Aku ini zdnlnh

orang yang diknlahkan, okh seba.b itu tolonglnh (aku). "'
(al-Qama^r:10)

Kemampuanku telah habis, upayaku telah sirna,
kekuatanku sudah tandas, dan aku kalah dalam
urusan itu, 'Aku ini adalah orang yang diknlnhkan,
oleh s ebab itu tolongl"ah aku. "YaRabbi, tolonglah aku,
tolonglah dalam menyeru orang kepada-Mu, tolong-
lah dalam membela hak-Mu, tolonglah dalam me
negakkan manhaiMu. Tolonglah, karena persoalan
itu adaiah persoalan-Mu, karena seruan ifu adalah
seruan-Mu, sungguh telah habis peranku.

Begitu ungkapan di atas dilontarkan dan begitu
Nuh menyerahkan persoalan kepada pemilknya
Yang Mahaagung dan Mahakuat. Maka, "tangan"
kekuasaan yang kuat mengisyaratkan adanya pe
taka alamyang mengerikan dan menakutkan,lalu
tangan itu memainkan peranannya yang mendebar-
kan,

'Makn, Kami bulmlan pintu-pintu l"angit dengan mr
nurunknn air yang tncurah. Kami jadiknn bumi me-

m.antarlmn mntn air-mnta air. Makn, bertemulnh air-
air itu unluk satu uru an I ang stngguh tzlnh ditenpknn. "
(af-Qamar: 1l-12)

Itulah yang dinamakan alam yang dahsyat dan
kuat seperti tercermin dari pilihan kata dan ung-
kapan berupa penyandaran tindakan kepada Allah
secara langsung, yaitu, "Kami bukaka.n. "Sehingga,
pembaca melihat tangan al-Jabbar membukakan
"pintu-pintu lnngit" (melalli kata dan bentuk jamak

lri) "dmgan mmumpahkan air hujan" yanglebat dan
terusmenerus melalui kekuatan dan gerakan hujan
itu sendiri.

"Kami jadilan bumi memancarlwn mata air-m.ata

air."Ungkapan ayat ini mengisyaratkan peman-

dangan berupa memancarnya air. Seolaholah mata
air memancar dari seluruh bumi; seolah-olah se-

luruh permukaan bumi berubah menjadi mataak.
Maka, bertemulah airyang dicurahkan dari langit
dengan air yang dipancarkan dari bumi "untuk suatu

urusan yang sungguh tekh ditetapkan'l Kedua air ber-
temu untuk melaksanakan sesuatu yang telah di-
tetapkan. Keduanya bekerja sama dalam melak-

sanakan perkara yang telah ditetapkan; keduanya
menaati perintah; keduanya mewujudkan takdir.

Tatkala air menjadi badai yang bergulung-gu-
lung dan menyeiuruh, menutupipermukaan bumi,
dan menyelubungi "kotoran" yang semula me-
nutupi permukaan bumi, sedang Nuh pufus asa dari
kemampuan mgmbersihkannya dan dia tidak
mampu menanganinya, diulurkanlah tangan kasih
sayang yang kuat kepada Rasul yang menyampai-
kan seruan-Nya. Sehingga, bergeraklah seluruh
alam karena uluran tangan itu, yaifu uluran tangan
yang menyelamatkan dan memuliakan,

"Kami angkut Nuh lee atas bahtua yang terbuat dnri
papan dnn paku, yang bnlayar dmgan pemelihnrann

Kami sebagai balnsan bagi orang-orangyang diingknri
(Nuh). " (al-Qxnar: 13 - la)

Pernyataan di atas mengungkapkan dengan jelas

urgensi dan kemuliaan bahtera yang terbuat dari
papan dan paku. Ia diterangkan tanpa disebutkan
kadar dan bobohrya. Ia berlayar dalam pengawasan

Allah dan pemantauan-Nya "...sebagai balnan bagi
zrang- nrang yang diinglari,"ditentang, dan tidak di-
patuhi. Ihrlah balasan pemeliharaan atas pengucil-
an, dan penghormatan atas pelecehan.

Ungkapan di atas menggambarkan sejauhmana
kekuatan yang ada di tangan Pemilknya yang di.
berikan kepada orang yang dikalahkan dalam jihad

di jalan Allah dan yang telah mengerahkan segenap
kemampuannya. lalu, dia kembali kepada-Nya se
raya menyerahkan persoalannya dan dalnvah kepada-

Nya serta memasrahkan pembelaan kepada-Nya.
Sungguh, segenap kekuatan alam semesta yang
mengagumkan siap untukmelayani dan membela-
nya, sedang Allah berada di balik kekuatan itu
dengan keperkasaan dan kekuasaan-Nya.

Pemandangan kemenangan yang menakjubkan
lagi sempurna dan kebenaran yang nyata lagi me
nyeluruh itu diaratrkan ke kalbu yang menyaksikan
pemandangan tersebut sebagai realita. Diarahkan
melalui sentuhan akan akibatnya supaya kalbu itu
terpengaruh dan merespons,

"Sesungguhnya telah Kami jadiknn knpal itu sebagai

pel.ajaran, mala adalmh nrangyang m.au mmgambil
p elaj aran ? " (al- Qamar: 15)

Peristiwa ini dengan segala keadaannya yang
telah dimaklumi, Kami jadikan sebagai tanda ke-
kuasaan bagi generasi berikutnya. 'Adakah orang

lang mau mengambil pelajaran" dan nasihat dari
peristiwa itu?
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Kemudian disajikanlah pertanyaan untuk meng-
gugah kalbu akan kengerian azab dur kebenaran
pemberi peringatan,

"Makn, alangknh daltryahtya zzab-(fu dan ancam.an-

ancarlan- Ku. " (al-Qamar: 16)

Peringatan itu menjadi kenyataan sebagaimana

digambarkan Al-Qur' an, sebagai azab yang meng-

hancurkan lagi dahsyat. Jadi, sungguh benarlah
pemberi peringatan akan adanya azab tersebut.

Kini Al-Qur'an hadir, mudah dipelajari, gampang

untuk dipahami, dan menarikuntuk dibaca dan di.

renungkan. Ia mengandung daya tarik kepada ke
benaran, kesederhanaan, keselarasan dengan fikah,
menggetarkan tabiat, keajaibannya tidak kunjung
habis, dan tidak banyak ditentang. Jika kalbu me-

renungkannya, ia kembali dengan memperoleh
bekal baru. Jika disertai dengan jiwa, Al-Qur'an
memberinya kejinakan dan keintiman,

"S esungguhny a te lah Kami mudnhl"nn Al- @ti an untuk
pelnj aran, makn adnknh lrang y ang mengambil pelni ar-

an?"(al-$rnar: 17)

Inilah catatan akhir yang senantiasa disajikan
secara berulang-ulang setiap kali selesai me-

nyuguhkan suatu pemandangan. Pada saat itu re-

daksi ayat menghampiri kalbu manusia, menyeru-
nya dengan seruan yang tenang agar memikirkan
dan merenungkannya, setelah sebelumnya disu-
guhi rangkaian azab yang pedih yang ditimpakan
kepada para pembual.

Kehancuran Kaum;a.
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"Kaum Aad pun telah mendustakan (puk). Makn,

akngknh dnl6y anry a a.<ab - Ifu dnn anmmnn- atwlrn'on-

Ku. Sesunguhnya Kami telnh mengembuskan lupadn

muelrn angin y ang sangat kencang pada lnri ruhns y ang

tmr -fftctwuts, y ang merggelimpangknn mnnusin sealan-

alan mneka pokak knrmn yang tumbang. Maka, betapa-

knh dahsyatnya a<pb- Ku dnn ancamnn-ancaman- Ku.

Sesungguhnya telnh Kami mudnhkan Al-@tf an untuk

pelnj aran, mnkn adnknh orang y ang mengambil pe lnj ar -

an?"(a7-Stmar: 18-22)

Inilah episode kedua atau pemandangan kedua
dari sekian pemandangan azab yang keras dan
reruntuhan yang disinggahi setelah sebelumnya
menyinggahi reruntuhan kaum Nuh sebagai kaum
yang pertama kal d{binasakan.

Mula-mula diinformasikan pendustaan mereka
terhadap Aad. Sebelum tuntas menyampaikan infor-
masi, diajukanlah pertanyaan yang mengungkap
kan keheranan dan kengerian,

'...Makn, akngknh dal6y atny a aab - Ku dnn ancam.an-

ancam.an-Ku. " (al-Qamar: 18)

Bagaimana setelah mereka mendustakan Aad?

Dijawab,

"sesungguhnya Kami telnh mmgembusknn lupadtt me-

rekn angin yang sangat luncang padn hnri nnhns yang

terus-mennus, y ang runggelimpanglan mnrusin seakttn-

aknn merela poknk larmn y ang tumb ang."(al-Qamar:
1e-20)

Rihun sharsh.arun berarti angin yang sangat di-
ngin. Denting kata ini menggambarkan sejenis
angin. An-nuhas berarti kesialan. Kesialan apakah
yang menimpa suahr kaum yang lebih dahsyat dari-

pada kesialan yang menimpa kaum Aad? Angin itu
mencerai-beraikan, merenggut, dan melumat me
reka. Angin meninggalkan mereka bagaikan pokok
pohon kurma yang tercerabut dari tanah berikut
bonggolnya.

Pemandangan itu sungguh mengejutkan dan
menakutkan. Angin itu demikian keras. Angin yang

dikirimkan kepada kaum Aad merupakan salah
satu tentaraAllah. Ia merupakan salah satu kekuat-
an alam semestayang merupakan makhlukAllah.
Ia berembus selaras dengan hukum alam yang di-
pilih-Nya. Dia mengirimkannya kepada siapa yang

dikehendaki-Nya melalui embusan yang sejalan de
ngan hukum tersebut tanpa terjadi kontradiksi
antara alur perjalanannya yang alamiah dengan
tugas yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan

kehendak Allah sebagai Pemilik urusan dan Pe-

milik hukum alam,

'Makn, betapaknh daluyahya azpb-Ku dan ancam.an-

ancam.an- Ku?" (al-Qamar: 21)

Allah mengulangi ayat ini setelah menyajikan
pemandangan. Pemandangan itu merupakan jawab

annya. Kemudian episode ini dipungkas dengan
komentar yang diulang-ulang di dalam surah ini
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selaras dengan redaksinya yang khas,

"Sesungguhnya tzhh Kami mudahkan Al-Qi an untuk
p elaj aran, m"akn adnkah zrang y ang mengambil p elnj ar -

an?" (al-Qrnar:22)

Kehancuran Kaum Tbamud
Kemudian Allah melanjutkan ke pemandangan

ketiga rnenurut urutan redaksi ayat dan sejarah,
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"Kaum Tiamud pun telnh mendustalmn ancaman-
anmtnan (itu). Makn, mneka bnkntn,'Bagaimnna kin
aknn mengikuti saja selrangtnanusia (biasa) di antara
kin? Sesungguhnya lalnu kinbegitu, bmnr-bmm baadn
dalam keadnan sesat dnn gtk. Apaknh walryu itu di-
turunlmn lr@adnnya di antara kita. Sebm"arnya dia ada-

lah seorang yang amat pmdustn lagi sombong.' Kelak
mnela aknn mmgetahui sinpalmh yang sebmnrnya amnl
pmd.usta lngi sombong. Sesungquhnya Knmi alan me-

ngirimkan unta betinn sebagai cobaan bagi mnekn, rrulil
tunggulah (tindnknn) mnekn dan bersabarlnh. Beritn-
knnlnh lrzpadn merekn bahwa sesungguhnya air itu ter-

bagi antnra mneka (dzngan untn betina itu); tiapaiap
giliran minum dihndiri (olzh yang punya giliran). Mala,
mne lta mem"angil lmu)anny a, lnlu kau anny a metnng'
knp (untn itu) dan mnnbunuhny a. Alnnglah dnh:y atrry a
azab - Ku dan ancaman- ancaman- Ku. S esungguhny a

Kami menimpaknn atas msrekn satu suara yang keras

mengguntur, makn j adikh mnekn seperti rumput-rum-
put lrzrtng (yangdikunQulknn olzh) yangpunya knndnng

binatang. Sesungguhnya telah Kami mudahknn Al-

Qi an untuk pelnj aran, mnka adaknh orang y ang mnu
mengamb il p elnj aran ? "' (al- Qamar: 23 -32)

Tsamud merupakan kabilah yang mengganti-

kan Aad dalam hal kekuatan dan pemukiman,
yaitu di Jazirah Arab. Aad berada di selatan, se-

dangTsamud di utara. Tsamud mendustakan pe-

ringatan seperti yang dilakukan kaum Aad. Mereka
tidak mengambil pelajaran dari reruntuhan kaum
Aad yang dikenal oleh berbagai belahan wilayah
Jazirah Arab. I
'Makn, merekn berknta, 'Bagaimnna kin aknn meng-

ikuti saja selrang manusin (biasa) di antara kin? Se-

sungguhny a knlnu kin b egitu, b m.ar -b ennr b nadn dnlnm
lnadnan sesat dnn gi.la. Apaknh rualryu itu diturunknn
lepadnnya di antnra kin? Sebenarnya din ad"alnh se-

zrang yang amnt pendustn lngi sombong."'(al-Qamar:
24-25)

Itulah kemiripan yang diulang-ulang yang ter-
lukis dalam dada para pembual dari generasi ke
generasi. 'Apaknh walryu itu diturunkan lcepadanya

di anJara kitn?"Kemiripan itu jugaberkenaan dengan
kesombongan dan keengganan sehingga tidak mau
melirik substansi dakwah. Mereka hanya melirik
sosok penyeru. "Bagaimana kin aknn mengikuti saja

sezrang manusia (biasa) di antara kita?"
Mengapagerangan jikaAllah memilih salah se-

orang di antara hamba-Nya? Allah Mahatahu ke-
pada siapa Dia memberikan risalah-Nya. lalu, Dia
menurunkan kepadanya pelajaran, yaihr wahyu dan
aneka pengarahan supaya mengambil pelajaran dan
melakukan perenungan yang terdapat dalam wahyu
tersebul Mengapa gerangan jika Dia memilih salah
seorang hamba-Nya yang diketahui memiliki ke-
siapan dan potensi? Dialah Pencipta segala makh-
luk. Dialah yang menurunkan pelajaran. Perkataan
mereka itu hanyalah kekeliruan dan ilusi yang tidak
bertumpu kecuali pada jiwayang menyimpang. Yaitu,
jiwa yang tidak sudi melirik dakwah guna melihat
nilai kebenaran dan kejujuran yang terkandung di
dalamnya, malah melirik penyerunya- I alu, jiwa itu
enggan untuk mengikuti salah satu individu ma-
nusia karena khawatir jika dia diikuti, berarti me-
nunjukkan pengutamaan dan pengagungan ter-
hadapnya. Jiwa ihr enggan untuk mengakui dan me
nerima.

Karena ifu, mereka berkata kepada dirinya sen-
din, "Bagaimana kita akan mengikuti saja sezrang

manusia (biasa) di antara kita? Sesungguhnya kal"au

kita begitu, berutr-benar berada dal"am lceadaan sesat

dan giln.'lfakni, andaikan persoalan yang ganjil itu
kita lakukan. Suatu hal yang paling mengherankan
ialah mereka menyifati dirinya sebagai orangyang
sesat, jika mereka mengikuti petunjuk. Mereka
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memandang dirinya mengidap beberapa kegilaan,
bukan hanya satu, jika mereka bernaung di bawah
payung keimanan.

Karena ihr, mereka berprasangka buruk kepada
rasulnya yang dipilih Allah untuk menuntun me-
reka di jalan kebenaran. Mereka menuduhnya se-

bagai pembual yang congkak, "...Sebenarnya dia
adalnh seorangyang amnt pen"dusta lngi sombong."Dia
pembual yang tidak menerima pelajaran. Dia sangat
tamak untuk mementingkan kedudukan bagi diri-
nya sendiri. Itulah tuduhan yang biasanya dialamat-
kan kepada setiap dai. Dia dituduh telah menjadi-
kan dahivah sebagai kamuflase untuk mewujudkan
tujuan dan kepentingan dai. Itulah klaim orang-
orang yang mata hatinya buta, yang tidak me-
mahami dorongan jiwa dan motivasi kalbu.

Tatkala redaksi ayat disuguhkan dengan gaya
kisahan atas kejadian sejarah, tiba-tiba berbelok
mendadak dan seolaholahpersoalan ihr ada di depan
mata dan tengah berlangsung. lalu menceritakan
apa yang akan terjadi dan mengancamkannya de
ngan akibatnya,

"Ifulnk mnela almn mmgenltui sinpalah yang sebmnr-

ny a amnt p endwtn la,gi somb ong." (al- Qamar: 26)

Inilah salah satu metode Al-Qur'an dalam me-
nyuguhkan kisah. Yaihr, metode yang meniupkan
ruh kehidupan nyata ke dalam kisah dan menem-
patkan kisah yang diceritakan ke dalam realitas yang
dipajangkan kepada orang-orang yang melihat se
hingga orang{rang dapat mengintip peristiwa itu
pada saat kini atau mengintipnya pada masa yang
akan datang, "Kelnk muela alan mmgetnhui sinpakah

yang sebmnrnya am.at pendusta lngi sombong."
Esok akan disingkapkan kepada mereka hakikat

yang sebenarnya. Mereka tidak akan selamat dari
peristiwa yang hakiki ini, sehingga nyatalah ben-
cana yang menghancurkan pembual dan orang
yang sombong itu.

"Sesungguhnya Kami alan mengirimlan unta betina
s ebagai nbann bagi mnela, mnla tunggulah (tindnlnn)
mnelm d.an bnsabarlnh. Buitaknnlah l"pod" mnekn
bahua sesungguhnya air itu tubagi antara mnekn (dt-
ngan untn baln"a itu); tiap-tiap gilinn m'inum dihadiri
(obh y ang puny a giliran). " (at- Qamar : 27 -28)

Pembaca berhenti sejenak guna menanti apa
yang akan terjadi. Ternyata Allah mengirimkan se
ekor unta betina sebagai ujian mereka dan cobaan
guna mengetahui kebenaran mereka. [-alu Rasul
mereka menanti apa yang akan terjadi, melaksana-

kan perintah Rabbnya, yaitu bersabardalam meng-
hadapi mereka hingga ujian terjadi dan cobaan usai
dijalani. Dia membawa sejumlah ketentuan, yaitu
bahwa air milik kabilah dibagi antara mereka sen-
diri dan unta. Pembagian menunjukkan bahwa unta
ifu memiliki aneka keistimewaan yang membuat-
nya sebagai tanda dqp bukti kekuasaanAllah. Pem-
baeian air itu ialah sehari unhrk unta dan sehari bagi
mereka sendiri. Saat pembagian disaksikan oleh
pihak lain. Unta beroleh jatah, demikian pula me-
reka.

Redaksi ayat kembali ke gaya naratif. Ia men-
ceritakan apa yang terjadi sesudah ihr,

' Maka, mere ka memnnggil kau anny a, lnlu lww anny a
menangknp (unta itu) dan membunuhnya." (al-

Qama^r:29)

Pelaku penyembelihan ialah salah satu kelom-
pok yang suka berbuat kerusakan di kota, yaitu
orang-orang yang diterangkan dalam surah an-
Naml,

'Dan di latn itu ad"a sembilnn orang l^aki-l^aki yang sukn

bubuat knusaknn di mulm bumi dan merekn tidak bn-
buat kebaiknn. " (an-Naml: 48)

Orang itulah yang dikatakan dalam surah asy-
Syams,

"Ketikn bangkit orangyangpalingalnkn di antara me-

relm." (asy-Syams: 12)

Sebuah riwayat rnenegaskan bahwa dia minum
khamar hingga mabuk agar memiliki nyali untuk
melakukan perbuatan yang direncanakannya. Yaitu,
menyembelih unta yang dikirimkan Allah sebagai
mukjizat, yang diwanti-wanti oleh rasulnya agar unta
itu jangan disakiti dan diganggu. Jika disakiti, me-
reka akan ditimpa azab yangpedih.'Makn mnekn
memnnggil knwannya, lnlu kawannya mmanglup (unn
itu) dan membunuhny a. "Mil<a,tuntaslah fitnah dan
terjadilah bencana.

'Akngknh daltsy atrry a a<ab- Ku d.an ancamnn- ancam-

an-Ku." (al-Qamar: 30)

Itulah pertanyaan yang mengungkapkan ke-
heranan dan menimbulkan kengerian yang disaji-
kan sebelum menceritakan azab yang menimpa
mereka, setelah peringatan disampaikan.

"Sesungguhnya Kami menimpaknn atas mereka satu

suara yang keras mengguntur, makn jadilah mereka

sepnti rumput-rum.put kering (yang dilntmpulknn oleh)

y arry puny a knndnng binatang." (al-Qamar: 31)
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Al-Qur'an tidak menjelaskan jenis suara keras
yang mengguntur ini. Pada surah lain memang di-
jelaskan sebagai sh.a.iqalt Allah berfirman,

'Jikn merekn berpahng makt knnknnlah, 'Aku telah

mempningatknn knmu dtngan petir seperti petir yang

menimpa kaum Aad dnn Tiamud."'(Fushshilail 13)

Kata sha'iqai ini merupakan penjelasan bagi
shnihnh, yaitu suara petir yang mengguntur. Atau,

sh.a'iqahitu adalah suara petir itu sendiri, sehingga

s hnih.ah dan s hn'iq ah merupakan perkara yang s:rna.

.Pvtau, shaihafr itu adalah suara petir, atau sha'iqah'

merupakan salah satu dampak dan shaihahyang
tidak kita ketahui siapa pemiliknya. Apa pun makna-

nya, yang jelas kaum itu dikirim satu pekikan yang
membuat mereka menjadi seperti itu, yang men-
jadikan mereka bagaikan rumput kering yang di.
kumpulkan pemilik kandang.

Al-muhta<luarberarti hasil olahan si pemilik kan-
dang. Dia membuatnya dari kayu kering. Artinya,
mereka menjadi seperti kayu yang sudah dikering-
kan dan dijadikan potongan-potongan lalu menjadi
kering-kerontang. Atau, si pemilik kandang itu
mengumpulkan kayu dan rerumputan untuk pakan

ternaknya. Kaum tersebut menjadi seperti pakan

ternak kering setelah menerima pekikan dahsyat.
Itulah pemandangan yang menakutkan dan me

ngejutkan yang ditampilkan sebagai reaksi atas ke
congkakan dan ketinggian. Tiba-tiba kaum yang
congkak dan sombong itu menjadi seperti pakan

ternak kering, pakan ternak yang tidak berdaya
seperti yang dikumpulkan oleh si pemilik kandang
ternak.

Di depan pemandangan yang keras lagi me-
nakutkan ini, hati kaum kafir diajak kepada Al-

Qur'an supaya mereka merenungkan dan meng-
ambil pelajaran. Al-Qur'an ini dimudahkan untuk
dijadikan pelajaran dan renungan,

' 5 esungguhny a telnh Knmi mudnhJmn Al- @ti an untuk
pel.ajaran, malrn adaknh orang yang mau mengambil

p e lnj ar an ? " (aI- Qamar: 3 2)

Ditutuplah tirai hingga menyelubungi sisa-sisa

makanan ternak yang kering dan tak bernilai. Te
tapi, pemdangan itu masih terbayang di pelupuk
mata dan mengendap dalam kalbu, sedang Al-

Qur'an menyeru orang yang rilau mengambil pe-

lajaran dan berpikir.

Kehancuran Kaum Luth
Kemudian disingkapkan lagi tirai yang menye-

lubungi episode baru dalam sejarah yang terjadi di
wtlayahJazirah Arab,

i)S:srp-L4t&{(Lg;,itty};iar<

fs;41KV*U'r+gr-:,e
:;tt6;g;a;,tii6t*"8{':a'Ajg
frJ g fi 41'6':3 #-c:s' -4#" G

& zii ";:i w i gW U *:',K ra:*
#fllc,6[t,i;r(i.x{,,

"Knum Luth pun tdnh m"sndustaknn anmm.an-atwtrnan
(Nabinya). Sesungguhnya Kami tel"ah mengembuskan

fupon" msrekn angin yang mnnbawa batu-batu (yang

menimpa mereka), kranli fuluarga Luth. Mrrekn Kami
selnmntlmn di waktu sebelumfojar mnryingsin& sebagai

nilcrnnt dnri Kami. Danikianhh Knmi munleri bakran
lupod" zrang-zrang )ang bersyukur. Sesungguhnya dia
(L"th) telnh memperingatkan merelm aknn azab-azpb

Kami, mnlu msrekn mmdustaknn atuatnnn-ancatnan
itu. Sesungguhnya mneka telah manbujuknya (agar mt -

ny erahknn) tnmunya (l"pon" mnekn) lnlu Kami buta-

lan mntn merelil, mnla rasaknnlnh au.b-Ku dnn aruam-

an-atuaman- Ku. Serungguhnya padn esok hnrirrya mnelu
ditimpa aub yang lsleal. Mal,a rasalanlnh a<atr - Ifu dnn

anmtnan- anmmnn- Ku. Sesunggulary a tekh Knmi mudnh-

lun AI-@i an untuk peLajaran, m.akn adnlah orang

yang mcngambil pelnjaran?" (al-Qamar: 33-40)

Kisah kaum Luth disajikan secara rinci dalam
beberapa surah. Tujuan penyajiannya di sini juga

untuk menerangkannya, tetapi dilihat dari sisi aki-
bat pendustaan mereka beru pa azab y ang pedih lagi
keras. Karena itu, kisah dimulai dengan mencerita-
kan pendustaan mereka akan aneka ancaman,

"Kaum Luth pun tehJt mmdustnlan anmmnn- an caflum

(Nabiny a). " (al- Qamar: 33)

Setelah mengisyaratkan ini, diterangkanlah nes
tapayang ditimpakan atas mereka,

"Sesungguhnya Kami telnh mengembusknn lupadn me-

reka angin yang mmbawa batu-batu (yang mmimpa
muelm), keanli le luarga Luth. Muelm Knmi selnmnt-

kan di uaktu sebelumfajar menyingsing sebagai nikmat
dnri Kami. D nnikianltth Kami munbni baln an kzpadn

nrang-lrang lang bnsyukur. " (al-Qamar: 34-35)
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Al-hashib berarti angin yang membawa bebatu-
an. Pada surah lain diterangkan bahwa Allah me
ngirimkan kepada mereka angin yang membawa
bahr yang terbuat dari tanah. Kata al-h.ashib menga*
dung nuansa dentingan batu yang menunjukkan
kekerasan dan kekuatan selaras dengan atmosfer
pemandangan. Tiada yang selamat kecuali keluarga
l,uttr (tapi tanpa istrinya) sebagai nikmat dari sisi
Allah sebagai balasan atas keimanan dan kesyukur-
an mereka. 'Demikianlah Kami memberi balnsan ke-

p adn orang- orang y ang b e r sy u kur. "Maka, Kami menye
lamatkannya dan memberinya nikmat di tengah-
tengah kebinasaan dan ketakutan yang menimpa
orang lain.

Kini, kisah itu disajikan dari dua sisi. Yaitu sisi
pendustaan dan sisi hukuman yang keras, yang ber-
implikasi pada kerincian penjelasan tentang apayang
menimpa mereka dilihat dari kedua sisi ter-sebut.
Inilah salah satu metode yang dieunakanAl-Qur'an
dalam menyajikan kisah guna menonjolkan nuansa-
nuansa tertentu melalui penyajian semacam ini.
Berikut ini adalah rincian kisah,

"Sesungguhnya din (Luth) tekh mnnpuingatknn m.srelta

almn azlb-a<ab Knmi, makn merelca mmdustakan an-
caman-ancatrutn itu. Sesungguhnya mnekn telnh m.em-

bujuknya (agar menyerahkan) tamunya (lepada me-

relu), lnlu Knmi butaknn mnJa mnekn, maka rasalanhh
azab - Ku dan ancaman- ancaman- Ku. S aungquhny a
pada nok hnrinya maekn ditimpa aab yang lczknl." (al-

Qama^r:36-38)

Sudah sekian lama Luth memperingatkan kaum-
nya akan akibat kemungkaran yang ganjil, yang me
reka lakukan. Mereka malah mendebat ancaman
itu, meragukannya, dan menyangsikannya. Mereka
silih berganti antara meragukan dan menyangsikan
ancaman. Mereka mendebat nabinya ihwal ancam-
an ihr dan puncak dari perbuatan itu ialah kecabulan
dan dekadensi moral. Mereka membujuk llth sen-

diri agar menyerahkan tamunya, yaitu malaikat,
yang mereka duga sebagai anak-anak muda tam-
pan. Bergejolaklah naluri mereka yang menyim-
pang, kotor, dan menjijikkan. Mereka merayu l-uth
agar dapat berbuat ingkar atas tamu-tamunya tanpa
merasa bersalah dan malu, tanpa canggung untuk
memerkosa kehormatan nabinya yang telah me-
wanti-wanti dan mengancam mereka akan akibat
dari penyimpangan seksual yang kotor itu.

Pada saat itulah "tangan" kekuasaan campur
tangan. Bergeraklah malaikat unfuk menunaikan
tugasnya dan kedatangan mereka juga untuk tugas

iht, "...Lalu Kami butaknn mata mereka,"sehingga
mereka tidak dapat melihat apa dan siapa pun. Mereka
tidak lagi mampu membujuk Luth dan menahan
tamunya. Pengungkapan butanya mata mereka tiada
yang sejelas pada bagian ini. Pada surah lain dikata-
kan, 'Mnekn (nmu) berknta, 'Hai Luth, knmi adalah
para utusan Tuhanm4. Mereka (knr Luth) tak-kan
dapatmenyentuhmu. "'Pada surah ini dijelaskan alas-

an mengapa mereka tidak dapat menyentuh-nya,
yaitu butanya mata.

Tatkala kisah dituturkan secara naratif, tiba-tiba
beralih ke bentuk dialog dan sapaan pun ditujukan
kepada kaum yang dtazab, "...Makn, rasalanlah aznb-
Ku dan ancaman- ancaman - Ku.... " Inilah azab yang
dahulu aku ancamkan kepadamu. Inilah azab yang
dahulu aku peringatkan kepadamu, tetapi kamu me-
ragukannya.

Kebutaan mata mereka terjadi malam hari saat
menanti datangnya pagr yang ditetapkan Allah se-

bagai saat untuk menyiksa mereka semuanya.

"Sesungguhnya pada esok h"arinya mereka ditimpa ozpb

y ang luknl. " (al-Qamar: 38)

Itulah azabyang dituturkan lebih dahulu dalam
redaksi ayat, yaitu angin berbatu yang membersih-
kan bumi dari kotoran dan kerusakan tersebut.

Sekali lagi, gaya penyajian diubah, yaitu peman-

dangan dihadirkan seolaholah momen yang realis-
tis. Tatkala kaum Luth menerima azab, mereka di-
seru,

"Makn rasaknnlnh azpb-Ku dan ancaman-ancaman-
Ku."(al-qmar: 39)

Kemudian disajikanlah catatanakhir yang fami.
liar setelah menyuguhkan pemandangan yang keras,

"S esungguhny a te lah Kami mudnhknn Al- futi an untu k
p elaj aran, mnkn adaknh nrang y ang mengambil p el.aj ar-
an?" (al-Qtrna^r: 40)

Kehancuran Fir'aun
Episode.episode di atas dipungkas dengan epi-

sode yang terjadi di luarJ azvah Arab sebagai salah
satu arenayang populer, yang disajikan dengan cepat,

AeAGWSSK&3At;;"l\iLa;
A .?4 /
+))t;/C

"Sesungguhnya telah datang lupada knum Fir'aun
ancaman- ancaman. Mere ka mendustakan mukj izat-
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mukji<at Kami semuanya, lalu Kami a<nb merekn se-

bagai aab dari YangMahnpnknsa lngi Mahnkuasa."
(al-Qamar: 4l-42)

Demikianlah, kisah Fir'aun dan para pemuka
kaumnya diringkas dalam sisi: kedatangan pemberi

anczunan kepada keluarga Fir'aun dan pendustaan

mereka terhadap ayat-ayatyang dibawa oleh rasul-
nya serta penyiksaan mereka dengan azab dan
Yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa. Pemakaian
kata Yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa bertemali
dengan suasanakerasnya azab. Juga menyindir ke-
perkasaan dan kekuasaan Fir'aun dalam berbuat
kezaliman dan melampaui batas. Maka, sirnalah
keperkasaan yang batil dan hancurlah kekuasaan
imajinatil. lalu, Allah menyiksanya dengan siksa
hakiki dan yang sebenarnya dari Yang Mahaper-
kasa dan Yang Mahakuasa. Dia menyiksa me-reka
dengan siksayang keras selaras dengan kezaliman,

kekerasan, kebiadaban, dan kecongkakanyang telah
mereka lakukan.

Maka, diturunkanlah layar unfuk menutup
eposode terakhir dari pergulatan Fir'aun, sang
penguasa tiran.

Peringatan dan Balasan Allah
Kini, tirai dinaikkan untuk mempertontonkan

salah satu panorunaazab dan nestapa, sedang para
pembual menontonnya. Perasaan mereka bertaut
dengan rihne salah sahr pemandangan ini. Kini, per-

gulatan yang bertubi.tubi itu hadir dalam imajinasi
mereka dan menghentak perasaan mereka. Kini,
sapaan diarahkan kepada mereka seraya mewanti-
wanti mereka dengan pergulatan semacam itu dan

menganc:rm dengan suatu ancaman yang paling
mengerikan dan paling keras,

l]65&ltici^aKAK53t'{'SKt
.t g Ai'";;'J *,fX # Ui:AV
c4t5\:,1&''*Y6I4^;\A\i"&Lli;\ai
uj'e&*:vic3;fiiigr'*
s ;65W &,A;,K- r6,K6,& p S
'&61-rKit:e;gA\#i;S

- 42 ?/<
FbaJ4'

&Wss*kg
'Apaknh lrang-lrang knfirmu (hai knum musyrikin)
lzbih baik dnri mnekn itu, atau apaknh knmu tzl^ah mem-

punyai jaminan kebebasan (dari aab) daktm Kitab-
kitab yang dnhulu ? Atau, apaknh mue kt mengataknn,

'Kami adnlnh sahfgolnngan yang bersatu yang pasti me-

nnng?' Golongan itu pasti almn dihlnltlmn dan merekn

aknn mundur le beklung. Sebmnrnya h"ari Kiamnt itu-
hh hnri y ang dij anjiknn lepafut muekn dnn kinmnt itu
lzbih dnltsyat dnn lzbih pahit. Sesungguhnya orang-zrang

yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan

dalam neralm. (Ingatkh) pafut hari mnekn diseret kt
nerakn atas mulm merelm. (Dikanknn fupada mnelm),
'Rnsalanltth sentuhnn api neralm.' Sesungguhnya Kami
menciptaknn segakt sesuatu mmurut ukuran. Pnintah
Kami hanyalah satu perkntan seperti kejapan mata.

Sesungguhnya telnJt Kami binasaknn orang yang snupa
fungan lamu Makn, adnlnh orang y ang mnu mtngambil
pelajaran? Segala sesuatu yang telnh merekn pnbuat
tncatat dnlnmbuku-buku catatan. Dan, segala (urusan)

yang kecil maupun yang besar adalah tertulis." (al-

Qamar:43-53)

Ifulah ancaman dengan azab dunia dan azab

akhirat. Itulah pernyataan yang melenyapkan se-

gala kekeliruan dan segala keraguan tentang ke-
benaran ancaman ini yang menutup semua celah
dan segala harapan untuk dapat melarikan dan me-

lepaskan diri. Juga menutup kemungkinan adanya
kekeliruan perhitungan dan penghindaran dari
pembalasan.

Itulah pergulatan para pembual. I-alu, apakah
gerangan yang dapat menahanmu dari tempat kem-
bali semacam int?'Apaleah orang-orang knfrmu, (tai
knum musyrikin) lebih baik dari muelm itu ?" Apake
istimewaan kaum kafir di antara kamu atas mereka
lit? 'Atau, apaknh kamu telnh mempunyai jamin^an lu-
bebasan (dari azpb) dnlam Kitnb-kitab yang dnhulu,
yang lembaranlembarannya membuktikan ke-
bebasan itu, sehingga kalian memiliki keberanian
untuk melakukan kekafiran dan pendustaan?

IGlian tidak memiliki yang ini maupun yang itu.
Kamu tidak lebih baik daripada mereka. Kalian tidak
memiliki jaminan kebebasan dalam lembaran-lem-
baran kitab terdahulu. Di sana hanya ada perjumpa-

an dengan tempat kembali yang dituju oleh kaum
kafir sebelumnya dalam sosok yang telah ditetap
kan Allah bagimu.

KemudianAllahberalih dari sapaan atas mereka
ke sapaan yang umum. Sebuah sapaan yang meng-

'"2 a.F; &/lteij 'i 16,



luz XXVII: adz-Dzaariyaat s.d. al-Hadiid (108) Tafsir Fi Zhilalil-Qw'an Xl

ungkapkan keheranan atas mereka, 'Atau apakah
mereka mengataknn, 'Kami adalah satu gzlzngan yang
bersatu |ang pasti menang?"Hal itu terjadi tatkala
mereka melihat keutuhan kelompoknya,lalu me
reka merasa bangga dengan kekuatannya dan ter-
tipu oleh keutuhannya, lalu mereka berkata, "Kami
pasti menang. Tiada yang mampu mengalahkan
dan melindas kami."

Maka, dimaklumatkanlah sebuah keputusan pasti
yang ditetapkan atas mereka, yaitu,'

"Golongan itu pasti almndikalnhknn dnnmerekn alan
mun dur lu belnknng." (al-Qamar: 45)

Maka, keutuhan mereka tidak dapat melindungi
dirinya. Kekuatan mereka tidak dapat menolong-
nya. Yang memaklumkan keputus an itr ialah Zat
Yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa. Demikianlah
yang terjadi sebagaimana yang semestinya.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits yang sanadnya
sampai ke Ibnu Abbas bahwa tatkala Nabi saw. ber-
ada di atas tandu saat Perang Badar, beliau berdoa,
"Ya Allah, aku memo hnn lce h"adap an-Mu kirany a j anj i
Engkau menjadi kenyataan. Ya Allah, jika Engknu
menghzn"daki, tiadal"ah Engknu akan disembah orang
sesudah hari ini untuk selamanya. " &uBakar meme
gang tangannya seraya berkat4'Ya Rasulullah, cukup
lah! Engkau telah berdoa kepadaTuhanmu dengan
memaksa." Beliau keluar dari tandu seraya mengena-
kan baju besi lalu bersab da, "Gol.ongan itu pasti aknn
dikalnhkan d.an merela aknn mundur Iu belaknng."

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad
yang sampai kepada Ikramah, dia berkata bahwa
tatkala firman Altah, "Golongan itu pasti aknn diknlnh-
lmn dnn mnekn almn mundur lu belnlmng"diturunkan,
Umar berkata, "Golongan manakah yang dikalah-
kan itu? Golongan manakah geranganyang dikalah-
kan itu?" Umar berkata, "Ketika Peristiwa Badar
terjadi, aku melihat Rasulullah mengenakan baju
besi seraya bersabda, 'Golongan itu pasti aknn di-
knl.ahlmn dan mneka aknn mundur Ia belnlang.'l{ni
aku mengetahui makna surah itu."

Inilah kekalahan dunia, tetapi itu bukan kekalah-
an yang terakhir dan itu pun bukan yang paling hagis
dan paling mengerikan. Dari sini Allah beralih ke
ancaman lainnya,

"Sebennrnla h"ari Kiamnt itulnh luri yang dijanjiknn
fupon" merekn dan kiam"at itu lebih dnhsyat dnn bbih
pahit." (al-Qunar: 46)

, t€bih dahsyat dan lebih pahit dari segala azab
yang pernah mereka lihat di bumi. l,ebih dahsyat

dan lebih pahit dari segala pemandangan nyata
yang pernah dilampaui mulai dari badai, angin yang
sangat dingin, pekikan, angin berbatu ,hinggaazab
bagi Fir'aun dan kaumnya sebagai siksa dari Yang
Mahaperkasa lagi Mahakuasa.

Kemudian Allah menerangkan mengapa azab itu
dikatakan sangat dalrsyat dan pahit. Dia menjelas-
kannya dalam panorama yang keras, yaitu salah
satu panorama kiamat,

"S esunguhnya orang- zrang y ang berdnsa berada dnlnm
lrcsesatan (di dunia) dnn dnlnmnerakn. Qngatkh) padn
hnri m.srelra disnet le rmola aln mulm mnelm. (Diltnn-
lan lepadn mnelm)'Rnsalanlnh smtuhnn api nerakn. "'
(al-Qamar: a7-a8)

Dalam kesesatan, akal dan jiwa disiksa. Dalam
neraka, kulit dan tubuh distrika sebagai imbalan
atas apa yang telah dilakukan dan dikatakan oleh
mereka dan orang-orang yang sejenisnya. Dahulu
mereka berkata dalam surah al-Qamar ayat24,
"Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang mnnusin
biasa di antara kita?'Sesungguhnya knlau kita begitu,

benar-bennr berada dal.am /uadaan sesat dan gila"Hal
ini supaya mereka mengetahui di manakah kesesat-
an dan di manakah neraka berada.

Mereka diseret ke neraka pada wajahnya dengan
keras dan dihinakan sebagai imbalan atas kebang-
gaan mereka akan kekuatan dan kebesaran saat di
dunia. Mereka juga ditambah dengan azab yang
menyakitkan hati, seolah-olah momen itu hadir dan
tersaji bagi telinga dan mata penonton, "Rnsaknnhh
sentuh.an api neraltn! "

Di bawah suasana pemandangan yang menakut-
kan dan menggoncangkan ini, disajikanlah suatu
penjelasan kepada seluruh manusia, terutama ke-
pada kaum tersebut, agar dalam kalbu mereka
mengendap kekuasaan Allah, hikmah-Nya, dan
pengaturan-Nya.

Itulah siksaan diduniadan inilah siksaan di akhi-
rat, sedang sebelumnya terdapat sejumlah risalah
dan ancaman. Juga terdapat Al-Qur'an dan kitab-
kitab lainnya, sedang di sekelilingnya terdapat
makhluk, alam nyata, dan pengaturan terhadap
alam ini. Semua ini, baikyang kecil maupun yang
besar, diciptakan dengan takdir, dikelola secara ber-
tujuan, dan diahr dengan penuh hikmah. Tidak ada
sesuatu yang sia-sia. Tidak ada sesuatu yang ber-
sifat main-main. Tidak ada sesuatu yang kebetulan.
Tidak ada sesuatu yang dilakukan spontanitas.

"Sesungguhnya Kami menciptaknn segakt sesuatu me-

nurut ukuran "(al-Qamar: 49)
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Segala sesuatu, segala yang kecil, segala yang
besar, segalayang bertuhr, segalayang bisu, segaia

yang bergerak, segala yang diam, segala hal yang

telah lampau, segala hal yang akan terjadi, segala

hal yang diketahui, segala hal yang tidak diketahui,
segala hal Kami ciptakan menurut ukuran. Yaitu,

ukuran yang menentukan hakikatnya, yang me-
nentukan sifatnya, yang menentukan kadarnya,
yang menentukan waktunya, yang menentukan
tempatnya, yang menentukan kaitannya dengan
segala perkara yang ada di sekitarnya serta pe-

ngaruhnya terhadap keberadaan alam nyata ini.

Nash Al-Qur'an yang singkat dan pendek ini
benar-benar mengisyaratkan hakikat yang besar,

mencengangkan, dan komprehensif. Hakikat ini
dibenarkan oleh keseluruhan alam nyata. Seluruh
kebenaran itu dapat dipahami kalbu yang meng-
hadapi wujud ini, yang meresponsnya, yang bertaut
dengannya, dan yang merasakan bahwa alam ifu
sebagai makhlukyang serasi dan harmonis secara

cermat. Segala perkara yang ada di alam ini me-
wujudkan keserasian yang muflak tersebut. Kesan
inilah yang terpatri dalam kalbu secara utuh, yaitu
qalbu yang merespon alam nyata ini.

Kesan di atas diperkuat dengan penelitian, peng-

amatan, dan pengalaman dalam memahami hakikat
yang ditakdirkan ini, yang didukung oleh aneka
sarana, diperkuat dengan akal manusia, dan dike
tahui melalui cara seperti di atas. Di balik takdir ini
senantiasaterpendam sesuafu yang lebih besar dan

lebih sempurna yang dapat dipahami oleh fitrah
melalui pengaruh ritme alamyang serasi. Fitrah itu
sendiri merupakan bagian dari alam yang serasi ini,
yang segala isinya diciptakan dengan kadartertenhr.

Ilmu modern telah mencapai berbagai segi dari
hakikat tersebutyang dapat dipahami melalui aneka

sarana yang disediakan bagi manusia. Ilmu telah
memahami keserasian antarajarak bintanc dan
planet dengan ukuran, gerak, dan daya tariknya
antara yang satu dengan yang lain, hingga para ahli
dapat menentukan posisi planet yang belum lagi
mereka lihat. Karena, prinsip keserasian memasti-
kan adanya planet tersebut pada posisi yang mereka
tentukan. Keberadaannya pada berbagai posisi itu-
lah yang menerangkan beberapa fenomena tertentu
ihwal gerak planet yang mereka amati, kemudian
terbuttilah hipotesis yang telah mereka tetapkan.
Pembuktian itu menunjukkan kecermatan yang
luar biasa ihwal distribusi benda-benda tersebut di
angkasa yang mencengangkan ini dengan ketera-
turan tertenfu tanpa ada gangguan atau kekacauan.

Ilmu modern juga dapat memahami keserasian
ihwal posisi bumi di mana kita hidup. Sehingga, ia
layak untuk menampung sejenis kehidupan yang
ditakdirkan Allah sebagaimana mestinya, hingga
dihipotesiskan bahwa jika salah satu keserasian itu
terganggu, makaakan mempengaruhi seluruh ke-

hidupan bumi, aQu tak memungkinkan adanya ke-

hidupan di sana. Jika terjadi kekacauan pada salah

satu unsur keserasian bumi seperti ukuran bumi,
perputarannya, jarakantara matahari dan bumi, per-

putaran matahari, temperatur matahari, kemiringan
bumi pada pusatnya dengan ukuran tertentu, ke-

cepatan rotasinya dan kecepatannya dalam menge-
lilingi matahari, jarak antarabulan dan bumi, ukur-
an bulan, perputaran bulan, distribusi antarawilayah
bumi yang lembab dan kering, dan ribuan ukuran
lainnya yang telah ditakdirkan ini, niscaya semua-

nya akan berubah total. Maka, kekacauan ifu menye
babkan berakhirnya usia kehidupan di bumi ini.

Ilmu modern dapat memahami keserasian antara

beberapa prinsip yang mengendalikan kehidupan,
yang menyerasikan antarmakhluk hidup dan ling-
kungan sekitarnya,dan antara kehidupan yang satu

dengan yang lain. Pemahaman itu mencapai batas
yang memberikan gagasan bahwa haki-kat yang
dalam dan besaritulahyang diisyaratkan oleh ayat
Al-Qur'an. Keserasian di antara faktor-faktor ke-
hidupan dan keberlangsungan dengan faktor-fuktor
kematian dan kehancuran pada lingkungan dan
pada alam kehidupan ini senantiasa dipelihara de-

ngan kadar yang memungkinkan adanya kehidup
an, keberlangsungannya, dan kesinam-bungannya.
Pada saatyang sama ditentukan pulajangkauan ke
hidupan hingga batas di mana situasi yan g tersedia
tidak layak lagi bagi kehidupan, yaitu hingga waktu
berakhirnya kehidupan.

Kiranya berguna untuk menyuguhkan sekilas
ihwal keseimbangan hubungan di antara makhluk
hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain.
Dikatakan sekilas, karena kami telah menyuguh-
kan keserasian bangunan alam ini dan aneka kon-
disi bumi dalam surah lain secara rinci.

Perlu diketahui bahwa satwa yang memangsa
burung-burung kecil itu jurnlahnya sedikit karena
satwa pemangsa ini hanya memiliki sedikit telur
dan sedikit anak, serta hanya hidup di wilayah ter-
tentu saja. Walaupun begitu, satwa pemangsa ini
memiliki umur yang panjang. Andaikan dengan
umurnya yang panjang itu ia memiliki banyak anak
dan dapathidup di mana saja, niscaya habislah bu-

rung-burung kecil, dan habislah semuanya, walau-
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pun jumlah induk dan anaknya banyak. Atau,
jumlahnya memang dikurangi hingga mencapai
kadar yang memungkinkannya dapat melakukan
peran dalam memangsa burung kecil atau barang
milik manusia serta supaya dapat melakukan peran
lainnya berikut peran-peran lainnya di bumi.

Umumnya burung bughatsberupa anak, sedang-
kan induk elang sedikit lagi jarang. Semua itu terjadi
karena hikmah yang telah ditetapkan Allah, seperti
kita lihat, agar tercapai keseimbangan antara faktor-
faktor kelestarian dan faltor kepunahan di antara
burung pemangsa dan yang dimangsa.

lalat memiliki jutaan telur, tetapi usianya hanya
dua minggu. Andaikan ia dapat hidup beberapa
tahun dan bertelur sebanyak itu, niscaya permuka-
an bumi penuh dengan lalat. Selain itu, berbagai
makhluk, terutama manusia, tidak dapat menjalani
kehidupan di muka bumi. Namun, kehidupan itu
tidak ternoda karena tangan kekuasaan yang meng-
atur alam ini menyeimbangkannya (menyeimbang-
kan antara banyaknya kefurunan dan pendeknya
usia), sehingga terciptalah keadaan seperti yang
kita lihat.

Mikroba merupakan makhluk hidup yang paling

banyak jurnlahnya, paling cepat perkembangbiak-
annya, dan paling besar bahayanya. Namun, ia me-
rupakan makhluk hidup yang paling lemah per-
lawanannya dan paling pendek usianya. Yang jumlah-

nya miliaran itu mati karena dingin, panas, cahaya,
keasaman lambung, plasma darah, dan faktor-faktor
lainnya. Mikroba ini pun hanya dapat menyerang
sejumlah binatang dan manusiatertentu saja. Andai-
kan ia memiliki perlawanan yang kuat atau berusia
panjang, niscaya punahlah makhluk hidup dan ke
hidupan.

Setiap makhluk hidup dibekali dengan senjata
untuk melindungi dirinya dari aneka serangan
musuhnya, sehingga ia dapat mengatasi bahaya ke
punahan dirinya. Senjata ini sangat bervariasi dan
beragam. Jurnlah yang banyak merupakan senjata,
kekuatan diri merupakan senjata, dan antara ke-
duanya juga beragam dan variatif.

Ular kecil dibekali dengan bisa atau dengan ke
cepatan menghindar dari musuh. lllar besar dileng-
kapi dengan kekuatan otol Karena ihr, sedikit sekali
ular besar yang berbisa.

Kelelawar, binatang yang minim akalnya, dibekali
dengan causticyangmemiliki bau menyengat, yang
ditularkan kepada pihakyang menyentuhnya. Hal
ini untuk melindunginya dari musuh.

Biawak dibekali dengan kekuatan berlari dan

meloncat, sedangkan singa dibekali dengan ke-
gagahan dan kemampuan menerkam.

Pada binatang, telur yang sudah dibuahi akan
menempel pada rahim. Telur ini dilengkapi dengan
kemampuan menyantap. Maka, ia merobek dinding
rahim lalu berpindah ke genangan darah yang se-

suai untuk mengisapnya bagi pertumbuhannya.
Tali pusar yang mengaitkan janin dengan ibunya
bertujuan supaya ia dapat makan dari ibunya hingga
sempurna untuk dilahirkan. Pembentukan tali pusar
ini memperhatikan bentuk hingga selaras dengan
tujuan keberadaannya; tanpa terlalu panjang se-

hingga menyebabkan makanan yang terkandung di
dalamnya menjadi basi, atau tidak terlampau pendek
hingga makanan langsung masuk dan meng-
ganggu janin.

Di penghujung kehamilan dan di awal persalin-
an, payudara mengalirkan susu berwarna putih ke-
kuning-kuningan. Di antara ciptaan Allah yang me
nakjubkan ialah bahwa air ini mengalir dari sumber-
sumber kimiawi yang encer dan dapat melindungi
bayi dari serangan penyakit. Pada hari-hari berikut-
nya setelah kelahiran, susu mulai berproses. Di
antara pengaturan dari Yang Maha Mengatur ialah
bahwa kadar susu ini yang dipancarkan dari payu-

dara ini terus meningkat dari hari ke hari hingga
mencapai sekitar satu litersetengah perhari setelah
satu tahun, padahal kuantitasnya pada masa per-
mulaannya tidak lebih dari beberapa teguk saja.

Keajaiban ini tidak hanya berhenti pada kuantitas
susu yang terus bbrtambah selaras dengan per-
tumbuhan anak, bahkan kandungan susu pun ber-
ubah unsur-unsurnya dan materinya semakin ter-
konsentrasi. Pada mulanya susu hanya mengan-
dung ekstrak makanan cair dan gula. Kemudian
unsurnya itu terkonsentrasi sehingga bertambah-
lah kepekatan unsur makanannya, gulanya, dan
lemaknya dari waktu ke waktu. Bahkan, dari hari
ke hari selaras dengan sfruktur dan organ tubuh bayi
yang terus berkembang.

Berbagai organ tubuh manusia terus berkem-
bang diikuti dengan perkembangan fungsi, cara kerja-
nya, dan peran masing-masing organ dalam meme-
lihara kehidupan dan kesehatan manusia. Hal ini
menyingkapkan berbagai keajaiban menyangkut
kecermatan takdir dan kesempurnaan pengahran.
Kekuasaan Allah memperlihatkan kepada kita ihwal
pengaturan persoalan setiap individu, setiap organ,
dan bahkan setiap sel dari organ tersebut. Pan-
dangan Allah sena ntiasa memelihara dan menjaga-
nya.
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Di sini kita tidak dapat menjelaskan aneka ke-
ajaiban itu secara rinci. Kita cukup mengulas sekilas

ihwal pengafuran yang cermat satu organ pencer-

naan makanan berupa lambung. Itulah pengolah

kimiawi yang kecil. Ia memberikan unsur-unsur
kimiawi yang penting bagi tubuh. Daya dari salah

satu bagian dari jutaan bagian ini memberikan dam-
pakyang penting bagi tubuh manusia. Ia tersusun
sedemikian rupa sehingga sekresi setiap nutrisi
akan menyempurnakan sekresi nutrisi lainnya. Se-

tiap sekresi nutrisi ini memiliki struktur kimiawi
yang kompleks dan menakjubkan. Setiap gangguan
pada sekresi nutrisi akan menimbulkan kerusakan
tubuh secara menyeluruh, dan bahkan mencapai
tingkat yang membahayakan, walaupun gangguan

ini berlangsung dalam wakhr yang singkat.
Organ tubuh binatang berbeda dari manusia se-

laras dengan jenis, lingkungan, dan pola hidupnya.
Mulut singa, serigala, musang, dan binatang buas
yang hidup di padang sahara dan tidak memiliki
makanan kecuali mangsa yang mesti ditaklukkan
dan dikalahkannya dilengkapi dengan taring yang

runcing, gigi yang tajam, dan gusi yang kuat. Tat-
kala pada saat menyerang ia mesti meng-gunakan
otof maka kaki-kakinya memiliki ototyang kuat dan

dipersenjatai dengan kuku dan cakar yang tajam.
Sedangkan, perutnya memiliki tingkat keasaman
dan enzim yang tinggi untuk mencerna daging dan

tulang.
Adapun binatang yanc jinak, yang biasa hidup di

tempat penggembalaan, memiliki aneka perleng-
kapan yang berbeda pula. Organ pencernaannya

dirancang selaras dengan lingkungannya. Maka,
mulutnya relatif lebar, tidak memiliki taring yang
kuat dan gusi yang kokoh, tetapi ia memiliki gigi
yang tajam dan runcing sebagai keistimewaannya.
Binatang ini memakan rumput dan tumbuhan de-

ngan cepat,lalu menelannya sekaligus. Bahkan, ia
dapat dipekerjakan oleh manusia karena ia dicipta-
kan untuk itu.

Kita melihat organ pencernazln yang menakjub-
kan pada makhluk ini. Makanan yang disantapnya
masuk ke rumen yang berkedudukan sebagai gu-

dang penyimpanan. Setelah bekerja seharian lalu
menderum untuk beristirahat, makanan masuk ke
dalam rongga yang disebut retikulum. Kemudian
dari retikulum ini kembali lagi ke mulut untuk di"

kunyah dengan lebih baik lagi dan hasilnya masuk
ke dalam rongga ketiga yang disebut omasum. Akhir-
nya, makanan masuk ke rongga keempat yang di-

sebut abomasum. Proses yang panjang ini dilaku-

kan untuk menjaga kehidupan binatang, sebab
pada umumnya binatang jenis ini menjadi mangsa
bagi binatang buas lain di padang rumput. Karena
itu, ia mesti menyantap makanannya dengan cepat
dan singkat.

Ilmu modern menegaskan bahwa proses pe-

ngunyahan berkpli-kali itu sangat penting, bahkan
bersifat instingtif. Karena, rumput merupakan tum-
buhan yang sulit dicerna lantaran ia mengandung
solulosa yang menutupi seluruh sel tumbuhan.
Unfuk mencernanya, binatang memerlukan waktu
yang lama sekali. Jika tidak ditelan sekaligus dan
menjadikan perutnya sebagai gudang khusus, nis-

cayaia memerlukan waktu yang lama di tempat
penggembalaan. Mungkin memerlukan sehari pe-

nuh, sedang makanan itu tidak memenuhi kebuhrh-
an hidupnya, Sehingga, organ tubuhnya perlu be-

kerja keras dalam proses mengunyah, melembut-
kan, dan menelan. Namun, dengan kecepatan makan,

kemudian menyimpannya, dan mengunyahnya
kembali setelah mengalami permentasi, lalu di-
mulailah mengunyah, melembutkan, dan menelan,
maka terwujudlah seluruh tujuan binatang mulai
dari bekerja, makan, dan mencerna. Maka, Maha-
suci ZatYang Maha Mengatur.

Burung pemangsa seperti burung hantu, me-

miliki paruh yang melengkung dan tajam serta ber-
bentuk cakar untuk mengoyak daging. Sementara
itu, itik dan angsa memiliki paruh yang besar, lebar,

dan cekung bagaikan penyiduk yang berguna un-
tuk menyaring rhakanan yang terdapat dalam tanah
dan air. Di samping paruh, unggas ini pun dileng-
kapi dengan perlengkapan kecil seperti gigi untuk
memotong rerumputan.

Ayam, merpati, dan jenis burung lain yang me-

matukbiji dari tanah memiliki paruhyang pendek
lagi runcing agar dapat mewujudkan tujuan ter-
sebut. Sementara itu paruh burung undan sangat
panjang. Paruhnya menggelambir mirip jala ikan,
sebab ikan merupakan makanan utamanya.

Paruh burung hudhud dan abu qardan panjanc

lagi runcing karena ia berguna untuk mencari se-

rangga dan ulat yang pada umumnya berada di per-

mukaan tanah. Ilmu modern menegaskan bahwa
manusia dapat mengetahui jenis makanan burung
dengan melihat paruhnya.

Alat pencernaan lainnya dari burung sangatlah
menakjubkan dan mengesankan. Tatkala burung
diciptakan tanpa grgi, maka ia dianugerahi paru dan

tembolok unfuk meraih dan mencerna makanan.
Burung mematuk benda-benda keras dan pasir un-
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hrh membantu tembolok dalam mencerna makanan.
Terlampau panjang bagr kita dan melenceng dari

payung pembahasan, jika kita pergi mengikuti ber-
bagai jenis dan macam makhluk hidup dengan urai-
an seperti di atas. Karena itu, kita percepat langkah
menuju amuba, yaifu binatang bersel satu, agar kita
dapat melihat kekuasaan Allah yang ada padanya
serta pengawasan-Nya terhadap hewan tersebut.
Dia menetapkan urusan amuba dengan takdir-Nya.

Amuba merupakan makhluk hidup yang ber-
tubuh sangat kecil. Ia hidup di kolam atau air yang
menggenang, atau pada batu yang menghunjam ke
dasar. Ia sama sekali tidak dapat dilihat dengan
mata. Jika dilihat melalui kaca pembesar, ia tampak
bagaikan sepotong poding yang bentuknya berubah
selaras dengan perubahan tempat dan keperluan.

Tatkala bergerak" muncullah dari hrbuhnya aneka
perlengkapannya yang berfungsi sebagai kaki se
hingga ia dapat berjalan ke tempat yang dikehen-
dakinya. Karena itu, sarana tersebut dinamai kaki
palsu. Jika menemukan makanan, ia menangkap
nya dengan satu atau dua kaki,lalu meremasnya
hingga keluar ekskak makanan yang kemudian di.
santapnya dengan efektil sedang sampahnya di-
buang dari tubuhnya.

Amubabernapas dengan seluruh tubuhnya de
ngan cara mengambil oksigen dari air. Bayangkan-
lah ciptaan yang tidak terlihat dengan mata ini. Ia
hidup dan bergerak, makan dan bernapas, serta
mengeluarkan sampahnya- Jika perkembangannya
mencapai kesempurnaan, ia membelah diri menjadi
dua bagian, sehingga setiap bagian menjadi makh-
luk baru yang mandiri.

Aneka keajaiban kehidupan pada tumbuh-tum-
buhan tidak kurang jika dibandingkan dengan ke
hebatan dan keajaiban manusia, binatang, dan
burung. Kekuasaan Allah pada tumbuhan sama
jelas dan menonjolnya dengan makhluk-makhluk
tersebut.

"...Din mmetapkan ukuran-ukurannya dmgan serapi-
rap tny a. " (al-Furqaa^n: 2)

Persoalan yan- .".;;;hnya lebih besar dari-
pada semua ifu dan lebih menyeluruh pengafuran
dan takdir-Nya. Seluruh penghuni alam ini berikut
aneka cerita, peristiwa, dan gelombangnya ditetap
kan dan diatur, baik yang kecil maupun yang besar.
Setiap dinamika dalam sejarah seperti seluruh
emosi pada diri seseorang, seperti seluruh napas

yang keluar dari dada. Napas ini ditetapkan waktu-
nya, tempatnya, dan situasinya. Seluruhnya bertali-
an dengan sistem alam semesta dan dinamikanya.
Juga bertalian dengan perhitungan dalam keserasi-
annya dengan alam seperti halnya peristiwa lain
yang besar-besar.

Kayu yang tumbuh sendirian di sana, di padang
sahara, merupakan pohon terakhiryang ada di sana
menurut takdir-Nya. Pohon itu tengah melaksana-
kan fungsi yang berkaitan dengan keseluruhan
alam sejak alam ini ada. Demikian pula seekor
semut yang merayap, sebutir debu yang terbang,
dan sebuah sel yang berenang di air adalah sama
seperti makhluk angkasa dan benda lainnya yang
menakjubkan. Semuanya ditetapkan wakbunya, di-
tentukan tempatnya, ditakdirkan kadarnya, dan di-
takdirkan sosoknya dalam keserasian dengan se
gala situasi dan keadaannya.

Siapa yang sadar, misalnya, bahwa pernikahan
Ya'qub dengan wanita lain yang menjadi ibunda
Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, bukanlah sebuah
peristiwa tersendiri yang bersifat individual? Na-
mun, semua itu merupakan takdir yang ditetapkan
agar saudara-saudara Yusuf yang tidak seibu men-
dengkinya, lalu menangkapnya dan melemparkan-
nya ke dalam sumur yang dalam. Tetapi, mereka
tidak membunuhnya agar diambil oleh sebuah rom-
bongan, supaya dia dijual di Mesir, supaya dia tum-
buh dalam istana raja, supaya dia dirayu oleh per-
maisuri raja, supaya dia tertipu, supaya dia dijeblos-
kan ke dalam penjala. Mengapa? Supaya di dalam
penjara dia bertemu dengan dua pelayan raja dan
supaya dia mentabirkan mimpinya. Mengapa? Sam-
pai di situ tidak ada jawaban.

Maka, orang{rang tetap bertanya, mengapa? Ya
Rabbi, mengapa hingga Yusuf tersiksa di dalam pen-
jara? Mengapa, ya Rabbi, hingga Ya'qub tersiksa?
Mengapa nabi ini tersiksa hingga kehilangan pan-
dangannya karena kesedihan? Mengapa Yusuf yang
tampan dan suci ini mesti mengalami aneka kepe-
dihan? Mengapa?

Maka, muncullah jawabannya setelah tersiksa
selama seperempat abad, yaitu untuk mempersiap
kan Yusuf sebagai penguasa Mesir yang menangani
dan menyelamatkan rakyatnya dan rakyat lain di
wilayah sekitarnya dari kekurangan pangan selama
tujuh tahun. Kemudian mengapa? Kemudian su-
paya ayah dan saudara-saudaranya datang, supaya
dari keturunannya lahir suku bani Israel, supaya
suku ini ditindas oleh Fir'aun, supaya dari kalangan
mereka muncul Musa dengan segala pernik ke-

I
I
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hidupannya yang telah ditakdirkan. Juga supaya
setelah itu semua muncul berbagai masalah dan
peristiwa serta gelombang yang diarungi alam ini
hingga sekarang dan supaya mempengaruhi ke-
hidupan alam ini secara menyeluruh.

Siapa yang sadar, misalnya, bahwa pernikahan
Ibrahim, moyangnya Ya'qub, dengan Hajar yang
orang Mesir itu bukanlah peristiwa tersendiri yang
bersifat individual? Namun, kejadian sebelumnya
dan aneka peristiwa lain yang pernah dialami Ibrahim
menyebabkannya pergi meninggalkan tanah airnya
di Irak, supaya dia melawat ke Mesir dan di sini dia
bertemu dengan Hajar, supaya diamelahirkan Ismail,
supaya Isma'il dan ibunya tinggal di dekat Baitul
Haram. Juga supaya muncul Muhammad saw. dari
keturunan Ibrahim dijazirah ini sebagai tempatyang
paling cocok di bumi ini untuk menurunkan risalah
Islam, dan supaya dari semua ifu muncul peristiwa
akbar sepanjang sejarah umat manusia seluruhnya.

Itulah takdirAllah yang ada di balik ujung benang
yang jauh yang mengaitkan setiap peristiwa, setiap
kehidupan, setiap akhir dari segala sesuatu. Itulah
benang takdir yang ada di balik setiap titik, setiap
langkah, dan setiap perubahan serta pergantian.

Itulah takdir Allah yang direalisasikan, yang me-
nyeluruh, yang cermat, dan yang mendalam.

Kadang-kadang manusia melihat ujung benang
yang dekat. Dia tidak melihat ujungnya yang jauh.

Kadang-kadang wali:tu terlampau lama merentang
antara kejadian dan hasil akhirnya, sedang usianya
sebentar saja. Sehingga, dia tidak mengetahui hik-
mah yang ada di baliknya. lalu, mereka meminta
disegerakan, menyarankan, bahkan marah, dan
memandang terlampau lama.

Dalam Al-Qur'an ini, Allah memberi tahu me-
rekabahwa segala sesuatu ditetapkan dengan takdir
supaya mereka menyerahkan segala persoalannya
kepada PemiJik segala urusan. T alu, kalbunya men-
jadi tenang, nyarnan, dan bergerak di bawah takdir
Allah dengan puas dan serasi serta dalam keintiman
bergandengan dengan takdir melalui langkah yang
mantap, tenang, dan kokoh.

Penetapan d^ 0""*;; yang melakukan aneka
perkara raksasa itu hanyalah dengan isyarat yang
teramat mudah,

"Pnintnh Knmi hnnyalnh satu pnkntann wprti ktdipan
m.ata." (al-Qrnax: 50)

Hanyalah sebuah isyarat atau hanya dengan se

patah kata, maka tuntaslah seluruh persoalan, baik
yang besar maupun kecil. Di sana tidak dikenal isti-
lah besar dan kecil; semuanya sama Besar dan kecil
hanyalah perkiraan manusiabelaka. Di sana tidak
dikenal masa dan tidak dikenal pula masa yang se
tara dengan kedipan mata. Itu hanyalah sebuah
penyerup:uln unfrk memudahkan manusia dalam
memahami persoalan. Jadi, masa hanyalah des-
kripsi manusia yang muncul dari lingkup wilayah-
nya yang kecil di bumi, yang sebenarnya tidak di-
kenal dalam perhitungan Allah Yang Mahamutlak
dibanding deskripsi-deskripsi yang terbatas itu.

Ada sesuatu yang memunculkan sebentuk wu-
jud yang menakjubkan. Ada sesuatu yang meng-
ganti dan mengubahnya. Ada sesuatu yang melenyap
kannya selaras dengan kehendak-Nya. Ada sesuatu
yang melenyapkan hal lain di sana-sini. Ada sesuatu
yang menyeret hal lain kepada kematian. Ada se-
suatu yang membangkitkannya menjadi sosok lain.
Ada sesuatu yang membangkitkan seluruh rnakhluk.
Dan, ada sesuafu yang mengumpulkan mereka untuk
menuju hari mahsyar dan perhitungan.

Ada sesuatu yang tidak memerlukan upaya dan
tidak memerlukan masa. Dan, ada sesuatu yang
mencerminkan kekuasaan dan di dalamnya terdapat
takdir. Segala perkara yang terdapat dalam sesuatu
ihr telah ditakdirkan dan dimudahkan.

Dengan sesuatu, terjadilah kebinasaan para pen-
dusta sepanjang masa. Melalui yang satu ini, Allah
mengingatkan tempat kembali orang-orang yang
seperti para pendusta itu,

"Sesungguhny a telnh Kami bfunsaknn zrang yang smtpa
dnryan kamu. Malca, adnknlt mang y ang mrru mmgambil
pelajaran? Segala sesuatu yang telnh mereka perbuat
tercatat dnlnm bularbuku mtatan. Dan, segaln un$an
yang l<ecil mnupun yang besar adalah tertulis....'(aI-
Qamar:51-53)

Itulah kejadian akhir para pendusta yang disaji.
kan dalam beberapa episode seperti yang terkan-
dung dalam surah sebelumnya. 'Adakah orangyang
mau mengambil pelnj aran"dan nasihat?

Perhitungan mereka tidak berhenti hingga ke-
jadian akhirnya yang pedih itu, sebab di balik me-
reka terdapat perhitungan yang cermat sehingga
tiada satu per-kara pun yang luput.

"Segaln sesuatu yang tel"oh merelm pnbuat ttrmtnt dnlnm
bulafi uku catatan. " (al-Qamar: 52)
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Ditulis dalam lembaran-lembaran yang diguna-
kan pada hari perhitungan.

'Dan, segaln (urusan) yang kecil maupun yang besar

adalnh t er tulis. " (aI- Qama"r: 53)

Tiada suatu perkara pun yang terlupakan. Segala

sesuatu tertulis dalam kitab.

Itulah akhir penyajian dan komentar. [alu, redaksi

ayat melirik lembaran lain yang berbeda dengan

lembaran cerita para pendusta. Disajikanlah gam-

baran lain dalam naungan seruanyang jujur, yaitu
gambaran orang{rang yang bertakwa,

,#; i4 e+ *u, eg;;t t c:EtrttlL
+ ,;d9't..

"sesungguhnya orang-nrang y ang bertalarta itu di dalnm

taman-taman d.an sungai-sungai di tempat yang di'
senangi di sisi (Tuhnn) Yang Mahn Berkuasa." (aI-

Qamar: 54-55)

Sementara itu, orang-orang yang jahat berada
dalam kesesatan dan neraka. Mereka diseret pada

wajahnya dalam kehinaan. Mereka disengat dengan

ungkapan menggugat, di samping disengat dengan
neraka, "R.osalanlnh sentuhan neraka Saqar!"

Itulah gambaran kenikmatan dengan kedua sisi-

nya, "di dalam taman-taman dan sungai-sungai" dan

"di tempat yangdisernngi di sisi (Tuhnn) YangMahn
Berkuasa."

Itulah kenikmatan spiritual dan fisik dalam ung-
kapan yang umum dan menyeluruh, "Di dalam
taman-taman dan sungai-sungai."Ungkapan ini me-

nebarkan payung kenikmatan dan kemudahan, ter-

masuk ungkapannya yang menyenangkan dan

selaras. Kata nahnr tidak hanya digunakan untuk
mengejar ritme pergajakan, tetapi untuk memberi-
kan payung kemudahan dan kenyamanan melalui
dentingan kata dan ritrne ungkapan.

Itulah nikmat kalbu dan ruh; nikmat kedekatan
dan penghargaan, "Di tempat yang disenangi di sisi

(Tuhnn) Yang Mahn Berkuasa."Itulah tempat yang
kokoh, nyaman, dekat, mulai, tertarik unfuk di-
dekati, dan nyaman untuk disinggahi. Itulah tempat
orang{rang yang bertakwa, yang takul dan yang

senantiasa merasa dipantau. Allah tidak menyatu-
kan dua ketakutan pada diri seseorang: ketakutan
akan dunia dan ketakutan akan hari Kiamal Barang-

siapayang dipelihara di dunia, maka dia diselamal
kan di akhirat. Di samping aman, mereka pun
tinggal di tempatyanc paling mengesankan, yang

diliputi dengan keintiman dan penghormatan.

Dengan ritme yang tenang dan dengan naungan
keamanan inilah, surah ini diakhiri--sebuah surah
yang kaya akan episodeepisode yang mengejutkan
dan menyedihkan; menyiksa dan menghancurkan.
Tiba-tiba diakhiri dengan naungan keamanan dan

rifone yang tenang serta cita rasa yang dalam dan
menyenangkan. Inilah pendidikan yang sempurna,
pendidikan dari Yang Maha Mengetahui lagi Maha-
bijaksana, yang me'rasuk ke dalam jiwa dan relung-
relung kalbu. Inilah takdir yang cermat dari Pen-

cipta segala sesuatu berdasarkan takdir. DialahYang
Mahalembutlagi Maha Mengetahui. 3
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1& olKK"; a r" "u- 6# as-6 i S
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'(Ttthan) Yang Maha Pemurah, (1) Yang telah
mengajarkan Al-Qg-an. (2) Dia menciptakan
manusia. (3) Mengajarnya pandai berbicara.
(4) Matahaxi dan bulan (beredar) menurutper-
hitungan. (5) Ttrmbuh-tumbuhan dan pohon-
pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
(6) Allah telah meninggikan langit dan Dia me-
letakkan neraca (keadilan), (7) supaya kamu
jangan melampaui batas tentang neraca itu. (A)

Tegakkanlah timbangan dengan adil dan
janganlah kamu mengurangi neraca itu. (9)

Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-
(Nya), (10) di bumi ihr ada buah-buahan dan
pohon kurma yang mempunyai kelopak
mayang. (11) Dan biji-bijian yang berkulit dan
bunga-bunga yang harurn baunya- (12) Maka'
nikmat Thha^n kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (13) Dia menciptakan manusia dari
tanah kering seperti tembikar. (14) Dia men-
ciptakan jin dari nyala api. (15) Maka, nikmat
Ttrhan kamu yangmanakah yang kamu dusta-
kan? (16) Tbhan yang memelihara kedua tempat
terbit matahari dan Ttrhan yang memelihara
kedua tempat terbenamnya. (17) Mak4 nikmat
Ttrhan kamu yang manakah yang kamu dusta-
kan? (1S) Dia membiarkan dua lautan mengalir
yang keduanya kemudia"n bertemu, (19) antara
kedua.nya ada batas yangtidak dilampaui oleh
masing-masing. (20) Maka' nikmatTbhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (21) (pari
keduanya keluar mutiara dan marjan- (22) Maka
nikmat Ttrhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (23) Kepunyaan-Nyalah bahtera-
bahtera yangtinggt layanrya di lautan laksana
gunung-gunung. (24) Maka, nikmat Thhan

kamu yang manakah yang kamu dustakan? (25/

Semua yang ada di bumi itu akan binasa. (26)

Dan, tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mem-
punyai kebesaran dan kemuliaan (27) Maka'
nikrnatTtrhan kamu yang manakah yangkamu
dustakan? (28) Semua yang ada di langit dan
di bumi selalu minta kepada-Nya Setiap wakhr
Dia dalam kesibukan. (29) Maka, nikmatTirhan
kamu yang mana^kah yang kamu dustakan? (30)

Kami akan memperhatikan sepenuhnya ke-
padamu hai manusia dan jin. (31) Maka' nikmat
Tbhan kamu yangmanakah yang kamu dusta-
kan? (32) IIai jamaah jin dan manusiq jika kamu
sanggup menembus (melintasi) penjuru langit
dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat
menembusnya kecuali dengan kekuatan. (33)

I\daka, nikmat Ttrhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (34) Kepada kamu, (|in dan
ma^nusia) dilepaskan nyala api dan cairan tem-
b.gq maka kamu tidak dapat menyelamatkin
diri (daripadanya). (35) Maka, nikmat Thhan
kamu yang manakah yang kamu dustakan? (36)

Apabila langit telah terbelah dan menjadi
merah mawar seperti (kilapan) minyak. (37)

Ivlaka, nikrnatTlrha.n kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (38) Pada waktu itu manusia
danjin tidak ditanya tentang dosanya (39) Maka
nikmat Tbhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (40) Orang-orang yang berdosa di-
kenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang
ubun-ubun dan kaki mereka- (41) Maka, nikmat
Ttrhan kamu yangmanakah yang kamu dusta-
kan? (42) Inilah neraka jahanam yang didusta-
kan oleh orang-orangberdosa (43) Merekaber-
keliling di antaranya dan di antara air yang
mendidih yang memuncak panasnya- (a ) Ivla"ka'

nikmat Ttrhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (a5) Dan bagi orang yang takut saat
menghadap Thhannya, ada dua surga. (46)

Makq nihnat Ttrhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (47) Kedua surga itu mem-
punyai pohon-pohonan dan buah-buahan. (a8)

Maka nihnat Ttrhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (49) Di dalam kedua surga itu
ada dua buah mata air yang mengalir. (50)

Ivlaka" nikrnatTtrha^n kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (51) Di dalam kedua surga itu
terdapat segala macam buah-buahan yang ber-
pasang-pasangan. (52) Maka, nfkmat Thhan
kamu yang manakah yang kamu'dustakan? (53)

Mereka bertelekan di atas permadani yang
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sebelah dalamnya dari sutra- Dan, buah-buahan
kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekal (5a)

Maka, nikmat Ttrhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (55) Di dalam surga-surga ihr
ada bidadari-bidadari yang sopan menunduk-
kan pandangannya, tida^k pernah disentuh oleh
manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh
jin (56) Maka, nikmat Thhan kamu yang mana-
kah yang kamu dustakan? (57) Seakan-akan
bidadari itu permata yakut dan marjan. (58)

Maka, nikrnat Ttrhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (59) Tidak ada balasan kebaik-
an kecuali kebaikan (p"1"). (60) Maka, nikmat
Thhan kamu yang manakah yang kamu dusta-
kan? (61) Dan selain dari surga ifir ada dua
surga lagi. (62) I\dakq nikrnat Ttrhan kamu yang
manakah yang kamu dustakan? (63) Kedua
surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. (6a)
I\,Iak4 nikmat Ttrhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (65) Di dalam kedua surga itu
ada dua mata air yang memancar. (66) Maka,
nikmat Ttrhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (67) Di dafam keduanya ada (macam-
macam) buah-buahan dan kurma serta delima-
(68) Maka" nikmat Thhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan? (69) Di dalam surga{qga
itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi
cantik-cantik. (70) Maka, nikmat Ttrhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (71) Bida-
dari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit
dalam rumah. (72) Maka., nikmatTlrhan kamu
yangmanakah yangkamu dustakan? (73) Mere-
ka tidak pernah disenhrh oleh ma"nusia sebelum
mereka (penghunipenghuni surga yang men-
jadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin (7a)

Maka, nikmat Ttrhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan? (75) Mereka bertelekan
pada bantal-bantal yang hijau dan permadani
yang indah. (76) Maka, nikmat TUhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (77)

Mahaagung niuna Thhanmu Yang Mempunyai
Kebesaran dan Karunia." (78)

Pengantar
Surah Makkiyyah ini memiliki redaksi yang khas

dan nyata. Ia merupakan pemberitahuan.ihwal
hamparan alam semesta danpemberitahuan aneka
nikmatAllah yang cemerlang lagr nyata, yang ter-
dapat pada keindahan ciptaan-Nya, keajaiban makh-
luk-Nya, limpahan nikmat-Nya, pengaturan-Nya
atas alam nyata ini berikut segala isinya, dan pada

pengarahan semua makhluk agar menuju Zat-Nya
Yang Mulia. Surah ini merupakan pembuktian
umum ihwal seluruh alam nyata kepada dua
makhluk, yaitu jin dan manusia, yang disapa oleh
surah secara sama. Kedua makhluk ini tinggal di
pelataran alam, dan disaksikan oleh segala yang
maujud. Surah r1r juga menantang keduanya secara
berulang-ulang, kalau-kalau keduanya mampu
mendustakan aneka nikmat Allah setelah nikmat
tersebut diterangkan secara rinci. Dia telah men-
jadikan seluruh alam semesta ini sebagai pelataran
nikmat dan hamparan akhirat.

Irama pemberitahuan tampak jelas pada seluruh
bangunan surah dan pada ntme fashilah-nya.Tarn-
pak jelas pada suarayang meninggi dan pada suara
yang merarnbat sampai jauh. Irama itu pun tampak
jelas pada bagian permulaan surah yang meng-
gugah dan membuat penyimak menanti dan me-
nunggu informasi yang akan disuguhkan setelah
bagian permulaan. Ar-Rahrnaan... hanyalali sepatah
kata sebagai subjek yang berbentuk tunggal. Ar-
Rahmaan... hanyalah sepatah kata yang mengan-
dung makna rahmat, yang menggetarkan pem-

beritahuan. Setelah ifu, surah menerangkan sarana
perolehan rahmat dan menyuguhkan aneka nikmat
ar-Rahmaan.

Pameran aneka nikmat dimulai dengan pengajar-

an Al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai karunia
yang besar bagi manusia. Nikmat ini disebutkal
lebih dahulu daripada penciptaan manusia itu sendiri
dan pengajaran berbicara. Setelah itu, barulah di.
ceritakan penciptaan manusia yang dikaruniai sifat
kemanusiaan yang besar, yaitu kemampuan unfuk
menerangkan.

Karena itu, lembaran wujud dimulai dengan me-
nuturkan aneka nikmat Allah seperti matahari,
bulan, bintang, pepohonan, langityang ditinggikan,
timbangan yang dipasang, dan bumi berikut segala
isinya.

Setelah lembaranlembaran besar ini disajikan
dengan tuntas, disajikanlah panorama kefanaan
semua itu. Panorama kefanaan seluruh makhluk
secara muflak di bawah naungan wujud yang mutlak
yaitu zat Allah Yang Mahamulia lagi Baqa. Kepada-
Nyalah seluruh makhluk menuju guna menerima
urusan masing-masing sesuai dengan kehendak-
Nya.

Dalam naungan kefanaan yang mutlak dan keba-
qaan yang mutlak inilah ditampilkan ancaman yang
mengerikan dan tantangan alam terhadap jin dan
manusia,
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"Kami aknn memperhntiknn sepenuhnya lupadnmu fuii
manusia dan jin. Maka, nikmat Tilhan kamu yang
manaknh yang knmu dustakan? Hai jamaah jin dan

manusia, .jika kamu sanggup menembus (melintasi)
penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak
dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Makn,
nikmat Tuhnn kamu yang manaknh y ang knmu dusta-

kan? Kepada kamu, Qin dan manusia) dilepaskan

nyaln api dan cairan tembaga, m.akn lamu tidak dapat

menyelamatkan diri (daripadanya). Maka, nikmat
Tuhnn kamu yang manakah yang kamu dustakan?"
(ar-Rahmaan: 31-36)

Setelah itu disajikanlah panorama terakhir, yaitu
panorama kiamat. Semuanya disuguhkan dalam
deskripsi gejala alam yang melukiskan panorama

langit yang merah dan meleleh. Juga panorama
azabbagi orang{rang yang jahat serta panorama
pahala bagi orang-orang yang bertak'wa yang disaji.
kan secara panjang lebar dan rinci.

Kemudian disuguhkanlah kata penutup yang se
laras dengan sajian nikmat,

'Mahaagung nama Tuhnnmu Yang Mempunyai Ke-
besaran dan Karunia. " (ar-Rahmaan: 78)

Seluruh surah merupakan pemberitahuan umum
ihwal pelataran makrokosmos. Pemberitahuan yang

bersumber dan al-mala al:ala yang kemudian di.
respons oleh berbagai aspek, disaksikan oleh segala

makhluk dan benda yang ada di alam nyata ini.

Nikmat-Nikmat Allah di Dunia

+ ,.-1i
-' iryl

"(Tufum) Yang Mahn Pemurah." (ar-Rahmaan: 1)

Inilah permulaan yang lafazh, makna, ritrne, dan
musiknya sebagai fujuan.

" (Tuhnn) Yang Maha Penturah. "

Dengan senandung yang kelugasan gemanya,

rambahannya, dan jangkauannya bersahutan di se
luruh belahan alam semesta dan seluruh sisi alam
nyata inilah surah ini dimulai.

' (Tuhnn) Yang Maha Pemurah. "

Dengan ritme naik yang melesat ke kejauhan,
yang menggetarkan seluruh lapisan alam nyata,
yang menyapa setiap maujud, yang senandungnya
dilirik oleh setiap makhluk inilah permulaan surah

dimulai. Permulaan itu memenuhi cakrawala langit
dan bumi hingga sampai ke setiap telinga dan kalbu.

"(Tuhan) Yang Maha Pemurah."

I alu berhenti. Ayat pun selesai. Seluruh wujud
diam membisu menanti informasi yang agung se-

telah disajikan perrrlulaan yang agung pula. Akhir-
nya, datanglah informasi yang ditunggu tersebut;
informasi yang menggetarkan kalbu alam nyata.

t(ti&&'#i5:t:";5'p
531j{,i*vc:Lji;":Ai*
fi*,<'W'd,;t(*-'::av*66Ii
v9l;+er;,t6s*c$ic$
'{*tsq4_t,-rj>t&5,-6i'\tg,t6;\
Ld;i', +;t\; 5,'r$ rS .ti 3is iA(,

$
"Yang telnh mmgaj ar lan Al - @ti an. Dia mencip taknn

mnnusia. Mengaj arny a p andni b nbicara. Matnh"ari dnn

bulnn (b nednr) mtnurut p erhitungan. Tum.buh- tumbuh-

an dnn pohon-pohonan kedua-duanya tunduk lcepada-

Nya. Allah telah meninggilwn langit dan Din meletak-

lrnn neraca (ceadilan) supaya knmu jangan mel"ampaui

batas tentang neraca itu. Tegakkanlah timbangan
dengan adil dan janganlah lamu mengurangi neraca

itu. Allnlt tel"ah muatakan bumi untuk makltJuk- (Ny a).

Di bumi itu ada buah-buahnn dnn pohon kurma yang
mempunyai lulopak mayang. Dan biji-bijian yang ber-

kulit dan bunga-bunga yang harum baunya." (ar-
Rahmaan:2-12)

Inilah bagian pertama surah yang menerangkan
aneka nikmat ar-Rahmaan. Inilah in{ormasi per-

tama setelah pengumuman itu,

"Yang telah mmgaj arknn Al- fuLi an."(ar-Rahmaan:
2)

Inilah nikmat yang besar. Pada nikmat ini terlihat
jelas kasih sayang ar-Rahmaan kepada manusia.
Itulah nikmat Al-Qur'an sebagai terjemahan yang

benar dan sempurna atas berbagai kaidah alam
semesta ini. Nikmat Al-Qur'an sebagai manhaj
langit bagi bumi yang mengantarkan penghuninya
kepada afuran-aturan alam semesta; yang melurus-
kan aqidah mereka, konsepsinya, pertimbangannya,

nilai-nilainya, sistemnya, dan segala perilakunya di
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atas landasan yang kokoh di mana alam semesta
bertumpu. lalu, Al-Qur'an menganugerahi mereka
kemudahan, kepuasan, dan kepahaman serta dapat

merespons hukum-hukum alam tersebut.
Al-Qur'an yang membukakan indra dan rasa

manusia kepada alam semestayang indah ini seolah-

olah baru pertama kali mencerahkannya. Maka, Al-
Qur'an memberikan cita rasabaru akan keberadaan
diri mereka sebagaimana ia pun memberikan cita
rasa baru ihwal alam semestayang ada di sekeliling-
nya. Al-Qur'an memberi hal lebih dan menganuge-
rahkan kehidupan baru pada segala sesuatu yang
ada di sekitar mereka yang merespons dan berinter-
aksi dengan manusia. Tiba-tiba manusia berada di
tengah-tengah sahabat dan teman yang mengasihi
ke mana pun mereka berjalan atau di manapun
mereka tinggal sepanjang perjalanan mereka di atas
planet ini.

Al-Qur'anlah yang mengakui keabadian mereka
sebagai khalifah di muka bumi; bahwa mereka di-
muliakan di sisiAllah; dan bahwa mereka sebagai
pemikul amanah yang tidak dapat dipikul oleh
langit, bumi, dan gunung. Al-Qur' anlah yang mem-
beritahukan kepada mereka ihwal nilai dirinya yang

mereka peroleh melalui aktualisasi kemanusiaan-
nyayang tinggi melalui safu-satunya sarana. Yaitu,
keimanan yang menghidupkan ruhnya dengan tiup
an Allah dan yang mewujudkan nikmat-Nya yang
besar atas manusia.

Karena itu, pengajaran Al-Qur'an lebih dahulu
disebutkan daripada penciptaan manusia. Dengan
cara seperti ini, terwujudlah konsep manusia di
alam nyata ini.

'Dia mmciptakan m.anusia. Mengaj arnya pandai ber-

bicara." (ar-Rahmaan: 3-4)

Kami tinggalkan sementara ihwal permulaan
penciptaan manusia. Kami akan membahasnya di
depan dan pada surah ini, sebab tujuan pengung-
kapannya di sini ialah pgngajaran berbicara yang
membuatnya dapat membaca Al-Qur'an.

Kita melihat manusia dapatbertutur, mengung-
kapkan, menjelaskan, saling memahami, dan ber-
dialog dengan orang lain. Karena terlampau biasa,
kita melupakan anugerah yang besar dan keluarbia-
saan ini. Maka, Al-Qur'an mendorong dan menggu-
gah kita untuk merenungkan anugerah ini dalam
berbagai ayat.

Apakah manusia itu? Apakah asalnya? Bagai.
mana ia bermula? Dan, bagaimana dia diajari ber-
bicara?

Manusia adalah sebuah sel yang mengawali
kehidupannya di dalam rahim. Sebuah sel yang
sederhana, kecil, hina, dan tidak bernilai. Ia hanya
dapat dilihat melalui kaca pembesar dengan tidak
terlampau jelas. Ia tidak tampak nyata.

Tidaklamaberselang sel ini pun menjadi janin,
yaitu janin yang..terdiri dari jutaan sel yang ber-
variasi, penting, memiliki tulang rawan, otot, syaraf,
dan kulit. Dari sel itulah tercipta organ tubuh, indra,
dan aneka fungsinya yang menakjubkan seperti
pendengaran, penglihatan, perasaan, penciuman,
perabaan, dan selainnya. Kemudian tercipta pula
suatu hal yang sangat luar biasa dan rahasia yang
agung, yaitu kemampuan memahami, menerang-
kan, merasa, dan intuisi. Semua ifu berasal dari se
buah sel yang sederhana, kecil, tidak berarti, dan
hina yang tidak jelas dan tidak tampak nyata.

Bagaimanakah dan dari manakah? Dari ar-Rah-
maan dan dengan penciptaan ar-Rahmaan. Mari
kita cermati bagaimana penjelasannya.

'Allah mmgeluarkan kamu dari perut ibumu dalnm
luadaan tidnk mengetahui apa pun, dan Dia memb eri-
mu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu
b ersy ukur." (an-Nahl: 78)

Penciptaan alat-alat tutur itu sendiri sungguh
menakjubkan. Keajaibannya tidak pernah habis.
Udah, dua bibir, langit-langit, tenggorokan, saluran
udara, filter, dan paru-paru. Semuanya itu terlibat
dalam proses menghasilkan suara yang mekanistis.
Ia merupakan sebuah lingkaran dalam rangkaian
al-bayan Karenalingkaran ihr demikian besar, maka
ia tidak dapat digambarkan kecuali aspek mekanis-
tik-instrumentalnya dalam proses yang kompleks
ini, yangjuga berkaitan dengan pendengaran, otak,
dan syaraf. Kemudian berkaitan dengan akalyang
kita pahami sebatas istilahnya saja tanpa kita keta-
hui sedikit pun ihwal substansi dan hakikat akal.
Bahkan, kita nyaris tidak mengetahui apa pun ihwal
fungsi dan cara kerjanya.

Bagaimana proses seseorang menuturkan se-
patah kata?

Itu adalah proses yang kompleks dan melibatkan
beberapafase, langkah, dan perlengkapan-sebagian
fase itu tetap tidak diketahui hingga sekarang.

Proses itu dimulai dengan adanya rasa perlu
untuk menuturkan kata itu guna menyampaikan
tujuan tertentu. Perasaan ini berpindah (kita tidak
tahu mengapa ia berpindah) dari pemahaman, atau
akal, atau ruh ke pelaksanaan perbuatan konkret.
Otak.... Katanya, otaklah yang memberikan perintah
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melalui urat-urat syaraf agar menuhrrkan katayang
dikehendaki. Kata itu sendiri merupakan sesuatu
yang diajarkan Allah kepada manusia dan yang
maknanya diajarkan pula oleh-Nya.

Setelah ifu paru-paru mensuplai udarayang ter-
simpan di dalamnya dengan kadar tertentu. I alu, ia
melintas dari filter ke saluran udara melalui tenggo
rokan dan pita suara yang menakjubkan yang tidak
dapat dianalogikan dengan senar insfumen suara
apa pun yang dibuat manusia, dan tidak pula dengan
alat-alat suara dengan segala nadanya. lalu udara
pada tenggorokan mengeluarkan bunyi yang dibuat
selaras dengan kehendak akal. Apakah suara itu
tinggi atau rendah, cepat atau lambat, kasar atau
lembut, menggema atau melengking, hingga benhrk
dan karakter suara lainnya.

Di samping tenggorokan, ada pula lidah, dua bibir,
langit-langit, dan grgr. Suara melintasi alat-alat ini
sehingga terbenhrklah tekanan tertenhr dalam ber-
bagai artikulasi huruf yang bervariasi. Melalui lidah
itu sendiri dapat dihasilkan huruf dengan artikulasi
yang memiliki nada tertentu dan tekanan tertentu;
agar ia menghasilkan huruf dengan bunyi tertentu
pula.

Semua proses ifu menyangkut safu kat4 sedang
di balik kata ada ungkapan, topik, gagasan, dan pe-
rasaan akan sesuatu yang terdahulu dan yang
kemudian. Masing-masing merupakan alam yang
menakjubkan dan mempesona, yang ada pada mik-
rokosmos manusia yang menakjubkan dan mem-
pesona berkat ciptaan ar-Rahmaan dan karunia ar-
Rahmaan pula.

Kemudian dilanjutkan dEngan menerangkan
nikmat-nikmat ar-Rahmaan pada pameran raya alam
semesta ini,

"Matahari dan bulan yang beredar menurut per-
hitungan." (ar'Rahmaan: 5)

Tampak jelaslah kecermatan takdir pada kesera-
sian antara ciptaan dan gerakan. Kejelasan ini me
menuhi kalbu dengan kedahsyatan dan kekaguman
serta perasaan akan besarnya isyarat ini berikut
aneka hakikat yang jauh jangkauannya dan men-
dalam dasarnya, yang terkandung dalam isyarat itu.

Matahari bukanlah benda terbesar yang ada di
langit. Di angkasa yang tidak diketahui batasnya
oleh manusia ini terdapat jutaan binatangyang ke-
banyakannya lebih besar,lebih panas, dan lebih

terang daripada matahari. Bintang ryi 'ra lebih dua
puluh kali lebih berat daripada matahari. Cahayanya
setara dengan 50 kali lipat cahaya matahari. Bintang
as-samakbesiarnya 80 kali lipat matahari dan cahaya-
nya 80.000 kali lipat cahaya matahari. Cahaya bintang
sulmil2500 kali lipat lebih kuat daripada matahari.
Demikian pula dengpn benda angkasa lainnya.

Matahari merupakan satelit kecil bagi bumi, te-
tapi ia memiliki pengaruh yang besar terhadap ke-
hidupan bumi. Bulan merupakan faktor terpenting
bagi dinamika kepulauan dan perubahan pasang-
surut samudra.

lllcuran matahari, temperaturnya, jarak matahari
dari bumi, dan peredaran pada orbitnya; demikian
pula ukuran bulan, jaraknya, dan perputarannya,
semuanya memiliki perhitungan yang cermat dan
sangat sempurna, jika dibandingkan dengan penga-
ruh keduanya terhadap kehidupan di bumi;jika
dibandingkan dengan posisi keduanya di angkasa
berikut bintang dan planet lainnya.

Kita kemukakan salah satu segi dari perhitung-
annya yang cermat ihwal kaitan antara bulan dan
matahari dengan planet kita berikut penghuni dan
kehidupan yang ada di sana.

Jarak antara matahari dan bumi sejauh 572.000
mil. Jika ia terlampau dekat dengan kita, niscaya bu-
mi ini terbakar, atau meleleh, atau berubah menjadi
uap yang menguap ke angkasa. Jika ia terlampau
jauh dari kita, niscaya bumi ini membeku dan mati-
lah segala kehidupan yang ada di dalamnya. Panas
matahari yang sampai kepada kita tidaklah men-
capai satu bagian dari dua juta bagian temperatur-
nya. Kadar seperti itulah yang cocok bagi kehidup
an kita. Jika bintang syi'rayang ukurannya besar
dan sangat panas itu berada pada posisi matahari,
niscaya bola dunia ini menguap dan hancur tercerai-
berai.

Demikian pula dengan ukuran bulan dan jauh-
nya dari bumi. Jika ukuran bulan melebihi kadar di
atas, niscaya air pasang yang ditimbulkannya di
lautan ifu memadai untukmenenggelamkan bumi
melalui badai yang akan menutupi segala perkara
yang ada di sana. Keadaan yang sama akan terjadi,
jika bulan terlampau dekat dari posisinyayang telah
ditentukan dengan perhitungan Allah yang tidak
pernah salah sehelai rambut pun.

Gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi
memiliki ukuran yang seimbang dengan posisi
bumi dan dengan keakuratan langkahnya pada
angkasa yang luas dan mencengangkan ini. Semua
planet matahari bergerak dengan kecepatan 20.000
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mil perjam dalam satu arah pada orbitciptaanTuhan
Yang Mahagagah. Meskipun demikian, tidak ada
satu bintang pun yang bertabrakan selama jutaan

tahun.
Di angkasa yang luas dan mencengangkan ini

perputaran bintang tidak melenceng sehelai rambut
pun. Tidak melenceng pula kadar keseimbangan
dan keserasian besar dan gerakannya. Mahabenar
Allah Yang Mahaagung, yang berfirman, " Matahari
dan bulan yang beredar menurut perhitungan."

"Tumbuh-tumbuhan dan p epohonan kedua- duany a
tunduk kepada- Ny a." (ar-Rahmaan: 6)

Ayat sebelumnya mengisyaratkan perhitungan
dan takdir pada penciptaan alam raya. Ayat yang ini
mengisyaratkan arah dan kaitan alam raya ini. Ayat
ini mengisyaratkan dan memberitahukan kebenar-
anyang membimbing.

Alam nyata ini terkait dengan Sumbernya yang
pertama dan dengan Penciptanya yang berkreasi
dalam kaitan ibadah dan penghambaan. Tumbuh-
tumbuhan dan pepohonan merupakan dua model
alam ini yang menunjukkan arahnya secara ke-
seluruhan. Sebagian ulama menafsirkan an-najm
dengan bintang yang ada di langit, sedang ulama
lain menafsirkannya dengan tumbuh-tumbuhan
yang tidak berbatang seperti halnya pohon. Apa pun
yang dimaksud oleh an-najm, jangkauan isyarat
nash hanyalah safu yang bermuara pada kebenaran
arah dan kaitan alam ini.

Alam semesta merupakan makhluk hidup yang
bernyawa. Tetapi, fenomena ruh ifu , benhrknya, dan
tingkatannya berbeda dari alam lainnya, namun
substansinya sama.

Sejak lama kalbu manusia dapat memahami ha-

' kikat kehidupan yang merambat pada seluruh alam
ini dan memahami hakikat arah ruh alam yang me
nuju kepada Penciptanya. Manusia memahaminya
melalui ilham dari Tuhan. Namun, ruh ifu tetap
menjadi misteri dan tersembunyi setiap kali dia ber-
usaha untuk mengupasnya dengan akal yang terikat
dengan aneka pengalaman indrawi.

Akhir-akhir ini, manusia dapat mencapai be-
berapa sisi dari hakikat kesatuan bangunan alam
semesta. Namun, hal itu masih terlampau jauh dari
pencapaian hakikat tentang ruh alam yang diraih
melalui cara ini.

Dewasa ini ilmu cenderung pada hipotesis bahwa
atom merupakan satuan terkecil dari bangunan
alam semesta. Juga hipotesis bahwa pada hakikat-
nya atom itu semata-mata merupakan cahaya; dan

hipotesis bahwa gerakan merupakan prinsip alam
semesta dan sebagai karakter yang dimiliki oleh
semua unsur alam.

I-alu, ke manakah alam ini menuju dengan gerak-
annya yang merupakan hukum dan karakternya?

Al-Qur'an mengatakan bahwa alam menuju ke-
pada Penciptany4melalui gerakan ruhnya itu. Itu-
lah gerakannyayang utama. Adapun gerakan lahi.
riahnya hanyalah sebagai ungkapan dari gerakan
ruhnya. Gerakan hakiki itulah yang banyak di-
ilustrasikan dalam Al-Qur'an melalui berbagai ayat
yang di antaranya pada ayat ini , 'Tumbuh-tumbuhnn

dan pepohonan kedua-duanya tunduk kepada- Nya. "
Pada ayat ayat lain diilustrasikan,

"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di
dalamnya bertasbih lupada Allah. Dan tak adn suatu
pun melainknn bntasbih dengan memuji-Nya, tetapi
knmu seknlinn tid"ak mmgerti tasbih mnela. Saungguh-
nya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Peng-

amp un." (al-Israa': 44)

Juga diilustrasikan,
'Tid"akknh lrnmu tahu bahwa Allnh lupada-Nya ber-

tasbih apa yang di kngit dnn di bumi d"an (juga) burung
dengan mengemb angkan say apny a. Masing- mas ing
tel"oh mmgetnhui (mra) shnlnt dnn tasbihnya, dnn Allah
Maha Mengetahui apa yang merekn kcrjalmn." (an-
Nuur:41)

Renungkanlah hakikat ini dan kepatuhan alam
semesta dalam beribadah dan bertasbih kepada-
Nya. Hal ini memberikan kesenangan tersendiri
yang men*jubkan kalbu manusia. Dia mengetahui
bahwa segala perkara yang ada di sekitarnya itu
hidup, mengasihinya, dan berjalan bersama menuju
al-Khaliq. Dia berada di tengah-tengah ruh segala
benda. Ruh itu merambatpada semuanya dan me
netap di sana. Semuanya merupakan saudara dan
teman manusia.

Itulah sebuah isyarat yang multidimensi dan
memiliki jangkauan panjang lagi mendalam.

'Allnh telnh mminggikan langit d"an Dia melznkknn
neraca (keadilan) supaya knmu jangan melampaui
batas tentnng neraca itu. Tegakknnl"ah timbangan dt-
ngan adil d"anjanganlnh knmu mcngurangi rlnaca itu."
(ar-Rahmaan: 7-9)

Isyarat kepada langit, seperti isyarat Al-Qur'an
lainnya kepada berbagai bentuk alam, dimaksud-
kan unfuk mengingatkan kalbu yang lalai, menyela-
matkannya dari kenyamanan yang meninabobokan,
dan menggugahnya terhadap keagungan, keserasi-
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an, dan keindahan alam semesta. Juga terhadap
kekuasaan dan keagungan "tangan" yang telah
membuatnya.

Isyarat kepada langit, bagian mana saja yang
drfuju, mengarahkan pandangan ke atas, ke angkasa
yang mencengangkan lagi tinggi, yang tidak di-
ketahui batasnya. Yang bertasbih di angkasa ini
jutaan benda raksasa, sehingga tiada dua benda
yang bertabrakan dan tiada kelompok benda yang
bertabrakan dengan kelompok lain. Jumlah satu
kelompok dapat mencapai semiliar bintang seperti
kumpulan galaksi matahari di mana planet matahari
kita terkait dengannya. Di sana pun terdapat benda
yang lebih kecil daripada planet kita dan ada pula
yang lebih besar ribuan kali lipat dari bumi, padahal
diameter planet ini sepanjang 2.000.300 km.

Semuabintang ini dan semuakumpulan ini ber-
gerak di alam semesta dengan kecepatan yang me
ngerikan. Tetapi, di angkasa raya yang mencengang-
kan ini benda-benda raksasa tersebut bagaikan atom-
atom yang melintas berjauhan, tidak bertemu, dan
tidak saling bertabrakan.

Di samping kebesaran pada peninggian langit
yang mencengangkan dan luas ini, diletakkanlah
timbangan kebenaran. Allah meletakkannya dengan
kokoh, mengakar, dan stabil. Dia memasangnya
untuk menentukan aneka nilai (nilai individu, peris
tiwa) dan aneka benda agar penataannya tidak salah,

timbangannya tidak kacau, dan tidak mengikuti
kebodohan, ambisi, dan hawa nafsu. Dia meletak-
kannya pada fitrah dan pada manahaj Ilahi yang
dibawa dan dihimpun oleh berbagai risalah.

Allah telah memasangtimbangan "supaya kamu
j angan melampaui batas tmtang nnaca itu'lalukunu
berbratzahm dan melampaui batas.

'Tigakkanlah timbangan dtngan adil dan janganlah
knmu mengurangi nnaca #2. "(ar-Rahmaan: 9)

Karena itu, timbangan terpancang dengan adil
tanpa berlebihan atau berkekurangan.

Sehingga, di bumi dan dalam kehidupan manusia
kebenaran terkait dengan bangunan dan tatanan
alam semesta. Kebenaran terkait dengan langit, me
lalui indikator maknawiahnya, yaihr sebagai tempat
turunnya wahyu Allah dan manhaj-Nya. Juga me
lalui indikator lahiriahnya, yang mencerminkan
kebesaran alam semesta dan keteguhannya karena
perintah Allah dan kekuasaan-Nya. Kedua indikator
ini bertaut dalam pemahaman manusia melalui
irama dan naungannya yang inspiratif.

'Allah telnh merataknn bumi untuk makhluk-(Nya).

Di bumi itu ada buah-buah.an dan pohon kurma yang
mempunyai lcelopak mayang dan biji-byian yang ber-

kulit dan bunga-bunga yang harum baunya." (ar-
Rahmaan: 10-12)

Karena kita terlampau lama tinggal di bumi dan
sudah sangat akrab dengan aneka situasi dan feno
menanya, demikian fula dengan situasi kita di bumi,
maka kita tidak lagi merasakan adanya "tangan"
kekuasaan yang telah meratakan bumi ini bagi
manusia. 'Tangan" yang menjadikannya sebagai
tempat kita menetap dengan nyaman dan mudah
hingga kita tidak merasakan kekuasaan ihr dan tidak
sadar betapa besarnya makna kestabilan bumi. Juga
tidak sadar betapa besarnya nikmatAllah yang telah
dianugerahkan kepada kita, kecuali pada saat-saat
tertenfu, misalnya saat petir menyambar atau saat
terjadi gempa yang mengguncangkan bumi yang
tenang ini dari bawah,lalu bergoyang dan terom-
bang-ambing. Pada saat itulah kita baru sadar akan
arti kestabilan yang kita nikmati di atas bumi ini
karena nikmatAllah.

Manusia diciptakan dengan dayayang membuat-
nya dapat memahami hakikat ini pada setiap saat.

Mereka hendaknya merenungkan bahwa bumi
yang digandrunginya ini hanyalah sebutir debu yang
berjalan di angkasaAllah yang luas. Yaitu, sebutir
debu yang bergerak di angkasa yang tak berbatas,
yangberputar dengan kecepatan sekitar seribu mil
perjam, yang bergerak mengitari matahari dengan
kecepatan 60 ribu mil perjam! Sementara itu, masing-
masing bumi, matahari, dan galaksi matahari saling
menjauh dengan kecepatan 20 ribu mil perjam,
sedang semuanya menuju satu arah, yaitu orbit
ciptaan Yang Mahakuasa di langit.

Andaikan saja mereka mau merenungkan bahwa
dirinya itu diangkut di atas debu yang bergerak dan
yang diterbangkan di angkasaraya ini dengan ke-
cepatan seperti itu tanpaikatan apapun kecuali ikat-
an kekuasaanAllah, niscaya kalbu dan pandangan
mereka senantiasa tertambat kepada-Nya. Niscaya
ruh dan segala persendiannya tidak akan cenderung
kecuali kepada Yang Maha Esa lagi Mahakuasa
Yang telah meratakan bumi bagi manusia, Yang
telah menempatkan mereka di atasnya dengan
stabil.

Allah telah memudahkan kehidupan bagi mereka
di bumi. Bumi berputar membawa mereka seraya
mengitari matahari; bergerak bersama matahari dan
planet-planetnya dengan kecepatan yang menakjub-
kan. Dia memberikan berbagai makanan sebagai
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kekuatan untuknya di bumi seperti buah-buahan,
terutama kurma yang memiliki kelopak mayang
guna menunjukkan keindahan bentuknya di sam-
ping manfaat buahnya. Juga seperti biji-bijian dari
pohon yang berdaun dan berbatang yang sebagian-

nya merupakan pakan ternak. D an, seper ti tanaman

berbau harum yang tumbuh di permukaan bumi,
baikyang menjadi santapan manusia maupun san-

tapan binatang, juga ada yang merupakan ke-

senangan semata bagi manusia.
Pada bagian ini dirinci aneka nikmatAllah. Peng-

ajaran Al-Qur' an, penciptaan manusia, pengajaran

berbahasa, penyerasian matahari dan bulan dengan
perhitungan tertentu, peninggian langit, pemasang-

an timbangan, penghamparan bumi bagi manusia
beserta segala isinya seperti buah-buahan, kurma,
biji-bijian, dan tanaman yang harum. Pada sajian ini
dibisikkanlah kepada jin dan manusia ihwal sikapnya

terhadap alam semesta dan penghuninya,

$'(KWi{cit;
'Makn nikmnt Tuhnn lmmu y ang manaknh y ang knmu

dustaknn ? " (ar-Rahmaan: 13)

Inilah pertanyaan dokumentatif dan faktual.
Dalam konteks ini, manusia dan jin tidak lagi me
miliki kemampuan untuk mendustakan aneka
nikmat ar-Rahmaan.

Kemudian Allah berpindah dari mengunskit jin
dan manusia akan nikmat-nikmat Allah di alam
semesta ke mengungkit aneka nikmatAllah yang
ada pada diri keduanya, terutama nikmat keberada-
an dan penciptaan keduanya,

'#tt)tK(J:X"btl-t\j6t
K;i,{vryq

"Dia menciptaknn manusia dari tanah kering seperti

tembikar. Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka,
nikmat Tuhan kamu y ang mannknh y ang kamu dusta-

knn ? " (ar-Rahmaan: 14- 16)

Nikmat pengadaan dan penciptaan merupakan
pangkal kenikmatan. Antara keberadaan dan ke-

tiadaan merupakan j arak yang jauhnya tidak dapat

diukur dengan ukuran apa pun yang dikenal manu-

sia. Semua ukuran yang dimiliki manusia atau yang

terjangkau oleh akalnya merupakan ukuran untuk
menghitung jarak keberadaan benda yang satu
dengan keberadaan benda yang lain. Adapun jarak

antara keberadaan dan ketiadaan sama sekali tidak
terjangkau oleh ilmu manusia. Kami kira jin pun

tidak dapat mengukurnya, sebab mereka hanyalah
makhluk yang ukuran-ukurannya berupa makhluk
pula.

Tatkala Allah mengungkit nikmat pengadaan

dan penciptaan yang telah diberikan kepada jin dan

manusia, sebenarnya Dia mengungkit nikmat yang

melampaui batas pemahaman.
Kemudian Allah menegaskan bahan penciptaan

manusia dan jin, sedang bahan itu sendiri merupa-
kan ciptaan All ah. Slnkhnlberarti lumpur yang telah
mengering sehingga ia berdenting dan gemerincing
saat dipukul. Kejadian ini merupakan salah satu fase

dari rangkaian kejadian, yaitu kejadian dari lumpur
atau tanah. Bahan ini juga mengungkapkan satu
hakikat bahwa unsur bahan manusia dan bahan
bumi adalah sama, yaitu tanah.

Ilmu modern menegaskan bahwa tubuh manusia
mengandung unsur-unsur yang dikandung oleh
bumi. Tubuh manusia terdiri atas karbon, oksigen,
hidrogen, posfor, belerang, barium, kalsium, potasi-

um, sodium, klorida, magnesium, besi, mangan,
tembaga, yodium, fluorida, seng, silikon, dan alu-

munium. Bahan-bahan ini sendiri merupakan unsur
pembentuk tanah, walaupun persentasenya pada

manusia berbeda dari yang lain. Maka, manusia
berbeda dari tanah, tetapi jenis unsurnya sama.

Namun, apa yang ditegaskan oleh ilmu modern
ini tidak boleh dipegang sebagai penafsiran yang
pasti atas nas Al-Qur'an. Mungkin kebenaran Al-

Qur'an itulah yang dimaksud oleh ilmu modern,
atau mungkin saja hal lain yang dimaksud oleh nash
itu. Mungkin maksudnya adalah deslaipsi lain yang
jumlahnya sangat banyak, yang mewujudkan kon-
sep penciptaan manusia dari tanah, atau lumpur,
atau lumpur yang berdenting.

Yang ingin kami ingatkan di sini dengan tegas
ialah pentingnya kita untuk tidak memfokuskan
nash Al-Qur'an pada hasil pengungkapan ilmu
manusiayang mungkin salah dan mungkin benar;
yang mungkin berubah dan berganti. Manakala
pengetahuan manusia semakin luas dan sarana
untuk mengetahuinya semakin banyak dan baik,
maka sebagian peneliti yang tulus bergegas mere-
levansikan antara makna nash Al-Qur'an dengan
hasil eksplorasi ilmu pengetahuan, baik berupa

$fnet-fffi
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studi eksperimen maupun hipotetis, dengan tujuan
menjelaskan kemukjizatan Al-Q ur' an. Al-Qur' an
tetap mer upakan mukji zat, baik hasil eksplorasi
ilmiah yang datanya telah divalidasi dan konsisten
itu sesuai dengan maknaAl-Qur'an maupun tidak.

Makna nash Al-Qur'an terlampau luas untuk
difokuskan pada hasil penelitian ilmiah yang senan-
tiasa dapat berubah atau berganti, bahkan meng-
alami kekeliruan atau kebenaran secara fundamen-
tal. Segala hasil penelitian ilmiah yang dimanfaatkan
untuk menafsirkan nash-nash Al-Qur'an merupa-
kan perluasan maknanya dalam konsepsi kita. Jika
ilmu pengetahuan memperlihatkan sesuahr kepada
kita dan sesuatu itu juga diisyaratkan olehAl-Qur'an
secara global berkenaan dengan tanda-tanda kekua-
saan yang ada pada diri sendiri dan pada alam
semesta, kita tidak perlu menafsirkan nash Al-
Qur'an itu hanya dengan maknayang telah dising-
kapkan oleh ilmu pengetahuan tersebut. Kita hanya
dapat mengatakan bahwa itulah sebagian dari
perkara yang diisyaratkan oleh nash Al-Qur'an.

Adapun penciptaan jin dari nyala api merupakan
masalah yang ada di luar kemampuan ilmu manu-
sia. Sumber satu-satunya mengenai masalah itu
ialah Al-Qur'an ini sebagai informasi Allah yang
benar. Dialah yang telah menciptakannya. Dialah
Yang paling mengetahui makhluk-Nya.

Marijberarti api yang menyala dan bergerak-
gerak seperti lidah api yang ditiup angin. Jin me-
miliki kemampuan untuk hidup di bumi ini bersama
manusia. Namun, kita tidak tahu bagaimana jin dan
kelompoknya itu hidup. Masalah yang kita yakini
ialah bahwa mereka diberi perintah melalui Al-
Qur'an ini sebagaimanatelah kami jelaskan tatkala
menafsirkan firman Allah,

'Dan ingatlah ketikn Kami ludnpknn snombonganjin
lupadnmu yang mmdmgarlmn Al-fui an." (aI-Ah-
qaaf:29)

Demikian pula penafsirannya dalam surah ar-
Rahmaan ini.

Di sini sapaan ditujukankepadajin dan manusia
guna mengingatkan keduanya akan nikmat kebera-
daan. Masing-masing berasal dari bahan yang telah
diciptakan Allah. Keberadaan itu merupakan nik-
mat yang menjadi pangkal segala kenikmatan.
Karena itu, dipungkaslah dengan penutup doku-
mentatif dan faktual,
'Makn, nikmat Tulmn knmu yang mnrnknh yang lwmu
dustaknn?"

$ 
"\ 
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'Tilhan yang memelihara ludua tempat terbit mntahari
dan Tuh"an yang memelihara kedua tempat terbenam-

nya. Makn, nikmat Tultan kamu yang manaknh yang
knmu dustaknn ?" (ar-Rahmaan: 17-18)

I
Isyarat yang memenuhi kalbu dengan limpahan

perasaan yang membuncah ihwal adanyaAllah ke
mana pun kita pergi dan ke mana pun kita melirik.
Ke mana pun kita melayangkan pandangan di selu-
ruh jagat raya ini, maka di sanalah tempat terbit dan
tempat terbenam. Di sanalah Allah, rububiah-Nya,
kehendak-Nya kekuasaan-Nya, cahaya-Nya, penga-

rahan-Nya, dan hidayah-Nya.
Mungkin yang dimaksud dengan dua tempat ter-

bit dan dua tempat terbenam ialah tempat terbitnya
matahari dan bulan serta tempat terbenamnya mata
hari dan bulan karena sebelumnyatelah diungkap
kan bagian dari nikmatAllah berupa matahari dan
bulan. Mungkin pula maksudnya dua tempat terbit
matahari yang berbeda posisinya pada musim panas

dan musim dingin, demikian pula dua tempat ter-
benamnya.

Makna mana pun yang dimaksud, naungan isya-
rat ayat inilah yang penting untuk diperhatikan.
Yaitu, naungan fokus ke timur dan ke barat, perasa-

an bahwaAllah berada di sana, pengetahuan bahwa
di "tangan-Nyalah" planet dan bintang-bintang ber-
gerak, penglihatan adanya cahaya dan ketuhanan-
Nya di cakrawala ini dan itu. Juga pantauan kalbu
dengan cara merenung, mentadaburi, dan mencer-
mati segala hal yang ada di timur dan di barat, dan
bekal perasaan yang membekali raga dan nyawa.

Pemeliharaan Allah atas dua timur dan dua barat
merupakan bagian dari nikmat-Nya di alam semesta
ini. Karena itu, disajikanlah catatan akhir yang
sudah dikenal, setelah suguhan yang singkat ini,

' Malca, nikmat Tuh"an knmu y ang m"annlmh y ang knmu
dustaknn ? " (ar-Rahmaan: 18)

Di samping dua timur dan dua barat itu me-
rupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah,
keduanya pun merupakan bagian dari nikmatAllah
yang diberikan kepada jin dan manusia. Karena, di
atas kedua tempat inilah kebaikan terwujud bagi
seluruh penduduk bumi. Bahkan, merupakan sara-

na kehidupan yang tumbuh karena terbit dan teng-
gelamnya matahari. Jika salah satunya tergan-gu
atau keduanya, niscaya hancurlah sarana kehidupan.

*ir*
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Daripenerbanganyangjauh ke angkasa ini, kita
kembali ke bumi dan segala isinya, seperti air, yang

diciptakan Allah dalam kadar tertentu, jenis ter-
tentu, pengaturan tertentu, dan Dia juga mengatur
pemanfaatannya,

i,icgutp96SAiW#aW"iA(;
ts&3cici,9(q.,a€.&t\,){3K;
*{(Ael(#$t{;$'it&+vdtK;;sr;

&,{KWi'tc{qg
'Dia mcmbiarlmn dua lnutan mmgalir yang lceduanya

kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang
tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(Dari keduanya luluar mutiara dan marjan. Maka,
nikmat Tuh.an kamu y ang man"aknh y ang kamu dusta-

knn ? Kepunyaan- Nyalah bahtera-bahtera yang tinggi
layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Maka,
nikmat Tithnn kamu y ang manaknh y ang kamu dusta-

knn ? " (ar-Rahmaan : 19 -2 5)

Yang dimaksud dengan dua lautan ialah lautan
yang asin dan lautanyangtawar. Yang asinmeliputi
laut dan samudr4 sedangkan yang tawar mencakup
berbagai sungai. Maraj al bahrainberarts membiar-
kan keduanya bertemu, tetapi keduanya tidak saling
melampaui. Masing-masing tidak melampaui batas
yang telah ditakdirkan baginya dan tidak melampaui
fungsi yang dimilikinya. Di antara keduanya ada

batas pemisah yang tenhr saja sebagai ciptaan Allah.
Pembagian air seperti itu di planet bumi tidaldah

terjadi secara kebetulan dan sebagai spontanitas,
tetapi merupakan takdir yang mena$ubkan. Air asin
melimpahi hampir tiga perempat bola dunia dan
sebagiannya menyatu dengan yang lain, sedangkan
seperempatnya berupa daratan. Kadar air asin yang

banyak ini merupakan jumlah yang cermat dan yang

semestinya guna membersihkan atrnosfer bumi
dan memeliharanya agar senantiasa cocok bagi ke
hidupan.

Meskipun bumi menghasilkan banyak gas, yang

umumnya beracun, sepanjang masa, tetapi udara
tetap tidak terkontaminasi dan tidak mengubah
keseimbangannya yang proporsional bagi kehidup
an manusia. Penyeimbang utamanya adalah ham-
paran air tersebut, yaitu sejumlah samudra.

Dari hamparan lautan yang luas ini, naiklah uap
karena pengaruh sinar matahari. Uap itulah yang

kembali turun berupa air hujan sebagai air tawar
dengan segala bentuknya, dan terutama berupa
sungai. Keserasian antara luasnya samudra, panas-

nya matahari, dinginnya atmosfer di angkasa, dan

faktor-faktor angkasa lainnya inilah yang mencipta-
kan hujan, yang pada gilirannya menghasilkan
limpahan air tawpr.

Padaair tawar initatr t<etridupan bertumpu, yaitu

kehidupan tumbuhan, binatang, dan manusia.
Seluruh sungai bermuara ke laut. Sungai inilah

yang memindahkan garam bumi ke laut, tetapi ia
tidak mengubah karakteristik laut dan tidak menga-

lahkannva. Biasanya permukaan sungai lebih tinggi
daripada permukaan laut. Karena itu, laut tidak me
ngalahkan sungai yang bermuara ke sana dan tidak
menufupi sungai dengan air garamnya sehingga
mengubah fungsi sungai dan mengalahkan karak-
ternya. Di antara keduanya senantiasa ada peng-

halang yang diciptakan Allah, sehingga keduanya
tidak saling mengalahkan.

Maka, tidaklah mengherankan jika penyebutan
dua lautan dan penyekat di antara keduanya sebagai

bagian dari nikmat Allah,

' Malu, nilcrnat Tuhnn knmu y ang mnnnlmh y ang knmu

dust aknn ? " (ar-Rahmaan: 21)

Kemudian dikemukakan pula nikmatAllah lain-
nya yang berasal dari dua lautan itu, yakni nikmat
yang sangat dekat dengan kehidupan mereka,

"Dari keduanya.lceluar mutiara dan marjan." (ar-
Rahmaan:22)

Semula mutiara merupakan binatang dan boleh
jadi mutiara merupakan benda yang paling menak-
jubkan di laut. Ia turun hingga kedalzunan, sedang
iaberada di dalam bahan selukangyang keras guna

melindungi diri dari berbagai bahaya. Binatang ini
berbeda dari binatang lainnya dalam hal anatomi,
cara hidup, dan karakternya.

Ia memiliki jala yang halus mirip jala nelayan dan
jalinannya menakjubkan. Jzrla ihr bagaikan penyaring
yang memungkinkan air, udara, dan makanan masuk
ke dalam perutnya dengan memilah antara pasir,

kerikil, dan selainnya. Di bawah jala ini terdapat
mulul Setiap mulut memiliki empat bibir. Jika butir-
an pasir, sebentuk kerikil, atau binatang lain masuk
ke dalam selukang dengan paksa, iabergegas me-
ngeluarkan sesuatu yang hitam sehingga ia pun
tertutup. Selanjutrrya ia membeku dan membentuk
mutiara. Maka, besarnya mutiara tergantung pada

besarnya materi yang masuk ke dalam selukang.
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Marjan merupakan salah satu makhluk Allah
yang menakjubkan. Ia hidup di lautan yang dalam-
nya berkisar antara 5 hingga 300 meter. Ia menem-
pelkan diri pada batu besar atau rumput laut. Mulut-
nya yang berada di atas menganga dan dikelilingi
dengan berbagai bahan sebagai umpan. Jika ada
makhluk lain mendekati umpannya, terutama be
rupa hewan kecil seperti larva, ia segera melumpuh-
kannya, menjepitnya, dan memasukkannya ke
mulul Sehingga, mangsa pun masuk melalui celah
sempit yang mirip pori-pori kulit manusia.

Hewan ini berkembang biak dengan keluarnya
sel-sel keturunan dari tubuhnya. Cara inilah yang
ditempuh untuk membuahi telur sehingga ter-
bentuklah janin yang menempel pada batu atau
melekat pada rumput. lalu, janin ini memiliki ke-
hidupan sendiri. Kehidupannya mirip binatang
yang sebenarnya.

Di antara perkarayang menunjukkan kekuasaan
al-Ktraliq ialah bahwa binatang marjan ini ber-
kembang biak dengan cara lain, yaitu menghasilkan
sejumlah janin berbentuk kancing. Kemudian janin
yang dihasilkannya ini menyatu dengan janin lain
yang dikeluarkan oleh marjan lain. Demikianlah,
maka terbentuk pohon marjan yang memiliki batang
yang tegak. Pohon marjan ini mencapai ketinggian
30 cm. Pulau marjan yang hidup memiliki warna
yang bermacam-macam. Di samudra, kita dapat
melihatnya berwarna kuning-jeruk, merah bunga
sepatu, abu-abu zamrud, atau seperti tanah.

Marjan merah ialah yang inti pohonnya keras
dan tetap eksis setelah binatang lain yang hidup di
atasnya mati, sehingga membentuk bangunan batu
yang "ramai" lagi mencengangkan. Bangunan bafu
yang ramai membentuk rangkaian batu marjan
yang dikenal dengan tembokmarjan raksasa, yang
terletak di bagian timur Australia. Rangkaian ini
sepanjang 2.350 mil dengan lebar 50 mil. Ia terdiri
atas makhluk hidup yang cermat dan besar itu.

Dari mutiara dan marjan ini dibuat perhiasan
yang mahal harganya dan tinggi nilainya. Allah
menganugerahkan keduanya kepada hamba-harnba-
Nya. Karena ihr, setelah menceritakan keduanya
dalam surah ini, Allah mengakhiri dengan catatan
faktual,

'Malil, nikmnt Tilhnn leamu yang nnnnknh yang knmu
dustalan ? " (ar-Rahmaan: 23)

Kemudian Dia beralih ke bahterayang berlayar
di samudra, yang karena besarnya ia bagaikan
gunung,

"Kepunyaan- Ny alnh bahtera- bahtua y ang tinggi lay ar -

nya di lautan laksana gunung-gunung." (ar-Rah-
nrraanz24)

Bahtera-bahtera yang berlayar ini adalah milik
Allah Ta'ala. Ia berlayar dengan kekuasaan-Nya.
Tiadayang melindunginya dari libasan ombak dan
gelombang kecuali perlindungan Allah. Tiada yang
membuatnya kokoh di permukaan laut yang ber-
gelombang kecuali pemeliharaan-Nya. Jadi, bahtera
itu milik-Nya. Bahtera merupakan bagian dari
nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada
hamba, sehingga memudahkan mereka daiam me-
ngatur urusan kehidupan, transportasi, kesejah-
teraan, dan usaha yang penting untuk diingat dan
tidak diingkari. Karena demikian besar dan jelasnya

nikmatitu, sehingga suliflah untuk didustakan dan
diingkari,

'Mala, nikmat Tuhan kamu y ang m"an"aknh y ang knmu
dustakan ?" (ar-Rahmaan: 25)

Kini sampailah pada penyajian ihwal lembaran
alam semestayang terlihat, penggulungan lembaran
makhluk yang fana, penguburan seluruh jasad

makhluk, dan penyelesaian kiprah semua makhluk
hidup. Sehingga, tinggallah Wajah Yang Mahamulia
lagi Baqa dengan jelas, menyendiri dalam kebaqa-
an-Nya, menyendiri dalam keagungan-Nya. lalu,
mengendap di dalrn rasa hakikat kebaqznn Allah
dan menyaksikan naungan kefanaan,

"Semua yang ada di bumi itu alan binasa. Dan tetap

lelal Wa1 ah Tilhanmu y ang mempuny ai lubesaran dnn
ktmulinnn. Malu, nikmat Tuhnn knmu y ang mannknh
y ang knmu dustalun." (ar-Rahm aanz 26-28)

Di bawah naungan nash Al-Qur'an ini napas pun
tersengal, suara menjadi lembut, dan anggota badan
menjadi diam. Naungan kefanaan menyelimuti selu-

ruh kehidupan, menekuk seluruh gerakan, dan me
mayungi cakrawala langit dan bumi. Keagungan
Wajah Yang Mulia lagi Baqa menaungi jiwa, raga,
zaman, dan tempat. Semua alam nyata dinaungi
dengan keagungan dan ketenangan.

Ungkapan manusia tidak mampu menggambar-
kan sifuasi itu dan tidak mampu menambah nash

"6!5Ni'-$^;$;i*4W;.k
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Al-Qur'an sedikit pun. Ungkapan yang mencurah-
kan kalbu yang tenang lagi khusyuk, keagungan
yang menyelimuti, diam yang mencekam. Ungkap
an yang melukiskan panorama kefanaan yang sunyi,

diamnya kematian yang tanpa dinamika. Ungkapan
kesunyian alam semesta yang semula dipenuhi de-

ngan dinamika dan kehidupan, dan pada saatyang
sama ungkapan itu harus mencurahkan hakikat
kebaqaan yang abadi. Yakni, hakikat yang meng-
hunjam ke dalam perasaan manusia yang pengalam-

annya tidak pernah mengenal gambaran kebaqaan
yang abadi. Tetapi, ia hanya memahaminya secara

mendalam melalui nash Al-Qur'an yang menakjub-
kan tersebut.

Sentuhan yang dalam tersebut diakhiri dengan
penutup yang sama. Maka, mengendapnya hakikat
di atas, yaitu hakikat kefanaan seluruh perkara yang

ada di alam raya dan kebaqaan 7-atYangMahamulia
semata. Mengendapnya hakikat ini dianggap se-

bagai nikmat yang dihadapi oleh jin dan manusia
dalam bentangan aneka nikmat,

'Makn, nikmnt Tuhnn knmu yangmnn'aknhyang knmu

dus t aknn ? " (ar-Rahmaan : 28)

Hal itu benar-benar merupakan kenikmatan,
bahkan merupakan pokok dari segala kenikmatan.
Dari hakikat wujud yang baqa inilah memancar
segala makhluk, hukumnya, sistemnya, dan karak-
teristiknya. Juga stabillah aneka sunnah, nilai,
tempat kembali, dan balas annya. ZatYanghidup dan

baqa itulah Yang menciptakan dan membual Dialah
yang memelihara dan mengayomi. Dialah yang
menghisab dan membalas. Dialah yang mengawasi
pelataran kefanaan dari cakrawala keabadian. Jadi,
dari hakikat kebaqaan inilah memancarlah segala

nikmat.Tidaklah alam inilenyap dan tidaklah eksis
persoalannya melainkan di baliknya terdapat haki-
kat ini, yaitu hakikat kebaqaan di balik kefanaan.

Dari hakikat kebaqaan yang abadi di balik ke-
fanaan makhluk memancarlah hakikat lain. Yaitu,
bahwa setiap makhluk yang fana semata-mata meng-

hadap, dengan segala hal yang telah dilakukan oleh
wujudnya, kepada ZatYarrg Esa, Yang satu, Yang
sendiri, Yang menjadi tempat bergantung, Yang
Hidup, danYang Maha Mengurus,

"semuayangada di hngit dan di bumi selalumeminta

kepada- Ny a. Se tiap w aktu Dia dahm lesibuknn. Ma-
ka, nikmat Tithan kamu yang manakah yang kamu

dus taknn ? " (ar-Rahmaan : 29-3 0)

Semuayang ata di langit dan di bumi meminta
kepada-Nya. Dialah muara segala permohonan.
Selain Dia tidak dipinta, sebab selain-Nya itu fana,

tidak terkait dengan permintaan. Mereka meminta
kepada-Nya dan Dia sendiri yang mengabulkannya
dan yang memenuhi janji-Nya. Dialah yang tidak
membiarkan orang pulang dengan tangan hampa.

Tidaklah seseorzrng pergi kepada selain-Nya me-

lainkan tatkala dia tersesat dari muarapermintaan,
tambatan harapan, dan pemenuh jawaban. Apa yang

dimiliki oleh si fana untuk si fana? Apa yang dimiliki
oleh yang membutuhkan bagi yang membutuh-
kan?

Setiapwaktu Dia dalam kesibukan. Wujud yang

tidak dikenal batasnya ini bergantung padakekua-

saan-Nya dan berkaitan dengan kehendak-Nya.
Dialah yang melaksanakan pengaturannya. Pe-

ngaturan-Nyalah yang menjangkau seluruh yang

maujud, yang menjangkau setiap individu, yang
menjangkau setiap organ, danyang menjangkau se
tiap sel. Dia memberikan bentuk kepada segala
sesuatu sebagaimana Dia memberikan fungsinya,
kemudian Dia mengamatinya, sedang dia melak-
sanakan fungsinya itu.

Pengaturan inilah yang memantau daun yang
tumbuh dan yang jatuh, biji yang tersimpan di
kegelapan bumi, setiap yang kering, dan setiap yang

basah. Dialah yang memantau ikan di samudra, ulat
di tempahrya, serangga di sarangnya, binatang buas

di hutan, burung di sarangnya, setiap telur dan
anak, setiap sayap, setiap bulu, dan setiap sel pada

makhlukhidup.
Pengatur tidak terlalaikan oleh suafu urusan dari

urusan lain dan tiada satu perkara pun yang luput
dari pengetahuan-Nya, baik yang nyata maupun
yang samaf.

Perlakuan seperti itu pula yang dikenakan kepa-

da manusia dan jin di bumi. Karena itu, keduanya
menghadapi nikmat ini secara tersurat dan nyata,

' Makn, nikrnnt Tuhnn knmu y ang m.anaknh y ang knmu

dus t aknn ? " (ar-Rahmaan : 3 0)

#r(&$;'t,t
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Ancaman Allah terhadap Perbuatan Durhaka
Melalui penegasan hakikat kebaqaan di balik

kefanaan, terpancarnya hakikat penghadapan secara

total kepada ZatYang Esa dan Baqa. Juga terpan-
car terkaitnya kehendakAllah dengan aneka urusan
makhluk, takdirnya, dan pengaturannya sebagai
karunia dan anugerah bagi hamba. Melalui penegas-

an hakikatyang komprehensif inilah berikut aneka
hakikatyang terpancar daripadanya maka berakhir-
lah sajian alam semesta serta sikapjin danmanusia
terhadapnya. Kemudian dimulailah bagian baru
yang merupakan janji dan ancaman. Ancamanyang
mengerikan dan mengejutkan. Ancaman yang meng-
guncangkan dan mendebarkan sebagai pendahulu-
an bagi kengerian kiamat yang ditatap oleh jin dan
manusia dalam redaksi surah berikut ini.

)6\ JLlx J "Art\ J.P,j:t 3rrj;s.
$ rq{ L<,i)itiffia n- i.t v Efai
)U\\j"Wyi.geWW-"iQfu
t +6 {:Kj ;'i(" ",fu & E6ti 3,6,
"Kami aknn mempnhntiknn sepmuhnya kcpadnmu hni
manusia dan jin. Maka, nikmat Tilhan kamu yang
m.anakah yang knmu dustakan? Hai jamaah jin dan
manusia, jikn kamu sangup menembus (melintasi)
penjuru l"angit dan bumi, makn lintasilah. Kamu tidak
dapat menembusnya lucuali dtngan lukuatan. Maka,
nikmat Tuhan knmu yang manaknh yang knmu durtn-
lwn ? Kepadn knmu, (jin dnn manusia) dilzpaslan nyaln

api dnn cairan tembaga, makn knmu tidak dapat me-

nyelnm"atknn diri (dnripadarrya). Makn, nikmnt Tuhan

kamu yang manakah yang kamu dustakan?" (ar-
Rahmaan:31-36)
"Kami alwn munpnltatikan sepmuhnya lcepodamu hni
manusia dan jin."(ar-Rahmaan: 3l)

Duhai ketakutan yang mencekam dan menggun-
cangkan, sehingga tiada seorang pun di antara jin
dan manusia yang berdiri kokoh. Juga tiada gunung
yang tinggl menjulang, bintang, dan angkasa raya
yang tetap tegak.

Allah Yang Mahaagung keagungan-Nya, Allah
Yang Mahakuat kekuasan-Nya, Yang Mahagagah,
Yang Mahatinggi. Allah mencurahkan perhatian-
Nya pada perhitungan dua makhluk kecil yang lemah
ini, jin dan manusia, di bawah ancaman dan siksaan.

Itulah persoalan. Itulah kengerian. Ia berada di
luar segala deskripsi dan kesanggupan.

Allah tidaldah sibuk, sehingga mesti mencurah-
kan perhatian. Ungkapan demikian dimaksudkan
untuk memudahkan bagi pemahaman manusia.
Penyampaian ancaman dalam bentuk yang me-
ngerikan dan mengguncangkan cukup unfuk mem-
buat makhluk itu luluh-lantak. Seluruh alam nyata
ini pun tercipta dengan sepatah kat4 ya sepatah kata
'Jadilah!", sehingga ia pun tercipta. Maka, penghan-
curannya hanya memerlukan waktu seperti kedipan
mata. lalu, bagaimana dengan keadaan jin dan
manusia, sedang Dia mengancam keduanya secara
tersendiri dan menangani pembalasan atas kedua-
nya secara langsung?

Di bawah naungan ketakutan yang mencekam
inilah jin dan manusia yang miskin ditanya,

'Makn, nikmat Tulun knmu yang mnnnknh yang kamu
dustaknn ? " (ar-Rahmaan: 3 2)

Kemudian dilanjutkan dengan nadayang mence
kam dan mengguncangkan. Allah menantang ke-
duanya untuk menembus berbagai penjuru langit
dan bumi,
"Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sangup
menembus (melintasi) penjuru lnngit danbumi, maka
lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali
dengan kekuatan." (ar-Rahmaan: 33)

Bagaimana? Di mana?

"Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan
leekuatan." '

Tiada yang memiliki kekuatan kecuali Pemilik
kekuatan.

Dan, sekali lagi pertanyaan diajukan kepada
keduanya,

'Maka, nikmnt Tithnn knmu yang rumaknh yng knmu
dustalwn ?" (ar-Rahmaan: 34)

Apakah pada diri jin dan manusia masih tersisa
suatu kemampuan untuk berdusta, atau sekadar
kemampuan unfukbertutur dan memberikan pen-
jelasan?

Namun, serangan yang melumatkan itu ber-
lanjut hingga puncaknya. Ancaman yang mengeri-
kan datang bergantian, dan tempat kembali yang
menghinakan digambarkan kepada keduanya,

"Kepadn knmu, (jin dan mnnusia) dilepasknn ny ak api
dan cairan tembaga, maka kamu tidnk dapat menyel.a-

m"atknn diri (dnripadttnya). Maka, nikrutt Tuhnn knmu
y ang mnnnlah y ang knmu dus nknn ? " (ar-Rahmaan:
35-36)

I
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Itulah garnbaran kengerian yang ada di luar ke-
biasaan manusia, bahkan di luarjangkauan pengeta-
huan setiap makhluk, di luar gambaran manusia,
dan di luar gambaran setiap makhluk. Itu adalah
garnbaran tersendiri yang jarang disuguhkan dalam
Ai-Qur'an. Ada pula gambaran yang mirip, tetapi
tidak sama. Allah berfirman,

"Biar kanlah Aku b er tindak terhadap orang y ang Aku
telah menciptalmnnya sendirian." (al-Muddatstsir:
11)

'Dan biarknnlnh Aku saja bertindak terh"adap zrang-
lrang yang mendustakan itu." (al-Muzzammil: 1l)

Adapun firman Nlah, "Kami aknn mempcrhati-
knn sepenuhnya lcepadamu hni manusia dan jin", ini
lebih keras, lebih kuat,lebih mengerikan, dan lebih
mencekam daripada dua ayat sebelumnya.

***

Dari sini hingga akhir surah disajikanlah aneka
pemandangan hari akhir; pemandangan berubahnya
alam semesta pada hari Kiamat, dan pemandangan
berikutnya berupa hisab (pemandangan azab dan
pahala).

Sajian aneka pemandangan itu dimulai dengan
pemandangan alam yang selaras dengan permula-
an surah, berikut aneka pelataran semesta,

'Apabila langit telah terbelah dan menjadi merah
m.awar seperti (kikpan) minyak."(ar-Rahmaan: 37)

Merah mawar, meleleh seperti minyak. Himpun-
an ayat yang menerangkan sifat semesta pada hari
kiamat, semuanya nenunjukkan kehancuran total
seluruh jagatraya dan planet setelah sebelumnya
planet itu terpisah dari tatanan yang sekarang masih
stabil dan serasi antaraperputaran dan pergerakan-
nya. Di antara ayat itu ialah,

'Ap abiln bumi digurrcanglnn dengan udnluyardnltsyat-
ny a dan gunung-gunung dihancur -luluhlan sehancur -
hnncurnya, makn jadilah ia debu yang betnbangan."
(al-Waaqi'ah: 4-6)

'Maka apabila mata terbelnlnk (kenkutan), apabila
bulnn telah hilang cahnyanya, dnn mntahnri dan bulnn
dikumpulknn " (al-Qiyaamah: 7)

"Apabiln matnhni digulung binnng-bintnng bnj atuh"an,

gunung-gunung dihancurkan, unta-unta y ang bunting
ditinggalknn (tidak diperduliknn), binatang-binatang
liar dikumpulkan, dan lautan dipanaslan."(at{hk-
wiir: l-6)

' Ap a.b ikt ltmgit terb elnh, bintnng- bintang j atu h b er s era-
knn, dan lnutan d/adiknn meluap."(al-Inlithaar: l-
3)

'Apabila langit tnbelnh, dan patuh kepada Tuhannya,
dan sudah semestinya lnngit itu patuh; apabiln bumi
dirataknn, dan memuntahknn apa yang ada di dakm-
nya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tithttnnya,
dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada uaktu itu
manusin aknn mengetahui akibat perbuatannya). " (aI-
Insyiqaaq: 1-5)

Ayatayatini dan ayat lainnya menunjukkan pe
ristiwa mencengangkan yang akan menimpa selu-
ruh alam semesta. Tidak ada yang mengetahui
kejadian yang sebenarnya kecuali Allah.

,;i t 2: 6 )t( /, i5 6K {ai .}1i c $

ta|;K:Ki;st;
'Apabila langit telah terbelah dan menjadi merah
mawar seperti (kikpan) mtnyak. Makn, nikmntTuhttn
kamu yang manakah yang kamu dustakan?" (ar-
Rahmaan:37-38)

Pada hari itu tiada pendustaan dan pengingkaran.

+ 4 i'rJ: Jtt-' 4i J"V'"J **t7 "-
"Pada waktu itu manusia dnn jin tidnk dinnya tentang
do s any a. " (ar-Rahmaan: 3 9)

Hal itu terjadi pada salah satu situasi dari hari
yang disaksikan itu, yang di dalamnya terdapat
beberapa situasi. Di antaranya pada hari itu hamba
tidak ditanya; mereka tidak ditanya tentang apa pun;
ada seseorang mendebat dirinya sendiri dan risiko
dari kepatuhan kepada sekutunya; dan situasi di
mana tidak diizinkan untuk berbicara, mendebat,
dan bertengkar. Ihr adalah hari yang panjang. Setiap
situasi dari berbagai sihrasinya sungguh mengerikan.

Di sanapunada situasilain, yaifu padawakhr itu
manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Hal
ini terjadi ketika sifat dan amal setiap individu
diketahui. Juga ketika wajah menghitam sebagai
tanda kecelakaan dan wajah yang putih sebagai
tanda kebah agiaan, Kebahagiaan dan kecelakaan
tampak pada wajah. Apakah pada situasi ini masih
ada pendustaan dan pengingkaran?

3};5 t3.* -6 #( A'.; "l r; 
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'Mala, niknmt Tithnn knmu yang mnrnkah yang knmu
dustaknn? Orang-orang yang berdnsa dikenal dtngan
tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki
mere lca. (ar-Rahmaan. 40- 4L)

Itu adaiah panorama yang keras. Di samping keras
ada juga penghinaan, karena kaki disatukan dengan
wajah. Dalam posisi seperti itulah orang-orang jahat

dilemparkan ke neraka. Apakah pada saat seperti itu
masih ada pendustaan dan pengingkaran?

&a(KKiiJvEs
' Malw, nikmnt Tithan knmu y ang mnrnlah y ang kamu
dustalan ? " (ar-Rahmaan: 42)

Tatkala panorama itu disuguhkan; dan memegang
ubun-ubun dan kaki, lalu dilemparkan ke neraka
terus berlangsung, redaksi ayat melirik kehadiran
panorama ini. Seolah-olah mereka hadir tatkala
surah ini dibacakan, lalu dikatakan kepada mereka,

ti';;r,Vlft,l(&"'*
"Inilnh nnaknJahannnm yang didustakan okh zrang-

orang berdosa. " (ar-Rahmaan: 43)

Jahanam ini hadir dan tersaji, seperti yang kalian
lihaL

gb6-6'q4:4':tr
"Mwekn bnleliling di antaranya dan di antnra air yang

mmdidihyangmununtakpanasnya."(ar-Rahmaanz44)

Air yang sangat panas. Ia bagaikan makanan yang
matang oleh api. Mereka silih berganti antaraJahan-
nam dan pertanyaan yang mengungkit ini. Perhati-
kanlah, kini mereka berkeliling!

*rffir$|{r"{rj
' Maka, niknmt Tilhan kamu y ang mnnnknh y ang knmu
dustalan ? " (ar-Rahmaan: 45)

Itulah sifat azabyatg pedih.

Patrala bagi Orang-Orang yang Bertakwa
Kini disajikanlah sifat kenikmatan dan peng-

hormatan,

rA' /72 '//.// /./ .

s'aw+;i\ttstL"c;

' D an bagi orang y ang takut saat menghadnp Tuhnnny a

ada dua surga." (arR.ahmaan: 46)

Untuk kali pertama, setelah kita melewati ayat-

ayat pada surah ini, diceritakanlah dua surga. Me-
nurut pendapat yang paling populer, kedua surga ini
tercakup ke dalam surga yang besar yang telah di-
kenal. Di sini keduafya disebutkan secara khusus,
mungkin karena keberadaan martabatnya.

Nanti dalam surah al-Waaqi'ah ditegaskan bah-
wa penghuni surga terdiri atas dua kelompok besar,
yutu as- sabiqun al- muqarrabun dan ash- hnbul y amin
Masing-masing kelompok beroleh kenikmatan.
Dari sana kita juga melihat bahwa kedua surga ini
diperuntukan bagi kelompok yang berbeda dari
dua kelompok itu. Kita juga melihat bahwa kedua
kelompok tersebut bergandengan dengan kelompok
yang ini, atau mungkin pula kelompok ini adalah
kelompok ash-habul yamin Kelompok mana pun
yang dimaksud, baiklah kita lihat dua surga yang
pertama dan marilah kita hidup sejenak di dalam
keduanya,

$e6rcr;'
"Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan
buah-buahan " (ar-Rahmaan: 48)

Afuooberarti dahan-dahan kecil yang dekat ke
tanah. Kedua surga itu sangat elok dan indah.

#;Vtqq.
"Di d"alnm kedua surga itu adn dua buah mata air yang
mengalir." (ar-Rahmaan: 50)

Air dalamkeduasurgaini melimpah dan mudah
diambil.

&ec;iag&nV
'Di d"al"am ludua surga itu terdapat segala ma.cam buah-

buahnn y ang berpasang-pasangan " (ar-Rahmaan:
52)

Buah-buahan pada kedua surga ini beragam,
banyak, dan melimpah-ruah.

Bagaimanakah keadaan penduduk kedua surga
itu ? Kita melihat.

& ';aLuq:fi+t&'qst
"Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah

dalnmnya dari sutra. . .. "
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Istibraq berarti bagian dalam dari sutra yang
tebal. Jika bagian dalamnya sudah seperti itu, apa
lagi bagian luarnya.

&Y'i;'1i6
"...Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik)
dari deknt." (ar-Rahm aail 54)

Dekat untuk dipetik, dan tidak perlu susah payah

dalam memetiknya. Memetik buah tidak melenyap
kan kenyamanan dan kesenangan di dalam kedua
surga tersebut. Di sana pun terdapat kesenangan
lain,

#;Es: n:g $y"ff r xqpi L#U
"Di dnlam surga-surga itu ada bidadaribidadnri yang
sopan menundukkan pandangannla, tidnk pnnah di
sentuh olehmnnusi.a sebelummnekn dan tidakpuln llzh
jin." (ar-Rahmaan: 56)

Perasaan dan pandangan mereka terpelihara.
Pandangan mereka tidak melirik kepada selain pe-

rniliknya. Mereka terpelihara. Tiada manusia dan
jin yang pernah menyentuhnya.

Di samping itu, mereka memiliki pandangan
mata yang berkilat,

#Lu;'VL\qi:';(
"Seakan-aknn bidndnri itu permata yalatt dnn marjan "
(ar-Rahmaan:58)

Semua itu merupakan balasan bagi orang yang
takut terhadap maqam Tuhannya dan yang ber-
ibadah kepada-Nya seolah-olah dia melihat-Nya,
sadar bahwaTuhannya melihat dia. Dengan beriba-
dah seperti ihr, dia mencapai martabat ihsan seperti
yang diterangkan oleh Rasulullah. Maka, mereka
meraih balasan atas kebaikannya berupa anugerah
dari ar-Rahmaan,

A.r -' :'i
S 3s)i!1u:;Vi5;tJ7

" Tidnk adn balnan kzbaiknn lrzcuali kzbaiknn (pul"a). "
(ar-Rahmaan:60)

Di akhir setiap sajiankenikmatan dan kebaikan,
catatan penutup disajikan pada posisinya, yaitu,

Se6jcK$,.tr"q6
' Makn, nikm"at Tilhan knmu y ang m"anaknh y ang knmu
dustaknn ?" (ar-Rahmaan: 61)

Kini, kita melihat kelompok lain, pemilik dua
surga lainnya.

.A ,/1 z1z 
' 

/
Q,9v4L4s:;es

'Dan selain dari surga itu ada dua surga lngi." (ar-
Rahmaan: 62)"

Allah menyifati kedua surgaini lebih rendah dari
pada dua surga sebelufimya. Maka,

&'ect
"Keduasurga itu (kelih"atnn) hijau tua warrutnya."(ar'
Rahmaan:64)

Kedua surga itu berwarna hijau tua cenderung
hitam.

#awCi'rfrq,
"Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang
memancar. " (ar-Rahmaan : 66)

Kedua mata air itu tidak mengalir.

&\s;;r",Wq.
'Di dal"am luduanya adn (m.acam-m.amm) buah-buah-
an dan kurma serta delima."(ar-Rahmaan: 68)

Dan di sana pun,

44' z 9," i
$r,.rt-+Oaf;n-r

"Di dnlnm surga-surga itu ada bidadari-bidndariyang
baik- baik lngi cantik- cantik. " (ar-Rahmaan: 70)

Kemudian ayat ini dijelaskan lebih lanjut dengan
ayat berikut,

" B idadar i - b idadar i y ang j e lita, p u tih b er si h dip ingi t
dalnm rumah. " (ar-Rahm aan: 72)

Kemah merupakan rumahnya orang Badui. Ia
merupakan tempat nyaman bagi mereka , atau ayat
ini menggambarkan keinginan penduduk Badui,
sedang para bidadari dipingit di dalamnya. Adapun
bidadari pada dua surga sebelumnya menahan
pandangannya.

firl:.t"ffibLfr:S"tR

"Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum

merekn (penghuni-penghuni surga yang menj adi suami
merekn) dan tidak pul"a oleh jin."(ar-Rahmaan: 74)
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Mereka bersama-sama dengan temannya di
sana, dalam pingitan dan kesucian.

Adapun penghuni kedua surga ini tampak ter-
lihat,

$, t/ , <.// '+ ././ /t// /4t
$9Vr9+:g*o,j)rFqp?

'Mnelw bertelelan pad.a bantal-bantal yang hijau dan
p ermadani y ang in"dah." (ar-Rahm aanz 7 6)

Ar-rafaJberarti semacam tikar yang semuanya
berbenhrk permadani. Hal ini untuk memudahkan
pemahaman orang Arab yang suka mengaitkan
segala hal yang menakjubkan ihwal lembah yang
lebat dengan permadani. Namun, yang dijadikan
sandaran di sini ialah bagian dalam permadani. Dan,
di dua surga sebelumnya dikatakan, 'Dan buah-

buahan leedua surga itu dapat (dipetik) dari dzkat."

Jadi, keduanya merupakan martabatyang berbeda.
Demikianlah, setelah menyuguhkan sifat dan

kenikmatan kedua surga disajikanlah pertanyaan,

' Makn, niknat Tuhnn knmu y ang mannlah y ang lmmu

dustaknn ?" (ar-Rahmaan: 77)

Di akhir.ur* *-* *"n ***rikan aneka
nikmat Allah di alain semesta; aneka nikmat-Nya
pada penciptaan, dan aneka nikmat-Nya di akhirat,
disajikanlah nada akhir berupa penpcian atas nama

Yang Mahaagung lagi Mahamulia, yang segala
makhluk hidup itu fana, sedangkan Zat-NyaYang
Mulia itu baqa.

&{5.i:ti4fi\,stditJit'dj;
'Mahaagung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Ke'
besaran dnn Karunia. "(ar-Rahmaan: 78)

Itulah penutup surah ar-Rahmaan yang sangat
sesuai. 3
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fiAflAfl OI-IIIAAOT'AIT

niturmflail li mefian
Jrmfln AIaI: 96

-iSii;;i7i=-t,
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

+vnYr*XrKri,{},A$,;aYr,};'{sv,
gs3\irfiSii$Ere'rllS
#t'{{(\t;i,iKi+'W'"66K
UAttXtr-:t;t;:ai5;4:(,)gi
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J y-i,J;S # y& #4 fi 75, i,;5fty

*9:\\*jSii6ts;"i'Ij&trfiUi
.i$&e+<"$fi :tt')-z;$'rA4i
I;\Jq&l,jiri-IVS1,i;IAc;rtt-
,+t:*{";\ti&si;,JS!;{-gt
+;t\,Ai6fi6&,*)t{"$;f.l&
.elnlogoiYf :#*g'L\256i&
t1hft#*;!,,16r-irfi **;Jl
.*'g;#;e:tX&'d)3i+;{5
&#ia;*t6g#!g*L\-ff
"Apabila terjadi hari kiamal (1) terjadinya
kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal).
(2) (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan)
dan meninggikan (golongan yanglain). (3) Apa
bila bumi digoncangkan sedahsyat-dasyabrya
(a) dan gunung-gunung dihancurluluhkan se-

hancur-hancurnya, (5) maka jadilah ia debu
yang berterbangan, (6) dan kamu menjadi tiga
golongan. (7) Yaitu golongan kanan. Alangkah
mulianya golongan kanan itu. (8) Dan golongan
kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
(9) Dan or.rng-orang yang paling dahulu ber-
iman, merekalah yangpaling dulu (masuk surga).
(10) mereka itulah orang yang didekatkan
(kepada Allah). (11) Berada dalam surga-surga
kenikmatan. (12) Segolongan besar dari orang-
orang yang tendahulu, (13) dan segolonga.n kecil
dari orang-orang yang kemudian. (14) Mereka
berada di atas dipan yang bertahtahkan emas
dan permata, (15) seraya bertelekan di atasnya
berhadap-hadapan. (16) Mereka dikelilingi oleh
anak-anak muda yang tetap mudan (17) dengan
membawa gelas, cerek" dan sloki (piaf{ berisi
minuma.nyangdiambil dari mata air yangmeng-
alir. (18) Mereka tidak pening karenanya dan
tidak pula mabuk (19) Dan buah-buahan dari
apa yang mereka pilih, (20) dan dagingburung
dari apa yang mereka inginkan. (21) Dan (di da-
lam surga itu) ada bidadari-bidadari yang ber-
mata jeli, (22) lalcsana mutiara yang tersimpan
baik. (23) Sebagai balasan bagr apa yang telah
mereka kerjakan. (24) Mereka tidak mendengax

di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak
pula perkataan yang menimbulkan dosa, (25)

tetapi mereka mendengar ucapan salam. (26)

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya
golongan kanan itu. (27) Berada di antara pohon
bidara yang tidak berduri, (28) pohon pisang
yang bersusun-susun (buahnya), (29) naungan
yang terbentang luas, (30) air yang tercurah,
(31) dan buah-buahan yang banyak (32) yang
tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang
mengambilnya, (33) dan kasur-kasur yang di
tinggikan (3a) Sesungguhnya Kami menciptakan
mereka (bidadaribidadari) dengan langsung,
(35) dan Kami jadikan mereka gadis-gadis pe-
rawan, (36) penuh cinta lagi sebaya umurnya.
(37) (Kami ciptakan mereka) untuk golongan
kanan, (38) (yaitu) segolongan besar dari orang-
orang terdahulu, B9) (dan segolongan besar pula
dari orang-orang yang kemudian). (a0) Dan
golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? (41)

Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air
panas yangmendidih, (42) dan dalam naungan
asap yang hitam. (43) Tidak sejuk dan tidak me-
nyenangkan. (44) Sesungguhnya mereka se-

belum itu hidup bermewah-mewah. (45)Mereka
terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
(46) Mereka selalu mengatakan,'Apakah apa-
bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang-
belulang, apakah sesungguhnya kami benar-
benar akan dibangkitkan kembali? (a7) Apakah
bapak-bapak kami'yang terdahulu (dibangkitkan
pula)P (48) Katakanlah,'Sesungguhnya orang-
or:rng yang terdahulu dan orang-or:rng yang
kemudian, (49) benar-benar akan dikumpulkan
di waktu tertenhr pada hari yang dikenal. (50)

Kemudian sesungguhnya kamu hai orangyang
sesat lagi mendustakan, (51) benar-benar akan
memakan pohon zaqqum, (52) dan akan me-
menuhi perutnu dengannya. (53) Sesudah ihr
kamu akan meminum air yang sangat panas.
(54) Maka, kamu minum seperti unta yang sangat
haus minum. (55) Itulah hidang-an unhrk mercka
pada hari Pembalasan.' (56) I{ami telah mencipta-
kan kamu, maka mengapa kamu tida"k mem-
benarkan (hari berbangkit)i (SZ) Maka, terang-
kanlah kepadaku tentang nudah yang kamu
pancarkan. (5S) Kamukah yang menciptakan-
nya, atau Kamikah yang menciptakannya? (59)

Kami telah menentukan kematian di antara
kamu dan Kami sekali-kali tidak dapat di-
kalahkan, (60) untuk menggantikan kamu
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dengan or:rng-or:rng yang seperti kamu (dalam
dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhir-
at) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
(61) Sesungguhnya kamu telah mengetahui
penciptaan yang pertaman maka mengapakah
kamu tidak mengambil pelajaran (untuk pen-
ciptaan yang kedua)? (62) Maka" terangkanlah
kepadaku tentang yang kamu tanam? (63)

Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami-
kah yangmenumbuhkannya? (6a) Kalau Kami
kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia
kering dan hancur; maka jadilah kamu heran
tercengang. (65) (Sambil berkata),'Sesungguh-
nya kami benar-benar menderita kerugian, (66)

bahkan kami menjadi orang yang tidak men-
dapat hasil apa-apa.' (67) Maka, terangkanlah
kepadaku tentang air yang kamu minum. (68)

Kamukah yang menurunkannya dari awan
ataukah Kami yang menurunkan? (69) Kalau
kami kehendaki niscayaKamijadikan dia asirL
maka mengapakah kamu tidak bersyukur? (70)

Ivlaka, terangkanlah kepadaku tentang api yang
kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kay").
(71) Kamukah yang menjadikan kayu itu atau
Kamikah yang menjadikannya? (72) Kami men-
jadikan api itu unhrk peringatan bahan yang
berguna bagi musa"fir di padang pasir. (73)

Makan bertasbihlah dengan (menyebut) nama
Tuhanmu YangMahabesar. (74) Maka, Aku ber-
sumpah dengan tempat beredarnya bintang-
bintang. (75) Sesungguhnya sumpah ihr adalah
sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,
(76) sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan
yang sangat mulia" (77) pada kitab yang ter-
pelihara (Lauhul Mahtuzh), (78) tidak me-
nyentuhnya kecuali orang-orang yang disuci-
kan. (79) Dihrrunka^n dari Ttrhan Semesta Alam.
(80) Maka, apakah kamu menganggap remeh
saja Al-Qgr'an ini? (81) Kamu (mengganti)
rezeki (y.ttg Allah berikan) dengan mendusta-
k"" (Atlah). (82) Maka, mengapa ketika nyawa
sampai di kerongkongan, (83) padahal kamu
ketika itu melihal (Sa) dan Kami lebih dekat
kepadanya daripada kamu. Tapi kamu tidak
meliha! (85) maka mengapa jika kamu tidak
dikuasai (oleh Allah) (86) Kamu tidak mengem-
balikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika
kamu adalah orang-orang yang benar? (87)

Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk
orang yang didekatkan (kepada Allah), (88)

maka dia memperoleh rezeki serta surga

kenikmatan. (89) Dan adapun jika diatermasuk
golongan kanan, (90) maka keselamatan bagi-
mu karena kamu dari golongan kanan. (91)

Dan adapun jika termasuk golongan orang
yang mendustakan lagi sesa! (92) maka dia
mendapat hidangan air yang mendidih, (93)

dan dibakar didalam neraka. (94) Sesungguh-
nya (yang disebutkan ini) adatah suatr keyakin-
an yangbenar. (95) Mala, bertasbihlah dengan
(menyebut) nama Ttrhanmu Yang Mahabesar."
(e6)

Pengantar
Al-Wanqi:ahmerupakan nama surah yang sekali-

gus menjelaskan topiknya. Masalah pertama yang
dibahas surah Makkiyyah ini ialah masalah ke-
hidupan akhirat sebagai bantahan atas perkataan
orang{rang yang meragukanny4 orang{rang yang
menyekutukan Ailah, dan orang-orang yang men-
dustakan Al-Qur'an. Mereka berkata,

"Apaknh apabiln kami mati dan menjadi tannh dan
tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-
benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-
bapak lwmi yang terdnhulu (dibangkitknn puln) ?" (al-
Waaqi'ah: U-48)

Karena ifu, surah dimulai dengan menerangkan
kiamat. Dia menyifatinya dengan sifat yang me-
mungkas segala futuran, menepis segala keraguan,
dan memberitahukan kepastian perkara ini, yaitu
kiamat,

'Apabila terjadi lnri Kiamat, terjadinya kiamat itu
tidak dapat didustaknn." (al-Waaqi'ah: 1-2)

Surah ini menceritakan aneka kejadian pada hari
itu yang membedakannya dari seluruh hari lainnya,
karenapadahari itu takdir manusia dan pcsisi bumi
berganti di bawah naungan kengerian lantaran
bumi berganti dengan bumi yang lain, sebagaimana
nilai pun berganti dengan nilai yang lain,

"(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan
meninggiknn (golongan yang lnxn). Apabik bumi di-
goncangknn s e dahsy at - da"sy atny a dan gunung- gunung
dihancurluluhkan sehancur -lta,ncurny a, makn j adil"ah

ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga
golongan.' (al-Waaqi'ah: 3-7)

Kemudian surah ini memerinci tempat kembali
ketiga golongan tersebut astabiqun, ash-lnbul yamin,
dan ash-habusy syimal.Surah menerangkan nikmat
danazab yang mereka terima secara rinci hingga
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serinci-rincinya. Sehingga, timbullah dalam rasa
bahrvaperkaraitu pasti terjadi dan tiadacelah untuk
diragukan lagi. Inilah rincian yang paling terurai
dan tersaji bagi pandangan. Sehingga, para pen-

dusta melihat tempat kembali dirinya dan tempat
kembali kaum mukminin dengan matakepalanya.
Setelah diterangkan azab pedih yang tengah mereka
rasakan, dikatakanlah di sana kepada mereka,

"Sesungguhnya merekn sebelum itu hidup bermewah-
mew ah. Mnekn tuus -menerus mengerj aknn dosa y ang
besar. Mereka selalu mengatakan, 'Apakah apabila
kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulnng
apalwh sesunguhnya lami b ennr-benar almn dibangkit-
lun lrsmtrali ? Apakah b apak-bapak luml yang tndahulu
(dib angkitkan p uln) ? " (al-Waaqi'ah : 4 5 - 48)

Seolaholah azab itu telah hadir, sedang dunia telah
berlalu diungkapkan unhrk dihinakan dan dinistakan.
Dinistakanlah keadaan mereka di dunia dan dinyata-
kan buruk pendustaan yang telah mereka lakukan.

Itulahyang memungkas bagian pertama surah.
Kemudian dimulai babak baru yang membahas aqi-
dah secara keseluruhan guna menguatkan dan
menegaskan masalah ba'ats'kebangkitan' yang
merupakan topik utama surah ini melalui aneka
senfuhan yang berpengaruh. Bagian ini menangani
materi dan topik surah yang mungkin terjadi me-
nurut perasaan manusia dalam kerangka bukti-
bukti yang tidak terlepas dari pengalaman manusia,
di mana pun dia tinggal dan pengetahuan serta
pengalaman apa pun yang dimilikinya.

Disuguhkanlah kejadian pertama mereka dari
sperrna yang dipancarkan. Disajikanlah kematian
kehidupan kaum lain yang seperti dirinya, yang
menggantikannya, dalam rangka menunjukkan
bahwa ada kehidupan lain yang karakteristik dan
perjalanannya tidak berbeda dari kehidupan per-
tamayang telah dikenal oleh semua orang.

Diterangkanlah gambaran tanaman dan hrmbuh-
an yang merupakan penciptaan kehidupan dalam
salah satu sosoknya. Penciptaan terjadi karena
"tan qan" dan kekuasaan Allah. Jika Allah berkehen-
dak, niscaya Dia tidak akan mengadakannya. Jika
berkehendak, Dia tidak akan menciptakan buah
pada tanaman itu.

Dibentangkanlah gambaran air tawar yang men-
ciptakan seluruh kehidupan. Airini terkait dengan
kekuasaan Allah. Ia dihrunkan dari awan. Jika ber-
kehendak, niscaya Dia menjadikannya garam yang
takkan menciptakan kehidupan dan membuatnya
layak. Dibentangkanlah gambaran api yang mereka

nyalakan. Sumber api adalah pohon yang dihrmbuh-
kan dengan air. Tatkala menceritakan api, disentuh-
lah apeksi mereka seraya diperingatkan dan diingat-
kan akan api akhirat yang mereka ragukan ke-
beradaannya.

Semuanya merupakan gambaran yang akrab
dengan kehidupan nyata mereka, yang menyenfuh
kalbu mereka. Terhadap gambaran itu, mereka
hanya diminta supaya sadar akan kekuasaan Allah
yang telah menciptakan dan menanganinya.

Bagian itu pun membahas masalah Al-Qur'an
yang menceritakan kiamat kepada mereka, lalu
mereka meragukan ancamannya. Maka, terpaksa
disajikanlah sumpah dengan tempat turunnya bagr-

an-bagian AlQur'an dan mementingkan sumpah ini
guna menegaskan bahwa kitab ini adalah Al-Qur'an
yang mulia, yang disimpan dalam Iauh Mahfuz,
yang tidak disentuh kecuali oleh orang{rangyang
suci;bahwa ia diturunkan dari Rabb semestaalam.

Akhirnya, diarahkan kepada mereka peman-
dangan sakarahrl maut dalam sentuhan yang men-
dalam dan menyentuh. Yaitu, ketika ruh sampai di
tenggorokan, sedang pelakunya berdiri di bibir alam
lain. Seluruh manusia berdiri angkat tangan, tidak
memiliki kemampuan apa pun, tidak tahu apa yang
tengah berlangsung di hadapannya, tidak tahu apa
yang tengah dialami oleh oftmg yang sedang sekaral
Dia menyerahkan seluruh persoalannya kepada
Allah sebelum dia berpisah dengan kehidupan ini
dan melihat jalanyang akan ditempuhnya. Yaitu, tat-
kala dia tidak memiliki kemampuan unhrk melontar-
kan dan mengisyaratkan apa pun yang dilihatnya.

Surah ini dipungkas dengan menegaskan berita
yang benar dan perintah menyucikan Allah, Sang
Pencipta,

"Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu
kEakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan
(menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar." (aI-
Waaqi'ah:95-96)

Dengan demikian, terciptakan keserasian yang
sempurna antmapermulaan dan akhir ayat.

Kejadian Besar rr*;;

+vnf,#XtK,i:{},AtL+a,"',,;y
* \a 3\i;f ,":4 t i$ F;Si e"isy$,

t'Wi\5JK
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'Apabila terjadi hari Kiamat, terjadinya kiamat itu ti-
dak dapat didustakan (disangknl) (Kejadian itu) me-

rendahknn (satu golongan) dan meningiknn (golongan

yang l"ain). Apabiln bumi digoncangknn sednhsyat-dah-

syatnya dan gunung-gunung dihancurluluhkan se-

hancur-hancurnya, maka jadilnh ia debu yang ber-

terbangan." (al-Waaqi'ah: I -6)

Permulaan yang menyajikan peristiwa yang men-

cengangkan ini menggambarkan kengerian dengan
jelas. Permulaan ini mengikuti gaya yang khas, se-

hingga makna tersebut dapat dilihat padanya, juga

selaras dengan aneka makna ungkapan itu. Kata
syarat digunakan dua kali tanpa disebutkan jawab-

nya, 'Apabiln terjadi hnri Kiamat, terjadinya Kiamat
itu tidak dapat didustaknn (disangkal). (Kejadian itu)
merendnhlan (s atu go[nngan) dan meninggiknn (Solong-

an yang lnin)."Di sana tidak ada jawaban atas per-

tanyaan, apa yang terjadi jika hari Kiamat tercipta
sebagai kenyataan yang realistis, yang tidak dapat
didustakan lagi, dan yang merendahkan suatu
golongan dan meninggikan golongan yang lain?

Pertanyaan ini malah diikuti dengan pembicara-
an yang baru, 'Apabila bumi digoncangknn sedah-

syat-dahryatnya dan gunung-gunung dihancurlu-
luhknn sehanatr-hnncurnla, maknjadilnh ia dtbu yang
bnterbangan.. "Dan sekalilagi, tidak adajawaban atas
pertanyaan, apa yang terjadi jika kengerian yang
besar ini terjadi? Seolaholah seluruh kengerian ini
merupakan pengantar yang tidak disebutkan isinya.
Sebab, isinya lebih mengerikan untuk dicakup
dengan kata-kata dan diungkapkan dengan per-
nyataan.

Gaya yang khas ini selaras dengan gambaran
yang mencekam dan menakutkanyang dilukiskan
oleh bagian permulaan. Makna peristiwa dan alun-
an ungkapannya, yang terus mengalun lalu berhenti,
bertemali dengan rasa. Seolah-olah peristiwa itu
beban beratyang meluncur dari ketinggian, kemu-
dian terhenti dan tidak dapat disingkirkan dan
dilenyapkan! '"Ierjadinya Kiamat itu tidak dapat di'
dustaknn."

Jatuhnya benda ini dan dentumannya seolah-olah
menumbuk perasznn dan menimbulkan guncang-
an perasaan yang dahsyal Redaksi ayat menyam-
but peristiwa itu dan tiba-tiba "(keja.dian itu) meren-

dahkan (satu golongan) dan meningilmn (golongan

yang lnxn). "Peristiwa ihr merendahkan aneka kadar
yang semula tinggi di bumi dan meninggikan kadar
yang semula rendah di negeri fana ini. Sehingga,
aneka pertimbangan dan nilai pun berubah, ke-

mudian segalanya menjadi seimbang dalam neraca
Allah.

Kemudian meruyaklah kengerian di bumi ini.
Bumi yang selama ini dirasakan manusia kokoh dan

stabil tibatiba ia berguncang dengan hebat. Itulah
kenyataan yang diungkapkan dalam kalimat, se-

hingga serasi dengan terjadinya peristiwa itu. Ke-
mudian, tiba-tiba grnung yang keras dan menghun-
jam ini berubah menjadi serpihan-serpihan yang
beterbangan bagaikan debu.'Dan gunung-gunung
dih.ancurluluhlan sehancur -hnncurny a, makn j adi lah
ia debu yang buterbangan."

Alangkah mencekamnya kengerian yang meng-
guncangkaq bumi dengan dahsyat, yang meluluh
lantakkan gunung, dan yang membuatnya bagaikan
debu yang beterbangan. Alangkah dungunya orang
yang menjerumuskan diri ke dalam kengerian ifu de
ngan mendustakan akhirat dan dengan menyekuhr-
kan Allah. Inilah dampaknya pada bumi dan gunung.

Demikianlah, surah ini dimulai dengan sesuatu
yang mengguncangkan diri manusia dan mence-
kam perasaannya dalam menghadapi masalah yang
diingkari oleh kaum yang ingkar dan yang didusta-
kan oleh kaum musyrikin. Panorama pertama ini
berujung dengan suatu peristiwa yang dampaknya
dapat kita lihat pada rendahnya apa yang ditinggi-
kan, tingginya apa yang direndahnya; pada penilai-
an manusia; dan pada tempat kembali mereka di
akhirat.

***

Golongan Manusia dan Balasannya

* r( 
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'Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu, golongan
lmnnn. Apaknh golnngan lmnnn itu. Dan golnngan kiri.
Apalwh golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling
dahulu beriman, mneknlah yang paling dulu (masuk

sur ga). " (al-Waaqi'ah : 7- 10)

Di sana kita menjumpai manusia terbagi ke dalam
tiga golongan, bukan dua golongan dikotomis
seperti disajikan pada bagian lain dari Al-Qur'an.
Pertama-tama dibicarakan golongan kanan. Namun,
pembicaraan tidak dirinci. Mereka diterangkan
dengan mengajukan pertanyaan guna membuat
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penasaran dan mementingkan, "Yaitu, golongan
knn"an. Alnngktth golongan knn an itu ? "D emil<ran pula
golongan kiri diterangkan dengan gaya bahasa yang
sama. Kemudian diceritakan golongan ketiga, yaitu
golongan yang paling dahulu dengan mengungkap
kan mereka sendiri, "Dan orang-orang yang paling
dahulu beriman. "Seolah-olah Dia berfirman bahwa
mereka adalah mereka itu. Cukup. Inilah konteks
yang tidak memerlukan penjelasan lain.

Karena itu, Allah mulai menerangkan nilai mere-
ka di sisi Tuhannya, memerinci aneka kenikmatan
yang disediakan untuk mereka, dan menghitung
jenis-jenisnya yang dapat diindra oleh orang yang
diajak dialog. Juga yang terjangkau oleh pengeta-
huan dan pengalaman mereka,
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'Mereka itul"ah orang yang didekntkan (L'epada AIkh) .

B erada dalam surg&- surga kenikmatan. S ego longan
besar dari orang-zrang y ang terdahulu, dan segolongan

leecil dari zrang-oranglang leemudian. Mnela berada

di atas dipan yang bernhtahkan emas dan permata,

snaya bntelckan di atastrya bnhadnp-hndnpan. Mnela
difulilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
dengan membawa gelns, arek, dan sloki (piak) berisi
minumnn yang diambil dari mata air yang mengalir.

Mnelm tidnk pening knrnutnla dan tilnk pul"a mabuk.

Dan buah-buahan dari apa yang merekn pilih, dan
daging burung d"ari apa yang mereka inginknn. Dan (di
dalnm surga itu) ada bidadnri-bidadari yang bermata
jeli, lalcsana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai

balnsan bagi apa yang telah merelm lerlakan. Merekn
tidak mmdengar di dal"amnya pnkataan yang sia-sia
dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa

tetapi merela mendengar ucapan salnm. "(al-Waaqi-
'ah: 11-26)

Allah memulai penjelasan aneka nikmat ini deng-
an menerangkan nikmatyang sangat besar dan nik-

mat yang sangat baik, yaitu nikmat kedekatan
dengan Rabbnya, 'Mereka itulah orang yang dideknt-
kan (cepadn Allnh). Berada dalam surga-surga lunik-
mntan."Surga-surga ini tiada tandingannya dan tiada
taranya.

Kemudian berhentilah pada peringkat tersebut
guna menerangka4 siapakah pemilik surga-surga
ifu. Mereka adalah "segolongan besar dari orang-orang

yang terdahulu d.an segol.ongan kecil dari lrang- zrang
yang fumudian."Jumlah mereka terbatas dan ke-
lompok yang benar-benar disaring. Mayoritas
merekaberasal dari kaum terdahulu dan sebagian
kecil saja dari umatyang kemudian.

Ada perbedaan riwayat ihwal siapakah orang
yang dimaksud dengan al-awwalundan siapakah
yang dimaksud dengan al-ak:hirina. Pendapat per-
tama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
awwalin ialah yang paling dahulu beriman dan
pemilik derajat yang tinggi dari kalangan umat
terdahulu sebelum Islam. Sedangkan, al-akhirin
ialah orang yang pertama masuk Islam dan mene-
rima cobaan karenanya.

Pendapat kedua menyatakan bahwa al-awwalin
dan al-akhirinialah dari kalangan umat Muham-
mad saw. Awwalinberarti umat generasi pertama,
sedangkan akhirin ialah generasi yang kemudian.
Pendapat kedua ini didukung oleh Ibnu Katsir. Di-
riwayatkan bahwa dalam mentarjihkan riwayat
Hasan dan Ibnu Sirin, Ibnu Abi Hatim mengatakan
bahwa al-Hasan bin Muhammad Ibnush-Shabah
menceritakan dari 'Affan, dari Abdullah bin Abu
Bakar al-Muzani bahwa Abdullah mendengar al-
Hasan membaca Al-Qur'an hingga sampai ayat,
'Dan orang-orang yang paling dnhulu beriman. Me-
rekn itulnh orang yang didekatknn (epada Allah). " N-
Hasan berkata, "Adapun as-sabiqun adalah kaum
yang telah lewat. Namun, ya Allah, jadikanlah kami
sebagai golongan kanan.'

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayahnya menceri-
takan kepadanya dari Abul Walid, dari as-Sirri bin
Yahya bahwa al-Hasan membaca, "Dan orang-orang

yang paling dahulu beriman. Merekn itulah orang yang
diddwtknn (lepada Alkh). Berada dalnm surga-surga
lcenikmatan. Segolongan besar dari zrang-lrang yang
terdahulu. "Al-Hasan berkata, "Sebagian besar adalah
dari kalangan umat ini yang telah meninggal."

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayahnya men-
ceritakan kepadanya dari Abdul'Aziz lbnul-Mughi.
rah al-Munqiri, dari Abu Hilal, dari Muhammad bin
Sirin bahwa sekaitan dengan ayat "Segolongan besar

dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil
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dnri orang- or ang y ang kemudian,"para sahabat ber-
kata atau mereka mengharapkan kiranya kedua
golongan tersebut berasal dari umat ini.

Setelah menerangkan siapakah mereka itu, Allah
mulai memerinci aneka kenikmatan surgawi yang
telah disediakan bagi mereka. Sifat kenikmatan itu
ada dalam jangkauan pemahaman dan konsepsi
mereka. Di samping itu, ada nikmat lain yang mere
ka ketahui keberadaannya di sana yang disiapkan
pada saatnya nanti, dan nikmat ifu belum pernah
dilihat mata, terdengar telinga, dan terbetik dalam
pikiran manusia.

"Mereka berada di atas dipan yang bertahtahkan
emnsdnnpermnta,'bertatahkanlogammuka,"Seraya
berteleknn di atasny a b erhndap- hndapan" dalam ke-
nyamanan, tanpa kebingungan dan kerunyaman
kalbu, dalam kesenangan menikmati aneka nikmat
tanpa kekhawatiran akan hilang dan habisnya nik-
mat itu, dan sambil mengobrol dalam posisi saling
berhadapan.

'Mnekn difulilingi oleh anak-anak mudn yang tetap

muda."Mereka tidak terpengaruh oleh masa. Usia
tidak mempengaruhi kemudaan dan ketampanan
mereka seperti yang dialami pemuda di bumi.
Mereka berkeliling "dtngan membawa gelns, cnek, dnn

sloki (piak) berisi minuman |ang diambil dari mata
air yang mengalir,"yaTtumata air khamar yang suci
lagi murni. 'Muekn tidak pening lilrenanya dnn tidak
pula mabuk "Mereka tidak pernah berpisah dari
kenikmatan itu dan kenikmatan itu tidaklepas dari
tangan mereka. Segala sesuafu yang ada di sana itu
abadi dan lestari.

"Dan buah-bualun dari apa yang muekn pilih, dnn
daging burung dari apa yang mereka inginkan."Di
surga tidak ada sesuatu yang terlarang dan tidak
ada sesuafu yang tidak menggugah selera orang-
orang yang bahagia lagi ab adi. "Dan (di dal"am surga

itu) ada bidadari-bidadari yang bnmata jeli l^aksann

mutiara yang tersimpan baik."Mutiara yang tersim-
pan berarti mutiara yang terpelihara, yang tidak
tersentuh, dan tidak terlihat. Sehingga, ia tidak
kumal karena sentuhan dan bernoda karena pan-

dangan khianal Ungkapan ini sebagai kiasan dari
makna psikologis dan spiritual yang lembut ihwal
para bidadari yang lebar matanya.

Semua itu 'Iebagai balasan bagi apa yang telah
mnekn kerjaknn. "Itulah imbalan amalyangtelah di-
lakukan di negeri amal; imbalan yang mewujudkan
kesempurnaan. Sedangkan, segala kenikmatan di
negeri kefanaan tidak terlepas dari berbagai ke-
kurangan.

Di samping meraih semua itu, mereka pun hidup
dalam ketenangan dan ketenteraman; dalam keting-
gian dan kebebasan dari segala perkataan yang tidak
berguna, segala pertengkaran, dan segala ganggu-
an. "Mereka tidak mendengar di dalamnya perkttaan
yang sia-sia dan tidnk puln perkntaan yang mmimbul-
kan dosa, tetapi rtereka mendengar ucapan salam."
Seluruh kehidupan mereka ialah kesejahteraan
semata, dinaungi dengan keselamatan, dan diliputi
ucapan salam. Para malaikat memberi mereka
salam dalam suasana nyaman dan sejahtera. Sebagi-

an mereka memberi salam kepada sebagian yang
lain. Mereka menyampaikan salam dari ar-Rahman.

Jadi, seluruh suasananya adalah kesejahteraan dan
kedamaian.

Setelah selesai membicarakan kelompok ter-
dahulu yang terseleksi, Allah mulai membicarakan
kelompok berikutnya, yaitu ash-habul yamin,
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"Dan golongan knnan, siapaknh golongan kanan itu.
Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,
pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), naungan
yang terbentang luas, air yang tncurah, buah-buahnn
y ang b any ak y ang tid"ak b erhenti (buahny a) dan tidak
terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang di-
tinggikan. S es ungguhny a Kami menciptakan mereka
(bidadari-bidadnri) dtngan lnngsung dan Kami j adi-
lan merekn ga"dis-gadis puauanyangpenuh cinta lagi
sebaya umurnya. (Kami ciptaknn mereka) untuk go-
longan knnan, yaitu segolongan besar dari orang-zrang
tndahulu, (fun segol.ongan besm puln) dari orang-orang

y ang lcemudian. " (ar-Rahm aan: 27 -40)

Golongan kanan ialah kelompok yang meraih
anugerah. Yaitu, orang yang diisyaratkan dengan
sebuah isyarat indah pada permulaan surah yang
diakhirkan rincian kenikmatannya hingga waktu
yang tepal lni setelah memerinci kenikmatan unhrk
kelompok terdahulu yang didekatkan dengan Allah.
Pertanyaan tentang siapa mereka diulang dengan
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bentuk yang sama yang membuat penasaran dan
menekankan kepentingan , "Siapaluh golongan lmnnn

itu?"
Tbman-teman kita ifu memperoleh nikmat mate-

ril yang kasat mata seperti tampak dari sifat "keka-

saran" orang kampung. Nikmatyang sejalan dengan
gelora penduduk kampung yang terjangkau oleh
pemahaman dan pengalaman mereka ihwal kon-
sepsi aneka jenis nikmat.

Mereka "beradn di antara pohon bidara yang tidak
bnduri. ",4s-sidruberarti pohon bidara yang berduri.
Namun, di sini durinya itu lenyap dicabut. 'Dan
pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)." Ath-
thnlhu adalahsalah satu jenis pohon lihas Hliaz yang

semulaberupapohon keras berduri, tetapi di surga
sebagai pohon pisang yang mudah dijangkau tanpa
susah payah .'Dan naungan yng tubmtang luas dan

air yang tercurah."Semua itu merupakan benda-
benda kesenangan dan kenikmatan orang Badui/
kampung sepertiyang ada dalam imajinasi dan ke
rinduannya.

'Dan buah-bualutn yd.ng banyak, yang tidnk bn-
henti (buahnya) dnn tidak terlarang mengamb'iln)a."
Ayat ini dibiarkan global, menyeluruh, dan tanpa di.
rinci setelah sebelumnya disuguhkan berbagai jenis

kenikrnatan penduduk Badui secara terfokus. 'Dan
lramr-lasur yang ditinggililn. "Di sini tidak dikemuka-
kan unsur kenikmatan dan kenyamanannya, tetapi
cukup dikatakan ditin&giknn Secara indrawi, ditinggi-
l.;alnmemiltkidua makna: materil dan maknawiah,
yang keduanya saling berkaitan. Tetapi, saat diguna-
kan kata ditin&giknrLkedua makna ini bertaut dalam
hal tempat dan kebersihan dari kotoran. Sesuatu
yang tingsi dari tanah, tentu jauh dari najis yang ada

di tanah.
Karena ihr, redaksi ayat beranjak dari hamparan

yang ditinggikan kepada penuturan pas:ngan-pa-

sangan yang berada di sana, "Sesungguhnya Kami
menciptalwn mereka dmgan lnngsung"pada saat itu.
Mereka adalah bidadari-bidadari. Atau, mereka itu
adalah isti-istri mereka sendiri yang didatangkan
langsung dan ditampilkan sebagai pemudi. 'Dan
Kami j adilmn mnela gadis -gadis pnawan y ang penuh

cintn lngi sebay a umunty a,')angmencintai suaminya,
yang sebayausia dan kemudaannya. "Kami ciptaknn

mereka untuk golongan kanan saja."Hal ini serasi
dengan'hamparan yang ditinggililn."

Adapun golongan kanan, mereka adalah "se-

gol.ongan besar dari lrang-zrang terdahulu, (dan se-

gol.ongan besar puln) dari orang-orangyang lwnudinn."
Jumlah mereka lebih banyak daripada golongan

orang terdahulu yang didekatkan dengan Allah. Hal
ini dilihat dari dua pertimbangan makna al-awwalin
dan al-akhinz seperti yang telah kami utarakan.

I(ni, tibalah redaksi ayat pada golongan kiri, yaitu
para pemilik kecelakaan seperti yang diisyaratkan
pada permulaan surah,
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'Dan golnngan kiri, siapalmh golongan kiri itu. Dalnm
(silcsaan) angin yang am.at panas dan air yang panns

yangmendidih, dan dnl"am naungan asap yang hitam.
Tidak sejuk dan tidak menyenangknn. Sesungguhrrya

merelrn sebelum itu hidup bermewah-mewah. Merelm

terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Merekn
sel.alu mengataknn,.Apakah apabila kami mati dan
menjadi tnnnh dnn tul.ang belulnng apalnh sesunguh-

nya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali,
apakah bapak-bapak knmi yang terd"ahulu (dibangkit-
lnn pula) ?' Kataknnlnh,'Sesunguhnya zrang-orang

y ang terdnhulu dnn uang- orang y ang kemudinn, b mnr -

bennr almn dikumpulkan di uaktu tertentu pada hari
yangdilwnnl. Kemudinn sesungguhnya knmu hai orang

yang sesat lagi mendustaknn, bmnr-bmnr aknn mema-

lwn pohon zaqqum, dan aknn memenuhi perutmu dt'
ngannla. Sesudnh itu kamu aknn meminum air yang
sangat panas. Makn, knmu minum seperti unta yang
sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka

pada hari pembalasan."' (al-Waaqi'ah: 41-56)

Jika golongan kanan berada di bawah naungan
yang membentang dan air yang tercurah, maka
golongan kiri berada dalam "(siksaan) angin yang
amat panas dan air yang panas yang mendidih suta
dnlnm naungan asap yang hinm. Tidak squk dnn tidak
meny enangknn. "Udara sangafl ah panas menyengat,
masuk ke dalam pori-pori dan membakar tubuh.
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Sementara itu air pun sangat panas, tidak dingin dan

tidak menyegarkan. Di sini pun ada naungan, tetapi
naungan itu berupa asap hitam yang pekal Itu ada-

lah naungan untuk mengolokolok dan membung-
kam. Naungan yang tidak membawa lceseiukan dan

kesenangan. Ia adalah naungan yang panas; tiada
kenyamanan dan dingin sedikit pun di bawahnya.
Di samping ihr, naungan ifu "bakfiil", tidak memberi-
kan kenyamanan dan kesenangan kepada orang
yang berteduh di bawahnya.

Semua ketidaknyamanan ini merupakan balasan
yang setimpal bagi mereka. "Sesunguhnya merelca

s eb elum itu hidup bermew ah-mew ah. " Tiada kepe-
dihan yang menerpa orang-orang yang hidup me
wah itu. "Danmnelta tnus-mnwus mmgerjaknn dosa

yang besar,"yaitu menyekutukan Allah.
Ayat ini pun mengisyaratkan pada pelanggaran

janji yang telah dipegang Allah selaras dengan fitrah
manusia, yaitu janji untuk beriman dan mengesa-
kan-Nya. 'Dan mereka selalu mengatakan, Apalilh
apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang
belulnng apakah sesungguhny a knmi bmar -bmar aknn

dib angkitkan kembali ? Apakah bapak- b ap ak kami
yang tndahulu (dibangkitknn pula) ?"'Seperti itulah
yang diungkapkan Al-Qur'an ihwal mereka. Seolah-

olah dunia di mana mereka tinggal, telah digulung
dan berakhir. Tiba-tiba dunia itu sirna. Kini tinggal-
lah pemandangan tersebut dan azab ini. Hal itu
karena seluruh dunia itu bagaikan sekejap isyarat,
sedangkan yang ada sekarang ialah akhirat dan
tempatkembali.

Di sinilah redaksi ayat melirik dunia dalam waktu
yang sangat tepat untuk menjawab pertanyaan
mereka itu. "Katalmnlah,'Sesungguhnya nrang-orang

yang terdahulu dan lrang-orang yang lumudian bmar-
benar aknn dikumpullan di waktu tntentu pada hari
yang dikmnl"'yaihr hari ini, yang ada sekarang, yang

terbentang, dan yang nyata terlihat.
Kemudian redaksi ayat kembali kepada apa yang

ditunggu oleh orangorang yang mendustakan. Se'

hingga, sempurnalah ganrbaran azab yang dijumpai
oleh kaum yang hidup mewah ketika di dunia. "Ke-

mudian sesungguhnya lamu, h.ai orang yang sesat lngi
mendustalrnn, bmnr-benar alan memakan pohon zp-
qum.''liadaseorang pun yang tahu, apakah pohon
zaqum itu, kecuali sebatas apa yang diterangkan
Allah dalam surah lain. Yaitu, bahwa mayangnya
bagaikan kepala setan, padahal kepala setan pun
belum pernah dilihatmanusia. Namun, konsep "ke
pala setan" itu tetap mengendap dalam rasa karena
gemerincing lafalnya saja mengisyaratkan bahwa

jika ia disentuh, maka terasa kasar, menusuk, dan

menghancurkan tangan, apalagi jika ia ditelan.
Pohon ini bertolak belakang dengan pohon bidara
yang tidak berduri dan pohon pisang yang ber-

susun.
Meskipun zaqum itu bagaikan kepala setan,

mereka tetap mgmakannya. "Dan aknn memenuhi

perutmu dengannya." Rasa lapar memuncak dan
ujian melanda. Duri tajam yang disantap perlu di.
dorong dengan air guna memuluskannya di teng-
gorokan dan menyegarkan perut. Maka, mereka
benar-benar minum. "Sesudah itu knmu akan memi-

num air yang sangat panas. "Air panas tentu saja tidak
rnendinginkan gejolak panas dan meredakan haus.
'Maka, kamu minum seperti unta yang sangat haus

minum.'Yaitu, unta yang terkena penyakit kehausan,

sehingga air tidak mampu memuaskannya.
' Ttulnh hidnngan untuk merekn padn ltnri pembalns-

az. "Persinggahan merupakan tempat untuk ber-
istirahat dan meraih kenyamanan. Namun, ifulah
persinggahan golongan kiri, tempat yang tidak
nyaman dan menyenangkan. Inilah persinggahan
yang dahulu mereka ragukan, mereka persoalkan,

dan mereka tidak membenarkan informasi Al-

Qur'an tentangnya. Di samping itu, mereka pun
menyekutukan Allah dan tidak takut terhadap an-

caman-Nya dengan hari yang disaksikan itu.
Mak4 selesailah sajian ihwal tempat kembali dan

takdir pada hari terjadinya kiamat yang merendah-
kan apayang ditinggikan dan meninggikan apayang
direndahkan. Dengan demikian, selesailah bagian
pertama surah ini.

Ilari Berbangkit dan Thntangan Allah
Bagian kedua surah bertujuan membangun aki-

dah secara keseluruhan, meskipun tekanan yang

ditonjolkan di sini ialah masalah ba'atsdankehidup
an akhiral Pada bagian ini tampaklah dengan jelas

metode Al-Qur'an dalam menyapa fibah manusia,
dalam menyajikan dalil-dalil keimanan, dan dalam
menyentuh jiwa dengan sederhana dan mudah.
Bagian ini menyuguhkan kebenaran yang paling
hakiki dalam deskripsiyang familier dan mudah.

Al-Qur'an menjadikan hal-hal yang familiar bagi
manusia dan aneka peristiwa yang berulang se"

bagai masalah semesta yang besar. Pada masalah
itu disingkapkan hukum-hukum ilahiah yang ada di
alam semesta. Sehingga, muncullah akidah yang

besar cakupannya dan dideskripsikan secara sem-
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purna ihwal alam nyata ini. Sebagian masalah itu
dijadikan sebagai manhaj berpikir dan bernalar.
Masalah itu dapat menghidupkan ruh dan kalbu
serta menggugah perasaan dan indra. Tergugah
oleh aneka lahiriah alam nyatayang memperlihat-
kan diri kepada manusia setiap pagi dan petang,
tetapi mereka mengabaikannya. Tergugah oleh
aneka keajaiban dan keluarbiasaan yang ada pada
diri dan alam.

Allah tidak menyerahkan mereka ke dalam aneka
peristiwa unik yang luar biasa dan ke dalam ber-
bagai mukjizat tertentu dan terbatas. Dia juga tidak
membebani mereka supaya menyelidiki aneka ke
luarbiasaan, mulgizat, tanda-tanda kekuasaan, dan
dalil-dalil yang jauh dari kehidupan mereka, yang
tidak dikenal dalam kehidupannya, yang jauh dari
fenomena alam yang dekat dan familier bagi mereka.
Dia tidak menyuguhi manusia dengan filsafat yang
kompleks, masalah-masalah intelekhral yang rumif
atau pengalaman praktis yang tidak dimiliki setiap
orang. Semua itu agar di dalam diri mereka hrmbuh
akidah dan konsepsi tentang alam dan kehidupan
yang bertumpu pada akidah ini.

Diri mereka merupakan ciptaanAllah. tahiriah
alam semesta yang ada di sekitar mereka merupa-
kan ciptaan kekuasaan-Nya. Mukjizat tersembunyi
di balik segala sesuatu yang diciptakan oleh tangan-
Nya. Al-Qur'an ini adalah Qur'an-Nya. Siapakah
yang menuntun merekakepada mukjizatyang ter-
sembunyi pada mereka ini dan yang terdapat pada
alam yang ada di sekitarnya? Dialah yang menun-
tun mereka kepada aneka keluarbiasaan yang sudah
akrab dengan mereka, yang senantiasa mereka
lihat tetapi tidak mengetahui hakikat kemikjizatan
yang ada di dalamnya. Karena terlampau fomilier
dengan hal tersebut, mereka pun lengah akan ke-
mukjizatan yang ada di dalamnya.

Allah menuntun mereka kepada masalah alam
supaya mata mereka dapat melihatnya. lalu mata
melihat rahasia mencengangkan yang tersimpan di
dalamnya. Yaitu, rahasia kekuasaan penciptaan,
rahasia keesaan yang tunggal, rahasia hukum
azahahyangbekerja pada dunia mereka sendiri se
bagaimana ia pun bekerja pada alam semesta yang
ada di sekitarnya. Juga rahasia yang mengandung
dalil keimanan dan argumentasi akidah, yang ke-
mudian Allah merambahkannya di dalam dirinya
atau Dia menggugah akidah yang terpendam dalam
fitrahnya dengan ungkapan yang sangat lembut.

Di atas manhaj inilah bagian kedua dari surah ini
berpijak. Bagian ini membentangkan kepada mereka

tanda-tanda kekuasaan yang menakjubkan pada
penciptaan diri mereka sendiri, pada tanaman yang
ditangani oleh tangan mereka sendiri, pada airyang
mereka minum, pada api yang mereka nyalakan
dan pada saat-saat terakhir kehidupan mereka di
muka bumi sekaligus sebagai permulaan kehidup
an di alam akhirat, qpbagai saatyang dihadapi oleh
setiap individu. Pada saat itulah segala upaya ber-
akhir dan semua makhluk hidup berhadapan dengan
kekuasaan pengafuran yang mutlak. Pada saat itu
tiada lagi cara dan tempat untuk melepaskan diri,
karena tersingkaplah semua topeng dan sirnalah
semua tirai.

Dalam menyapa fitrah manusia, metode Al-Qur'an
menunjukkan pada sumbernya. Ihrlah sumber yang
menjadi sumber alam semesta. Metode pemben-
fukannya merupakan metode pembentukan alam
juga. Materi alam semesta yang paling sederhana
menciptakan bentuk yang paling kompleks dan
makhluk yang paling besar. Atom diduga sebagai
bahan penciptaan alam; sel diduga sebagai bahan
penciptaan makhluk hidup. Meskipun atom demiki-
an kecil, ia sendiri merupakan mukjizat. Meskipun
sel sangat halus, ia sendiri merupakan mlbjzat"

Di dalam Al-Qur'an, fakla-fakta sederhana yang
familier bagi manusia dijadikan materi bagi sebuah
bangunan akidah keagamaan yang sangat besar
dan sebuah konsepsi alam semesta yang sangat
luas. Yaifu , fakta-fakta yang berada dalam pengalam-
an setiap manusia seperti kefurunan, tanaman, air,
api, dan kematian. Manusia manakah yang ada di
permukaan bumi ini yang tidak tercakup oleh aneka
pengalaman faktual tersebut? Penduduk goa mana
kah yang tidak pernah melihat kehidupan janin,
kehidupan tanaman, air terjun, nyala api, dan saat-
saat kematian?

Dari fakta-fak1a yang dilihat oleh semua manusia
itulah, Al-Qur'an membangun akidah. Sebab, Al-
Qur'an itu menyapa setiap manusiayang ada di se-

tiap lingkungan. Fakla-fakta yang sederhana itu sen-
diri merupakan hakikat alam semestayang paling
besar dan merupakan rahasia alam Tuhan yang
paling agung-jika dikaitkan dengan penunjuk-an
tempat beredarnya bintang-bintang. Fakta-fakta
yang sederhana itu menyapa fitrah setiap insan.

Hakikat fakta itu sendiri merupakan topik kajian
para pakar hingga akhir zaman. Tempat beredarnya
bintang merupakan pusat perhatian para astronom.
Terjadinya kehidupan manusia merupakan salah
satu mesteri. Tbrjadinya kehidupan tanaman, dan
ia seperti kehidupan binatang juga, merupakan
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salah satu mukjizat. Air merupakan pangkal ke-

hidupan. Api merupakan mukjizat yang mencipta-
kan peradaban manusia.

Metode dalam memperlakukan anekabenda dan

dalam membangun akidah dan gagasan ini bukan-

lah metode manusia. Tatkala manusia menerjuni
bidang-bidang ini, mereka tidak melirik materi utarna

ini yang sebenarnya merupakan materi penciptaan

alam. Walaupun memperhatikannya, mereka tidak
memperlakukarurya dengan mudah dan sederhana
seperti itu. Tetapi, berupaya meletakkan topik masa-

lah pada pola filsafat abstrakyang kompleks, yang
hanya layak dikunsumsi oleh kalangan masyarakat
tertenfu.

Adapun metode yang digunakan Allah adalah
seperti itu. Yakni, mengkaji materi pokokyang materi
itu sendiri merupakan materi alam semesta, dan
menggunakannya untuk membangun akidah de-

ngan mudah dan gampang. Misalnya, Allah me-
libatkan materi-materi pokok yang merupakan
materi alam semesta yang digunakan-Nya untuk
menciptakan alam. Alam ini dari bahan itu. Tanda
penciptaannya sama dan terlihat jelas di sana sini.

*A;$tiiq!Jt;j,t3{i&"&sf in
v'r61gt: ilp*tilg ix {,1;V
-t v epi 3t:M i "fr J -i"*:ue&;i

&'"'5i1i,1t;tffr:eif ryt;;t;A:'
"Kami telnh menciptalmn lmmu, mnka mmgapa lwmu
tidak membenarlmn (hari berbangkit) ? Makn, terang-

lanlnh kzp adnku tmtang nutfah y ang knmu p anrnr knn.

Kamuknh yang menciptalannya, atau Kamiknh yang
mmciptaknnnya? Kami telah menentukan kzm"atian di
antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat di-
kal"ahkan, untuk mengantiknn kamu dengan lrang-
orangyang seperti lamu (dal"am dunia) d.an mencipta-

knn lumu lulnk (di akhirat) dalnm leeadann yang tidak
kamu ketahui. Sesunguhnya kamu telah mengetahui
penciptaan yang pertama, maka mengapakah knmu
tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang
kedua) " (al-Waaqi'ah z 57 -62)

Persoalan ini merupakan masalah penciptaan
awal dan akhir; persoalan penciptaan dan persoalan

kematian; persoalan yang kasat mata, tamilier, dan

terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana mung
kin mereka tidak membenarkan bahwa Allahlah
yang telah menciptakan mer-eka. Tekanan kebenaran

ini atas fitrah lebih besar dan berat daripada pema-

hamannya tentang dunia manusia atau dari pada

memperdebatkannya. " Kami telnh mmriptaknn knmu,

maka mengapa kngnu tidak membennrknn?"
' Makn, teranglinnbh kepadaku tentang nufah y ong

knmu paruarknn. Knmuknh y ang mmdptaknnny a, atnu

Kamikah y ang menciptakannya ?" Sesungguhnya
peran manusia dalam masalah penciptaan ini tidak
lebih dari seorang lakiJaki yang menitipkan apa yang

dipancarkan ke dalam rahim wanita, lalu selesailah
pekerjaan suami dan istri. Kemudian "tangan" ke-
kuasaan itu sendiri yang memberikan perlakuan
terhadap airyang hina ini. Tangan itu bekerja sen-

dirian dalam menciptakan dan mengembangkan
manusia, membangun sosoknya, dan meniupkan
ruh kepadanya. Sejak saat pertama dan pada setiap
momen berikutnya tercapailah kesempurnaan muk-
jizat dan terjadilah keluarbiasaan yang hanya di-
ciptakan oleh Allah yang tidak dipahami manusia
ihwal hakikat dan karakteristiknya. lni sebagaimana

mereka pun tidak mengetahui bagaimana ia terjadi,
apalagi ikut berpartisipasi membuatnya.

Kadar perenungan seperti ihr dapat diraih oleh
setiap manusia. Perenungan ini memadai unhrk me
nyimpulkan adanya mukjizat berikut pengaruhnya.

Namun, kisah sebuah sel sejak ia dipancarkan
hingga menjadi makhluk merupakan kisah yang
sangat mengaglmkan. Kisah yang tidak dapat di.
benarkan oleh akal kalaulah ia bukan merupakan
kenyataan dan kejadiannya itu dilihat setiap insan.

Sebuah sel ini mulai membelah dan berkembang.
Tidak lama berselang, tiba-tiba ia menjadi jutaan sel.

Setiap kelompok sel baru ini memiliki karakteristik
yang berbeda dengan karakteristik kelompok sel

lainnya, sebab ia ditugasi membentuk aspek ter-
tentu dari makhluk manusia ini. Maka, ada sel unhrk
hrlang, sel untuk otot, sel sebagai bahan telinga, sel
unfuk urat-urat syaraf, sel untuk membuat mata, sel

untuk membuat lidah, sel untuk membuat telinga,
dan sel untuk membuat alat pencernaan yang ka-

rakteristiknya lebih banyak daripada kelompok sel

sebelumnya.
Masing-masing sel mengetahui tugasnya. Sel

untuk mata, misalnya, tidak akan melenceng ke
kumpulan sel perut atau sel kaki. Padahal kalaulah
kelompok itu diambil secara mekanistik, lalu disim-
pan pada perut, niscaya terbentuklah mata pada
perut. Namun, berkat ilhamnya ia tidak keliru lalu
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pelgi ke perut untuk menciptakan mata padanya.

Dan, sel-sel telinga tidak akan lari ke kaki untuk
membuat telinga di kaki.

Semua sel bekerja dan menciptakan makhluk
manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya di
bawah pengawasan al-Ktraliq. Sehingga, tiada satu
pekerjaan pun yang merupakan campur tangan
manusia.

Itulah penciptaan pertama. Adapun penciptaan
terakhir tidak kurang kemul<Jizatffi dan keajaiban-
nya, walaupun hal semacam itu merupakan fakta
yang biasa dilihat manusia. "Kami tel.ah menentuknn

kemntian di antara kamu dan Kami seknl|kali tidak
dnpat diknlahknn."

Kematian inilah yang menjadi akhir dari semua
makhluk hidup. Apakah kematian itu? Bagaimana
ia terjadi? Kekuatan apakah yang mampu melawan-
nya?

Kematian merupakan takdir Allah. Karena itu,
tiada seorang pun yang luput daripadanya. Kemati-
an merupakan bagian dari rangkaian kehidupan
yang mesti terjadi.

"Untuk mengantikan kamu dengan zrang-zrang

yang sepnti lmmu" gona membangun dunia dan yang
menggantikanmu di dunia. Allahlah yang mencipta-
kan kematian dan Dialah yang menciptakan ke-
hidupan. Dia menciptakan kematian guna mencipta-
kan makhluk sepertiyangtelah mati hingga tibalah
batas akhiryang ditetapkan atas kehidupan dunia
ini. Jika dunia tiba pada ajal yang telah ditentukan,
terciptalah kehidupan lain.

'Dan menciptaknn knmu kekk (di akhirat) dnlnm
lceadaan yang tidak lmmu kenhui,"pada alam gaib
yang samar, yang tidak diketahui manusia kecuali
sebatas apa yang diinformasikan Allah. Pada saat
itulah kehidupan mencapai kesempurnaannya.
Tibalah rombongan ke tempat tujuan terakhirnya.

Inilah kehidupan terakhir. "Sesunguhnya kamu
telah mengetahui penciptaan lang pertama, maka
mengapalruh kn mu tidak mengambil p elaj aran (untuk
penciptaan yang ludua),"padahal ia sangat dekat. Ia
tidaklah mengherankan.

Dengan kemudahan dan kesederhanaan seperti
itulah, Al-Qur'an menyuguhkan kisah kehidupan
pertama dan kehidupan terakhir. Dengan keseder-
hanaan dan kemudahan inilah, fitrah manusia
menghadapi logika yang dikenalnya. Sedangkan
fitrah itu tidak mampu mendebatnya, sebab ia ber-
sumber dari hal-hal yang logis dan yang fakhral serta
dekat dengan kehidupan merek4, tidak problema-
tis, tidak abstraks, dan tidak filosofis sehingga

meletihkan pikiran tanpa mencapai temuan.
Ihrlah metode Allah, Pencipta alam semesta, Pen-

cipta manusia, dan Yang menurunkan Al-Qur'an.

Sekali lagi. denqan sederhana dan mudah A1-

Qur'an menyentuh kalbu mereka dengan perkara
yang biasabagimereka dan yang terjadi berulang-
ulang di depan matanya. Ifu semua untuk memper-
lihatkan "tangan" Allah kepada mereka melalui
perkara itu dan guna menunjukkan mereka kepada
mukjizatyang ada di hadapzulnya, dan yang terlihat
oleh matanya, sedang mereka lengah daripadanya,

3;"ti#'l'X;;i"A;&Oj'p(fr/i,
,1f S <,i<c AI;\5L 164 {6i g

&z t tn/|-1?zzbz tz-11
*aY-sff!.&tryF

'Maka, terangkanlah kepadaku tentang yang knmu
tanam. Kamulmh y ang menumbuhkanny a atau Kami-
kah y ang menumbuhkanny a ? Kalau Kami lce hendaki,
bennr - bmnr Knmi j adilnn dia kning dnn luncur ; mnkn
j adikh kamu heran tercengang. (S ambil b nkata)'Se -

sungguhny a kami b enar - b emar menderita kerugian,
bahlan kami menj adi orang yang tidak mendnpat luuil
ap a- ap a.'" (al-Waaqi'ah : 63 -67)

Apa peran mereka pada tanaman yang tumbuh
dan berkembang di depannya hingga berbuah?
Mereka hanyalah menanamnya dan menyemaikan
biji serta benih yang telah diciptakan Allah. Di situ-
lah peran mereka, lalu "tangan" kekuasaanlah yang
memberinya perlakuan yang menakjubkan, luar
biasa, dan mengagumkan. Biji atau benih menem-
puh jalannya untuk melahirkan kembali jenis yang
sama. Benih memulai perjalanan bagaikan orang
berakalyang mengetahui dan memahami tahapan
perjalanan yang tidak pernah keliru sekalipun se
perti kekeliruan yang biasa dilakukan manusia
tatkala bekerja.

Ia tidak menyimpang dari jalannya dan tidak salatr

dari tujuan yang telah dicanangkan. Tangan ke-
kuasaanlah yang senantiasa mengawal langkahnya
sepanjang jalan pada perjalanan yang menakjubkan.
Sebuah perjalanan yang tidak dapat disetujui akal
dan tak dapat digambarkan oleh imajinasi. Kalaulah
biji ini terjadi dan tumbuh, lalu setiap manusia me.
lihat salah satu sosoknya dan jenisnya. Kalaulah
tidak demikian, tiada yang akan mempercayainya.
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Imajinasi manakah yang dapat mendeskripsikan
bahwa biji gandum itu, misalnya, mengandung unsur
batang, daun, tangkai, dan butiran yang banyak?
Akal manakah yang dapat membayangkan bahwa
pada biji kurma itu tersimpan pohon kurma yang
tinggi menjulang dengan segala isinya?

Akal manakah yang sanggup memperpanjang
imajinasinya hingga melahirkan deskripsi yang
menakjubkan, kalaulah manusia tidak melihat biji
itu tumbuh di hadapannya pagi dan petang; kalau-
lah kisah ini tidak terjadi berulang-ulang di depan
mata seluruh manusia dan didengar olehnya? Ma-
nusia manakah yang dapat mengklaim bahwa dia
telah mampu membuat sesuatu yang menakjubkan
seperti itu kecuali dia sekadar menanam dan me-
nyemai benih yang telah diciptakan Allah?

Kemudian manusia berkata, "Kami telah mena-
nam." Mereka tidak lebih dari sekadar menanam
dan menyemai benih. Adapun kisah menalijubkan
yang tercermin pada setiap biji dan setiap benih;
adapun keluarbiasaan tumbuhan, berkembang, dan
meninggi, maka semua itu merupakan ciptaan al-
Khaliq Yang Maha Menanam. Kalaulah Dia berke-
hendak, niscaya Dia takkan membuat tanaman itu
beranjak. Jika Dia berkehendak, niscaya kisahnya
takkan hmtas. Jika Dia berkehendak, niscaya tanam-
an itu mengering sebelum berbuah. Hanya karena
kehendak Allahlah pohon itu dapat menempuh per-
jalanannya dari awal hingga akhir.

Jika kegagalan terjadi, niscaya manusia berkata
macam-macam. Mereka berkata, "Sesunggulary a knmi
b enar-b emar menfurita lurugian." Atau mereka ber-
kata, 'Bahknn kami mntjadi orang yang tidak men-
dapat hasil apa-apa."'Namun, kemurahan Allah
memberi mereka buah, memungkinkan pohon itu
tumbuh hingga dapat menunaikan tugasnya, dan
menuntaskan perjalanannya. Perjalanan semacam
ihr pulayang dilakukan oleh sel spermayang dipan-
carkan. Ihrlah salah satu gambaran kehidupanyang
dikembangkan dan dipelihara oleh takdir.

Ialu, apa anehnya kehidupan terakhir jika diban-
dingkan dengan keanehan kehidupan pertama?

{ti*tGt5$"i;uta,;;561i:\:rffi:;j
6;#*f,edifr :titi jt.j,:i,?'t

'Maka, terangknnlah lupadaku tentang air yang ktmu
minum. Kamukah yang menurunknnnya dari awan
atauknh Kami y ang menurunkan ? Kaktu knmi ke hen-
daki, niscaya Kamijadiknndia asin. Makn, mengapa-
k ah knmu tidak b ersyukur ?" (al-Waaqi'ah : 6S-70)

Air merupakan pangkal kehidupan. Unsur kehi-
dupan takkan turfibuh tanpa air sebagaimana ditak-
dirkan Allah. Apa peran manusia dalam hal itu?
Perannya adalah meminumnya. Adapun yang men-
ciptakan unsur-unsur air; adapun yang menurun-
kannya dari awan adalah Allah Ta'ala. Dialah yang
menakdirkan air itu menjadi tawar. KN ena i[t, "ka-
lau kami lrzhendaki, niscaya Knmi jadiknn dia asin,"
bergaram, sehingga tidak dapat diminum dan tak-
kan menciptakan kehidupan. Namun, mengapa
mereka tidak bersyukur atas karunia Allah yang
telah memberlakukan kehendak-Nya atas apa yang
telah terjadi?

Pertama-tama mereka disapa Al-Qur'an dengan
air yang diturunkan dari awan dalam bentuk lang-
sung sebagai bahan kehidupan mereka. Sapaan itu
menggetarkan diri mereka dan meninggalkan nada
dan rasa. Nilai air tidak berkurang dengan kemajuan
peradaban manusia, bahkan nilainya itu semakin
bertambah. Orangorang yang sibuk dengan ilmu
dan berupaya menerjemahkan ihwal air sangat
merasakan nilai peristiwa ini dibanding nonilmu-
wan. Air merupakan bahan penting bagi penduduk
sahara, demikian pula bagi ilmuwan yang sibuk
dengan aneka ppnelitian.

:F^-W'5,;tit*'o*Sr,aifr /;I
&'o"ng;ra;5xqt#,F$,5rAIr

gr$:rtej.46
"Mala terangkanl"ah ltepadaku tentang api yang lumu
nyal"alan. Kamuknh yang menjadilmn knyu itu atau
Kamilah y ang mutj adiknnny a ? Kami mmj adilmn ap i
itu untuk peringatan bahnn yang berguna bagi musafr di
padnng pasir. Malm, bertasbihlah dengan (menyebut)

nnm"aTilhnnmuYangMalnbesar."(al-Waaqi'ah:71-
74)

Dalam hidupnya, manusia telah menyingkapkan
peristiwa besar melalui api. Mungkin ihrlah peristiwa
terbesar yang mengawali peradabannya. Namun,
api telah menjadi perkara yang biasa, sehingga tidak
mempengaruhi perhatiannya. Manusia menyalakan

/6
rf
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api. Namun, siapakah yang menciptakan nyalanya?
Siapakah yang menciptakan kayu yang dijadikan
sarana untuk menyalakan api?

Di atas telah dikemukakan masalah menanam.
Pohon berasal dari tanaman ini. Namun, daiam pen-

ceritaan pohon terdapat hal lain. Melalui gesekan
antara cabang pohon yang satu dengan cabang
pohon yang lain, orang Arab belajar cara menyala-
kan api melalui caraprimitif yang hingga sekarang
masih dilakukan di wilayah-wilayah kampung. Per-

soalan itu lebih jelas dan dekatdenganpengalaman
mereka yang telah dimaklumi.

Adapun mul<Jizat api dan rahasianya mer upakan
bidang penelitian, pengamatan, dan perhatian bagi
para peneliti. Sekaitan dengan cerita api, redaksi
ayat mengisyaratkan api akhtra\ "Kami menjadiknn
api itu untukbahanpningatan.'Yakni, api itu meng-
ingatkan api akhirat sebagaimana Kami menjadi-
kannya sebagai sesuatu "yang berguna bagi musafr
di padang paser. "Isyarat ini memiliki pengaruh yang

dalam pada diri kaum yang disapa sebab ia mencer-
minkan realitas kehidupan mereka melalui maknd
yang ada yang terdapat pada pengalaman dan reali-
tas hidupnya.

Tatkala redaksi ayat sampai pada penyajian aneka

hakikat dan rahasia yang menuturkan dalil-dalil ke
imanan yang mudah diserap kalbu dan pikir an, ayat
pun mengarahkan perhatian manusia kepada suafu
hakikat yang menjadi muara dari aneka hakikat
sebelumnya, yaitu hakikat keberadaan Allah, ke-
agungan-Nya, dan ketuhanan-Nya. Ia merupakan
hakikat yang menghadapi fitrah sebagai pemilik
daya dan kekuatan. Maka, Rasulullah saw. diminta
supaya menghidupkan hakikat ini, menunaikan
haknya, dan menyentuh kalbu dengan hakikat itu
pada waktunya, 'Maka, bertasbihlah dengan (me-

ny ebut) nama Tilh.anmu Yang Mahabesar. "

Sumpah Altah tentang AI-Qpr'an
Kemudian surah mengarahkan perhatiannya

kepada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an
ini seraya mengaitkan antaraAl-Qur'an dengan alam
semesta sebuah sumpah agungyang disampaikan
Rabb semesta alam.

'o;6i%xl;&rAra*#ttt*
&yf-Se&?.fic5rbY#t E

Si'6;,.;;"t!i&L;JlAiJL.i%S
"Maka, Aku bersumpah dengan tempat beredarnya

bintang- b intang. S e s unggu hny a sump ah itu adalah
sumpah yang besar knlnu knmu mmgetahui, sesungguh-

nya Al-foi an ini adalah bacaan yang sangat mulia,
pada kinb yang terpclihara (Lauhul Mahfu<h), ttdak
meny entuhnya kecuali lrang-lrang yang disucikan.
Diturunkan dari Tuhan Semesta Alam." (al-Waa-
qi'ah:75-80)

Pada saat itu, sedikit sekali di antara orang yang
disapa yang mengetahui tempat beredarnya bintang-
bintang hanya dengan mata telanjang. Karena itu,
Dia berfirman kepada mereka, "Sesungguhnya sum'
pah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu me-

ngetahui."Adapun sekarang, kita dapat memahami
betapa besarnya sumpah ini yang bertalian dengan
apa yang disumpahkan, dan lebih banyak mengeta-
hui hal itu daripada kaum terdahulu, meskipun kita
pun hanya mengetahui sedikit saja tentang betapa
besarnya tempat beredarnya bintang-bintang.

Sedikit pengetahuan yang kita raih melalui tero-
pong kecil dan terbatas jangkauannya ini menegas-
kan bahwa satu kumpulan dari kumpulan bintang-
bintang yang tidak terhitung jumlahnya di angkasa
raya yang mencengangkan dan tidak berbatas ini
berjumlah sekitar satu miliar bintang. Itulah kelom-
pok planet matahari.

Para astronom menegaskan bahwa di antara bin-
tang dan planet yang lebih dari jutaan bintang ini
tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang tapi
hanya dapat dilihat dengan teropong dan sarana
bantu. Semua bintang ini beredar pada orbit yang
samar. Tidak mungkin bintang yang satu berdekat-
an atau bertabrakan dengan yang lain karena masing-
masing memiliki wilayah daya tarik. Kecuali, seperti
kemungkinan adanya tabrakan Nftara kapal yang
berlayar di laut tengah dengan kapal di lautan teduh,
yang keduanya bergerak menuju arah yang sama
dan dengan kecepatan yang sama pula. Ini adalah
kemungkinan yang mustahil; mustahil sekali!

Setiap bintang berada pada posisinya yang jauh

dari temannya. Allah menempatkannya di sana untuk
suatu hikmah dan berdasarkan perhitungan. Bintang
itu sangatlah serasi dalam hal menerima dan mem-
berikan pengaruh kepada bintang dan planet lain
agar semua makhluk yang ada di angkasa yang
mengagumkan ini memiliki keseimbangan.

Inilah salah satu sisi dari kebesaran posisi bintang.
Posisi yang sebenarnyajauh lebih besar daripada
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apa yang diketahui oleh manusia yang disapa de-
ngan Al-Qur'an untuk pertama kalinya. Namun,
pada saatyang sama posisi itu lebih kecil daripada
kebenaran universal dari kebenaran posisi bintang-
gemintang.

"Maka, Aku bnsumpah dengan tempat beredar-nya

bintang-bintang." Persoalan itu sangat jelas dan
terang, sehingga tidak memerlukan sumpah. "^Se-

sungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar

kalau kamu mengetahui."Isyarat dengan sumpah
dan peralihan daripadanya merupakan uslub yang
sangat berpengaruh dalam menegaskan sebuah
hakikat yang tidak memerlukan sumpah, sebab
hakikat itu kokoh dan jelas,

"Sesungguhnya Al-Qn'an ini adalah bacaan yang
sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul
Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali lrang-zrang
yang disudknn. Diturunknn dari Tithnn Semesta Ahm. "
(al-Waaqi'ah:77-80)

"Sesunguhnya Al-foLi an ini adalah bacaan yang
sangat mulia," bukan perkataan cenayang seperti
yang mereka tuduhkan, bukan perkataan orang
gila, bukan mengada-ada dengan mengatas nama-
kan Allah, bukan dongeng kaum terdahulu, bukan
diturunkan oleh setan, dan bukan pula tuduhan
lairurya. Ia adalah baczumyang mulia; muta sumber-
nya, mulia esensinya, dan mulia segala ajarannya.

"Pada kinb yang terpelihara (Lauhul Mahfu<ll)."
Keterpeliharaan ini dijelaskan oleh ayat berikutnya,
'Tidak menyentuhnya kecuali lrang-lrang yang di-
sucikan." Kaum musyrikin menduga bahwa Al-
Qur'an diturunkan oleh setan. Ayat di atas mem-
bantah tuduhan itu. Setan tidak menyentuh kitab
yang disimpan dalam ilmu dan pemeliharaan Allah.
Ia hanya diturunkan oleh para malaikatyang suci.
Demikianlah tafsiranyang paling tepat untuk ayat,
"Tidak menyentuhnya kecuali zrang-zrang yang di-
suciknn."

Di sini /a berfungsi menegasikan terjadinya per-
buatan, bukan berfungsi menyatakan larangan. Di
bumi, Al-Qur'an ini disentuh oleh orangyang suci
dan yang bernajis, yang mukmin dan yang kafir.
Dengan demikian, penegasian tidak tercapai. Tuju-
an penegasian hanya tercapai dengan mengalihkan
makna kepada asosiasi tersebut. Yaitu, asosiasi per-

kataan kaum musyrikin bahwa Al-Qur' an diturun-
kan oleh setan. Tuduhan ini ditepis, sebab tatkala
ia sebagai kitab samawi yang terpelihara, ia tidak
disenhrh kecuali oleh orang-orang yang disucikan.

Tafsiran di atas dikuatkan oleh ayat selanjutnya,

" Diturunkan dari Tilhan S emes ta Aktm. " D an tidak
dikatakan, "Diturunkan dari setan."

Diriwayatkan dua hadits yang menegaskan
makna lain, yaihr bahwa Al-Qur'an tidak disentuh
kecuali oleh orang yang bersih. Namun, Ibnu Katsir
berkomentar, "Makna ini sebuah perbuatan meng-
ada-ada yang baik. Ia telah dibaca oleh azZuhri dan
sebagainya. Hal semacam ini tidak selayaknya
dipegang. Adayang mengaitkan hadits ini kepada
Daruquthni dari Amr bin Hazm dan Abdullah bin
Umar serta Utsman bin Abil-'Ash. Penyandaran
kedua hadits kepadanya perlu ditinjau kernbali.
Wallahu'alam."

Kemudian tampillah nada akhir surah berupa
momen kematian sebagai sentuhan yang meng-
getarkan seluruh persendian. Momen yang meng-
akhiri segala perdebatan. Momen di mana setiap
makhluk hidup berdiri di akhir perjalanan dan
hendak memulai perjalanan baru. Di sana dia tidak
dapat mundur ke belakang,

"8"8:r s ;ra# oat !.t 
.> { r +$

*A\&'rffi4ttfii;&<,iK
glrlA{"tJJ"{-$\Jaglr\i
&|*)tiKr[iFi&,ryt'*7K"i{ii
' Maka apaluh lamu menganggap remeh s aj a Al- foLf an

ini, knmu (nwngganti) reziki (yangAllnhbuik tn) dtngan

mendustaknn- Nya. Makn, mmgapa letikn nyaua sam-
pai di knonglnngan, padah.al lwmu futika itu melih.at,

d"an Kami lebih dzlmt kepadanya daripada kamu. Tapi
knmu tidak melihat, mika mbngap; jikn knmu tidnk
dikuasai (olzh Allnh), knmu tidak mmgembaliknn nya-
wa itu (kepada tempatnya) jikn knmu adal"ah zrang-
lrang yang benar?" (al-Waaqi'ah: 8l-87)

Apakah kamu meragukan peristiwa yang men-
ceritakan kehidupan akhirat ini dan mendustakan
Al-Qur'an berikut kehidupan akhirat yang dikisah-
kannya serta berbagai persoalan akidah yang di-
tegaskannya kepadamu? "Kamu (mengganti) reaeki

(yang Allah berikan) dengan mendustakan-Nyo."
Dengan demikian, pendustaan itulah yang akan
menjadi rezekimu, yang kamu usahakan dalam ke-
hidupan ini, dan yang kamu simpan untuk meng-
hadapi akhirat Maka, alangkah buruknya rezeki itu!
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Apayang akan kamu lakukan tatkala nafas sam-

pai di tenggorokan dan berdiri dipersimpangan
jalan yang tidak dikenal?

Kemudian Al-Qur'an menggambarkan sebuah

deskripsi Qulani yang melukiskan seluruh suasana

yang memayungi dengan sentuhan cepatyang me-

nuturkan segala hal yang ada di sana, segala hal yang

ada di baliknya, dan segala hal yang dibisikan ke
padanya, 'Maka, mmgapa futikn nyawa sampai di kz-

rongkongan, padnh"al lamu lutilu itu melihnt, dnn lfumi
lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu

tidak melilt"at. " I<rta mendengar helaan nafas, me-

lihatkilatan isyarat, dan merasakan kedukaan dan

kesulitan melalui aya! "Maka mmgapa lutikn nyawa

samp ai di kerongkongan. " I{tta iuga melihat tatapan

ketidakberd ayaan dan keputusasaan dari kilatan

orang{rang yang merubung si sakit melalui ayat,

"Padahnl lwmu ketila itu melihat."
Di situlah dan pada momen itulah ruh berpisah

dari urusan dunia dan meninggalkan dunia dengan

segala isinya. Ruh menyongsong dunia yang tidak
dikenalnya. Ruh tidak memiliki apa pun kecuali

amal yang telah disimpannya atau diusahakannya,

apakah berupa amal kebaikan atau keburukan.
Di sanalah ruh melihat, tetapi tidak mampu me

ngungkapkan apa yang dilihatnya. Ia telah berpisah

dari orang dan bendayang ada di sekitarnya. Hanya-

lah seonggok jasad yang dilihat para pelayat. Na-

mun, mereka sebatas melihat tanpa mengetahui

apa yang tengah terjadi dan tidak memiliki kemam-

puan apa pun untuk menolongnYa.
Di sanalah takdir manusia terhenti, alam manusia

berujung, dan kiprah manusia berakhir.
Di sanalah mereka sadar, dan tidak mampu lagi

berdebat, bahwa dirinya itu lemah tak berdaya,

serta memiliki keterbatasan.
Di sanalah tirai diturunkan di depan mata, di

depan pengetahuan, dan di depan gerakan'

Di sana hanya ada kekuasaan ilahiah dan ilmu
ilahi. Seluruh persoalan hanya milikAllah tanpa ke
raguan, kebimbangan, perdebatan, dan kemustahil-

an. "Kami lzbih delut kcpadnnya dnripada lmmu, tetapi

knmu tidakmelih"at."
Di sanalah tampak nyata keagungan Allah dan

kharisma kehadiran-Nya. Dia hadir setiap saal tetapi

ungkapan ihr menggugah perasaan akan kenyataan

yang dilalaikan oleh umat manusia ini. Tiba-tiba

majelis kematian menjelma sebagai ketakutan; dan

kebesaran juga menjelmakan segala ketidakber-

dayaan,ketakutan, keterputusan, dan perpisahan.

Di bawah naungan perasaan cemas, mencekam,

dan membuat putus asa ini ditampilkanlah tantang-

an yang memutuskan setiap tuturan dan membung-

knm setiap perdebatan, 'Mmgapa jika knmu tidak di-
kuasai (oleh Allnh), knmu tidnk mmgembaliknn nyaua

itu (kepada tempatnya), jikn knmu adal'ah orang-orang

yang benar?"

Jika persoalannya seperti yang kamu katakan
bahwa di sana tiada hisab dan pembalasan, berarti
kalian bebas, tidak dikuasai, dan tidak ditahan. Jika
demikian, majulah, lalu kembalikanlah nafas yang

telah sampai di tenggorokan itu agar iaurung me-

nuju hisab dan pembalasan. Bukankah kamu duduk
mengitari si sakit? Ruh itu tetap berlalu menuju pe-

ngadilan agung, sedang kamu terpaku tak mampu.

Di sanalah segala dalih rontok, segalahuiiah ter-
patahkan, dan segala kemustahilan sirna; berakhir-
lah segala perdebatan. Tekanan hakikat ini meng-

hunjam diri manusia. Namun, dia tidak bergeming,
kecuali tetap congkak tanpa dalil dan argumentasi.

Redaksi ayat dilanjutkan dengan menerangkan

tempat kembali ruh yang tampak dari jauh. Yaitu,

tatkala ia sampai di tenggorokan, meninggalkan ke
hidupan yang fana, menyongsong kehidupan yang

baqa, dan menuju pengadilan yang didustakan oleh
para pendusta,

4g'-L\75"6j#.("F t6ffi
U-iffi*r5*"1b3(-'i(ri$
&$:2ii,:(5tGi6w&*;!t16

aX . 4., -1za& z a.lt'1|
&*+-:&fc.,t*

'Adapun jikn dia (orang yang mati) termasuk orang

yang didekntknn (lepada Alkh), mnkn dia mempnol.eh

rezeki ssrta surga knikrnatan. Dan adnpun jilu dia tn'
masuk golongan knnan, maka keselamatan bagimu

knrena knmu dari golongan knnan. Dan adapuniikn
termasuk golongan lrang |ang mendustaknn lngi sesat,

malw dia men"dapat hidangan air yangmendidih, dan

dibaknr di dalnm nerakn." (al-Waaqi'ah: 88-94)

Pada permulaan surah telah digambarkan aneka

kenikmatan orang{rang yang didekatkan dengan

Allah. Di sini ruh melihat tanda-tanda kenikmatan
yang dinantinya \tu.'Malu din memperoleh reryki snta

surga kenikmatan."Redaksi ayat itu sendiri meng-

alunkan kelembutan dan belaian. Sehingga, naung-
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an kenyamanan bertaut dengan kelezatan, nikmat
yang lebut bertemu dengan keintiman yang mulia'

"Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan"
(sapaan ditujukan kepada golongan kanan), maka
dia menerima salam dari teman-temannyayang ter-

masuk golongan kanan. Alangkah nikmatnya dan

alangkah disukainya ucapan salam pada saat itu; saat

ruh sampai di tenggorokan. Maka, hatinya menjadi

tenteram dan merasakan keintiman dalam persaha-

batan yang disongsongnya bersama golongan kanan.

"Dan adapun jika termasuk golongan lrang yang

mendustaknn lagi sesat, mal<n dia mendapat hidangan

air yang mendidih, dan dibakar di dalam neraka."
Alangkah buruknya air mendidih sebagai hidangan.
Alangkah buruknya neraka sebagai tempat tingsal.
Alangkah dahsyatnya neraka Jahim sebagai siksa.

Ruh melihat dan mengetahui bahwa dia yakin akan

mendapatkannya.
Kini disajikanlah penutttp surah dengan nada

yang dalam dan mantap,

& pr q: iv6 g,*r', ! I {:6 :'t-
"sesungguhnya Qang disebutkan ini) adalah suatu

keyakinan yang' benar. Maka, bertasbihlah dengan

(menyebut) nama Tilhanmu Yang Mahabesar." (al-
Waaqi'ah:95-96)

Maka, bertemulah kuat dan beratnya keyakinan
dalam timbangan kebenaran ihwal peristiwa yang

menjadi permulaan surah. lalu diakhiri dengan
pemberitahuan bahwa jika keyakinan yang kokoh
dan pasti ini telah tercapai, makapersembahkanlah
tasbih dan ta'zhimkepadaAllah. 3
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;;si;r;ifui-.t
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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"Semua yangberada di la^trgit dan yangberada
di bumi bertasbih kepada Allah. Dan, Dialah
Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (1)

Kepunyaa.n-Nyalah kerajaa"n la"rgt dan bumi.
Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia
IVlahakuasa atas segala sesuahr. (2) Dialah Yang
AwaI dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang
Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala se-

suatu. (3) Diafah yang menciptakan langit dan
bumi dalam eniun masa. Kemudian Dia ber-
semayam di atas'Arasy. Dia mengetahui apa
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang ke
luar daripadanya; dan apa yang turun dari
langit dan apa yang naik kepadanya- Dia ber-
sama kamu di mana saja kamu berada. Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (a)
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Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi.
Dan, kepada Allahlah dikembalikan segala
urusan. (5) Dialah yang memasukkan malam
ke dalam siang dan memasukkan siang ke da-
lam malam. Dia Maha Mengetahui segala isi
hati. (6) Berimanlah kamu kepada Allatr dan
Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari
hartamu yang Allah telah menjadikan kamu
menguasainya. Maka" orang-orang yang ber-
iman di antara kamu dan menafkahkan (se-

bagian) dari hartanya memperoleh palrala yang
besar. (7) Dan, mengapa kamu tidak beriman
kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu
supaya kamu beriman kepada Ttrhanmu? Se-
sungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu
jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
(8) Dialah yang menurunkan kepada hamba-
Nya ayat-ayat yang terang (AI-Qp"-"") supaya
Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan ke-
pada cahaya- Sesungguhnya Allah benar-bena^r
Matra Penyanhrn lagi Maha Penyayang ter-
hadapmu. (9) DarU mengapa kamu tidak menaf-
kahkan (sebagian hatamu) pada jalan Allah,
padahal Allahlah yang mempusakai (mem-
punyai) lattgt dan bumi? Tldak sama di antara
kamu orang yang menafl<ahkan (hartanya) dan
berperang sebelum penaklukan (Mekah).
Mereka lebih tirrgsi derajatrya daripada orang-
orang yang menalkahkan (hartanya) dan ber-
perangsesudah ihr. Altah menjanjikan kepada
masing-masing mereka (balasan) yang lebih
bailc Dan, Allah mengetahui apa yang kamu
kerjaftan. (10) Siapakah yang mau meminjam-
kan kepada Allah pinjaman yang bai\ maka
Allah akan melipatganda^kan (balasan) pinjarn-
a^n ittr unhrknya., da^n dia akan memperoleh
pahala yang banyak. (U) (Yaitu) pada hari
ketika kamu melihat orang mukmin la^ki-laki
da^n wanita" sedang cahaya mereka bersinar
di hadapa^n dan di sebelah kanan mereka, (di-
katakan kepada mereka),'Pada hari ini ada
berita gembira unhrkmu, (y.itr) surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang
kamu kekal di datamryra.' Itulah keberuntrrngan
yang besar. (12) Pada hari ketika orang-orang
munalik laki-laki dan wanita berkata kepada
orang-orang yang berirnarb 'Tbnggulah kami
supaya kami dapat mengambil sebagia^n dari
cahayamu.' Dikatakan (k"p"d" mereka)r'Kem-
batilah kamu ke belakang dan carilah sendiri
cahaya (unarkmu).'Lalu diadakan di antara

mereka dinding yang mempunyai pintu. Di
sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah
luarnya dari situ ada siksa" (13) Orang-orang
muna^fi.k itu memanggil mereka (orang-orang
mukmin) seraya berkata, 'Bukankan kami
dahulu bersama-sama dengan kamu?' Mereka
menjawabr'Benar,getapi kamu mencelakakan
dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran
kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh
angan-angan kosong sehingga datanglah
ketetapan Allah. Dan, kamu telah ditipu ter-
hadap AUah oleh (setan) yang amat penipu.
(14) Maka, pada hari hi fidak diterima tebusan
dari kamu dan tidak pula dari orang-orang
kafir. Tempatkamu ialah neraka- Dialah tempat
berlindungmu. Dan, dia adalah sejahatjahat
tempat kembali.'' (15)

Pengantar
Seluruh surah ini merupakan seruan kepada

kelompok muslim supaya mewujudkan hakikat
keimanannya. Karena hakikat inilah, maka diri di-
pasrahkan untuk berdahwah. Diri tidak boleh kikir
unhrk melakukan hal itu dan tidak boleh ada sesuatu
pun yang menghambat dakwah, baik berupa nyawa
maupun harta. Tidak pula getaran hati dan debaran
dada Hakikat ihrlah yang karenanya sifat ketuhanan
mengendap di dalam diri tatkala diri itu hidup di
bumi. Pertimbangan diri itu adalah pertimbangan
Allah. Nilai-nilai yang dibanggakan dan diperjuang-
kannya adalah nilai yang hanya dapat ditimbang
dengan timbangan itu. Hakikat itu pula yang mem-
berikan rasa akan hakikat Allah di dalam kalbu
sehingga ia khusyu mengingat-Nya, bergetar, dan
menjauhi segala rintangan dan belenggu yang
menghambatnya berlari menuju Allah.

Di atas landasan hakikat yang besar inilah surah
itu menyeru kelompok muslim untuk berkorban di
jalan Allah, yaitu mengorbankan diri dan harta,

"B erimnnlah lamu lupada Allah dan Rasul- Ny a dan
nnJknhknnlnh s e bagian dar i lnr tamu y ang Allah telnh
menj adiknn knmu menguas ainy a. Makn, zrang- orang
yang bniman di antara knmu dnn menaJkahknn (se-

bagian) dari hnrtanya memperoleh pahala yang besar.

Dan, mmgapa knmu tidnk bniman lepadn Alkh pona
hal Rasul meny nu kamu sup ay a knmu b nim.an kepada

Tithnnmu ? Sesungguhnya Dia trlnh mmgambil pery anj i=

anmu jika kamu adalah zrang-zrang yang beriman.
Dial"ah lang menurunkan lcepada hamba-Nya ayat-
ayat yang tuang (Al-@i an) supaya Din mengeluar-
lan lmmu dnri kegelnpan lupadn mlmya. Sesangguhnya
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Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penya'

yang terhadapmu. Dan, mengapa knmu tidak menaf-
kahlwn (sebagian hartamu) pada jalan Allnh, padnhal
Alkhkh yang mempusakai (mempunyai) langit dan

bumi? Tidak sama di antara knmu orangyangmenaf-
kahkan (lutrtanya) dan buperang sebelum penaklukan
(futelah). Merekn kbih tinggi dnajatnya dnripadn orang-

orang yang menaJkahkan (hartanya) dan berperang

sesudah itu. A.llnh mmjanjiknn lupadn masing-masing
merekn (balnan) yang lzbih baik. Dan, Allnh mmgeta-
hui apa yang knmu lurjakan. " (al-Hadiid: 7-10)

Di atas hakikat yang besar inilah surah ini me
nyeru umat Islam agar khusyu dalam mengingat
Allah dan mengingat kebenaran yang telah diturun-
kanAllah guna meraih pengganti sebagai buah dari
kekhusyuan tersebut yang tumbuh dari hakikat ke
imanan yang pertama,

"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang
berim.an, untuk tun duk h.ati mnekn mmgingat Alkh dan
lepada kzbennran yang teln h turun (kzpada mnelu) dan
janganlah mtrekn seperti lrang-zrang yang sebelumnya

tel,ah diturunkan Alkinb lupadnnya, kemudian berlalu-
lnh mns a y ang p anj ang atas mne kn lnla hnti m"ere lu mm'
jadi krros. Dan, kzbanyaknn di antara merelm adalah
lrang-lrang yang fasik." (al-Hadiid: 16)

Demikian pula surah ini meletakkan nilai-nilai
dunia dan nilai-nilai akhirat dalam timbangan ke
benaran; menyeru umat Islam agar memilih pe-

nampang yang berat dan berjuang meraih nilai yang
abadi,

"Ketahuilnh bahwa sesungguhnya luhidupan dunia itu
hanyalah permninan dan suatu yang melal"aikan, per-
hiasan dan bermegah-megah antara kamu serta

berbangga-bangga tentang banyaknya hnrta dan anak,
s ep erti huj an y ang tannm -tanamnnny a mengagumknn
para petani. Kemudinn tnnnman itu mmjadi lertng dnn
knmu lilmt uannnya kuning lumudian hancur. Dan,
di akhirat (n"anti) ada azab yang knas dan ampunan
dari Allah serta kcridhnan-Nya. Ifuhidupan dunia ini
tidnk kin hnny alah lusennngan y ang menipu. Bnl.om.ba-

hmbal"ah lrnmu lcepada (men"dapatknn) ampurnn dnri
Ti"thnnmu dan surga y ang luasny a seluas ln ngit d"an bumi,

yang disedinlcan bagi orang-orang y ang bnimnn lcep ada
All"ah dnn Rnsul-Nya. Itulnh knrunia Allnh, dibniknn-
Ny a lup ada siap a y ang dilce hend"aki - Ny a. D an, A llnh
mempunyai karunia y ang besar. "(al-Hadii dz 20-21)

Dari redaksi ayat, di samping seruan umum dan
terusmenerus kepada hakikat itu, tampaklah bahwa
surah ini pun membahas kondisi nyata umat Islam

ketika turunnya surah ini. Yaifu, masyarakat madani,
yang merentang dari tahun keempathijrah hingga
masa setelah takluknya kota Mekah.

Di samping kaum Muhajirin dan Anshar yang
lebih dahulu beriman, yang mengalami pukulan ter-
hebat sepanjang sejarah umat manusia tatkala
mereka mengahtualisasikan hakikat keimanan di
dalam dirinya, surah ini pun menceritakan bahwa
di samping kelompok istimewa yang tiada tara itu
ada kelompok Islam lain yang taraf keimanannya
tidak setinggr dan setulus kelompok pertama. Ter-
utama setelah takluknyakota Mekah dan tercapai-
nya kemenangan serta manusia masuk ke dalam
agama ini berduyun-duyun. Di antara kelompok ke
dua, ada orang yang belum lagi memahami hakikat
keimanan yang utama dan belum merasakannya
seperti yang dirasakan oleh kelompok pertama yang
berhati tulus, semata-mata karena Allah.

Kelompok muslim kedua ini memiliki kesulitan
unhrk berkorban di jalan Allah; menderita dalam
memikul beban akidah yang menyangkut diri dan
harta; terombang-ambing oleh nilai-nilai kehidupan
dunia dan perhiasannya sehingga mereka tidak
dapat melepaskan diri dari ajakan dan rayuan dunia.

Kelompok kedua inilah yang secara khusus di
seru oleh surah ini dengan seruan-seruan yang
menginspirasikan model perilaku kelompok pertama
agar ruhnya terbebas dari aneka jeratan dan tarikan.

Juga agar ruhnya naik ke tingkat hakikat keimanan
yang utama, yang apabila hakikat ini tercapai, maka
lenyap dan hanc'urlah segala nilai duniawi dan belit-
annya karena hangatnya hakikat itu.

Demikianlah, di sana pun ada kelompok lain yang
berbeda dari kelompok pertama dan kedua, yaitu
kelompok munafikin yang berbaur dan tidak dapat
dipilah, terutama tatkala kemenangan Islam men-
jadi dominan. Maka, kaum munafikin terpaksa me-
nyembunyikan kemunafikannya dan berlindung
kepada Islam, sedang hatinya masih terkontami-
nasi, belum bersih, dan belum fulus. Mereka me-
nanti aneka kesempatan dan terjadinya fitnah. Surah
ini menggambarkan tempat kembali mereka pada

saat mereka dipilah dan dipisahkan dari kaum muk-
minin.
"Yaitu, pada hnri ketikn knmu melihat orangmulcrnin
laki-kki dan wanita, sedang cahaya msrelil bersinar
di hndapan dan di sebelah knnan merekn, (dikatalmn
kepada mereka), 'Pada hari ini ada berita gembira
untukmu, (yaitu) surga |ang mengalir di bawahnya
sungai-sungat, yng kamu keknl di d"alnmnya.'Itul.ah
fubmtntunganyang besar. Padn hnri kztika lrang-rrang
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munartk hki-laki dnn wanita berknta lcepada orang-

rrang yang beriman, 'Tunggulah kami supaya kami
dapat mengambil sebagian dari cahayamu.' Dikntaknn
(lupada merekn), 'Kembalilah knmu ke belakang d"an

carilah sendiri cafurya (untukmu).'Lalu diadakan di
antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di
sebelnh daLamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya
dnri situ adn silsa. Aang-orangmun"afk itu memnnggil

mnelrn (orang- orang mukmin) seraya berknta, Buknn-
knh lumi dnhulu bersama-sama dmgan knmu?' Merelu
menjawab, 'Benar, tetapi kamu mencel.akalan dirimu
sendiri dan mmunggu (uhnncuran kami) d"a.n knmu

ragu-ragu snta ditipu oleh angan- angan knsong wltingga

dntanglnh ketetapanAll"ah; d.an knmu telnh ditipu ter-

hndnp Alkh okh (s enn) yang amnt pmipu. Maka, padn
hnri ini tidnk diterima tebusan dari kamu dan tidak
pul.a dnri orang-orang lmfr. Tlmpat knmu ialnh nnakn.
Dialnh temp at b erlin"dungmu. D an, dia adnlnh s ej ahnt-
jahat tempat lrcmbali."' (al-Hadiid: 12-15)

Di samping kelompok di atas, masih ada kelom-
pok lain di Jazirah fuab , yaitu Atrli Kitab dari kalangan

Yahudi dan Nasrani. Surah ini mengisyaratkan
sekilas ihwal perilaku dan sikap mereka pada situasi

tersebut seperti isyarat sebelumnya yang berkenaan
dengan kerasnya hati mereka, yaitu ketika surah ini
mewanti-wanti orang beriman agar tidak menjadi
"sep erti orang- nrang y ang sebelumny a telnh diturunlwn
Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah mosa yang
panjang atas merekn lnlu hati mereka menjadi keros"-

Ayat ini hanya mengisyaratkan kaum Yahudi secara

umum. Dan, seperti isyarat kepada kaum Nasrani,

"Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan

rasul-rasul Kami dan Kami iringi (puln) dengan Isa
putra Maryam. Kami berikan kepadanya Injil dan
Kami j adilnn dalnm h.ati zrang- nrang y ang mmgikuti -

nya rosa santun dnn lnsih sayang. Dan, merekn meng-

adn-adnkan rahbaniyyah padalnl lami tidnk mat; uj ib-
knnnya kepadn mereka, tetapi (merekn sen"dirilnh yang
mengada- adnlmnny a) untuk mmcari ktridh"aan Allnh,
lalu mtrela tidnk m.emelihnrany a dmgan pemelih"arann

yang semestinya. Makn, Kami berikan kepada zrang-

lrang yang beriman di antara merelm paltalnnya dan

barryak di antara mnekn nrang-zrangyangfasik." (aI-
Hadiid:27)

Segala Sesuahr Milik Allah
Tatkala surah ini berporos pada aktualisasi haki-

kat keimanan di dalam kalbu dan hal-hal yang

memancar daripadanya seperti kekhusyuan, ketak-
waan, ketulusan, keikhlasan, penyerahan diri, dan
pengorbanan, maka surah ini pun menyuguhkan
penegasan hakikat tersebut ke dalam diri orang-
orangyang dihadapi oleh surah, yang ada pada se-

tiap kelompok Islam. Ia menyuguhkan penegasan
itu dengan redaksiyryrg memberikan pengamh mirip
dengan redaksi yang ada pada surah-surah Mak-
kiyyah, yang kaya akan aneka pemberian pengaruh
dengan nada yang menawan kalbu, indra, dan rasa.

Permulaan surah itu sendiri merupakan kelom-
pok nada yang sangat berpengaruh. Surah ini
menghadapi kalbu manusia dengan sekelompok
sifatAllah Ta'ala. Nada itu mengisyaratkan ketulus-
an hati untuk-Nya yang akan membuahkan rasa ih-
wal hakikat ketuhanan yang tunggal serta kekuasa-
an-Nya yang mutlak atas alam nyata ini yang pada

akhirnya sebagai tempat kembali segala sesuatu,
sedang ilmu pengetahuan-Nya menembus relung-
relung hati dan kalbu. [alu, segala sesuatu memper-
sembahkan ibadah dan tasbih kepada-Nya,

"Semua yang buada di l"angit dan yang berad.a di bumi
b nnsbih lepann Alkh. Dialnh Yang Mahnp er knsa lngi
Mahabijalcsana. Kepuny aan- Nyalah leraj aan langit
dan bumi. Din mmghiduplmn dnn memntiknn, d an Din
Mahnkuasa atos segaln sesuatu. Dinlnh Yang Awal dan
Yang Ak:hir, Yang hhir d.an Yang Batin ; dan D in Mahn
Mengetahui segala sesuatu. Dial"ah yang menciptakan
lnngit dnn bumi d.alnm en om truBa. Kemudian Dia bn -

semayam di atas 'Arasy. Dia mengetahui apa yang
masuk ke dalam bumi dan apa yang leluar dnripada-
nya; dan apa yang turun dari langit dan apa yang nnik
kepadanya. Dia bersama kamu di mana saja kamu
berada. Dan, Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerj akan. Kepunyaan-Nyalnh lumj aan l"angit dnn bumi.

Dan, kepada Alkhkh dikembaliknn segala urusan.
Dialah yang memasukknn malam lce dalam siang dan
memnsukkan siang ke dnlam mal.am. Dan, Dia Maha
Mengetahui segaln isi hati."(al-Hadiid: 1-6)

Permulaan surah ini sendiri dan aneka nadanya
sudah cukup mengguncangkan kalbu dengan keras
dan mengendapkan ketakutan, kecemasan, dan
kekhawatiran di dalamnya. Permulaan ini pun dapat
mengendapkan keinginan yang dinamis untuk
memasrahkan diri kepadaAllah, berlindung kepada-

Nya, dan melepaskan diri dari aneka jeratan dan
beban yang menghambat pemenuhan seman supaya
menyelamatkan diri dari kekikiran terhadap diri
dan harta kekayaan. Redaksi surah mengandung
banyak pengaruh yang diselingi dengan seruan yang
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dikuatkan dalam berbagai situasi sebagai gambaran
yang menerangi kaum mukminin dan mukminat,
"sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di
sebelah knnan merekn".

Gambaran itulah yang menegaskan lenyapnya
kehidupan dunia dan nilai-nilainya, jika dibandingkan
dengan nilai-nilai akhirat dan sempurnanya aneka
persoalan besar di sana.

Demikianlah, muncul sentuhan akhir yang meng-
giring kalbu kepada hakikat takdir yang menguasai
alam nyata,

'Tiada sesuatu benmnn pun yang mmimpa di bumi dnn
(ttdak puk) pada dirimu sendiri melainkan tel.ah ter-
tulis dal"am kitab (Luhul Mahft<h) sebelum Kami men-

ciptaknnny a. S nunguhnya y ang demikian itu adnlnh
mudah bagi Alkh. (Kami jelnskan yang dcmikian itu)
supaya kamujangan berduka cita terhadap apayang
luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu
gembira terhndap apa yang diberiknn- Ny a lupadamu.
Allah tidak menyukni setiap orangyang sombong lagi
membanggalmn diri, (yaitu) zrang-lrang yang kikir dan
menyuruh manusia berbuat kikir. Barangsiapa yang
berpaling (dari pnintah-perintah All"ah), m"aka sesung-

guhnya Allnh Dialah Yang Mahaknya lngi Maha Tlr-
p uj i. " (al-Hadiid: 22 -2 4)

Agar diri merasa tenang dan tenteram atas kebaik-
an atau keburukan yang menimpanya, sedang diri
itu tengah menuju Allah. Sehingga, ia tidak cemas
kar ena gelisah dan tidak congkak karena gembira.
Diri itu senantiasaberhadapan dengan kesulitan dan
kemudahan, tetapi tidak menyekutukan hal lain de
ngan Allah, baik hal lain itu sebagai sarana, situasi,
maupun peristiwa. Karena, semuanya dibagikan
hingga batas akhir yang diketahui. Seluruh perkara,
pada akhirnya, menuju Allah.

Redaksi surah berlangsung guna membahas topik
dalam dua bagian. Kami akan menguraikan bagian
pertama di awal pengantarini,lalu disaji-kanlah se
jumlah pembahasan berkenaan dengan bagian ke-
dua. Kedua bagian ini saling berkaitan, dan kami
menganggap cukup pembahasan bagian pengantar
hingga di sini dan selanjutnya akan menelusuri surah
secara rinci.
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"Semua yarig bnada di langit dnn yang berada di bumi
bertasbih fupada Allnh. Dan Dialah Yang Mahnper-
knsa lngi Mahabij altsann. Kepuny aan- Ny alah leraj aan
l"angit dan bumi. Dia menghidupknn dan mematiknn,
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Dialah Yang

Aw al dan Yang Akhir, Yang hhir dnn Yang Batin ; dan
Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah yang
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa.

Knnudinn Dia bnsemayam di atas Arasy. Din mengeta-

hui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang lu
luar daripadanya; dan apa yang turun d"ari lnngit dan
apa yangnaik lcepadanya. Dia bersama kamu di mana
saj a knmu b sradn. Allah Maha Melihnt apa y ang knmu
leerlaknn. Kepunyaan-Nyal"ah knajaan l"angit dan bumi.

Dan, kepada Allahlah dilcembalikan segala urusan.
Dialah yangmemasukknn malam lce dnlam siang dan
memosukkan siang fu dalnm malam. Dia Mah"a Me-
ngetahui segala isi hnti." (al-Hadiid: 1-6)

Inilah permulaan yang inspiratif dan terpilih. Per-
mulaan ini berisikan karakteristik ketuhanan yang
berkehendak dan berpengaruh. Juga Yang mencip
takan segala sesuatu;Yang meliputi segala sesuatu;
Yang mengayomi segala sesuatu; dan Yang me-
ngetahui segala sesuatu. Permulaan ini juga menyu-
guhkan ciptaan "tangan" kekuasznn yang menjang-
kau persada langit dan bumi, yang menyentuh
relung-relung kalbu dan isi hati, dan yang memantau
segala hal, baik benda maupun makhluk berakal,
yang ada di alam nyata.

Permulaan yang inspiratif dan terpilih ini me-
nyentuh kalbu lalu menggetarkannya dengan ken-
cang serta memegangnya dengan kuat. Permulaan
ini membawa kalbu berkelana ke seluruh alam nyata.

lalu, kalbu itu tidak menemukan kecuali Allah, tidak
melihat kecuali Allah, tidak merasa kecuali dengan
Allah, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari
kekuasaan-Nya, tidak ada tempat untuk bersem-

#'&r*,Kx\oY6:\i'-s6ri'i7



Juz XXVII: adz-Dzaariyaat s.d. al-Hadiid ( rs6) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an XI

bunyi, tidak ada tempat kembali kecuali kepada-
Nya, dan tidak ada tujuan kecuali kepada zat-Nya
Yang Mulia,

"Semua yang bnadn di lnngit dnn yang buada di bumi
bertasbih fupada Allah. Dan, Dialah Yang Mahaper-
lasa lngi Mahnbij alcarut. " (al-Hadiid: 1)

Demikianlah nash Al-Qur' an yang mulia bertitik
tolak pada bagian permulaan. Maka, seluruh jagat
raya menjadi ramai dengan tasbih kepada Allah.
Tasbih ini menyelimuti segala sesuatu yang ada di
langitdan di bumi. Tasbih initerdengaroleh setiap
kalbu yang terbuka dan tidak terhijab oleh aneka
tirai kefunaan. Tidaklah perlu mentalcwilkan nash
melalui lahiriah makna tasbih, karena Allahlah yang
berfirman demikian. Kita tidak mengetahui pen-
jelasan apapun tentang tabiat alam ini dan karakte-
ristiknyayang lebih benar kecuali penjelasan yang
dikatakan Allah kepada kita , "Semua yang berada di
lnngit dnnyangberada di bumi bnttubih l<zpodnAllnh",
yang berarti, "Semua yang berada di lnngit dan yang
berada di bumi bertasbih lcepada Allnh,"

Ayat itu tidak perlu ditalcwilkan dan diluruskan.
Dari ayat ini, kita mesti memahami bahwa segala
perkarayang ada di langit dan bumi memiliki ruh.
Ruh ihr mempersembahkan tasbih kepada Pencipta-
nya. Pemahaman inilah yang paling mendekati kon-
sep kebenaran yang dikemukakan oleh sejumlah
hadits sahih, yangjuga dibenarkan oleh pengalaman
sejumlah kalbu pada saatkalbu itu bersih, bersinar,
dan menyambung dengan hakikat yang tersembunyi
di dalam aneka perkara; hakikat yang tersembunyi
di balik bentuk dan lahiriahnya.

Dalam Al-Qur' anul-Karim dikatakan,

"Hai gunung-gunung dan burung-burung bertnsbihlah

bnulnng-ulang bersama Dawud." (Saba: 10)

Dengan demikian, gunung itu seperti burung
yan-g juga bertasbih bersama Dawud.

Dalam atsar dikatakan bahwa Muslim meriwayat-
kan hadits d alarn ShnhihnyadariJabir bin Samurah
bahwa Rasulullah. bersab da, 'Di Mekah ada sebuah

batu yangmembni salam kepadaku pada malam hari
tatlsaln aku diutus. Selarangpun aku masih mengeta-

huinya."
Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari

Ali bin AbiThalib bahwa dia berkata, "Aku tengah
bersama Rasulullah di Mekah. Kami pergi ke se-

bagian pelosoknya. Tiada batu dan gunung yang
dijumpainya melainkan ia berkata, 'Salam sejahtera
bagimu, wahai Rasulullah. "'

Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya de

ngan sanadnya dari Anas bin Malik bahwa Rasu-

lullah suka berkhotbah dengan bersandar pada
batang kurma. Setelah orang-orang membuatkan
mimbar dan beliau pun berkhotbah di atasnya, maka
batang kurma itu merintih seperti unta. Rasulullah
pun turun dari mimbar lalu mengelus batang kurma,
hingga ia pun diamr

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dan
menegaskan hakikat alam semesta ini. Allah ber-
firman,

"Tidakknh kamu tahu bahwa Allah, lupa"da-Nyalah

bntasbih apa-apayangada di kngit dan apayangada
di bumi, j uga burung- burung dmgan mengembangknn

sayapnya. Masing-mnsing telah mmgetahui cara shalnt
dan tasbihnya. "(an-Nuur: 41)

'Apaknh lcamu tidak mmgenhui bahwa kepada Alkh-
lah bersujud aFa |ang ada di langit, apa yang adn di
bumi, matahnri, bulan, bintang gunun{t pepohonan,

binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar

manusia." (al-Haji : 18)

'Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih de-

ngan memuji- Nya, tetapi knmu selmlian tid.ak mema-

hnmi tasbih mnekn." (al-Israa': 44)

Kita tidak perlu mentakwilkan ayat-ayatyang
jelas ini karena adanya keserasian arfian ayat se-

belumnya dengan karakteristik benda yang ber-
sumberkan pada hadits Rasulullah. Semua pendirian
kita tentang benda-benda ini dan semua konsepsi
kita tentang alam.nyata ini hendaknya pertama-
tama bersumber pada aneka ketetapan Pencipta
alam nyata ini dan Pembuat benda-benda ini.

'D an, Dialah Yang Mahap nknsa lagi Mahabij ak-
sana." ladi, bertasbihnya semua yang berada di
langit dan yang berada di bumi kepada Allah me-
rupakan buah dari keperkasaan yang dominan dan
hikmah yang dalam. Dialah Yang mengayomi segala
sesuatu dengan kekuatan-Nya. Dialah Yang men-
jadikan segala sesuatu selaras dengan hikmah-Nya.

Belum lagi kalbu manusia tersadar lantaran
limpahan nash di atas; karena festival alam nyata
yang bertasbih kepada Penciptanya di langit dan di
bumi, redaksi ayat membawanya unhrk menempuh
perjalanan baru di kerajaan langit dan bumi,

"Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia
menghiduplrnn d.an mematiknn, dan Dia Mahakuasa
atas segaln sesuatu." (al-Hadiid: 2)
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Segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada

di bumi bertasbih kepadaAllah, Pemilik langit dan

bumi, Yang tiada sesuatu pun berbagi kepemilikan
dengan-Nya. Itulah tasbih budak kepada Majikan-
nya Yang Tunggal, Yang Menghidupkan dan Yang

Mematikan. Maka, Dialah Yang Menciptakan ke-

hidupan dan Yang Menciptakan kematian. Dialah
Yang menakdirkan kehidupan bagi setiap makhluk
hidup dan sekaligus menakdirkan kematian bagi-
Nya. Maka, tiada yang terjadi kecuali takdir yang

telah ditetapkan-Nya.
Karakteristik kehidupan senantiasa merupakan

misteri dan sumbernya merupakan rahasia. Sese

orang tidak memiliki kemampuan untuk bertanya,
dari mana kehidupan itu berasal dan bagaimana ia

tampil? Apalagi seseorang itu tidak mengetahui
ihwal hakikat kehidupan.

Nash Al-Qur'an mengatakan bahwa sesungguh-
nya Allatrlah yang menghidupkan; Yang memberikan
kehidupan kepada setiap makhluk hidup. Tiada
seorang punyang mampu mengingkari hal ini dan

menetapkan selain demikian. Kematian itu seperti
halnya kehidupan, yaitu sebagai misteri yang ter tutup.

Tiada seorang pun yang mengetahui karakteristik-
nya dan tiada seorang pun yang mampu membicara-
kannya, sebab dia bukanlah pemberi kehidupan,
dan tidak berkuasa untuk merenggubrya. Ini dan ihr
merupakan fenomena kepemilikan yang mutlak
bagi Allah di langit dan di bumi. Dialah Yang meng-
hidupkan dan mematikan.

'Dia Mahakuasa atns segaln seruatu"secma umum,
tanpa batas, dan tanpa ikatan. Kehendak yang
mutlak berlangsung tanpa batas dan ikatan. Kehen-
dak itu berkaitan dengan apa yang dikehendaki
untuk dilekati sebagaimana yang dikehendaki-Nya.
Setiap ikatan yang dideskripsikan akal manusia
dengan logikanya tentang jenis dan macam kehendak
apa pun, maka deskripsi itu batil karena bersumber
dari tabiat akal manusia yang terbatas. Pemilihan
kehendak bagi hukum dan sunnah alam nyata ini
termasuk ke dalam hakikat kebebasan itu tanpa
ikatan dan tanpa batas.

Kehendak itulah yang memilih hukum sunnah
tersebut dengan kebebasan yang mutlak. Kehendak
itu memperlakukan segala sesuatu di alam semesta

tanpa terikat oleh hukum dan sunnah yang telah
diterapkan serta tanpa membatasi wilayah kehendak.

Kebebasan memilih itu abadi dan terus berlang-
sung di balik hukum dan sunnah.

Al-Qur'an menata hakikat di atas dengan perhati-

an yang besar. Al-Qur'an menegaskan hakikat itu

pada setiap kesempatan, guna memberikan pema-

haman ihwal kebebasan kehendakAllah dari segala

ikatan yang ada, bahkan dari cara kerjanya, agar
hakikat ini tetap jelas dan konsepsinya tidak kabur.
Allah menjanjikan keabadian kepada penghuni sutga

dan kepada penghuni neraka. Janji ini bersumber
dari kehendak-Nya. Tbtapi, Dia membiarkan kehen-
dak tersebut tetap bebas untuk keluar dari wilayah
janji itu sendiri berdasarkan ilmu dan pilihan-Nya
atas kehendak tersebul Ikrena itu, sekaitan dengan

mereka-mereka ini Allah berfirman,

"Mereka lukal di dalamnya selama ada langit dan

bumi, kecuali jilw Tuhnnmu menghendnki y ang l.ain. "
(Huud:107)

Demikianlah, disajikan hakikat ihwal kehendak
ini, misalnya pada kesempatan di atas. I-ogika akal
manusia dan kajiannya berada di luar wilayah itu.
Semua keputusannya mesti berpatokan pada A1-

Qur'an ini, bukan dari sumber selain Al-Qur'an.
Melalui ayat ini, jelaslah bagi kalbu manusia ke-

kuasaan Allah yang mutlak pada kerajaan-Nya tanpa

berbagi kepemilikan dan kekuasaan dengan siapa
pun. Dialah zatyangkepada-Nya dipersembahkan
segala tasbih, karena Dia memang berhak me-
nerimanya dan wajib bagi makhluk melakukan hal
demikian.

Belum sadar behrl dari bayangan akan hakikat
besaryang memenuhi dan melimpahi diri manusia,
surah ini memperlihatkan hakikat lain yang lebih
besar dan lebih kuat. Yaitu, hakikat bahwa pada

hakikatnya tiada keberadiurn apa pun di alam nyata
ini, karena keberadaan satu-satunya yang hakiki
hanyalah milik Allah semata. Karena itu, hakikat
keberadaan ini meliputi segala sesuatu dan menge-
tahui segala sesuatu.

'Dialnh YangAwal dan YangAArtir, Yang Zahir dan

Yang Batin; dnn Dia Maln Mengetahui segaln sesuatu. "
(at-Hadiid:3)

Yang Awal berarti tidak ada apa pun sebelum-
Nya. Yang Akhir berarti tidak ada apa pun sesudah-

Nya. Yang Zahkberartttiada sesuatu pun di luar-
Nya. Dan, Yang Batin berarti tiada sesuatu punyang
ada di dalam-Nya. Nama Yang Awal dan Yang Akhir
meliputiseluruhhal<fl<atzarnan;namaYangZahtr
dan Yang Batin meliputi seluruh hakikat tempat.
Keduanya itu mutlak.

lalu, kalbu manusia melirik dan ternyata ia tidak
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menemukan keberadaan apa pun kecuali keberada-
an Allah. Semua sendi keberadaan ini mengokoh-
kan keberadaan-Nya, bukan keberadaan selain-Nya.
Bahkan, keberadaan kalbu itu sendiri tidak terwujud
kecuali bersumberkan wujud Allah. Wujud Ilahi ini
merupakan wujud hakiki yang keberadaan wujud
segala sesuatu bersumber dari wujud-Nya. Hakikat
ini merupakan hakikat utama yang menjadi sumber
hakikat bagi segala perkara. Selain hakikat utama
itu tidak ada hakikat dan wujud substansial apa pun
di alam nyata ini.

'Dia Mahn Mengetahui segaln sesuatu."Itulah ilmu
hakiki yang sempurna. Hakikat segala sesuatu
bersumber dari hakikat Ilahiah dan berasal darinya.
Dengan demikian, hakikat segala sesuatu diliputi
oleh ilmu Allah, yaitu suaht ilmu yang tidak berbagi
dengan seorang pun dalam hal jenis, sifat, dan meto
denya. Adapun mal*rluk hanya mengetahui melalui
lahiriah perkara.

Jika hakikat utama tersebut telah mengendap
dalam kalbu, maka di alam ini kalbu tidak akan
memperhatikan apa pun kecuali AllahTb'ala. Segala
sesuatu tidak memiliki hakikat dan wujud, termasuk
kalbu itu sendiri, kecuali hakikat dan wujud yang
diperoleh dari hakikatyang besar itu. Semua perkara
hanyalah ilusi dan akan sirna, sehinggatiadayang
tetap ada dan tetap abadi kecuali Allah, Pemilik
tunggal segala sendi keberadaan dan keabadian.

Penetapan hakikat ini ke dalam kalbu dimaksud-
kan agar ada sepenggal dari hakikattersebutyang
mengendap dalam kalbu. Sebelum kalbu meraih
ketetapan hakikat itu, hendaknya ayatAl-Qur'an itu
direnungkan dan dideskripsikan maknanya. Cukup
lah kita berupaya meraih satu-satunya makna dari
ayat itu.

Para ahli tasawuf benar-benar telah mengam-
bil hakikat fundamental yang utama ini. Mereka
memperhatikannya, melaksanakannya, dan me-
nempuh berbagai jalan untuk menujunya. Sebagi.
an mereka berkata bahwa dia melihatAllah pada
segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Yang
lain berkata bahwa dia melihatAllah dari balik se-
gala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Dan, yang
lain berkata bahwa dia melihat Allah, sehingga
dia tidak melihat apa pun selain-Nya di alam nyata
ini. Itulah beberapa pandangan yang meng-
isyaratkan hakikat tersebut tatkala kita melintasi
lahiriah lafazhyang terbatas dalam bidang ini.

Namun, secara umum, mereka melakukan ke-
keliruan. Yaitu, bahwa dengan konsepsi tersebut
mereka mengabaikan kehidupan dunia, padahal

agama Islam (dengan kesimbangannya yang muflak)
menghendaki agar kalbu manusia memahami haki-
kat ini dan hidup dengan serta demi hakikat ini
sambil melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi
dengan segala tuntutannya berupa perhatian, pe
mentingan, jihad, dan upaya keras dalam mewujud-
kan manhajAllah ali bumi. Dengan pertimbangan
bahwa semua ini merupakan buah dari penjabaran
hakikat di atas secara seimbang dan serasi dengan
fitrah manusia dan fitrah alam semesta sebagaimana
yang telah diciptakan Allah.

Setelah menegaskan hakikat yang besar tersebut,
Allah mulai menjelaskan bagaimana aneka hakikat
wujud yang lain memancar dari hakikat utama itu.

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam
enam masa. Kemudian D ia b ersemay am di atas Arasy.
Dia mengetahui apa yang masuk ke dalarn bumi dan
apa yang lce luar daripadanya; dttn apa yang turun dnri
langit dan apa yang naik kepadanya. Dia bersama
kamu di mana saja kamu berada. Allnh Mahn Melihat
apa yang knmu keriaknn. Kepunyann- Nyaln h kzrai aan
lnngit dan bumi. Dan, kepada Allahlah dilembaliknn
segala urusan. Dialah Jang memasukkan malam ke

dnlam sinng dan memasukknn siang lu dalam malnm.
Dan, Dia Maha Mengetahui segala isi hati." (aL-
Hadiid:4-6)

Aneka hakikat ydng terpancar dari hakikat utama
tersebut ialah hakikat penciptaan langit dan bumi;
hakikat bersemayam di atas 'Arasy dan perlindungan
atas makhluk; hakikat pengetahuan akan berbagai
wujud benda dari makhluk ini; dan hakikat kebera-
daan-Nya bersama setiap orang di mana pun dia
berada. Juga hakikat kembalinya segala urusan
kepada-Nya semata; hakikat pengaturan-Nya yang
lembut terhadap alzrn wujud ini; dan hakikat ilrnu-
Nya atas segala rahasia isi hati.

Penyajian hakikat tersebut di wilayah alam nyata
ini menciptakan ritme dan naungan pada kalbu
manusia. I-angit dan bumi menghadapi kalbu ini
dan memiriskan kalbu dengan kebesaran, keagung-
an, keserasian, dan keindahan keduanya. langit dan
bumi menghadapi dan memiriskan kalbu dengan
kecermatan sistemnya, keterkontrolan gerakan-
nya, dan pemunculan aneka fenomenanya. Kemudi-
an, keduanya merupakan bagian dari makhlukAllah
seperti halnya kalbu manusia.

Jadi, antara keduanya terdapat hubungan "keke
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luargaan" dan keintiman. l-angit dan bumi mencip
takan nada-nada murni pada relung kalbu tatkala ia
menatap keduanya, menyimaknya, dan membelainya.

Keduanya berkata kepada kalbu bahwa Zatyang te
lah menciptakan keduanya adalah yang juga telah
menciptakan kalbu. Keduanya bertasbih kepada
penciptanya, maka hendaknya kalbu pun bertasbih
kepada-Nya. Keduanya pun berkata bahwa hakikat
wujudnya bersumber dari wujud Penciptanya, ma-

ka demikian pula dengan kalbu. Dengan demikian,
di sana tidak ada hakikat apa pun kecuali hakikat ini
yang berhak diperhatikan.

Hakikat hari yang enam hanya diketahui Allah.
Hari-hari kita ini tiada lain kecuali bayangan yang
muncul dari perputaran bumi atas dirinya sendiri
di depan matahari. Hari terjadi setelah penciptaan

bumi dan matahari. Hari yang ini bukanlah hari
yang padanyaAllah menciptakan langit dan bumi.
Kami serahkan hari yang ini kepada Allah. Jika
berhendak, Dia dapat saja memberitahukannya
kepada kita.

Demikian pula dengan 'Arasy. Kita beriman
kepadanya dan kita tidak mengetahui hakikatnya.
Adapun ber- istiwa' diatas 'Arasy, dapatlah kita kata-

kan bahwa ihr merupakan kinayah dari pengayoman

atas makhluk ini berdasarkan Al-Qur'an yang kita
ketahui melalui keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak
mengenal perubahan karena aneka keadaan. Maka,
tidak dikenal adanyaAllah tidak sedang ber-istiwa'
dan tatkala Dia ber- istiw a' .

Yang jelas, kita percaya bahwa kita beriman atas

ber-istina-nyaAllah tanpa memahami bagaimana
Dia ber-fuliwa dan tidak menafsirkan ungkapan
hemudian Dia ber-istiua '. Sebaiknya kita katakan
bahwa ungkapan itu merupakan kinayah dari pe
ngayoman sebagaimana kita kemukakan. Takwilan
ini tidak menyalahi manhaj yang telah kita isyarat-
kan, sebab tidak bersumber dari ketetapan dan
konsepsi kita sendiri. Tetapi, berlandaskan pada

ketetapan Al-Qur'an itu sendiri dan pada konsepsi
yang diinformasikan kepada kita tentang zat dan
sifat-sifat Allah.

Sejalan dengan penciptaan, pengayornan, dan
pengetahuan yang menyeluruh lagi lembut, nash

Al-Qur'an menggambarkan medan secara mengesan-

kan. Sehingga, membuat hati sibuk karena mengikuti
medanyang luas ini; dan menggambarkan dinami.
ka yang berkesinambungan tanpa henti. Hal ini
bukan hanya menceritakan ilmu dan hakikatnya
yang absfak, tetapi ini persoalan yang berpengaruh,
inspiratif, memenuhi segala ruang jiwa, mengisi

relung-relung hati, dan berloncatanlah gerakan
konsepsi dan lompatan imajinasi,

"...Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi
dan apayangke luar daripadanya, dan apayangturun
dari langit dan apa yang naik lcepad.anya...."

Setiap saat masuk ke dalam bumi perkara yang

tidak terhingga flan terhitung berupa aneka jenis

makhluk hidup dan benda. Juga setiap saat keluar
dari bumi sejumlah makhluk yang tidak terhitung
dan terhingga serta tidak diketahui kecuali oleh
Allah. Pada setiap saat turunlah dari langit air hujan,
sinar, meteor, bola api, malaikat, takdir, dan aneka
rahasia. Naik pula ke langit segala hal yang hanya
diketahui Allah berupa perkara yang terlihat dan
yang tersembunyi.

Nash yang singkat itu mengisyaratkan dinamika
yang merambat dan tidak pernah berhenti ini. Juga
mengisyaratkan aneka peristiwa raksasa yang tidak
terhingga, yang menyeru kalbu manusia untuk
senantiasa memperhatikan apa yang masuk ke dalam

bumi dan yang keluar daripadanya; apa yang naik
ke langit dan yang turun daripadanya. Semuanya
menyeru kalbu agar senantiasa menyadari ilmu
Allah yang menyeluruh, sedang ia mengikuti aneka
gerakan dan peristiwa ini, baik menyangkut tempat
turun maupun tempat naiknya.

Qalbu yang memperhatikan dan menyadari hal
demikian akan hidup bersama Allah dan berpe-
tualang di kerajaan-Nya, sedang ia tetap berada pada

tempatnya. Qalbu itu akan menempuh ke berbagai
pelosok semesta dan menembus berbagai belahan
alam nyata dengan penuh perasaan, kelembutan,
dan getaran karena cemas dan emosi.

Tatkala kalbu memperhatikan apa yang ada di
bumi dan di langit, tiba-tibaAl-Qur'an menariknya
kepada zatnya dan menyentuh permukaannya. Tiba-
tiba kalbu itu menjumpai Allah telah menyertainya,
menatapnya, mengawasinya, dan melihatnya dengan

ilmu-Nya dengan sangat dekat,

"...Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.

Dan, Allah Mahn Melifuil apa yang knmu kerj akan. "
(al-Hadiid:  )

Itulah ungkapan hakiki, bukan majazi dan bukan
pula kinayah. Jadi, Allah menyertai setiap orang dan

segala sesuafu pada setiap waktu dan setiap tempal
Dia mengawasi apa yang dilakukan dan mengetahui
para hamba. Itulah hakikat yang mencengangkan
tatkala diilustrasikan oleh kalbu sebagai hakikat
yang menakjubkan sekaligus menyenangkan. Me
nakjubkan karena keagungan Tuhan dan me-
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nyenangkan karena berada dalam naungan ke-
dekatan.

Hakikat itu sendiri yang menanggungnya tatkala
hakikat tersebut dirasakan oleh kalbu manusia yang
hendak menaikkan dan membersihkannya serta
membiarkannya hampa dari segala tujuan duniawi.
Hal ini sebagaimana hakikat itu membiarkannya
dalam kewaspadaan yang abadi dan kecemasan
yang berkesinambungan disertai kehidupan dan
kewaspadaan dari segala kotoran dan kerendahan.

Sekali lagi kalbu kembali ke kerajaan langit dan
bumi pada medan lain yang berbeda dengan medan
yang pertama,

"Kepunyaan-Nyalnh knajaan langit dan bumi, dan
kepada Allahlah dikembalikan segala urusan." (al-
Hadiid:5)

Pada kali pertama, langit dan bumi ditampilkan
dalam konteks mematikan, menghidupkan, dan
takdir yang mutlak. Adapun di sini, penuturan
keduanya dalam konteks pengembalian segala
urusan kepada Allah. Segala urusan itu bertaut
dengan kekuasaanAllah atas langit dan bumi serta
penyempurnaan hakikat keduanya.

Adanya perasaan akan hakikat ini dapat memeli-
hara kalbu dari segala perhatian kepada selain Allah
dalam hal apa pun, baik pada awal persoalan mau
pun akhirnya; dan melindungi kalbu dari melihat se
lain Allah berkenaan dengan segala permintaan dan
merasa diawasi hanya oleh Allah dalam setiap per-
buatan. Juga menegakkan kalbu di atas jalan yang
menuju Allah, baik tatkala sembunyi-sembunyi mau
pun terang-terangan, saat diam maupun bekerja,
dan pada segala betik pikiran dan gumamannya.
Dia mengetahui bahwa tiada tempat untuk me
larikan diri dari Allah kecuali kepada-Nya. Juga
tiada tempat berlindung dari-Nya kecuali kepada
perlindungan-Nya.

Bagian ini dipungkas dengan gerakan lembut
berupa salah satu gerakan takdir di wilayah semes-
ta dan di lubuk hati,

'Dinl"ah yang memasukknn mal"am lu dalnm siang dan
memasukknn siang lce dalam mal.am. Dan, Dia Maha
Mengetahui segaln isi hnti."(al-Hadiid: 6)

Masuknya malam ke dalam siang dan masuknya
siang ke dalam malam merupakan gerakan yang
merambat. Pada saat yang sama, gerakan ini pun
merupakan gerakan yang lembul baik "masuk" itu
bermakna memanjangkan malam dan mengurangi
siang atau memanjangkan siang dan mengurangi
malam, maupun be;makna saling mengisi antara
siang dan malam tatkala matahari terbenam atau
saling mengisi antara malam dan siang tatkala
matahari terbil Gerakan selembut dan sehalus itu-
lah gerakan ilmu Allah terhadap isi hati berupa
aneka rahasia yang ada di dalamnya, yang tidak
dapat dipisahkan dan diceraikan darinya.

Perasaan bahwa kekuasaan Allahlah yang me
masukkan malam ke dalam siang dan memasukkan
siang ke dalam malam dengan lembut akan mencip
takan kondisi dalam hati berupa perenungan yang
intens dan perasaan yang peka seperti perasaan
akan adanya pengetahuan Allah yang menatap isi
hati secara lembut. Yaitu, isi yang menghuni relung-
relung kalbu.

Bagian ini, dengan ritme seperti itu, membuat
kalbu berperasaan peka unfuk menerima. Karena
ifu, datanglah seruan kepada kalbu supaya beriman
dan berkorban pada waktu yang tepat tatkala pintu-
pintunya terbuka, aneka peraszurnnya bergejolak,
dan siap untuk menyimak. Maka, seruan ifu disaji-
kan pada segmen kedua dari surah. Bagian ini tidak
sekadar disajikan, tetapi dibarengi dengan aneka
sentuhan, pengaruh, dan ritme,
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"Berimanlnh knmu kzpada Allnh dan Rasul-Nya snta
nafkahkankh sebagian dari lmrtamu yangAllah tel"a,h

menjadikan l<nmu menguosainla. Maka, orang-zrang
yang beriman di antara kamu dan menafknhkan (se-

bagian) dari hartanya memperoleh pahnla yang besar.

Dan, mengapa knmu tidnk beriman lupadn Allnh pada
hnl Rnsul mmyuu kamu supaya lnmu bnimnn lcepada

Tit hanmu ? S e s unggu hny a D ia te lnh me ngamb i I p rr1 an1 i -

anmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
Dialah yang menurunknn krpada hamba-Nya ayat-
ayat yang tuang (Al-fui an) supaya Dia mengeluar-
lmn lrnmu dari legelnpan lupadn ulmya. Sesungguhnya

Allah benar-bm"ar Mahn Penyantun lagi Mahn Penya-
yangterludapmu. Dan, mengapa lmmu tidakmennf
kahlwn (sebagian hartamu) padn jalan Allah, padahal
Allahlah yang mempusakai (mempunyai) langit dan
bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang me-
nnfuhlan ftnrtnny a) dnn b up nang s ebelum p mnkluk-
an (Meknh). Mnekn lebih tinggi derajatnya daripada
zrang-orang )ang menafkahknn (hartanya) dan ber-
pnang sesudnh itu. Alkh menjanjikan leepadn masirry-
masxngmereka (balnan) yanglebih baik. Dan, Allnh
mengetahui apa yang lcamu kzrjalmn."(al-Hadiid: 7-

10)

Allah Ta'ala menyapa kalbu yang diciptakannya.
Dia mengetahui aneka keadaannya, memahami
berbagai pinhrnya, dan melihat berbagai rahasianya.
Dia mengetahui bahwa kesucian akidah, kehrlusan
kalbu, dan mengendapnya hakikat keimanan secara
mantap akan memancarkan pengaruh dan buah
terhadap realitas kehidupan berupa pengorbanan,
penyerahan, dan penyerahan diri semata-mata untuk
Allah. Hal semacam ini sangat menyita kekuatan
manusia karena peraihannya memerlukan upaya
dan jihad yang berkepanjangan.

Karena itu, Allah memenuhi kalbu dengan ber-
bagai ritme dan sentuhan ini. Juga membukakan
aneka hakikat alam agar kalbu melihatnya dan ter-
pengaruh olehnya. Lalu, kalbu menimbang segala
sesuatu dengan timbangannya yang besar dan
cermat serta mengkajinya ilari waldr ke wakhr, dan
langkah demi langkah.

Allah tidak menyerahkan kalbu kepada satu
seruuul, satu penjelasan, atau safu pengaruh yang
mengenai dawai-dawai hati, lalu semua itu sirna.
Tetapi, dalam menangani kalbu, Allah sangat me-
mentingkan agar para dai senantiasa berhadapan
dengan manhaj Al-Qur'an supaya mereka merenung-
kannya dan berupaya untuk mengikutinya.

Rikneritrne pertama pada bagian pertama surah
ini memiliki kekuatan, kesinambungan, kedalaman,

dan pengaruh. Sehingga, ritme ini mengguncang-
kan kalbu yang keras, melunakkan kalbu yang
membatu, dan membuatnya memiliki kepekaan
rasa. Namun, Al-Qur'an tidak memasrahkan kalbu
kaum yang disapa ini kepada sentuhan-senhrhan ihr
semata. Al-Qur'an pun menyeru mereka kepada
keimanan dan pengorbanan melalui bagian kedua,

"B nimanlah knmu kepada Alln h dan Rasul- Ny a ser ta
naJkahkanlnh sebagian dnri hnrtamu yangAl[ah tekh
menj adiknn lwmu mengtasainy a. . .. "

Di sini yang disapa adalah kaum muslimin, tetapi
mereka masih diseru supaya beriman kepada Allah
dan rasul-Nya. Ini berarti bahwa mereka diseru
supaya mewujudkan hakikat keimanan dengan
segala konsepsinya di.dalam kalbunya. Hakikat ini
merupakan perhatian yang perlu dicermati. Maka,
mereka diseru supaya berinfak. Seruan itu meng-
indikasikan juga bahwa apa yang mereka infakkan
bukanlah bersumber dari dirinya sendiri, tetapi
mereka hanya menginfakkan segala milik Allah
yang dikuasakan kepada manusia. Keadaan Allah
Yang menghidupkan dan mematikan berarti Dialah
yang menggantikan kamu dengan generasi yang
lain secara bergiliran.

Demikianlah, isyarat ini bertalian dengan aneka
hakikat universal yang ada pada permulaan surah.
Kemudian isyarah ini memainkan perannya dalam
menimbulkan rasa malu terhadap Allah, Sang Pe-
milik Yang telah memberi mereka harta kekayaan
dan menjadikannya sebagai pemiliknya. Apa yang
mereka katakan tatkala diseru supaya menginfak-
kan sebagian dari harta yang telah dikuasakan dan
diberikan Allah kepada mereka? Di dalam relung
hatinya masih terdapat kekikiran, padahal Allahlah
Yang memberikannya, sedang apayang ada di sisi-
Nya takkan pernah habis. lalu apa yang membuat
mereka enggan berkorban dan memberi, sedang
apayang dimilikinya itu tergadai dengan pemberian
Allah?

Allah tidak hanya mengingatkan mereka yang
berdampak pada timbulnya rasa wirang dan malu
pada dirinya; pada kemurahan dan harapan atas
rezeki-Nya. Dia pun menyapa mereka dengan sen-
fuhan baru yang mempermalukan mereka dengan
kemurahan Allah Yang telah memberi mereka
makan dengan karunia-Nya,

".. .Makn, orarg-nrang yang beriman di antara kamu
dnn mmafnh}nn (s ebagian) dnri hnrtany a m.emp no lz h
pahnk yang besar." (al-Hadiid: 7)

Bagaimana mungkin seseorang sanggup ber-
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pangku tangan dari keimanan dan pengorbanan
tatkala berhadapan dengan kemurahan dan karunia-
Nya?

Al-Qur'an tidak hanya menyerahkan mereka ke-
pada sentuhan-sentuhan utama ini. Tetapi, ia pun
menembuskan berbagai bisikan keimanan dan ke
harusannya melalui realitas kehidupan dan ke-
seharian mereka,

'Dan, mengapa kamu tidak beriman kepada All"ah,
padahal Rnrul menyeru knmu supaya kamu beriman
kepada Tuhnnmu ? Sesunguhny a Dia telnh mengambil
p erj anj ianmu j ila knmu onnkh zrang- zrang y ang b n -

iman. Dialah jang menurunknn lcepada hnmba-Nya
ayat-ayat yang terang (Al-Qian) supay Dia me-

ngeluarlan kamu dnri lwgelnpan lupada caltala. Dan,
sesunguhnya Allnh bmnr-benar Mahn Penyantun lngi
Mahn Penyayang terhndnpmu." (al-Hadiid: 8-9)

Apayang menghambat mereka untuk beriman
dengan sesungguhnya, sedang di tengah-tengah
mereka ada Rasul yang menyeru kepada keimanan
dan mereka telah berjanji setia kepadanya? Apa
yang menjadi kendala bagi mereka untuk beriman
kepadaAllah, padahal Dia telah menurunkan kepada
hamba-Nya ayat-ayat yang terang, yang mengeluar-
kan mereka dari gulita kesesatan, keraguan, dan
kebimbangan kepada cahaya petunjuk, keyakinan,
dan ketenteraman? Di sana-sini terdapat indikator
yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada
mereka.

Nikmat keberadaan Rasul di tengah-tengah suahr

kaum, yang mengajak mereka dengan bahasa langit,
yang menyapa mereka dengan firman Allah, yang
menghubungkan mereka dengan Allah dalam urus
an dirinya dan perkaranya yang istimewa... merupa-
kan nikmat yang sulit dilukiskan tatkala kita se-

karang mencermatinya dari jauh. Periode wahyu
dan kehidupan Rasul ini merupakan periode yang
sungguh menakjubkan.

Allah Yang Mahaagung menyapa manusia ini
melalui ciptaan kekuasaan-Nya; melalui lisan Rasul-

Nya dalam kerangka kasih sayang yang tinggi. Dia
berkata kepada mereka, "Peganglah ini, tinggalkan-
lah itu! Inilah jalan-Ku, tempuhlah ia! Sungguh lang-

kah kalian tersandung-sandung, inilah tali-Ku! IGlian
telah berbuat salah dan dosa, maka bertobaflah, dan

inilah pintu-Ku terbuka! Kemarilah dan janganlah
pergi menjauh. Janganlah berputus asa atas rahmat-
Ku yang meliputi segala sesuatu. Kamu, hai Fulan,
dengan diri dan jiwamu, mengatakan begini dan
begitu. Itu adalah salah! Kamu memiliki niat ini,

padahal ia dosa. Kamu melakukan itu, padahal ia
keliru. Kemarilah, majulah, bersihkan dirimu, ber-
tobatlah, dan kembalilah ke pangkuan-Ku. Kamu,
hai Fulan, dengan diri dan jiwamu, persoalan yang
menyulitkanmu, inilah pemecahannya; pertanyaan
yang menyibukkanmu, inilah jawabannya; dan amal
yang telah kamu kdrjakan, inilah timbangannya."

Dialah Allah yang berfirman. Dia berfirman ke-
pada makhluk-makhluk itu, sedang mereka hidup
bersama Nabi saw.. Mereka merasakan hidup ber-
samanya secara hakiki dan nyata. Allah mendengar-
kan segala pengaduan mereka di penghujung malarq
lalu Dia menjawabnya. Dia memperhatikan setiap
langkahnya dan menegakkannya.

Itulah keadaan perkara pada sebuah periode yang
sulit dilukiskan. Orang-orang yang disapa dengan
ayat-ayatitu mengamalkannya secara nyata. Mereka
juga memerlukan pegangan semacam ini, sentuhan
semacam ini, dan peringatan semacam ini. Hal ifu
merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya di sam-
ping karunia dan rahmat yang itu. Kedua nikmat ini
dapatdipahami dan dirasakan oleh orangyang tidak
ditakdirkan hidup pada periode yang menakjubkan
tersebut.

Dalam Shahih Bukhari dikatakan bahwa pada
suatu hari Rasulullah. bersabda kepada para saha-
batnya, "Orang mukmin manakah yang paling me-

ngesanlanmu?"Mereka menjawab, "Para malaikat."
Nabi bersabda, "Bagaimann tidak beriman, sedang

mereka hidup di sisi Tuhanny a ? " Mer eka berkata,
"Para nabi." Beliau bersab d4 ' Bagaimnna tidak bn-
iman sedang wahyu diturunkan kepada mereka?"
Mereka berkata, "Kami." Nabi bersabda, "Bagai-
mana knlian tidak aknn bniman, sedang aku berada

di tengah-tengah kalian? Namun, orang yang paling
mengesankan keimanannya ialah suatu kaum yang
Itthir sesudnhmu. Muelm mmjumpai Kitab Al-fui an,

lalu mengimani segala isinya."
Sungguh benar Rasulullah. Persoalannya berbeda.

Hal-hal yang memberikan inspirasi dan yang me.
maksa mereka unfuk beriman merupakan sesuatu
yang sungguh sangat mencengangkan dan menak-
jubkan. Beliau pun menunjukkan keheranannya,
"Bagaimana mungkin mereka tidak beriman?"

Kemudian Allah menuntut mereka mereatsasi-
kan keimanan pada dirinya, jika mereka benar-benar
beriman. Kemudian Allah beralih dari hal-hal yang
menginspirasikan dan mengharuskan keimanan
kepada hal-hal yang menginspirasikan dan meng-
haruskan supaya berinfak dalam kalimatyang tegas

dan berulang,



Tafsir Fi Zhilalil-Qtu" an Xl (t6s) Jrtz XXVII: adz-Dzaariyaat s.d. al-Hacliid

"Dan, mengapa knmu tidak menaJknhkan (sebagian

hartamu) pada jalan Allah, padahal Allahlah yang
mempusakni (mempunyai) langit dan bumi?...."

Seperti isyarat ini, Allah kembali kepada sebuah
hakikat, "Kepunyaan-Nyakh lceralaan lnngit dnn bumi,

dan kepada Allahlah dilcembalikan segala nr?tsan."
Pusaka langit dan bumi merupakan milik-Nya dan
dikembalikan kepada-Nya. Dengan demikian, apa
yang mereka kuasai akan di: aul (dikembalikan)
kepada-Nya saat membagikan pusaka. Ialu, meng-
apa mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah
tatkala mereka diseru supaya berinfak? Dia me-
nguasakannya pada mereka di bumi, sebagaimana
difirmankan-Nya di atas. Semuanya dikembalikan
kepada-Nya sebagaimana difrmakan-Nya di sana.

l-alu, tuntutan kekikiran dan bisikan kebakhilan
apalagi yang masih tersisa di depan kebenaran
sapaan ini?

Sungguh, sekelompok terpilih dari kalangan
yang paling dahulu beriman dari kalangan Muhajirin
dan Anshar telah mengorbankan jiwa dan hartanya
pada masa sulit dan periode kritis, yaitu sebelum
takluknya Mekah atau talduknya Hudaibiyah. Me
lalui penaklukan ini, Islam menjadi mulia setelah se
belumnya asing, terkurung dari segala sudut, diusir
oleh semua musuh, dan minim pendukung dan pe-

nolong. Pengorbanan itu sungguh tulus, tidak ter-
kontaminasi keinginan unfuk memperoleh peng-
ganti di bumi; dan bersih dari keinginan dilihat oleh
pemeluk Islam yang banyak meraih kemenangan.

Itu adalah pengorbanan yang memancar dari
alternatif yang mereka tentukan untuk disimpan di
sisiAllah; memancar dari pemeliharaan akidah yang
mereka peluk dan mereka utamakan atas segala
sesuatu; bahkan atas nyawa dan seluruh hartanya.
Namun, dilihat secara kuantitatif, apa yang mereka
korbankan ihr sedikit jika dibandingkan dengan apa
yang dimiliki manusia setelah takluknya kota Mekah.
Maka, ada sebagian orang yang berkorban menurut
kadar yang diketahui dan didengarnya tentang
kadar pengorbanan para pendahulunya.

Di situlah Al-Qur'an diturunkan, yaitu untuk me
nimbang pengorbanan para pendahulu dan pe-

ngorbanan manusia berikutnya dengan timbangan
kebenaran. Juga unfuk menegaskan bahwa kuanti-
tas bukanlah unsur yang memberatkan timbangan,
tetapi motivasi dan cerminan dari hakikat keimanan,

". . .Tidak sama di antara knmu orangyang mmaflah-
kan (hartanya) dan berperang sebelum penakluknn

Mkah). Mereln bbih tinggi derajahrya dnripadn orang-

orang y ang mena/kahknn (hartanya) dan berperang

sesudah iht. . .."

Orang yang berinfak dan berjuang tatkala akidah
diserang dan penolong berjumlah minim, sedang di
angkasa tiada naungan yang menyejukkan, tiada
kekuasaan, dan ti3da kenyaman adalah tidak sama
dengan orang yang berinfak dan berperang ketika
akidah berada dalam keadaan aman, banyak pe-

nolong, kemenangan, keunggulan, dan keberhasil-
an segera diraih. Orang yang pertama hanya ber-
gantung secara langsung kepada Allah dan ber-
korban dengan hati yang setulus-tulusnya, dari
kepercayaan dan ketenteraman yang paling dalam
terhadapAllah semata, jauh dari segala sebab lahiri-
ah dan segala peristiwa yang dekat. Mereka tidak
menjumpai bantuan kebaikan apa pun kecuali apa
yang diperolehnya secara langsung dari akidahnya.
Mereka pun tetap meraih penolong dalam melaku-
kan kebaikan selama niahrya baik dan tulus seperti
generasi sahabat yang pertama.

Imam Ahmad berkata bahwa Ahmad bin Abdul
Malik menceritakan danZuhatr, dari Humaid ath-
Thawil, dariAnas bahwaterjadi dialog antara l(halid
ibnul-Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Iftalid
berkata kepadaAbdurrahman, "IGlian memandang
lebih senior daripada kami karena masa yang lebih
dahulu kalian alami." Ucapan itu sampai kepada
Nabi saw.. Maka, beliau bersabda, 'Janganlnhpa.ra

sahabatku drgonryr. Demi ht Yangmenguasai diriku,
jika knlian menginfakknn em6 sebesar Uhud, kalian
takkan mampu menandingi amalnya."

Dalam hadits sahih dikatakan, 'Janganlnh men-

caci para sah"abatku. Demi ht Yang menguasai diriku,
jika salah seorang di antara knmu menginfokknn emes

sebesar Gunung Uhud, makn gunung emnsmu itu tidak
mencapai satu mud atau setengahnya dari apa yang
merekn infakkan."

SetelahAllah menegaskan nilai-nilai hakiki untuk
generasi terdahulu dan generasi kemudian dalam
timbangan Allah, Dia kembali menegaskan bahwa
semuanya memiliki kebaikan,

'. . .Allnh mmjanjikan lupada masing-masing mnekn
(balnan) yang lebih baik.. .. "

Mereka semua telah berbuat baik dengan segala
perbedaan dan variasinya. Perbedaan nilai dan
balasan kebaikan semua pihak dikembalikan ke-
pada penilaian Allah atas perilaku mereka dan atas
tekad dan niat mereka, serta atas kemahatahuan
Allah akan hakikat perbuatan mereka,
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". . . Dan, Allnh mengetahui apa yang knmu keriakan. "
(al-Hadild: 10)

Ihrlah sentuhanyang menggugahkalbu di alam

niat yang tersembunyi di balik amal nyata. Alam
itulahyang menjadi tambatan nilai amal dan patok-

an timbangannya.

Fase lain r * -";;,"'*- kalbu agar ber-

iman dan berkorban; dan sentuhan lain di samping

sentuhan-sentuhan sebelumnya ialah,

hf*ll';fi ,;l#r*t?;:ifiSj,sitit"cit
"r.S'a i; 6-,*b'v+45 ii i5 t
Vi,**'t'U;c"tg;1r&A,>*tr;
ulg\rljgfiJi.;;#il+.-;,ri6it
iS:r, W|3"tis;,t,# (r,L'\ rj.r; 6N

dnn di sebelnh luarnya dari situ ada siksa. Orang-orang

munnfk itu memanggil mnekn (orang- orang mukmin)

seraya bnlmtn, 'Bulanknn knmi dahulu bersama-sama

dmgan lamu?' Mnekn m.enjawab, 'Bmar, tetnpi knmu

meruelalalrnn dirimu smdiri dan mmunggu (ehnncur-

an lmmi) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-

angan knsong sehingEa dntanglnh kttetapan All"ah; dnn

knmu telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang
amat penipu. Mal(n, padn hnri ini tidnk diterirna tebus-

an dnri knmu dan tidak puln dari orang-orang kafr'
Tempat lwmu ialahrcrala. Dial"ah tempat berlindung-

mu. Dan, dia adalah sejahnt-jahnt tempat lumbali."'
(al-Hadiid: 11-15)

Itulah seruan yang menginspirasikan, mempe-

ngaruhi, dan menawan. Dia berfirman kepada para

hambayang miskin lagi membutuhkan,

"siapaknh yang mau meminiamkan kepada Allah
pinjaman yang baik. . .. "

Penggambaran semata ihwal seorang muslim
miskin lasi papa yang memberikan pinjaman kepada

Allah sudah cukup unhrk mendorongnya berkorban

dengan sungguh-sungguh. Manusia biasanya suka

berlomba-lomba meminjamkan hartanya yang baik,

sedang mereka semua miskin, jika pengembaliannya

dijamin. Mereka memiliki kebanggaan, jika dapat

meminjarnkan harta yang berharga itu. Apalagi, jika

mereka memberikan pinjaman kepada Yang Maha
kaya lagi MahaTbrpuji.

Allah tidak menyeratrkan mereka kepada perasa-

an bangga semata, tetapi memberikan janji atas pin-

jaman yang baik, yang semata-mata untuk Allah,
dan yang tidak memiliki pamrih apa pun kecuali
dari selain-Nya. Dia menjanjikan imbalan yang

kadarnya berlipat ganda dan pahala yang mulia dari

sisiAllah,

'. . . Maka, Allnh aknn melip atgandaknn balnan pin-
j am.an itu untuknl a, dnn dia almn memperohh p ahnk
yang banyak " (al-Hadiid: 11)

Kemudian Allah menunjukkan catatan amal yang

indah kepada mereka, yaiht catatanyang berisikan
imbalan yang mulia, pada salah safu panorama hari
akhirat, di mana pahala yang mulia berada.

Panorama ini, baik secara umum maupun terper-

inci, merupakan panorarna baru dari sekian pano
rama yang diterangkan Al-Qur'an. Itulah salah satu

panoramayang diisi dengan dialog setelah dilukis-
kan kedinamisannya dengan kental. Kita, yang

membaca Al-Qur'an, melihat pemandangan yang

mena$ubkan. Kita melihat mereka itu sebagai kaum

turs;
"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah
pinj aman y ang baik, maka Allah alan melipatganda'

knn (balnsan) pinjaman itu untuknya, dan dia almn

munpnoleh pahnln yarry banyak. Yaitu, padn hnri luti-
kn lamu melih"at orang mukmin laki-lnki dnn wanita
sednng cahnya mnela bersirnr di hndnpan dan di sebe-

lnh kannn merekn, (dikatakan kcpada merela) 'Pada

hnri ini adn bnin gmtbira untuhnu, (yaitu) surga yang

mmgalir di bawahnya sungai-sungai, yanglmmu kzlml

di dnlamnya.' Itulnh keberuntungan yang besar- Pada

hnri lutikn nrang- nrang munafik lnki-lnki dnn w anita

berlnn lupadn orang-orang y ang b eriman, Titnggulnh

kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari
cah.ayamu.' Dikataknn (l"pado merekn'),'Ifumbalilnh

kaiu tce belnkang dan caril"ah sendiri cahnya (untuk'

mu).' Lalu diadnlan di antara merekn dinding yang

mempunyai pintu. Di sebelnh dalnmnya ada rahmat
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mukminin dan kaum mukminatyang bermandikan
cahaya yang lembut dan teduh. Cahaya memancar
dari diri mereka dan menyemburatke sekelilingnya.

Individu-individu manusia ini memanhrlkan, me
nerbitkan, dan mengeluarkan cahaya yang bersum-
ber dari dirinya, sehingga dia dapat melihat tempat
sekelilingnya. Itulah cahaya yang dikeluarkan Allah
dan dengan cahaya ihrlah dia dikeluarkan dari aneka

kegelapan. Ifulah cahaya yang menerangi ruhnya,
sehingga unsur tanah pada tubuhnya terkalahkan.
Bahkan, mungkin cahaya inilah yang dijadikanAllah
sebagai sumber penciptaan alam semesta ini dan
segala isinya, baik berupa makhluk hidup maupun
benda mati. Hakikat cahaya inilah yang menampil-
kan hakikat diri individu muslim.

Kemudian, kita juga mendengar ucapan peng-

hormatan dan penghargaan yang diberikan kepada
kaum mukminin dan kaum mukminat,

".. .Pada hari ini adn berita gembira untukmu, (yaitu)

surga yang mengalir di bauahnya sungai-sungai, yang
knmu kekal di daktmnya. Itulnh luberuntungan yang
besar." (al-Hadiid: iz)

Namun, panorama ini tidak berakhir sampai
pemandangan yang elok dan teduh itu. Di sana pun
ada kaum munafik laki-laki dan wanita yang berada
dalam kebingungan dan kesesatan; keterhinanaan
dan kesia-siaan. Mereka menggandul ke ujung baju
kaum mukminin dan kaum mukminat.

"Pada hnri ketila orang-orangmunafik lnki-laki dan

wanita berkata kepada orang-zrang yang beriman,

Tunggukh kami supaya lcami dnpat mmgambil sebagi-

an dnri cahalamu.'. . .. "

Ke mana pun pandangan kaum mukminin dan
kaum mukminat mengarah, ke sanalah c ahayarrya
yang lembut dan teduh memancar. Namun, bagai
mana mungkin kaum munafikin dapatmengambil
cahaya itu, padahal dahulu seluruh kehidupannya
dipenuhi dengan kegelapan! Sebuah suara yang
tidak diketahui pemiliknya terdengar,

"...Dilrntalcan kepadn mereka, 'Kembalilah knmu ke

belnlwng dan carilnh sendiri calrya untukmu.'...."

Jelaslah bahwa perkataan itu untuk membung-
kam dan mengingatkan kemunafikan dan keculasan
yang telah mereka lakukan di dunia sehingga men-
jelma sebagai kegelapan. "Kembalilah ke belakang,
ke alam dunia, kepada apayang pernah kalian laku-
kan! Kembalilah, karena cahaya itu diperoleh di
sana dari amal dunia! Kembalilah, karena di sini bukan
saatnya unfuk mendapatkan cahaya!"

Seketika itu juga dipisahkanlah antara kaum
mukminin dan kaum mukminat dari kaum munafik
lakilaki dan wanita. Inilah hari pemisahan, walau
pun ketika di dunia dahulu mereka bergaul dalam
suahr komunitas.

". . .Lalu diadnlun di antara muekn dinding yang mem-

punyaipintu. Di scbelnh dakrmnya adarahmat dan di
sebelah luarnya dari situ ada siksa." (d-Hadiid: 13)

Jelaslah bahwa dinding itu merupakan benteng
yang menghalangi penglihatan, tetapi tidak meng-
halangi suara. Di sanalah kaum munafikin berseru
kepada kaum mukminin,

' Bukanluh lami dnhulu bsrsarna-sama dengan knmu?

Mengapa sekarang kami dipisahkan darimu?
Bukankah dahulu kami bersama kamu ketika di
dunia dan hidup pada pelataran yang sama, lalu
kami juga dibangkitkan bersamamu pada pelataran
yang sama juga?"

". . . Mnela (lcau* mukminin) mmi auab,'Benar'. . .. "

Y4 memang demikianlah adanya, "tetapi kamu

mencelnkaknn dirimu sendiri,"lalu kamu memaling-
kan dirimu dari petunjuk,"dan menungu (kehan-

curan kami). "Jadi, kamu tidak berniat dan tidak
memilih alternatif dengan tepat, " dan knmu ragu-

ragu."Kamu tidakmemiliki keyakinan dalam me-

nentukan pilihan terakhir. "Dan, knmu ditipu oleh

angan-angan kosong"yang batil bahwa kamu akan
diselamatkan dan kamu berspekulasi dengan kega-

mangan dan dengan memegang tongkat dari kedua
sisinya, 'lehingga datanglah ketetapan Allah," dan
persoalan pun berakhir.

"...Dan lcamu telnh ditipu terhadap Alkholeh (setan)

yang amat penipu." (al-Hadiid: 14)

Setan yang memberimu harapan dan angan-angan.

Kemudian kaum mukminin kembali mengingat-
kan kaum munafik dan memberikan penegasan.

Mereka bagaikan pemilik situasi yang berwenang
memberikan keputusan.

'Mala, padn hnri ini tidak ditnima tzbusan dari knmu

dan tidnk pula dnri nrang-orang lafw. Timpat lcamu

ialah nerakn. Dialnh tempat berlindungmu. Dan, dia
adnlah sejaharjahat tempat kembali." (al-Hadiid:
15)

Atau, pernyataan ini dilontarkan malaikat atau

firman Allah Yang Mahamulia.
Jika kita melihat sisi keserasian estetis pada
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pengungkapan panorama itu, kita menemukan hik-
mah yang khas dari pemilihan panorama cahaya
dalam konteks ini. Pembicaraan itu bertalian dengan

kaum munafikin laki-laki dan wanita yang senantia-

sa menyembunyikan batiniahnya dan menampilkan
isi hati yang sebenarnya. Mereka hidup dalam gulita

kemunafikan, keculasan, dan penantian ditimpakan-
nya bencana kepada kaum mukminin. Akhirnya,
cahaya itu menyingkapkan apa yang disembunyi-
kan dan menelanjangi apayang ditutuptutupi.

Suasananyaitu bagaikan sekepinguang di mana
sisi yang satu berupa cahaya, sedang sisi yang lain
berupa pekatnya kemunafikan. Ungkapan ini sangat-

lah tepat untuk menerangkan cahaya seorang muk-
min yang menyinari panorama yang luas; menyinari
bagian depan dan kanan-kiri mereka. Sedangkan,
kaum munafikin berada dalam kegelapan yang se-

laras dengan kegelapan hati dan kegelapan rahasia
yang disembunyikan.

Hati manakah yang tidak terpikat unhrk memiliki
cahaya pada hari itu? Hati manakah yang tidak me-

respons seruan berinfak dan berkorban terhadap
ritme yang memberikan inspirasi dan pengaruh
yang dalam?

Ihrlah Al-Qur'an yang menata kalbu supaya tegrh
dan kukuh; menyeru dengan seruan dari Yang Maha
Mengetahui dan Maha Memahami karakteristik
kalbu, hal-hal yang mempengaruhinya, kebiasaan-
nya, responsnya, dan apa-apa yang mengesankannya.

Bagian kedu" u* ,;;;erupakan penesasan

kembali atas seruan dan mengintensifl<an perminta-

an tanggapan melalui redaksi dan gaya bahasa
berikut ini.
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fr ,l:;, .1":f;tX,Vrtt; *). t \ i.'JAi={ \r-
"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang
yang beriman, untuk tunduk hati mereka
mengingatAllah dan kepada kebenaran yang
telah turun (kepada mereka).Jangadah mereka
seperti orang-orang yang sebelumnya telah
diturunkan Alkitab kepadanya- Kemudian ber-
hfulah masa yang panjang atas mereka lalu
hati mereka menjadi keras. Dan, kebanyakan
di antara mereka adalah orang-orang yang fasik
(16) Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya
Altah menghidupkan bumi sesudah matinya.
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ke-
padamu tanda-tanda kebesara.n (Kand) supaya
kamu memikirkannya. (fZ) Sesungguhnya orang-
orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-
Nya) baik laki-laki maupun wanita dan me-
minjamkan kepada Allah perninjaman yang
bailq niscaya akan dilipatga^ndakan (pembayar-
annya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala
yang banyak (18) Dan orang-orang yang ber-
iman kepada Allah dan Rasul-Nyan mereka itu
orang-orang yang Shiddiqin dan orang-orang
yang menjadi saksi di sisi Ttrhan mereka. Bagi
mereka pahala dan cahaya mereka. Orang-
orang yang ka.fir dan mendustakan ayat-ayat
Kami, mereka itulah penghuni-penghuni
neraka. (19) Ketahuilah bahwa sesungguhnya
kehidup-an dunia itu hanyalah permainan dan
suatu yang melalaikan, perhiasan dan ber-
megah-megah antara kamu serta berbangga-
batgg" tentang banyaknya harta dan anak,
seperti hujan yang tanam-tanamannya me-
ngagumkan para petani. Kemudian tanaman
itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya
kuningkemudian hancur. Dan, di akhirat (nanti)

ada azab yang keras dan ampunan dari Allah
serta keridhaan-Nya Kehidupan dunia ini tidak
lain hanyalah kesenangan yang menipu. (20)

Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapat-
kan) ampunan dari Thhanmu dan surga yang
luasnya seluas langit dan bumi, yang disedia-
kan bagi orang-or:rng yang beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya. Ihrlah karunia Allah, di-
berikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya. Allah mempunyai karunia yangbesar. (21)

fiada sesuatu bencana pun yang menimpa di
bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri me-
lainkan telah tertulis dalam kitab (Luhul Mah-

fuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesung-
guhnya yang demikian itu adalah rnudah bagi
Allah. (22) (Kami jelaskan yang demikian itu)
supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa
yangluputdari kamu, dan supaya kamujangan
terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-
Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap
orang yang sombong lagi membanggakan diri
(23) (yaitu) or:rng-orang yang kikir dan menyu-
ruh manusia berbuat kikir. Barangsiapa yang
berpaling (dari perintah-perintah All.h), maka
sesungguhnya Allah Dialah Yang Mahakaya
lagi Maha Ter;puji. (24) Sesungguhnya Kami
telah menguhrs rasul-rasul Kami dengan mem-
bawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami
turunkan bersama mereka Al-Kitab dam neraca
(keadilatt) supaya manusia dapat melaksanakan
keadilan. Kami ciptakan besi yang padanya
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai
manfaat bagi manusian (supaya mereka mem-
pergunakan besi itu) dan supaya Allah me-
ngetahui siapa yang menolong (agama)-Nya
dan rasul-rasul-Nya padahal Afhh tidak dilihat-
nya- Sesungguhnya Allah IVlahakuat lagi Maha-
perkasa. (25) Sesungguhnya Kami telah me-
ngutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan
pada kelrrunan keduanya kenabian dan Alkitab,
maka di antara mereka ada yang menerima
petunjuk dan banyak di antara mereka yang
fasik. (26) Kemudian Kami iringi di belakang
mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami
i"itrgr (p"1") dengan Isa putra Maryam; dan
Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadi
kan dalam hati orang-orang yang mengikuti-
nya rasa santun dan kasih sayang. Dan, mereka
mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami
tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi
(mereka sendirilah yang mengada-adakannya)
untuk mencari keridhaan Allah,lalu mereka
tidak memeliharanya dengan pemeliharaan
yang semestinya- Maka, Kami berikan kepada
orang-orang yang beriman di antara mereka
pahalarrya dan banyak di antara mereka orang-
orang yang fasik. (27) Hai or:rng-orang yang
beriman (kepada para rasul), bertakwalah ke-
pada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya,
niscaya Allah memberikan rahmat-Nya ke-
padamu dua bagian, dan menjadikan untuk-
mu cahya yang dengan cahaya ihr kamu dapat
berjalan dan Dia mengampuni kamu. Atlah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (28)
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(Kami terangkan yang demikiatt rtu) supaya
Ahli Kitab mengetahui bahwa mereka tiada
mondapat sedikit pun akan karunia Allah (iika
mereka ddak beriman kepada Muhammad),
dan bahwa karunia ihr adalah di tangan Allah.
Dia berikan karunia ihr kepada siapa yang
dikehendaki-Nya. Dan, Allah mempunyai
karunia yang besar." (29)

Fengantar
Bagian ini merupakan perluasan dari topik utama

surah, aktualisasi hakikat keimanan pada diri, se
hingga dari diri tersebut terpancarlah pengorban-
an yang tulus di jalan Allah. Pada bagian ini terdapat
seruan-seruan keimanan dan ritrneritrne yang ber-
pengaruh, yang telah tercakup oleh bagian pertama
setelah disajikan pendahuluan yang mendalam dan
berpengaruh.

Bagian ini, sentuhan pertamq dimulai dengan
gema celaan Allah terhadap kaum mukminin yang
belum mencapai martabat yang dikehendaki Allah;
serta mengisyaratkan kekerasan hati dan keburu-
kan perilaku Ahli Kitab yang terdahulu. Juga me-
wanti-wanti kaum mukminin dari hal demikian yang
menjadi watak utama Ahli Kitab karena panjangnya
kesempatan yang diberikan kepada mereka dan
karena harapan mendapatkan pertolongan Allah
yang akan menghidupkan kalbu bagaikan hujan
yang menghidupkan bumiyang mati.

Setelah sentuhan ini beralif,rir, diil<tttilah smtulnn
keduayang wilayahnya berupa alam lain. Juga di.
ulangilah seruan agar memberikan pinjaman yang
baik kepada Allah disertai penjelasan atas imbalan
dan pahala muliayang disediakanAllah bagi mereka
yang memberi-Nya pinjaman ketika di dunia seperti
yang ditegaskan pada bagian pertama.

Sentuhnn lcetrga berupa peletakan seluruh nilai di
atas timbangan Allah, di atas timbangan ukhrawi.
Sehingga, nilai-nilai duniawi tampak sebagai per-
mainan dan kurang bernilai. Tlmpaklah penampang
akhirat lebih berat yang sekalgus meminta untuk
diperhatikan dengan sungguh-sungcuh.

Karena ifu, mereka diseru supaya berlomba-
lomba meraih nilai-nilai utfirawi di surgayang seluas
langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang
yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya.

Sentuhan fuempat mengembalikan mereka dari
pelataran akhirat kepada realitas kehidupan yang
tengah mereka jalani dengan segala perniknya.
Lalu, kalbu mereka berganhrng kepada takdir Allah
dalam menghadapi kesejahteraan dan kesulitan.

Karena itu, mereka merasa mudah untuk berkor-
ban dan tidak terjerat oleh harta dunia apa pun.
Seluruh peras:lannya terikat dengan langit.

Setelah itu disajikanlah kepada mereka sepeng-
gal sejarah dakwah di muka bumi. Tampaklah pada
sejarah ini kesafuan metodologis dan keistiqamah-
an jalan. Barangsieryayang menyimpang dari man-
haj itu, kapan pun, mereka itulah kaum fasik. Juga
diisyaratkan kepada mereka perilaku sebagian Ahli
Kitab sebagaimana yang telah diisyaratkan pada
segmen pertama.

Seruan terakhir ini berfujuan agar mereka ber-
takwa kepadaAllah dan beriman kepada para rasul-
Nya, sehingga mereka meraih dua bagian dari
rahmat-Nya. Juga agar Dia memberi mereka cahaya
yang menerangi jalan yang mereka tempuh dan
agar Dia mengarnpuni mereka. Karunia Allah ini
tidaklah bergantung padaAhli Kitab, seperti yang
mereka duga, tetapi ia berada di tangan Allah. Dia
memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya.

"...Dan, Allah mempunyai knrunia yang besar." (aI-
Hadiid:29)

Demikianiatr, seluruh rangkaian surah, dari awal
hingga akhir, bertalian pada satu ikatan yang kokoh,
yang iramanya mendera kalbu secara berkesinam-
bungan, bervariasi, dan rnirip. Dalam rangkaian itu,
ada pengulangan dengan kadar yang semestinya
guna memperdalam pengaruhnya pada kalbu dan
guna rnengetuknya, sedang kalbu itu tetap hangat
setelah mendapat ketukan demi ketukan.

ttrt

Hendaknya Kaum Mukminin Tbnduk llatinya

t1., Kt fu1 i;$'e J r;:C'uit:d, {, *
3$t33u.6'gi\ jJ6trKi|KJi,y*,;:f;

wia;"#.t{i?*r,^';;{W
#*si5tr*ftV;;,f;r,?'tt:J

ttM
"Belumkah dntang waktunya bagi orang-orang yang
berirnnn, untuk tunluk h"ati merelu mengingat Allah
dan lepadn lwbenaran yang telnh turun (*pada mcrekn).

Janganlah merelm seperti lrang-zrang y ang sebelumny a
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telah diturunknn Alkinb kepadanya. Kemudian ber-

lnlukh mnsa yangpanjang atas mnelm lnlu lnti merela
mmj a"di krrw. Dan, lczbanyakan di antara muekn ada-
lnh orang-orang yangfasik. Ketahuil"ah olehmu bahwa
sesungguhny a Allnh menghidupknn bumi sesudah mnti-
nya. Sesungguhnya Kami tel"ah mmjelnskan lupadamu
tanda-tanda kebesaran (Kami) supay a kamu memikir-
knnnya." (al-Hadiid: 16-17)

Itulah celaan yang berpengaruh dari al-Maula
Yang Mahamulia lagi Maha Pengasih yang menum-
dang kalbu itu lambat merespon kekhusyuan dengan
sempurna, padahal kalbu itu telah dilimpahi sebagi-
an dari karunia-Nya. Maka, Dia mengutus seorang
Rasul kepada kalbu yang menyerunya supaya ber-
iman kepada Rabbnya. Dia menurunkan ayat-ayat-
Nya yang jelas kepada Rasul supaya dia mengeluar-
kan kalbu dari kegelapan kepada cahaya. Juga
memperlihatkan kalbu kepada ayat-ayat-Nya pada

alam dan makhluk yang dapat dijadikan pelajaran
dan peringatan.

Celaan ifu mengandung kasih sayang, dorongan,
gelora perasaan akan keagungan Allah, khusyu
dalam mengingat-Nya, dan bertaubrya kebenaran
yang diturunkan dengan ketakutan, kecemasan,
ketaatan, dan kepasrahan terhadap keagungan al-
Haq disertai nuansacelaan dan anggapan terlambat
melalui pertanyaan,

"Belumkah dnnng waktunya bagi orang-orang yang
beriman untuk tunduk hnti mneka mengingat Allah
dan kepada kebenaran yng telah turun (kepada

merelw)?...."

Di samping mendorong dan memandang terlam-
bat, juga diwanti-wanti akan akibat dari keterlam-
batan dan berlehaleha dalam merespons serta
menjelaskan karat yang dapat menutupi kalbu
dengan panjangnya masa, jika tidak dibersihkan.
Juga menjelaskan akibat kerasnya hati, padahal
sebelumnya lunak, lantaran hati lupa mengingat
Allah dan tidak khusyu kepada al-Haq,

". . Janganlnh murela sepnti mang-orang yang sebelum-

nya telnh diturunknn Alkitat kepadanya, Kemudian
berlalulah masa yang panjang atas mneka lalu hatl
mereka menjadi keras. Dan, kebanyakan di antara
mne I<n adalah orang-orang y ang fasik." (al-Hadiid:
16)

Tiada apa pun di balik kekerasan kalbu kecuali
kefasikan dan keluar dari agama.

Kalbu manusia itu cepat berubah dan cepat lupa
Kalbu juga cepat pulih, bersinar, dan bermandikan

cahaya sehingga ia bersinar. Jika kalbu itu lama
tanpazikir dan mengingal niscaya ia menjadi kebal,
keras, cahayanya pudar, gulita, dan pepat. Karena
itu, kalbu ini mesti diingatkan hingga ia menjadi
ingat dan khus1ru. Kalbu mesti diberi jalan hingga
ia menjadi lembut dan lunak. Kalbu harus senantia-
sa diingatkan agFr tidak bebal dan keras.

Namun, janganlah berpufus asa dari kalbu yang
buram, bebal, keras, dan membafu. Karena, mung-
kin ia masih memiliki kehidupan; mungkin mener-
bitkan cahaya; dan mungkin masih dapat khusyu
dalam mengingatAllah. Allah pun menghidupkan
bumi yang mati, lalu menggeliatlah kehidupan.
Kemudian suburdengan tanaman dan pepohonan,
lalu ia memberi aneka makanan dan buah-buahan.
Demikian pula dengan kalbu tatkala Allah berke
hendak untuk menghidupkannya.

"Kenhuilnh olehmu bahwa sesungguhnya Allnh meng-

hidupknn bumi sesudnh matinya. . .. "

Al-Qur'an ini mengandung sesuatu yang dapat
menghidupkan kalbu bagaikan air yang meng-
hidupkan bumi berikut makanan, kesegaran, dan
kelembaban yang dihasilkannya,

". . . S esungguhny a Kami telnh mmj e kts kan lup adamu
nndn-nndn lwbesaran (Kami) supaya knmu manikir-
knnny a." (al-Hadiid: 17)

rhansaksi dengan ; ;" Mengunhrngkan
Sentuhan yang menghidupkan ini, celaan yang

mempermalukan ini, dan peringatan serta ancaman
itu diikuti dengan dorongan baru supaya mau
berkorban dan menyerahkan harta,

3#%ejfi 6;r,4;Z:itr:,*-;:tiily
qj=t#_,$Wt;r-iVtr".f,A;6'A

!:;:-rrAee;'+5:,3s"'"Ai4i'j.-i < <1<,a{5;t;v;$r*e.vuVsi,Jt;"$#1,L{JW)L,VJU,VFi,JI,

$
" S e s unggu hny a 0r atg- lrang y ang m emb ennr lwn (Allnh
dan Rnsul-Nya) baik kki-kki maupun wanita dan
memhtjamkan kepada Allah peinjaman yang baik,
niscay a alan dilipatgard^almn (pmtrayararnrya) Iepadn
muela; dan b agi mnelu palwln yang banyak. Orang-
orang lang beriman kepada Allah dan Rnul-|,{ya,
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merekn itu orang-orang yang Shiddiqin dan orang-orang

yang menjadi saksi di sisi Tilhan mereka. Bagi merekn
pahala dan cahaya mereka. Dan, orang-zrang yang
knfr dan mendustaknn alat-ayat Kami, merelfl itulnh
penghuntp enghuni neraka." (al-Hadiid: 18-19)

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan
Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun wanita,
tidak memilih pengambilan sedekah dan tidak ber-
interaksi dengan orang lain melalui cara ini. Tetapi,
mereka memilih untuk memberikan pinjaman ke-
pada Allah dan bertransaksi dengan-Nya secara
langsung. Dorongan bersedekah manakah yang
lebih berkesan dan lebih menghunjam daripada
perasaan pemberi bahwa dia telah memberikan pin-
jaman kepada Yang Mahakaya lagi MahaTerpuji;
bahwa dia bertransaksi dengan penguasa alam
semesta ini; bahwa apayang diinfakkannya itu akan
diganti-Nya dengan berlipat ganda; dan bahwa di
samping itu dia akan meraih pahala yang mulia?

Maqarn shiddiqrz merupakan maqam yang tinggi
sebagaimana hal itu digambarkan dalam hadits-
hadits yang mulia. Meskipun maqam itu tinggi,
tetapi berkat karunia Allah ia dimudahkan Allah
bagi orang yang dikehendaki-Nya. Karunia itu tidak
terhenti pada individu atau sekelompok orang.
Sebab, setiap orang yang mampu mengakhralisasi.
kan keimanannya kepada Allah dan kepada para
rasul-Nya, boleh berharap untuk mendapatkan
maqam yang tinggi ini. Tidak dikenal pembatasan
dalam karunia Allah,

"Orang- orang y ang b erimnn kep ada Ailnh dnn R asul-
Ny a, merekn itu orang- orang y ang Shiddiqin. . .. "

Itulah keistimewaan dan kelebihan agama ini
yang merupakan jalan terbuka bagi seluruh manu-
sia; sebagai ufuk yang dapat dilihat semua orang.
Pada agama ini tidak ada pemalsuan kedudukan
dan tidak ada keistimewaan yang hanya diberikan
kepada sekelompok orang. Hanyalah amal yang
menaikkan pelakunya ke derajat tertinggi. Itulah
agama yang di dalamnya terdapat lapisan peringkat
yang terpelihara.

Imam Malik meriwayatkan dalam l<ttabnya, al-
Muwaththn', dari Shafwan bin Salim, dari Atha' bin
Yasar, dari Abu Sa'id al-Ktrudri bahwa Rasulullah
bersabda, "Penghuni surga dapat melihat penghuni
kamar yang ada di atas merekn sepnti merekn melihat
bintang kartika yang melintas di ufuk dari timur ke

barat, larmn pubedann keutnmnan di antara muekn. "
Para sahabatbertanya, "Hai Rasulullah, apakah ifu
merupakan kedudukan para nabi, sehingga tidak

dapat diraih oleh selainnya?" Beliau bersabda,

"Bukan, demi ht Yang menguasai diriku, tetapi itu
lcedudukan zrang-zrang yang beriman lcepada Allah
dan membenarknn para rasul." (HR Syaukhani)

Itulah sentuhan keimanan. Adapun sentuhan
supaya mengorbankan diri terdapat pada firman
Allah, r

". . . D an, zrang- zrang y ang menj adi salcsi (sy ahid) di
sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya

merekn...."

Pembicaraan tentang kedudukan syuhada disaji-
kan secara berulang-ulang di dalam Al-Qur'an dan
disajikan dalam sejumlah hadits Nabi. fuama ini
tidak akan tegak tanpa penjagaan dan takkan ter-
wujud di bumi ini tanpa jihad. Yaitu, berjihad untuk
mengamankan akidah, mengamankan dalavah,
melindungi pelakunya dari fihah, dan melindungi
jalannya dari kehancuran. Karena itu, orang{rang
yang mati syahid di jalanAllah, dan mereka itulah
yang diberi gelar syuhada, memiliki kedudukan
khusus dan memiliki kedekatan dengan Tuhannya,
suafu kedekatanyang diungkapkan dengan "mnelu
berada di sisi Tithnnnya".

Dalam Shaihnin ditegaskan bahwa arwah para
syuhada berada dalam tembolok burung hijau yang
melayang-layang di surga ke tempatyang disukainya,
lalu hinggap pada lampu-lampu gantung. Tuhan
menampilkan diri kepada mereka sejenak seraya
berkata, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka men-
jawab, "IGmi ingin dikembalikan ke dunia, sehingga
kami dapat berperang lagi untuk-Mu, lalu kami ter-
bunuh seperti dahulu." Allah berfirman, "Sungguh
Aku telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat
dikembalikan ke dunia."

Syaukhani dan yang lainnya meriwayatkan dari
Anas r.a. bahwa Rasulullah. bersabda, 'Ti.adn seorang

pun yang rnasuk surga ingin dikembalikan lu dunia
walaupun dunia dan seisinya diberikan kepadanya
lucuali orangmati syahid. Dia ingin dileembaliknn lu
dunia lalu gugur sepuluh kali lantaran melihat ke-

muliaan yang dip uuntukknn b aginy a. "
Demikianlah, kehidupan terasa ringan bagi orang

yang mendengar inspirasi ini dan mengetahui
kedudukan para syuhada di sisi Allah. Imam Malik
meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, "Rasulullah.
memotivasi supaya berjihad dan beliau menceritakan
surga. Saat itu seorang Anshar tengah menyantap
beberapa butir kurma di tangannya. Dia bergumam,
'Aku benar-benar tamak akan dunia, jika aku tetap
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duduk untuk menghabiskan kurma ini!'Maka, dia
melemparkan apa yang ada di tangannya, lalu me-

manggul senjata hingga dia gugur." Diriwayatkan
bahwa orang Anshar tersebut bernama Abir ibnul-
Hamam r.a..

Kaum Shiddiqinberada pada maqam ini, sedang
kaum syuhada berada pada maqam ifu. lalu nash
Al-Qur'an menceritakan ihwal kaum kafir yang
mendustakan,

". . . Dan lrang-orang yang knfr dnn mmdustakan ayat-

ayat Kami, mnelm ituLah penghuni-penghuni neraltn."
(at-Hadiid: 19)

lalu, siapakah yang meninggalkan kemuliaan
dan anekanikmat, malah dia memilih menjadi peng-

huni nerakaJahim?

Sifat Kehidupan Dunia
Sentuhan ketiga pada segmen ini ditampilkan se

bagai catatan akhir dari seruan supayaberiman dan

berkorban. Juga seruan supaya mengorbankan diri
sebagai sebuah komentar yang menggambarkan
dunia secara keseluruhan dalam sosokyang kurus,
tidak penting, urusannya sepele, dan dijauhi diri. Hal
ini sebagai sebuah komentar yang menggambar-
kan keterkaitan dengan akhirat dan nilai-nilainya,

duniawi, tampaklah pada mata dan rasa sebagai se-

suatu yang besar dan mencengangkan. Namun,
tatkala ia diukur dengan timbangan alam nyata dan

ditimbang dengan timbangan akhirat, tampaklah
sebagai sesuatu yang hina dan tidak berarti. Di sini
dunia digambarkan demikian, sehingga ia tampak
sebagai permainan anak-anak jika dikaitkan dengan

kesungguhan y'ang ada di akhiratyang menjadi
muara seluruh penghuni dunia setelah sebelumnya
sebagai mainan kehidupan.

Dunia merupakan permainan, sesuatu yang me-

lalaikan, perhiasan, sarana bermegah-megah, dan

sarana untuk berbangga-bangga. Inilah hakikat
yang ada dibalik setiap kesungguhan yang menyita
perhatian dan setiap kepentingan yang melenakan.
Kemudian Al-Qur' an mengilustrasikan dunia de-

ngan contoh yang mengesankan bahwa dunia itu
' lep u ti huj an y ang tan am- tnnnmnnnya mengagumknn

para p etani". Di sini al- kffirberarti petani. Secara

lughawi, kafirberarti penanam, karena dia suka
"rnmutupi d.an menyekmutf 'tiji dalam tanah. Namun,
pemilihankataitu di sini juga sebagai sindiran atas

kaum kafir yang terpesona oleh kehidupan dunia.
"Kemudian tanaman itu menjadi keringdan knmu

lihnt warnnnya kuning"karena telah dipanen. Thnam-

an ihr memiliki batas akhir, cepatberakhir, dan batas

akhirnya itu dekat. "Kemudian ia h"ancur."Seluruh
rangkaian kehidupan berakhir dalam sosok dinamis
seperti itu, yang berasal dari pemandangan yang

biasa dilihat manusia. Dunia berakhir dalam peman-

dangan kehancuran.
Adapun persoalan akhirat sungguh berbeda dari

persoalan dunia. Suatu persoalan yang layak diper-
hitungkan, dicermati, dan dipersiapkan.

"...Dan di akhirat (nanti) ada aub yang keras dnn

ampunnn dnri Allnh serta keridhaan-Nya....."

Akhirat tidak berakhir dalam sekejap seperti
halnya dunia. Akhirat tidak berakhir dengan ke-
hancuran seperti halnya tanaman yang telah men-
capai batas akhirnya. Akhirat merupakan alam
kalkulasi, pembalasan, dan keabadian yang berhak
dipentingkan.

". . . Kehidupan dunia ini tidak Lain hanyalnh kcsmnng-

an yang menipu." (al-Hadiid: 20)

Kesenangan ini tidaklah memiliki substansi ka.
rena topangannya berupa tipuan dan kemayaan. Di
samping ifu, duniapun melenakan dan melupakan,
sehingga membawa pemiliknya kepada bayang-
bayang yang menipu.

t;)el
+t 1,//72
JNJ

L;ie;-*iic-1ILg-iK?$-;lf;ae?

&JLq"r:(,;;fi 6l*irit:otifi r,\.{,
#PA

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya lcehidupan dunia itu
hnnyalnh permainnn dan suatu yang melal"aikan, per-
hiasan dan bermegah-megah antara kamu serta ber-

bangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak,

seperti huj an y ang tanam-tanam.anny a mengagumknn

para petani. Kemudian tanamnn itu menjadi lcering

dan kamu lihat warnanya kuning lcemudian hnncur.

Dan, di akhirat (nanti) ada a<ab yang keras dan
ampunan dari Allnh serta keridhaan-Nya. Kehidupan

dunin ini tidnk l"ain hnnyalnh lusmangan yang m.enipu. "
(al-Hadiid:20)

Tatkala kehidupan dunia diukur dengan ukuran
duniawi dan ditimbang dengan aneka timbangan
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Dunia itu sendiri merupakan kenyataan tatkala
kalbu mencari hakikat dengan mendalam. Ia me-
rupakan hakikat yang Al-Qur'an tidak bermaksud
memisahkan manusia dari kehidupan dunia dan
tidak bermaksud supaya dia mengabaikan pengolah-

an dan penataannya, karena manusia diserahi pe-

kerjaan ini.
Tujuan ayat itu ialah untuk meluruskan ukuran

perasaan dan nilai,nilai psikologis serta mengatasi
tipuan harta yang cepat sirna serta daya tariknya
yang mengikatke bumi. Pemutusan hubungan atas
duniayang diserukan dalam surah ini sangat diper-
lukan dalam rangka mengattualisasikan keimanan;
yang dibuhrhkan oleh setiap mukmin agar dia dapat
mewujudkan keyakinannya, walaupun perwujudan
itu menuntut supaya mengorbankan seluruh ke-
hidupan dunia.

Karena itu, Allah menyeru manusia supaya.ber-
kompetisi di arena pertandingan yang hakiki untuk
meraih tujuan yang berhak dimiliki oleh pemenang.
Tujuan yang menjadi aktrir tempat kembali mereku
yang memastikan mereka tinggal di alam keabadian,

)3\i,KiIj'fAKr;ij;;JLfi "):"
3.:,6)f"."r$t{\frr"4-is/$,i;f '6

S4:itSzx;tit;7,6;Ej;,;l
"Berhmba-lombalah kamu kepada ampunan dari
Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan
bumi, yang disediaknn bagi orang-orang yarry beriman
kepada Allah dan Rnsul-Nya. Itulnh lmrunia Allnh,
diberilnn- Ny a kepadn siapa y ang dikehmdaki- Ny a.

Dan, Allnh mempunyai karunia yang besar." (aI-
Hadiid:21)

Perlombaan itu bukanlah tentang senda-gurau,
permainan, untuk saling membanggakan diri, dan
untuk saling mengungguli jumlah. Juga bukan
perlombaan yang membolehkan orang keluar dari
arena; atau perlombaan yang mengizinkan senda
gurau dan permainan seperti di kalangan anak-
anak. Tbtapi, itu perlombaan menuju cakrawala,
mengacu sasaran, dan mengarah ke kerajaan yang
luas, yaitu "surga yang seluar lnngit dnn bumi."

Padazaman dahulu, sebelum ditemukan fakta
tentangluasnya alam ini, mungkin sebagian orang
cenderung menafsirkan ayat di atas sebagai majas,
demikian pula dalam menafsirkan beberapa hadits
nabi. Juga dalam menafsirkan hadits yang telah
kami kemukakan ihwal para penghuni kamar yang

bagi penghuni surga tampak seperti bintang kartika
yang melintas di ufuk dari timur atau dari barat.
Adapun sekarang, tatkala teropong manusia dapat
menyingkapkan dimensi alam semesta yang me-
ngagumkan dan tanpa batas, perbincangan tentang
luasnya surga dan perbincangan ihwal tampaknya
penghuni kamar darijarakjauh merupakan kejadian
yang realistis, mungkin, sederhana, faktual, dan
sama sekali tidak perlu ditafsirkan sebagai majas.
Karena, jarak antara langit dan bumi, misalnya,
tidak lebih dari keberadaannya sebagai dimensi
alam yang dapat diukur.

Kerajaan yang luas di surga tersebut dapat di-
capai oleh setiap orang yang menginginkannya, dan
orang yang berminat dapat berlombalomba men-
capainya. Adapun kendaraannya ialah keimanan
kepada Allah dan kepada para rasul-Nya.

". . .Itulnh lilrunia Allnh, dibaiknn- Nya lupadn siapa
yang dilrzhmdnki- Ny a. Dan" All"ah mnnpunyai knrunin
yang besar. " (al-Hadiid: 2l)

KaruniaAllah itu tidak terbatas dan orang tidak
dilarang mendapatkannya- Ia dibolehkan dan dianu-
gerahkan bagi yang ingin dan pemenang lomba.
Untuk itulah, maka orang-orang hendaknya ber-
lomba-lomba, bukan unhrk meraih sejengkal tanah
yang terbatas waktunya dan unsur-unsurnya.

Pemilik akidah mesti berinteraksi dengan makro
kosrnos ini. Dia tidak boleh membatasi diri, pan-

dangan, cakrawala, kepentingan, dan perhatiannya
di alam dunia yang'sempit dan kecil ini. Dia mesti
melaksanakan peran yang selaras sebagai pemilik
akidah. Peran yang berat inilah yang membuatnya
bertabrakan dengan manusia yang hina dan angan-
angannya. Juga bertabrakan dengan kalbu yang
lalai dan nafsu yang menyimpang; yang membuat-
nya letih dalam melawan kebatilan. Keduanya (kalbu
yang lalai dan nafsu yang menyimpang) membuabrya
terpuruk di bumi sehingga tiada yang tahan dalam
menghadapinya kecuali orang{rang yang berinter
aksi dengan alam yang lebih besar daripada ke-
hidupan ini, yang lebih luas daripada dunia ini, dan
lebih kekal daripada dunia yang fana ini.

Standar dan timbangan dunia ini tidaklah meng-
gambarkan hakikat yang semestinya mengendap
dalam kalbu orang yang memiliki akidah. Gambaran
hakikat itu tidak mencapai kecuali sekadar gambaran

besarnya dunia jika dibandingkan dengan besarnya
alam semesta; kecuali apa yang dicapai oleh usia
duniatatkala dibandingkan dengan masa azali dan
masa abadi. Perbedaan antara keduanya sungguh
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sangat mencengangkan. Seluruh ukuran dunia
tidak dapat menentukannya, bahkan tidak mampu
sekadar mengisyaratkannya.

Karena itu, pemilik akidah tetap berada di ufuk
hakikat yang besar dan di atas realitas bumi yang kecil
berapa pun besar, merentang, dan memanjangnya
realitas ini. Pemilik akidah tetap berinter aksi
denganhakikatyang besar dan terbebas dari ikatan
realitas yang kecil ini. Dia tetap berinteraksi dengan
alam raya yang diilustrasikan pada zaman azali
hingga untuk selamanya; pada kerajaan akhirat
yang luas dan lebar; pada nilai-nilai keimanan yang
kokoh dan tidak goyah karena adagangguan pada

timbangan kehidupan duniayang kecil dan maya.
Itulah fungsi keimanan dalam kehidupan para pe
milik akidah yang terpilih guna menyeimbangkan
nilai-nilai dan timbangan-timbangan kehidupan,
bukan untuk berinteraksi dengannya dan tunduk
kepada berbagai tuntutannya.

Segala Sesuahr Telah Tertulis
dalam Lauh Mahfuztt

Kemudian tampillah sentuhan keempat dalam
ritme yang mendalam ihwal takdir Allah yang tiada
apa pun kecuali atas takdir-Nya,

a* ;{al e{5 *--i'{i A }1 
"; 

*" 
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' Tia.d.a sauatu b mmrn pun yang mmimpa di bumi d"an

(tidnkpuk) padn dirimu'sen"diri melninlwn telah ter'
tulis dnlnm kinb (Lauh Mahfuzfl sebelum Kami rnm-
ciptnknnny a. S esungguhny a y arry demikian itu adnlnh
mudah bagi Alkh. (Kami j elnlan y ang dernikian itu)
supaya kamu jangan berdula cin tnhatnp apa yang
luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu
gembira terhndap apa yang diberilmn-Nya lupadnmu.
Allah tidak menyulai setiap orang yang sombong l"agi

manbanggalmn diri, (y aitu) orang- arang y ang kikir dnn

menyuruh manusia berbuat kikir. Barangsiapa yang
bnpaling (dari pnintah-pnintah Alkh), mnlw sesung-

guhnya Allah Dialah Yang Mahakaya lagi Maha
Ter p uj i. " (al-Hadiid : 22 -2 4)

Sesungguhnya alam ini diatur dengan sangat
cermat, sehingga tiada satu peristiwa pun yang
terjadi di dalamnya melainkan telah ditetapkan
sebelumnya dalam rancangan Allah dan diper-
hitungkan keberadaannya. Tiada sesuatu yang
kebetulan di alam ini dan tiadayang serampangan.
Tetapi, semuanya telah ditetapkan dalam ilmu Allah
yang menyeluruh lagi cermat sebelum penciptaan

bumi dan sebelum penciptaan diri. Setiap peristiwa
akan terlihat oleh makhluk padawaktu yang telah
ditetapkan.

Di dalam pengetahuan Allah, tiada masa lalu,
tiada masa sekarang, dan tiada masa datang. Semua

ini merupakan batasan waktu yang merupakan
simbol bagi kita, makhlukyang fana. Melalui simbol
itu, kita dapat mengetahui batasan aneka perkara.

Kita tidak dapat mengetahui aneka perkara tanpa
batasan yang membedakannya, yaitu batas waktu
dan tempat. Kita tidak mampu memahami sesuatu

secara muflak kecuali berupa kilasan belaka yang

menautkan ruh kita dengan perkara yang mutlak
tersebut melalui cara yang tidak biasa kita gunakan

dalam memahami aneka perkara.
Adapun Allah Ta'ala merupakan hakikat yang

mutlak yang melihat alam wujud ini seluruhnya,
tanpa batas, dan tanpa ikatan. Alam ini dan aneka
peristiwa dan siklus yang terjadi di dalamnya sejak
pertumbuhannya hingga akhir kejadiannya seluruh-
nya berada dalam ilmu Allah, tanpa batasan, dan
tanpa pemilahan dengan waktu atau tempat. Setiap
peristiwa memiliki situasinya di dalam rencana
indukAllah yang diketatrui dalam ilmu-Nya. Setiap

musibah, baik berupa kebaikan maupun keburukan,
sedang kata ihr sendiri dalam pemakaiannya tidak
difokuskan pada kebaikan atau keburukan, pasti

semuanya terjadi di bumi, baik yang berkenaan
dengan diri manusia atau dengan kaum yang disapa

oleh ayat ini. Semua musibah itu terdapat di dalam
Kitab Azali sebelum munculnya bumi dan muncul-
nya diri dalam sosokyang semestinya.

"...sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah

bagi Allah. " (al-Hadiid: 22)

Nilai hakikat ini yang tidak digambarkan oleh
akal kecuali hakikat ini tatkala akal menggambar-
kan hakikat wujud alam raya, maka nilainya pada

diri manusia ialah tercurahnya ketenangan dan
ketenteraman di dalam hati tatkala menghadapi
aneka peristiwa, baik berupa kebaikan maupun ke
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burukan. Maka, peristiwa itu takkan menggundah-
kan hati dan membuat murung, sehingga timbullah
aneka penyesalan saat mendapat kesulitan. Dan,
peristiwa itu pun takkan menerbangkannya dan
menghilangkan keseimbangan saat mendapat ke-
gembiraan,

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu
jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari
kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira ter-
hndap apa yang diberiknn-Nya kepadamu...."

Meluaskan cakrawala pandangan, berinteraksi
dengan alamraya, menggambarkan masaazali dan
masa abadi, melihat aneka peristiwa selaras dengan
aneka situasinya yang ditakdirkan dalam ilrnu Allah
dan yang ditetapkan dalam rancangan alam semesta
ini, akan membuat jiwa lebih lapang, lebih besar,
lebih teguh, dan lebih elastis dalam menghadapi
aneka peristiwa yang terjadi tatkala jiwa menying-
kap wujud manusia ini yang berjalan seirama de
ngan gerakan alam semesta.

Manusia akan berkeluh-kesah dan merasa ter-
hina oleh berbagai peristiwa tatkala dia memisahkan
dirinya dari alam ini dan tatkala memperlakukan
berbagai peristiwa sebagai sesuafu yang baru, yang
menohok wujud dirinya yang kecil. Namun, tatkala
di dalam konsepsi dan perasaannya mengendap
pemahaman bahwa dirinya dan aneka peristiwa
yang dilaluinya, dilalui orang lain, dan dialami oleh
dunia yang hanya bagaikan butiran atom pada jagat
raya ini telah ditakdirkan, dirancang, dan diketahui
dalam ilmu Allah yang tersimpan, maka dia akan
merasa tenang dan tenteram dalam menghadapi
seluruh peristiwa takdir secara sama. Maka, dia
takkan bersedih atas sesuatu yang menyedihkan
dan mengguncangkannya. Dia tidak bergembira
atas suatu prestasi yang diperolehnya, sehingga
membuatnya lalai dan terlena. Namun, dia berlalu
bersama takdir Allah dengan kepahrhan dan kerela-
an. Kerelaan seorang yang bijakyang memahami
bahwa perkara yang telah terjadi merupakan se-

suatu yang semestinya terjadi.
Itulah derajat yang takkan dapat diraih kecuali

oleh segelintir orang. Adapun kaum mukminin lain-
nya, maka yang dituntut dari mereka ialah agar
pedihnya kemudharatan atau suka citanya kebaha-
giaan tidak membuatnya keluar dari wilayah peng-
konsentrasian diri kepada Allah, mengingat ini dan
itu, dan bersikap proposional dalam menghadapi
suka dan duka. Akramah r.a. berkata, 'Tiada seorang
pun melainkan dia mengalami kegembiraan dan

kesedihan. Namun, jadikanlah kegembiraan sebagai

syukur dan kesedihan sebagai kesabaran. Inilah
jalan tengah Islam yang dimudahkan bagi orang-
orang stabil."

"...Allah tidak menyukai setiap zrang ]ang sombong

lagi membanggaknn diri, yaitu lrang-zrang yang kikir
d.an menyuruh mnnusfa bnbuat kikir. . .. "(al-Hadiid:
23-24)

Hubungan antara hakikat terdahulu dengan ke-
sombongan dan kecongkakan; antara hal ini dengan
hal itu; antara kebakhilan dan perintah berbuat
bakhil... ialah bahwa orang yang mengetahui setiap
perkara yang diraihnya merupakan bagian dari
urusan Allah, maka dia tidak perlu sombong dan
congkak dengan apa yang diraihnya; tidak kikir dan
tidak menyuruh berbuat kikir dalam pemberian.
Adapun orang yang tidak mengetahui hakikat itu,
dia mengira bahwa harta, kekuatan, dan kemudahan
yang dimilikinya merupakan hasil usahanya. [alu,
dia congkak dan membanggakannya, kemudian dia
enggan unfuk mendermakan sesuatu serta mem-
bujuk orang lain agar berbuat bakhil sehingga ter-
wujudlah prinsip dan cara hidupnya.

". . . Barangsiapa yang berpaling (dnri pnintah-p rrintnh
Allnh), makn sesunguhny a Allnh D ialah Yang Maha
knya lngi Mahn Terpuji."(al-Hadiid: 24)

Barangsiapa yang berinfak, berarti dia berinfak
bagi dirinya sendiri. Barangsiapa yang merespons,
berarti dia merespqns bagi kemaslahatan dirinya
sendiri. Allahlah Yang Mahakaya. Dia sama sekali
tidak memerlukan apa pun dari hamba yang miskin.
Allah MahaTerpuji karena zat-Nya. Maka, pujian
orang-orang yang memuji takkan menambah apa
pun bagi-Nya.

Sejarah Akidah ur" ;"r""r"
Akhirnya, disajikan bagian akhir surah dan di-

tampilkan langkah perjalanan risalah secara singkal
Demikian pula sejarah akidah ini, sejak Nuh dan
Ibrahim seraya menegaskan hakikat dan tujuan
akidah itu di dunia manusia. Juga mencela perilaku
Ahli Kitab dan para pengikut Isa a. s. secara khusus,

4S,JrHa6;6e+\tgv75A
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"Sesungguhnya Kami tel"ah mengutus rasul-rasul Kami
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah
Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca
(keadilnn) supaya manusia dapat mel"alcsanaknn ke'
adilan. Kami ciptakan besi yang padanya terdapat
lelantan yang fubat dan berbagai m.anfuat bagi manusia,
(supaya merelm mempergunakan besi itu) dan supaya

Allah mengetahui siapa yang mmolong (agama)-Nya

dan rasul-rasul-Nya padahnl Alkh tidak dilihntnya.
Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahapnkasa.
Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan lbrahim
dan Knmi jadikanpadn luturunan ktduarrya fun"abian

dnn Alkinb, mala di antnra msekn adn yang mmzimn
petunjuk dan banyak di antara mereka yangfasik.
Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan

rasul-rasul Kami dan Kami iringi (puln) dnngan Isa
putra Maryam. Kami berikan kepadanya Injil dan
Kami j adikan dal"am lmti zrang- zrang I ang mmgikuti-
nya rasa santun dan knsih sayang. Dan, merekn meng-

adn- a"dnlwn ralrbaniyah p adnlnl knmi tidnk mewal ib-
knnnya leepada merekn tetapi (merela sendiril"ah yang
mengada-adakanny a) untuk mmcari kmidh"aan Allnh,
lnlu mnekn tidak memelihnranya fungan pemelilmrann

yang semestinya. Maka, Kami berikan leepadn zrang-
zrang |ang bniman di antara merela pahnlnnya dan
b any ak di antar a m n e kn 0 r ang- or ang ] ang fas ik. " (aI-
Hadiid:25-27)

Inti risalah adalah satu. Risalah itu dibawa oleh
para rasul berikut aneka penjelasannya. Mayoritas
rasul datang dengan aneka mukjkat yang luar biasa
dan sebagian lagi menerima Kitab. NashAl-Qur'an
menegaskan, "Dan telah Kami turunkan bersama

mereka Al- KitaD "sebagai satu kesatuan dan sebagai
safu-satunya kitab. Hal ini menunjukkan kesatuan
substansi risalah.

"Timbangan" diturunkan bersama Kitab. Jadi,
setiap risalah itu datang untuk menetapkan tim-
bangan yang kokoh di bumi dan dalam kehidupan
manusia, yang dapat dirujuk oleh umat manusia
guna mengatur aneka amal, peristiwa, persoalan,
dan manusia. Sehingga, kehidupannya berlang-
sung dalam kdselamatan dari kekacauan hawa
nafsu, perbedaan karakter, dan konflik kepentingan
dan manfaat. Timbangan itu tidak merugikan siapa
pun sebab ia menimbang segala hal dengan ke-
benaran Ilahiah. Timbangan itu tidak cenderung
kepada seseorang karena Allah adalah Rabb bagi
semuanya.

Timbangan yang diturunkan Allah di dalam
risalah ini merupakan satu-satunya sarana unfuk
menjamin keselamatan umat manusia dari badai,
guncangan, kekacauan, dan huru-hara yang terjadi
di medan pertempuran nafsu, kekacauan emosi,
kompetisi yang tidak sehat, dan kecintaan kepada
diri sendiri. Karena itu, diperlukan timbangan yang
kokoh yang perlu dirujuk manusia. Pada timbangan
inilah manusia akan menjumpai kebenaran, keadil-
an, dan keseimbangan tanpa memihak, "supaya

manusia dapat melalcarutknn keadilan." Tanpa tim-
bangan Ilahiah yang kokoh ini dalam rnanhaj Allah
dan syariat-Nya, manusia tidak beroleh petunjuk
kepada keadilan. Jika mereka memperolehnya, di
tangannya tidak ada timbangan yang seperti itu,
sebab timbangan manusia terombang-ambing dalam
kebodohan dan hawa nafsu.

".. .Kami mmurunlmn besiyangpadanya terdapat lu-
kuatan yang fubat dnn bnbagai mnnfaat bagi m.anusia,

(supaya merekn mempergunakan besi itu) dan supaya

Allnh mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya

dan rasul-rasul-Nya padnhnl Alkh tidnk dilihntnla.... "

Pemakaian "Kami mmurunknn Desi "seperti ung-
kapan "dnn Aku mmurunknn bin"atang tmnk fulnpan
pasangan lcepadamu."Kedua ungkapan ini meng-
isyaratkan kehendak Allah dan takdir-Nya dalam
penciptaan aneka perkara dan peristiwa. Aneka
perkara itu diturunkan dengan takdir dan peng-
aturan-Nya. Pemakaian kata an<alna pun selaras
dengan ahnosfer ayat, yaitu atrnosfer penurunan Al-
Kitab dan timbangan. Demikianlah, segala sesuatu
yang diciptakan Allah itu telah ditetapkan dan
ditakdirkan dalam kitab dan timbangan-Nya.

Allah menurunkan besi "...y ang pa"dany a tndapat
lukuatan y ang fubat...' \airtts,, kekuatan dalam perang

dan damai, dan mengandung "...berbagai manfont
bagi manusia. "Peradaban manusia yang ada se-
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karang ini bertumpu pada besi. "...D an sup ay a A llnh
mengetahui siapa yang menlllng (agama)-Nya dan
rasul-ras ul- Ny a p adahal Ailah tidak dilihatny a... "
Penggalan ini mengisyaratkan jihad dengan senjata.

Sebuah penyajian yang selards dengan konteks
surah yang tengah membicarakan pengorbanan
dengan jiwa dan harta.

Setelah membicarakan orang-orang yang me-
nolong Allah dan para rasul-Nya, sedang mereka
tidak melihat-Nya, surah ini dilanjutkan dengan
penjelasan makna menolong Allah dan para rasul-
Nya. Yaitu, menolong manhaj dan dakwah-Nya,
sebab Allah Ta'ala tidak memerlukan pertolongan,

". . . S aungguhny a Allah Malmkunr kgi Malnper lilsa. "
(al-Hadiid:25)

Setelah selesai menegaskan kesatuan substansi
risalah, Kitab, dan timbangan-Nya, ditegaskanlah
kesafuan orang-orangnya yang berasal dari ke-
turunan Nuh dan lbrahim,
"Sesungguhnya Kami telnh mengutus Nuh dan lbrahim
dan Kami j aliknn p a.da kcturunnn lceduany a lunab ian
dan Alkitab...."

Risalah itu bagaikan sebatang pohon yang tinggi
menjulang dan dahandahannya jalin-menjalin. Itu-
lah pohon kenabian dan Al-Kitab. Ia tumbuh mulai
dari terbitnya kemanusiaan sejak Nuh. Ketika pohon
risalah ini tiba pada Ibrahim, tumbuhlah cabang,
memanjanglah, dan beranting dari dahan utama
yang kemudian tumbuh sebagai pangkal yang men-
julang dan memanjang hingga akhir risalah.

Adapun para nabi dan kitab-kitab itu tidaklah
melahirkanketurunan dengan karakter yang sam4

'... Makn, di antara merelw a"da yang mennim.a pe-
tunjuk dnn banyak di antara rnueka yangfasik," (aI-
Hadiid:26)

Itulah kesimpulan singkat ihwal garis yang pan-
jang tersebut.

"Kernu dian l{nmi irirrylmn di b elnknng mnelw dmgan
rasul-rasul Knmi dnn Kami iringi (puln) dzngan ha
putraMaryam...."

Keturunan ini lahir setelah keturunan Nuh dan
Ibrahim. Artinya, risalah itu merupakan satu alur
hingga lahirnya Isa ibnu Maryam.

Di sini dikemukakan sebuah sifatyang menonjol
di antara sifat-sifat orang yang mengikuti Isa ibnu
Maryam,

". . . Kami j adilwn dalam hati zrang-zrang |ang meng-

ikutinya rasa santun dnn knsih salang...."

Mereka merupakan buah yang alamiah dari
seruan Almasih a. s., dari jiwanya yang toleran, dari
jiwanya yang suci, dari kasih sayangnya yang
kemilau, dan dari cinta serta kesantunan yang me-
mancar dengan jelas kepada kaum mukminin se-
bagai perwujudan dari risalah Isa a.s. Mereka itulah
orang-orang yang,mengikutinya dengan baik
sebagaimana telah diisyaratkan oleh ayat-ayat lain
di dalam Al-Qur'anul-Karim. Hal ini sebagaimana
hal itu tercatat dalam sejarah sebagai gambaran
yang diriwayatkan oleh para perawi dari an-Najasyr,
dari ufusan Najran, dan dari orang-orang yang di.
utus ke negeri Iskrm, setelah Islam meraih keme
nangan. Pasalny4 mereka mencintai Islam lantaran
di dalam kalbunya telah mengendap kebenaran
sejak mereka menjadi pengikut Isa bin Maryam
dengan benar.

Demikian pula di sini nash menuturkan fenomena
lain yang dikenal dalam sejarah para pengikut Al
masih Isabin Maryam,

". . . D an, mereka mmgada-adnknn rahbaniyy ah pada
lnl lrnmi tidak mewajibknnnya lcepada merelm tetapi
(rrcrelca sendirilnh yang mengad"a-adalannya) untuk
mencari knidlunn Allah.. .. "

Tafsiran yang sahih terhadap ayat di atas ialah
bahwa rahbaniahyang dikenal dalam sejarah l(ris-
tiani merupakan pilihan sebagian para pengikut Isa.

Mereka berinisiatif untuk menciptakannya semata-
mata untuk mencari keridhaan Allah dan menjauhi
bencana kehidupan..Allah sendiri tidak menciptakan
praktik rahbaniahini.

Tatkala mereka memilihnya dan mewajibkannya
kepada dirinya sendiri, mereka menjadi terikat
kepada Allah dengan cara memelihara ketenfuan
r ah.b aniah dan menj aga aneka keharusannya sepedi
kesucian, kemuliaan diri, qanaah, kesucian diri, zikir,
dan ibadah. Sehingga, terwujudlah pengkonsentra-
sian seluruh jiwa dan raga hanya kepada Allah. Ini-
lah tujuan mereka menciptakan rahbaniahitu.

Namun, pada akhirnya rahbaniah ini menjadi
ritual dan simbol-simbol yang hampa makna; serta
dianut oleh banyak orang sebagai fenomenayang
tidak memiliki spirit kebenaran. Hanya segelintir
orang saja yang tahan melaksanakan aneka ke-
tentuan ke r ahb aninhart

". . . Lalu merela ti.d.ak memelih"aranya dcngan pemeli-
haraan y ang semestiny a. Maka, Kami b eriknn kepada

lrang-zrang yang bniman di antara merekn pahnl"anya

dnn banyak di antara merekn zrang-zrangyangfasik."
(al-Hadiid:27)

I
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Allah tidak memperlakukan manusia berdasar-
kan penampilan lahiriah, ritual, dan simbol-simbol.
Tetapi, Dia memperlakukan mereka berdasarkan
amal dan niatnya. Dia menghisab mereka menurut
hakikat perasaan dan perilaku Dialah yang me-

ngetahui segala rahasia hati dan isi hati.

*+*

Setelah sajian yang cepat ini, disuguhkanlah
seruan terakhir bagi orang-orang yang beriman.
Mereka berada pada episode terakhir dari serial
kaum mukminin yang mengemban risalah Allah
dalam sejarahnya yang panjang. Mereka sebagai
pewaris risalah ini yang akan melaksanakannya
hinggahari Kiamat,

ft:i-rs;";-bt7rrt'ttffi W\;ii\(\t
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"Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul),

bertakusalah kepada Allah dan berimanlah lcepada

Rasul- Ny a, nis cay a Allah memb er ikan rahmat- Ny a

lrepadamu dua bagian, dan mmjadiknn untuhnu cahnya

yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia
mmgampuni knmu. Allnh Mah"a Pmgampun l"agi Mah^a

Penyayang. (Kami terangknn yang fumikian itu) supaya

Ahli Kitab mengetahui b ahw a merekn tiada mendapat

sedikitpun aknn knrunia Alkh (jika merekn tidak ber-

iman kepada Muhammad), dan bahwa karunia itu
adnlnh di nngan Allnh. Dia buiknn karunin itu kepadn

siapa yang dikehendaki-Nya. Dan, Allah mempunyai

lwrunia yang besar." (aL-Hadiid: 28-29)

Seruan terhadap mereka adalah seperti ini, "f1af

zrang-orang yang beriman " Sebagai sentuhan atas

kalbu mereka secara khusus guna membangkitkan
konsep keimanan dan mengingatkan agar keimanan
itu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Juga untuk
menggelorakan suatu hubungan yang mengikat
mereka dengan Tuhannya yang menyapa mereka
dengan sapaan kesayangan dan kemuliaan. Melalui
keterkaitan inilah mereka diseru supaya bertakwa
kepadaAllah dan beriman kepada Rasul-Nya- Maka,
tampaklah makna khusus dari keimanan yang

dituntut itu, yaitu makna keimanan yang hakiki dan
aneka dampak yang terpancar dari padanya.

Bertalnvalah kepada Allah dan berirnanlah ke-
pada Rasul-Nya, "...n'kcaya All"ah membniknn rahmat-

Nya kepadamu dua bagian..."Yakni, kamu akan
diberi dua bagian dari rahmat-Nya. Inilah ungkapan
yang mengesan\an. Rahmat Allah itu tidak dapat
dibagi-bagi. Jika iahmat ini dianugerahkan kepada
manusia, berarti dia akan meraih hakikabrya. Na-
mun, pada ungkapan ini ditegaskan penambahan
rahmat dan penambahan limpahan karunia.

"...Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan

cahnya itu kamu dapat berjalnn...."

Cahaya ini merupakan anugerah Allah yang
disimpan dalam kalbu yang merasakan ketahwaan
kepada-Nya; yang beriman kepada Rasul-Nya dengan
sungguh-sungguh. Itulah karunia yang menerangi
hati tersebut hingga ia bercahaya dan dapat melihat
kebenaran dari balik hijab dan penghalang; dari
balik sosok dan fenomena. Kalbu itu tidak terlena
dan tidak menyimpang dari jalan.

"...Dan, Dia mengampuni kamu. Allah Maha Pe-

ngampun lagi Maha Penyayang."(al-Hadiid: 28)

Manusia adalah manusia, walaupun dia dikaru-
niai cahaya. Manusia tetap memiliki keterbatasan,
walaupun dia mengetahui jalan. Manusia memerlu-
kan ampunan yang kemudian disempurnakan
dengan rahmatAllah, 'Allah Maha Pengampun lngi
Mahn Penyayang."

"Hai orang-orang yang bnimnn, b erimnnlah lupadn
Allah dan berimanlah kepada Rnsul-Nya" supaya
kamu meraih rahmat-Nya sebanyak dua bagian;
supaya kamu memperoleh cahaya yang kamu
gunakan saat berjalan; dan supaya rahmat Allah
menyempurnakanmu dengan ampunan atas dosa
dan kekeliruan. Juga,

"Supaya Ahli Kitab mengetahui bahrua merekn tiad.a

mmdapat sedikit pun akan karunia Allnh (jika merekn

tidak beriman kepada Muhnmmad), dan bahwa knru-
nia itu adnlnh di nngan Allah. Dia beriknn karunia
itu lupada siapa yang dilehendnki-Nyo...."

Ahli Kitab berprasangkabahwa dirinya merupa-
kan bagian dari keluargaAllah yang terpilih. Juga
menyangka bahwa mereka merupakan anak-anak
Allah dan orang yang dikasihi-Nya.'Mrrekn bnknta,
'Hendaklah knmu menganut agamnYahudi atau Nas-

rani, niscaya kamu beroleh petunjuk.' Merekn berkata,

'Tidak aknn masuk surga lceatali orangyang beragama

Yahudi atau Nasrani."'
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Adapun Allah menyeru orang{rang yang ber-
iman supaya merealisasikan rahmat, surga, karunia,
dan ampunannya sehinggaAhli Kitab mengetahui
bahwa mereka tidak mampu menghalangi karunia-
Nya sedikit pun. Juga mengetahui bahwa karunia
itu ada di tangan-Nya dan diberikan kepada orang
yang dikehendaki-Nya, tidak hanya diberikan ke
pada kaum tertentu, tidak dibatasi, dan tidak
sedikit.

".,.Da4 Allah mempunyai knrunia yang besar." (aI-
Hadiid:29)

Itulah seruan yang mengandung anjuran,
dorongan, dan petunjuk supaya berkompetisi unfuk
meraih surga dan rahmat-Nya. Surah ini dipungkas
dengan seruan itu sebagai penutup yang sejalan
dengan keseluruhan redaksinya. Yakni, dengan
ajakan kepada kalbu yang disuguhkan berulang-
ulang agar kalbu itu mengakhralisasikan keimanan-
nya, khusyr kepada Tuhannya; dan merespons

aneka tugas keimanan yang berkenaan dengan
harta dan nyawa secara tulus dan ikhlas.

Surah ini merupakan salah safu pola dari ber-
bagai pola Al-Qur'an yang jelas dalam menyapa
kalbu manusia dan menggelorakannya dengan gaya
yang pengaruhnya mendalam. Permulaan surah,
redaksinya, dan per;ufupnya; ritrnenya, gambaran-
nya, dan naungannya; cara pembahasannya atas
suahr topikdanperjalanannya satu tur demi tur dan
segmen demi segmen; semuanya ifu merupakan
pelajaran yang mengagumkan bagi para pemilik
dakwah ini. Juga pelajaran yang mengajari mereka
cara menyapa manusi4 cara menggugah fitah, dan
cara menghidupkan kalbu.

Ihrlah pelajaran Rabbaniah dari Pencipta kalbu,
dari Yang Menurunkan Al-Qur'an, dan dari Pen-
cipta segala sesuatu. Dari sekolah Ilahiah ini lahir-
lah para dai yang didengar ucapannya dan yang
diikuti jamaahnya.l
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"Sesungguhnya Allah telah mendeng.Lr per-
kataan yang memajuka.n +gatan kepada kamu
tentang suaminya, dan mengadukan (hatnya)
kepada Allah. Allah mendengar tanya jawab
di a^ntara kamu berdua. Sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Melihau (1) Orang-
orangyangmenzhiha"r istrinya di antara kamu,
(menganggap istrinya bagai ibunya, padahal)
tiadalah istri mereka itu ibu-ibu mereka- Ibu-
ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang
melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka
sungguh-sungguh mengucapkan suatu per-
kataan yangmungkar dan dusta- Dan, sesung-
guhnya Allah Maha Pemaaf lagi Ivlaha Peng-
ampun. (2) Orang-orang yang menzhihar istri
mereka, kemudian mereka hendak menarik
kembali apa yang mereka ucapkan, maka
(wajib atasnya) memerdekakan seora^ng buda"k
sebelum kedua suami istri itu bercampur.
Demikianlah yatg diajarkan kepada kamu,
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.(3) Barangsiapa yang tidak men-
dapatkan (budak), maka (wajib atasnya) ber-
puasa dua bulan berturut-hrrut sebelum ke-
duanya bercampur. Maka, siapa yang tidak
kuasa (wajiblah atasnya) memberi malffi enam

puluh orangmiskin. Demikianlah supaya kamu
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan,
itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang
kafir ada siksaan yang sangatpedih. (4) Sesung-
guhnya orang-orang yang menentang Allah
dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan se-

bagaimana oranggrang yang sebelum mereka
telah mendapat kehinaam. Sesungguhnya Kami
telah menurunkan bukd-buldi yang nyata Dan,
bagi orangorang yang kafir ada siksa yang
menghinakan.(5) Pada hari ketika mereka di-
bangkitkan Atlah semuanya, lalu diberitakan-
Nya kepada mereka apa yang telah mereka
kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat)
amal perbuatan ihr, padahal mereka telah me-
lupakannya. Allah Maha Menyaksikan segala
sesuatu.(6) Tidakkan kamu perhatikan bahwa
sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada
di langitdan apa yang ada di bumi Tiada pem-
bicaraan rahasia antara tiga orang melainkan
Dialah yang keempabrya. Dan, tiada (p"--
bicaraam anta^ra) lima orang, melainkan Diatah
yang keenamnya. Dan, tiada (pula) pem-
bicaraan antara (i"ntlah) yang kurang dari itu
atau lebihbanyak, melainkan Dia adabersama
mereka di manapun mereka berada. Kemu-
dian Dia akan memberitakan kepada mereka
pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerja-
kan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. (7) Apakafr tiada kamu per-
hatikan orang-orang yang telah dilara"ng meng-
adakan pembicaraan rahasia kemudian mereka
(mengerjakan) larangan ihr dan mereka me-
ngadalan permbicaraa^n rahasia unurk berbuat
dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul.
Apabila mereka datang kepadamu, mereka
mengucapkan salam kepadamu dengan mem-
beri salam yangbukan seperti yang ditentukan
Allah untukmu. Dan, mereka mengatakan
pada diri mereka sendiri,'Mengapa Allah tidak
menyiksa kita disebabkan apa yang kita kata-
kan itrrP Cukuplah bagi mereka nerakaJahan-
nam yang akan mereka masuki. Dan" neraka
itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.(8)
IIai orang-orang yang beriman" apabila kamu
mengadakan pembicaraan rahasia" janganlah
kamu membicarakan tentang membuat dosa,
permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan,
bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan
takwa. Bertakwalah kepada Allah yang ke-
pada-Nya kamu akan dikembalikan.(9) Se-
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sungguhnya pembicaraan rahasia ittr adalah
dari setan supaya orang-orang yang beriman
itu berdukacita, sedang pembicaraan itu
tiadalah memberi mudharat sedikit pun
kepada mereka, kecuali dengan izin Allah.
Dan, kepada Allatrlah hendaknya or:rng-orang
yang beriman bertawakal. (10) tlai orang-orang
yang beriman, apabila dikatakan kepadamu,
'Berlapang-lapanglah dalam majelis', lapang-
kanlah" niscaya Allah akan memberi kelapang-
an untukmu. Dan apabila dikatakanr'Berdiri-
lah kamu', maka berdirilah" niscayaAllah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan ora.ng-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat Atlah IVIaha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (11) Hai
orang-orang yang beriman, apabila kamu
mengadakan pembicaraan khusus dengan
Rasul" hendaklah kamu mengelua^rka"n sedekah
(kepada orang miskin) sebelum pembicaraa.n
itu. Yang demikian ihr adalah lebih baik bagi-
mu dan lebih bersih.Jika kamu tiada memper-
oleh (yang akan disedekahkan), maka sesung-
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.(12) Apakah kamu takut akan
(menjadi miskin) karena kamu memberikan
sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul,
maka jika kamu tiada memperbuabrya dan
Allah telah memberi tobat kepadamu, maka
dirikanlah shalat tunaikanlah za.kat dan taat-
lah kepada Allah dan Rasul-Nya- Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (13)

Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang
menjadikan suahr kaum yang dimurkai Allah
sebagai teman. Orang-orang ihr bukan dari
golongan kamu dan bukan (p"1") dari golong-
an mereka. Dan mereka bersumpah untuk
menguatkan kebohongan, sedang mereka
mengetahui.(14) Allah telah menyediakan bagi
mereka azab yang sangat kerag sesungguhnya
amat buruklah apa yang telah mereka kerja-
kan.(15) Mereka menjadikan sumpah-sumpah
mereka sebagai perisai lalu mereka halangi
(manusia) dari jalan Atlah; karena itu mereka
mendapat azab yang menghinakan.(16) Harta
benda dan anak-anak mereka tiada berguna
sedikit pun (unhrk menolong) mereka daxi azab
Allah. Mereka itulah penghuni nereka, mereka
kekal di dalamnya.(17) (Ingatlah) hari (ketika)
mereka semua dibangkitkan A[a]L latu mereka
bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan

orang musyrik) sebagaimana mereka bersum-
pah kepadamu. Dan, mereka menyangka
bahwa sesungguhnya mereka akan memper-
oleh suahr (manfaat). Ketahuilah bahwa se-

sungguhnya merekalah orang-orang pen-
dusta-(l8) Setan telah menguasai mereka lalu
menjadikan mgreka lupa mengingat Allah.
Mereka itulah golongan setan Ketahuilah bahwa
sesungguhnya golongan setan itulah golongan
yang merugi. (19) Sesungguhnya orang-orang
yang menentang Allah dan Rasul-Nya" mereka
termasuk orang-orang yang sangat hina-(20)
Allah telah menetapkanr'Aku dan rasul-rasul-
Ku pasti menang.' Sesungguhnya Allah Maha-
kuat lagi Mahaperkasa.(21) Kamu tidak akan
mendapati sesuahr kaum yangberima^n kepada
Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang
dengan orang-orang yang menentang Allah
dan Rasul-Nyo, sekalipun orang-orang itu
bapak-bapak, anak-anak" saudara-saudara,
ataupun keluarga mereka. Mereka itulah
orang-or:rng yang Allah telah menanamkan
keimanan dalam hati mereka dengan per-
tolongan yang datang daripada-Nya. Dan,
dirnasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka
kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap
mereka dan mereka pun merarsa puas terhadap
(limpahan rahmat)+iya- Merekaiarlah golong-
an Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya
golongan Allah ihrlah golongan yang ber-
untung." (22)

Pengantar
Pada surah ini, bahkan pada seluruh juz28,l<tta

berinteraksi dengan aneka peristiwa perilaku yang
terjadi pada masyarakat Madinah. Yaitu, masya-
rakat muslim yang tengah dididik, dibina, dan
disiapkan supaya bangkit memegang peran global,
bahkan peran di seluruh alam, yang ditetapkan
Allah kepadanya di planet ini. Itu adalah peran besar
yang dimulai dari menanamkan gambaran baru
yang sempurna dan menyeluruh tentangkehidup
an ini dalam diri masyarakat Madinah. Juga mene-
gakkan kehidupan yang realistis berdasarkan gam-

baran tersebutyang kemudian dibawa oleh masya-
rakat ke seantero dunia agar tercipta kehidupan
berperikemanusiaan yang berdasarkan atas gam-

baran tersebut. Ini adalah peran besar yang me-
nuntut persiapan yang sempurna.

IGum muslimin yang dipersiapkan dengan takdir
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agar dapat memikul peran yang besar ini adalah
segolongan manusia. Di antara mereka ada kelom-
pok terdahulu-yaitu kaum Muhajirin dan Anshar-
yang keimanannya telah matang, gambarannya
tentang akidah baru telah sempurna, dan seluruh
jiwa raganya dipersembahkan untuk akidah ini.
Mereka telah mencapai dan sampai pada hakikat
wujudnya dan hakikat wujud yang besar ini. Haki-
kat rnereka inklusif di dalam hakikatwujud. Dengan
demikian, mereka menjadi bagian dari takdirAllah
di alam semesta. Mereka tidak menyimpang dari
takdir itu, langkahnya tidak tertinggal dari langkah
alam semesta, dan di dalam kalbunya tidak ada
perkara lain kecuali Allah. Mereka adalah seperti
digambarkan dalam surah ini,

"Kamu tidak aknn mendapati sesuatu kaum yang ber-
iman kepada Allah dan hrtri akhirat, saling bnkasih
sayang dengan orang-zrang y ang mmentang Allnh dan
R.as u I - Ny a, s e kalip un zrang- zrang itu b ap a k - b ap ak,
anak- anak, s audnra- saudara, ataupun luluarga merekn.

Mereka itulah orang-orang yang Alkh tekh mntannm-
lrnn lceimanan dalam hati merekn dzngan pertolongan

y ang datang daripada - Ny a. D an, dimasukkan- Ny a
mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, merekn kekal di dalamnya. Allahridha
tnhadnp mrekn d"an merekn pun mnosa puas tnh"adap
(limpahan rahmnt) - Ny a. Mnekn itulnh golnngan Alkh.
KetahuiLah bahwa sesungguhnya golongan Allah ttulnh
golongan y ang b eruntung." (al-Mujaadilah: 22)

Namun, jumlah kelompok terdahulu itu sangat
sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masya-
rakat muslim yang terus bertambah, terutama se
telah Islam menjadi kekuatan yans ditakuti, bahkan
sebelum penaklukan Mekah. Maka, termasuk di
dalamnya kelompok orang yang tidak menerima
pendidikan Islam dalam kadar yang memadai dan
belum menghirup udara Islam dalam wakhr yang
lama. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah
kaum munafikin sebagai dampak dari perdamaian
atau orang yang dimaafl<an. Kelompok ini senan-
tiasa mencaricari peluang dan terombang-ambing
di antara kekuatan Islam dan kekuatan oposisi saat
itu, baik dari kalangan musyrikin maupun Yahudi.

Pembinaan jiwa dan penyiapannya guna memi-
kul peran global yang besar yang telah ditetapkan
atasnya menuntut upaya yang besar pula, kesabar-
an yang panjang, dan penyembuhan yang lambat,
baik menyangkut masalah kecil maupun yang
besar. Gerakan pembangunan yang mencengang-
kan inilahyang tengah dilakukan Islam. Rasulullah

melaksanakan pembinaan jiwa yang pada gilirannya
akan bangkit unfuk membangun masyarakat mus-
lim dan pemerintahan Islam. Yaitu, pemerintahan
yang bertumpu pada manhaj Allah, yang mema-
hami dan melaksanakan manhaj itu, danyangmen-
transfernya ke berbagai belahan dunia dalam ben-
tuk yang hidup dan Cinamis, bukan dalam bentuk
buku dan kalimat.

Pada surah ini, bahkan pada seluruh juz2\,l<tta
melihat salah satu aspek dari upaya yang besar itu
dan satu aspek tentang metode Al-Qur'an dalam
membina jiwa serta dalam menangani aneka kasus,
kebiasaan, dan kecenderungan. Kita juga melihat
adanya pergulatan panjang antara Islam dan kaum
musyrikin, Yahudi, serta kaum munafikin yang
menentang Islam.

Secarakhusus, pada surah ini kita melihatgam-
baran implisit tentang pengayoman Allah atas ko
munitas yang sedang tumbuh ini. Dia menjadikan-
nya dalam pengawasan-Nya, mendidiknya dengan
manhaj-Nya, menginformasikan pemeliharaan-Nya,
dan membangun perasaan yang hidup akan kebe-
radaan Allah di dalam hatinya dalam situasi yang
sangat spesifik, persoalan yang sangat kecil, dan isi
hati yang paling samar. Allah juga menjaga komu-
nitas ini dari tipu daya musuh, baik yang samar
maupun yang nyata. Dia menempatkannya di dalam
asuhan dan perlindungan-Nya, serta menggabung-
kannya di bawah panji dan naungan-Nya. Juga
membina akhlak, kebiasaan, dan tradisi komunitas
itu melalui pembinzian yang selaras dengan komu-
nitas yang bernaung di bawah perlindungan Allah,
berafiliasi kepada-Nya, menyatukan seluruh go-
longan-Nya di bumi, dan meninggikan panji.Nya
sehingga seluruh penghuni bumi mengetahui.

Karena ifu, surah dimulai dengan gambaran me-
nakjubkan dari sekian gambaran yang ada pada
periode yang tiada taranya dalam sejarah umat ma-
nusia. Yaitu, periode komunikasi antara langit dan
bumi secara langsung, kasat mata, dan terlibat
secara nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari,

"Sesunguhnya Allnh telnh mm"dengar perkataan y ang
memajuknn gugatan kepada kamu tentang suaminya,
dan mengadukan (nlnya) kcpada Allah. Dan, Allah
mendengar tanya jawab di antara kamu berdua. Se-

sungguhnya Allah Maha Mendengar lngi Mah"a Me-
lihat. " (al-Mujaadilah : 1 )

Kita melihat langit mengintervensi urusan se-

hari-hari dari sebuah keluarga kecil, miskin, dan
papa guna menegakkan hukum Allah di sana. Se-
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sungguhnya Allah mendengar perkataan wanita
yang tengah berdialog dengan Nabi saw., yang
nyaris tidak terdengar oleh Aisyah, padahal dia
berada di dekat wanita itu. Itulah gambaran yang

memenuhi kalbu akan adanya Allah, kedekatan-
Nya, kasih-sayang-Nya, dan pengayoman-Nya.

Redaksi surah diikuti dengan penegasan bahwa
orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,
pasti mendapat kehinaan dan intimidasi di bumi
ser ta mendap at az,ab y ang menghinakan di akhirat.
Mereka disiksa karena apa yang telah mereka laku-
kan yang telah dicatat Allah. Mereka melupakan-
nya, padahal mereka melakukannya.

'Allah Maha Menyaksikan segaln sesuata. " (aI-Mu-
jaadilah:6)

Kemudian ditegaskan dan diingatkan kehadiran
Allah dan kesaksian-Nya atas segala pembicaraan
yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dia
menghisab para pelakunya dan Allah menyertai
mereka di mana pun mereka berada,

"Kemudian Dia akan memberitalmn lcepadn merekn
pada hari Kiamat apa yang telah mereka lcerjakan.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."
(al-Mujaadilah: 7)

Ini pun merupakan gambaran yang memenuhi
kalbu ihwal keberadaan dan kehadiran Allah. Gam-
baran itu jugamemenuhi kalbu tentang pengawas-

an dan pemantauan Allah.
Penegasan di atas sebagai pengantar bagi an-

caman atas orang-orang yang mengadakan pem-
bicaraan rahasia dalam rangka mengatur muslihat
unfuk memperdaya kaum muslimin, atau membuat
mereka bersedih, bingung, dan gundah. Allah me
ngancam bahwa rahasia mereka akan terbongkar.
Allah senantiasa melihat mereka. Pembicaraan
rahasia mereka tentang dosa, permusuhan, dan
pembangkangan atas Rasul akan dicatat Allah akan
menyiksa dan mengazab mereka karena perbuatan
tersebul Allah melarang kaum muslimin mengada-
kan pembicaraan kecuali tentang kebaikan, ketak-
waan, pembinaan diri, dan perbaikan jiwa.

Kemudian konteks ayat dilanjutkan dengan pen-

didikan jiwa orang beriman. Maka, ayat membina-
kan etika toleransi dan kepatuhan di majelis Rasu-
lullah, majelis ilmu, dan majelis zikir. Juga mem-
binakan etikabertanya dan berbicara dengan Rasu-
lullah. Dan, bersungguh-sungguh dalam menyikapi
etika ini dan dalam menghormatinya.

Setelah itu, ayat lain dari surah ini terfokus pada

pembicaraan tentang kaum munafikin yang bekerja
sama dengan kaum Yahudi dan berkonspirasi de-

ngan mereka. Konspirasi mereka dikuatkan de-

ngan kebohongan dan sumpah kepada Rasulullah
dan kaum mukminin. Juga digambarkan keadaan
mereka di akhirat sebagai orang yang suka ber-
sumpah danmerqbual. Dengan sumpah danbualan
itu, mereka hendak melindungi dirinya dai azab
Allah yang akan mereka hadapi sebagaimana mereka
melakukan keduanya ketika di dunia guna meng-
hadapi murka Rasulullah dan kaum mukminin.

Setelah itu ditegaskan bahwa orangorang yang
menentang Allah dan Rasul-Nya ditetapkan sebagai
kaum yang hina dan merugi, sedangkan Dia dan
Rasul-Nya merupakan pihak yang menang. Sajian
ini bertujuan menghancurkan urusan mereka yang
oleh sebagian orang, bahkan oleh sebagian orang
Islam, dianggap penting lalu mereka menjaga hu-
bungan baik dengan kaum munafk. Orang ini tidak
memahami pentingnya keistimewaan barisan mus-
lim yang berada di bawah panji Allah, kebanggaan
dengan pemeliharaan Allah semata, dan keten-
teraman dengan perlindungan-Nya yang terus-
menerus atas kelompok yang dibina di bawah pe
ngawasan-Nya, yang disiapkan-Nya unfuk menyan-
dang peran global yang telah dicanangkan.

Pada pengujung surah ditampilkanlah gambar-
an yang elok tentang kelompok Allah itu. Gambaran
yang nyata tersebut teraktualisasikan pada kelom-
pok Muhajirin dan Anshar. Ayat yang mulia meng-
isyaratkan gambaran itu agar dijadikan target oleh
orang{rang yang masih berada dalam perjalanan,

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang
berin"an lupada Allah dan hari akltirat, saling baknsih
sayang dzngan nrang-zrang y ang menentang Alkh dnn
Rasul- Ny a.... " (al-MujaadrJLah: 22)

Hukum Aihax(Menganggap Istri Seperti Ibu)
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"Sesungguhnya Allah telnh mmdengar perkataan yang
memajulmn gugatan lepada kamu tentang suaminya,

dan mengadulan (nlnya) kepadn Allah. Dan, Allah
mendengar tanya jawab di antara knmu berdua. Se-

sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Me-
lihat. Orarry-orang yang men<hih"ar istrinya di antara
kamu, (menganggap istrinya bagai ibunya, padahal)
tiadalah istri mneka itu ibu-ibu merelm, Ibu-ibu merelw

tidnk lain hnnyalah wanita yang melnhirknn merekn.

S esungguhny a merela s unggu h- sungguh mengu cap lwn
suatu perkataan yang mungknr dan dusta. Dan, se-

sungguhnya All"ah Maha Pem"aaf lngi Mah"a Pengam-

pun. Orang-lrang y ang merqhihnr istri merekn, lemu-
dian mnelm hendak menarik lumbali apa yang merekn

ucap lrnn, maka (w aj ib atavty a) mun"erdekaliln s eorang

budak sebelum leedua suami istri itu bncampur Demi-
kianlah y ang diaj ar knn leep ada lamu, dnn Allnh Mahn
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa
yang tidak mmdapatl<an (budnk), makn (wajib atas-

nya) berpuasa dua bulnn berturut-turut sebelum lcedua-

nya bncampur. Mala, siapayangtidnk kuasa (wajibl"ah

atasnya) memberi malan ennrn puluh orang miskin.
Demikianlnh supaya lamu beriman lcepada Allnh dan

Rnsul-Nya. Daq itulnh hukum-hukum Allnh, dnn bagt

orarry kafr adn silcsaan yang sangat pedih." (al-i0l/:u-
jaadilah:1-a)

Padazarnanjahiliah, jika seseorang marah ke
pada istrinya karena suatu hal, lalu dia berkata,
"Bagiku, kamu seperti punggung ibuku", maka
istrinya menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh
talak. Hubungan sebagai suami dan isfi terus ber-
lanjut, tetapi tidak boleh menggauli istrinya. Dan,
istri pun tidak tercerai dari suaminya sehingga dia
memiliki jalan lain. Hal ini merupakan salah satu
bentuk pelecehan yang diderita wanita pada zarnan
jahiliah.

Setelah Islam datang, terjadilah peristiwa ini se
perti diterangkan ayat-ayat di atas, sedang zhihr
belum lagi ditetapkan sebagai syariat.

Imam Ahmad mengatakan bahwa Sa'ad bin
Ibrahim dan Ya'qub menceritakan dari ayahnya,
dari Muhammad bin Ishak, dari Mu'ammar bin
Abdullah bin Hanzhalah, dari Yusuf bin Abdullah

bin Salam, dari Khuwailah binti Tsa'labah, bahwa
dia berkata, "DemiAllah, Allah telah menurunkan
permulaan surah al-Mujaadilah berkenaan dengan
diriku danAus ibnush-Shamith. Aku menjadi istri-
nya. Dia seorang laki-laki tua yang perangainya
buruk. Suatu hari dia masuk ke kamarku, tetapi aku
menolaknya karena suahr hal. I\4aka, dia pun marah
dan berkata, 'Bagiku kamu seperti punggung ibu-
ku.'Aus pun pergi lalu bergabung bersama kaum-
nya di tempat pertemuan mereka. Kemudian dia
menjumpaiku lagi dan menginginkan diriku. Aku
berkata, Tidak boleh, demiZatYang menguasai
diri Ktruwailah, janganlah kamu menginginkanku,
padahal kamu telah mengatakan anu dan anu se.

belum Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan
tentang masalah kita.' Dia memaksaku, tetapi aku
menolaknya dan aku berhasil mengalahkannya.

Selanjutnya aku pergi ke rumah tetangga untuk
meminjam baju. Akhirnya, aku pergi untuk mene-
mui Rasulullah. Setelah duduk di hadapannya aku
menceritakan apa yang aku alami kepadanya. Aku
juga mengadukan perangainya yang buruk yang
aku derita kepada beliau. Maka, Rasulullah ber-
sabda,'Hai Khuwailah, anak pamanmu itu seorang
laki-laki renta. Bertakwalah kamu kepada Allah
dalam menghadapinya.' Aku menanggapi,"Demi
Allah, aku tidak akan beranjak hingga Al-Qur'an
diturunkan berkenaan dengan masalahku.' Tiba-
tiba Rasulullah pingsan sebagaimana biasanya jika
beliau menerima wahyu. Setelah siuman beliau ber-
sabda, 'Hai Khuwailah, sesungguhhya Allah telah
menurunkan Al-Qur'an berkenaan dengan dirimu
dan suamimu.'Kemudian beliau membaca ayat,

'Sesungguhnya Allnh telah mendengar perkntaan yang
memaj uknn gugatan kepada kamu tentang suaminy a,

dnn mengaduknn (nlnya) lepada Allah. Dan, Alkth
mendengar tanya jawab di antara kamu berdua. Se-

sungguhny a Alhh Maha Mmdmgar lngi Maha Melihnt
... dnn bagi orangknfv adn silcsaanyangsangat pedih."'
(al-Mujaadilah: 1- )

Khuwailah melanjutkan ceriknya, "Rasulullah

bersabda kepadaku,'Suruhlah suamimu memer-
dekakan hamba sahaya.'Aku berkata, 'Hai Rasu-

lullah, dia tidak memiliki harta untuk dapat me-

merdekakan budak.' Rasulullah bersabda,'Kalau
begifu, shaumlah dua bulan berturut-turut.' Aku
berkata, 'Demi Allah, dia seorang tua renta yang

tidak sanggup shaum.' Beliau bersabda, 'Kalau

begitu, berikanlah satr wusuq kurma kepada 60

orang miskin.'Aku berkata, 'Demi Allah, wahai
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Rasulullah, dia tidak memiliki makanan seperti itu.'
Beliau bersabda,'Sungguh aku akan membantunya
dengan sekeranjang kurma (kurang lebih @ sha').'
Aku pun berkata, Wahai Rasulullah, aku pun akan
membantunya dengan sekeranjang lagi.' Rasulullah
bersabda,'Kamu benar dan kamu telah melakukan
kebaikan. Bawalah kurma ini dan sedekahkanlah
unhrknya. Kemudian berilah suamimu nasihat yang
baik.'Aku berkata, 'Aku akan melakukannya."'

Inilah masalah yang didengar Allah seputar
dialog antara Rasulullah dan wanita yang datang
mendebatnya untuk masalah itu. Inilah masalah
yang keputusan hukumnya diturunkan Allah dari
atas langit ketujuh guna memberikan hak kepada
wanita itu, menyenangkan hatinya dan hati suami-
nya, serta menetapkan jalan keluar bagi kaum
muslimin ketika menghadapi masalah keluarga
semacam ifu.

Inilah masalah yang menjadi pembuka salah satu
surah Al-Qur'an sebagai Kitab Allah yang abadi,
yang merespons segala segi kehidupan dengan se-

gala pernyataanny4 yaitu pernyataan yang diturun-
kan dai' al-Maln'ul'Aln. Surah itu dibuka dengan
pemakluman semacam ini, "Sesunguhnya Allah
te lnh mendengar p er kanan y ang mengaj u kan gugatan

kepada latmu tmtang suaminya kepada Alkh. "Tiba-
tiba Allah hadir dalam persoalan individual seorang
wanita muslim biasa. Allah tidak lengah untuk
mendengar dan mengaturnya karena pengelolaan
kerajaan langit dan bumiyang dikelola-Nya.

Itulah persoalan ... Itulah persoalan-Nya jika se
buah peristiwa mengesankan terjadi. Dia memberi-
tahukan kepada umat manusia bahwa demikianlah
urusan Allah terhadap masalah. Dia hadir dalam se-

tiap persoalan baik yang besar maupun kecil, mem-
perhatikan aneka problem sehari-hari, dan meres-
pons berbagai masalah kritis. Dialah Allah Yang
Mahaagung, Mahamulia, Mahatinggi, Mahakuasa,
Mahabesaryang memiliki kerajaan langit dan bumi.
Dia Mahakaya lagi MahaTerpuji.

Aisyah r.a. berkata, 'Segala puji bagi Allah Yang
Maha Mendengar segala suara. Seorang wanita,
Khaulah, datang mengadu kepada Rasulullah di
pinggir rumah. Aku tidak tahu apa yang dikatakan-
nya, tetapi tiba-tiba Allah' azza w a jallamenurunkan
ayat,'S esungguhny a Allnh telnh mendengar p nkntaan
y ang mmgaj uknn gugatan fu pad"a lmmu tentang suami -

nya lcepada Allah."'
Dalam riwayat Ktraulah atau Khuwailah tergam-

bar suafu peristiwa, cara diamenanganinya, keper-
giannya kepada Rasulullah, pengaduannya kepada

beliau, dan diturunkannya keputusan Al-Qur' an.

Semua ini merupakan salah satu gambaran ma-
syarakatyang istimewa pada periode yang menak-
jubkan tersebut, perasaannya akan adanya hubung-
an langsung, penantiannya atas pengarahan dari
langit mengenai segala urusannya, pemenuhan
langit terhadap ppnantian itu. Gambaran itu men-
jadikan seluruh masyarakat sebagai keluargaAllah.
Dialah yang mengayominya. Ktraulah memandang-
Nya bagai anak kecil memandang ayah dan pe-

ngasuhnya.
Dalam riwayat tentang peristiwa nash Al-Qur'an

itu, kita menemukan unsur pengaruh, inspirasi,
pendidikan, dan pengarahan yang seiring dengan
hukum. Hukum itu berada di dalam kisah dan
mengomentarinya sebagaimana lazimnya uslub Al-
Qur'an,

"Sesungguhnya Allnh telnh mm^dmgar perkataan y ang
memajukan gugatan lepada kamu tentang suaminya,
dnn mengadukan (utlnya) lcepadn Alkh. Dan, All.ah
mendengar tanya jawab di antara kamu berdua. Se-

sunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Me-
lihat. " (al-Majaadilah: 1)

Ayat ini merupakan permulaan yang memiliki
nada yang mengesankan... kamu berdua tidaklah
sendirian. Sungguh Allah menyertai kamu berdua.
Dia mendengarmu. Sesungguhnya Allah men-
dengar perkataan wanita ifu. Dia mendengarnya
mengadu kepadamu tentang suaminya dan me-
ngadu kepada Allah. Dia mengetahui semua ren-
tetan kisah. Dia mengetahui dialogmu dan isinya.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. Dia mendengar dan melihat. Demikianlah
urusan-Nya. Inilah gambaran dari sebuah peristiwa

di mana Allah menjadi pihak ketiga.
Semuanya merupakan ketukan dan senfuhan

yang menggetarkan kalbu.
Kemudian Allah menegaskan prinsip hukum

dan hakikat persoalannya,

"&ang- mang yang mm<hihar istriny a di antnra knmu,
(mnWangga| istrinla bagai ibunya, padnlul) tiodnlnh
istri mnelm itu ibu-ibu merekn.Ibu-ibu mereka tidak
lain hanyalah wanita yang melahirknn mneka. Se-

sungguhny a mereka sungguh-sunguh mengucapkan

suatu perkataan |ang mungknr dan dusta. Dan, se-

sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Peng-

amp un.' (al-Mujaadilah : 2)

Ayat ini mengatasi masalah secara mendasar.
Zhihar ini bertumpu tanpa landasan. Istri bukanlah
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ibu sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu. Ibu
ialah orang yang telah melahirkan. Tidak mungkin
seorang wanita menempati kedudukan ibu hanya
dengan sebuah ungkapan. Itu adalah ungkapan
mungkaryang dibenci oleh realitas; ungkapan dusta
yang dibenci oleh kebenaran. Segala persoalan

dalam kehidupan mesti bertumpu pada kebenaran
dan kenyataan secarajelas dan tertentu. Persoalan
itu jangan dicampur-baurkan dan dikacaukan se-

perti itu.

"Sesungguhnya All"ah Mahn Pemaaf kgi Mahn Peng'

ampun"

terhadap persoalan yang telah lalu.
Setelah menegaskan prinsip hukum secara ter-

fokus dan jelas, ditampilkanlah keputusan penye
lesaian masalah zhihar,

"Orang- orang y ang mmzhihnr ishi merekn, kemudian

mereka hendak menarik kembali apa yang mereka

ucapknn, mala (wajib atamya) memndzlmknn sezrang

budak sebelum kedua suami ishi itu bercampur. Demi-
kianlnh y ang diaj ar lan lwp ada knmu, dnn Alkh Mahn
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. " (aI-Mu-
jaadilah:3)

Allah menetapkan kemerdekaan budak melalui
berbagai jen is laffaraat Juga menetapkan berbagai
sarana untuk memerdekakan perbudakan yang
ditimbulkan oleh sistem perang hingga wakhr ter-
tentu dan berakhir dengan salah satu cara ini.

Ada beberapa pendapat te ntang "lumudinn mzrela

hendnk menarik lumbali apa yang merekn ucapknn".

Kami memilih salah satu pendapatyang menegas-

kan bahwa "mereka hendak menggauli istri yang

diharamkan kepada dirinya sendiri melalu i ztrihar "
karena pendapat inilah yang paling selaras dengan
konteks. Jadi, memerdekakan budak dilakukan se-

belum dia menggauli istrinya. Kemudian ketentuan
itu dipungkas dengan,'Demikianlah yang diajarlun
leepadn lamu. " Knfarantmerupakan peringatan dan

nasihat supaya seseorang tidak kembali kepada
zhihar yang tidak baik dan tidak memiliki landasan
kebenaran,' Allnh Maha Mengetahui ap a y ang knmu

kerj akan." Dia Maha Mengetahui hakikat persoal-

an, Maha Mengetahui kejadiannya, dan Maha
Mengetahui niatmu dalam menzhihar.

Sajian ihr ditampilkan sebelum menuntaskan se-

luruh ketenfuan. Cara ini dimaksudkan untuk meng-
gugah hati, membina jiwa, dan mengingatkannya
bahwa Allah itu menangani segala perkara dengan
pengetahuan dan ilmu-Nya, baik batiniah maupun

lahiriah perkara itu. Kemudian Allah melanjutkan
ketentuan hukum zhthar,

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), makn
(wajib atasnya) berpuasa dua bul.an berturut-turut se-

belum keduanya bercampur. Maka, siapa yang tidak
kuasa (wajibl"ah atasny a) memberi maknn enam puluh
orang miskin...." ,

Kemudian ketentuan itu diikuti dengan sebuah
keterangan dan penjelasan,

"...Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allnh
dan R.asul-Nya...."

Mereka tetap sebagai mukmin. Namun, pen-
jelasan ini, aneka jenis kaffiraatini, dan kaitan an-

tara perilaku mereka dengan perintah dan keten-
tuan Allah merupakan bagian dari perkara yang
membuktikan keimanan dan mengaitkan keiman-
an dengan kehidupan serta menempatkan-Nya
sebagai Penguasa Utama dalam realitas kehidupan.
' D an itulnh hukum- hukum Allah" yang ditegakkan
agar manusia berdiri di atasnya dan tidak melam-
pauinya. Dia murka kepada orang yang tidak me-

melihara had itu,

"... D an b agi or ang knfr adn s ils aan y ang s angat p e dih. "
(al-Mujaadilah: a)

Mereka mendapat siksaan pedih karena per-

buatan melampaui batas, menentang, tidak ber-
iman, dan tidak berdiri di atas had-had Allah sebagai

seorang mukmin.
Inilah ungkapan terakhir, "Dan bagi zrang-zrang

knfr adn sika y ang sangat pedih. "P entftup ini selaras

dengan penutup sebelumnya.

Pada saatyang samaungkapan itu menjadi jem-

batan antara ayat sebelumnya dan yang sesudahnya
yang membicarakan orangorang yang menentang
Allah dan Rasul-Nya melalui caraAl-Qur'an dalam
melakukan perpindahan dari satu pembicaraan ke
pembicaraan lain, yaitu melalui untaian yang me
ngesankan,
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"Sesungguhnya zrang-orang yang menentang Allah dnn

Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana

orang-1rang yang sebelum merekt telah mendapat ke-

hinaan. Sesungguhnya Kami teltth menurunkrtn bukti-
bukti yang nyata. Dan, bagi orang-orang yang knfxr adn

siksa yang menghinakan. Pada hari ketika mereka

dibangkitkan Allnh semuany a, lnlu dibnitaknn- Ny a ke-

pada mereka apa yang telah mereka kerjaknn. Allah
mengumpulknn (mencatat) amal perbuatan itu, pada'
hal mereka telah melupakannya. Allah Maha Me-
ny aksikan segaln sesuatzz. " (al-Mujaadilah: 5-6)

Kelompokpertama surah merupakan salah satu
gambaran pemeliharaan dan perhatian terhadap
masyarakat muslim. Kelompok kedua surah rne-

rupakan salah satu gambaran permusuhan dan
kebinasaan kelompok masyarakat lainnya, yaitu
kelompok yang menentang Allah dan Rasul-Nya.

Yaitu, orang-orang yang mengambil sikap pada

batas lain tatkala menghadapi Allah dan Rasul-Nya.

Penentang dikemukakan sejalan dengan peng-

ungkapan had-had Allah pada ayat sebelumnya.
Kelompok ini tidak berdiri di atas had Allah dan
Rasul-Nya, namun berdiri di atas had lain yang ber-
seberangan.

Itulah gambaran dua kelompok yang bermusuh-
an dan berselisih guna menyatakan kesia-siaan per-
buatan mereka dan keburukan sikapnya- Alangkah
buruk sikap maKrluk yang menentang Penciptanya
dan yang memberinya rezeki. Yakni, makhluk yang
berdiri di atas had yang berseberangan dengan had-

Nya.
Para penentang, pembangkang, dan orang yang

congkak itu "pasti mendapat luhinaan sebagaimarut

lrang-orang yang sebelum merekn telah mmdapat ke-

hinaan". Pendapat yang paling sahih mengatakan
bahwa ungkapan ini merupakan doa bagi kecela-
kaan mereka. Doa dariAllah merupakan keputus-
an. Dialah yang berkehendak dan Dialah yang me
laksanakan apa yang dikehendaki-Nya. Yang di-
maksud oleh "orang sebelum mereka"ialah kaum
yang telah lalu yang disiksa Allah dengan azabNya
atau kaumyang telah ditaklukkan oleh kaum mus
limin dalam beberapa peristiwa sebelum turunnya
ayat ini, misalnya dalam Peristiwa Badar.

"... Sesungguhny a Kami telah menurunkan bukti-bukti
yang nyata...."

Ayat ini menerangkan tempat kembali orang-
orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya di
dunia dan di akhirat. Jugamenegaskan bahwatem-
pat kembali yang ini dan yang itu telah terjelaskan

dengan ayat-ayatyang terang ini. Ayat ini pun men-
jelaskan bahwa mereka mendapatkan tempat kem-
bali ini bukan karena ketidaktahuan dan kesamaran
atas kebenaran yang telah dijelaskan kepada mereka.

Mereka mengetahui ayalayatyang jelas ini.
Kemudian disajikan tempat kembali mereka di

akhirat disertai kpmentar yang memberikan inspi-
rasi, membangkitkan, dan membina jiwa,

"... D an, b agi or ang- or ang y ang knfu a d.a s i ks a y ang me -

nghinakan. Pada hari ketika mereka dibangkitkan
Allnh semuanya, ktlu diberitakan-Nya kepada merekn

apa yang telnh mrreka kerj aknn. Allnh mengumpulknn
(mencatat) amal perbuatan itu, padalnl mereka telah

melupakannya. Allah Mahn Menyalciknn segala se-

s u atu. " (al-Mujaadilah : 5 -6)

Kehinaan merupakan balasan atas kecongka-
kan. Yaitu, kehinaan tatkala Allah membangkitkan
mereka semua; kehinaan di depan para pemimpin
umat. Itulah azabyang bertumpu pada kebenaran
dan penjelasan atas apayang telah mereka ketahui.
Apabila mereka telah melupakannya, sesungguh-
nyaAllah akan mencatatkan baginya dengan ilmu-
Nyayang tidak meluputkan satu perkara pun dan
tidak ada satu kesamaran punyang luput dari-Nya,
'Allnh Maha Menyakilmn segaln sesuatu."

Gambaran pengayoman dan perhatian bertaut
dengan gambaran permusuhan dan kebinasaan di
dalam ilrnu Allah, pengawasan-Nya, kesaksian-Nya,
dan kehadiran-Nya. Dia menyaksikan dan hadir
untuk membantrr dan mengayomi. Dia pun hadir
untuk menumpas dan menyiksa. Maka, hendaklah
orang yang beriman merasa tenteram dengan ke-
hadiran dan kesaksian-Nya. Dan, hendaklah orang
kafir waspada dengan kehadiran dan kesaksian-Nya-

celaan rerhadap 
"";;"*" 

Rahasia
Memusuhi Islam

Setelah menyajikan hakikat, 'Allah Maha Me-
ny alcsikan segaln sesuatu ", disuguhkanlah pelukisan
yang dinamis ihwal kesaksian ini; suatu lukisan
yang menyentuh dawai-dawai kalbu,
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"Tidakkan kamu perhatikan bahwa sesunguhnya
Allahmmgetahui apayangada di lnngit dan apayang
ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga
nran& melainknn Dialnh yang lceempatry a. Dan, tiadn
(pembicaraan antara) lima orang melninkan Dialnh
yang l(xsnamnya. Dan, tindn (puln) pmtbbaraan antara
(jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak,
melainkan Dia ada bersama mereka di manapun
mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan
kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah

muelm kerjakan. Suunguhnya Allnh Malu Mengeta-

hui segala sesuatu." (al-Mujaadilah: 7)

Ayat dimulai dengan menegaskan bahwa pe-

ngetahuanAllah meliputi apayang ada di langit dan

apa yang ada di bumi. Ayat mengundang kalbu
untuk menjelajah cakrawala langit dan berbagai
belahan bumi bersama ilmu Allah yang meliputi se
gala sesuatu di alam raya yang luas dan mem-
bentang ini, baik yang kecil maupun besar, yang
samar maupun yang nyata, serta yang diketahui
maupun yang tidak diketahui.

Dari cakrawala dan berbagai belahan bumi itu
ayat turun dan mendekat hingga menyentuh diri
orang yang disapa dan menyentuh kalbu mereka
dengan gambaran ilmu Ilahi tersebutyang meng-
getarkan kalbu,

"...Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang me-

lninlwn Dialah yang lceempatnya. Dan, tindn (pem-

bicaraan antara) limn orang, melainkan Dinlnh yang
keenamnya. Dan, tiada (puk) pembicaraan antara
(jumlah) yang kurang d.ari itu atau lebih banyak, me-

lninlrnn Dia adn bnsamamerekn di m"anapun mereka

berada...."

Ayat ini sendiri sebagai kebenaran, namun ia
ditampilkan dalam bentuk ungkapan yang ber-
pengaruh mendalam. Benhrkyang membuat kalbu
dalam satu keadaan bergetar dan berden)'ut, dan
dalam keadaan lain merasa intim. Kalbu didera
dengan kehadiran Allah Yang Mahaagung lagi
Maha Menyantuni. Di manapun orang bertiga,
mereka diberi tahu bahwa Allah adalah yang ke-
empatnya. Di manapun mereka kumpul berlima,
mereka diberitahu bahwa Allah adalah yang ke-
enam. Di manapun dua orang berbisik, makaAllah
berada di sana. Di manapun mereka berkumpul
dalam jumlah banyak, makaAllah berada di sana.

Itulah kondisi yang membuat hati tidak tenang
dan tidak akan mampu menghadapinya melainkan
ia bergetar dan berdegup. Ya, Dia hadir dan me-

nyantuni, namun Dia pun Agung dan mencemas-

kan. Allah hadir, dan Dia menyertai mereka di
manapun mereka berada.

"...Kemudian Dia akan memberitakan lcepada mereka

padn hari Kiam,at apa yang telah mereka lurjaknn...."

Inilah sentuhan lainnya yang juga menggetarkan
dan mengguncangtan. Kehadiran Allah dan pe-

nyimakan-Nya seniata merupakan keadaan yang
mencengangkan, apalagi jika kehadiran dan pe-

nyimakan-Nya itu diikuti dengan penilaian dan
penyiksaan. Apalagi, jika apa yang dirahasiakan
oleh orang yang berbincang dan yang karenanya
mereka memisahkan diri agar tidak diketahui itu
akan ditampilkan pada hari Kiamat di depan para
saksi, lalu Allah mengumumkannya kepada khala-
yak ramai pada hari kesaksian.

Ayat dipungkas dengan gambaran umum se-

bagaimana ayat ini dimulai,

"...Sesungguhnya Allnh Maha Mengetahui segala se-

suatu. " (al-Mrrjaadilah : 7)

Demikianlah, maka hakikat ilmu Ilahi diendap
kan di dalam kalbu melalui gaya bahasa yang pe-

nyajiannya variatif melalui satu ayat. Gaya bahasa
yang mengendapkan hakikat itu di dalam kalbu
manusia. Hakikat itu masuk ke dalam kalbu melalui
berbagai jalan dan gerbang.

Penegasan yang dalam tentang hakikat kehadir-
an dan kesaksian Allah melalui gambaran yang
berpengaruh dan mencemaskan itu merupakan
pengantar sebelum menyajikan ancaman terhadap
kaum munafik yang mendiskusikan secara rahasia
rencana konspirasi mereka dalam melawan Rasu-

lullah dan dalam melawan masyarakat Islanr di
Madinah. Gambaran ini disertai ungkapan keheran-
an terhadap sikap mereka yang ragu-ragu,

^aw63;fr?{AV"W6iiJi-;p\5;VriFlr:$r;v;1:uq5i{t';'ljr'o;Kj
xls"'i:,j j;atetli;jii*4-J6:!E
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' Apaleh tiadn lamu perhntilan mang- nang y ang telnh

dilnrang mmgad.aknn pembimraan rah.asia, kemudian

merelrn (mengerj aknn) larangan itu dan merekn meng-

adakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa,
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permusuhan, dnndurhakn kzpada Rasul. Dan, apabiln
merekn datang lcepadnmu, mne ka mengucap knn salam
kepadamu dengan memberi salam yang bukan seperti

yang ditentukan Allnh untukmu. Mereka mengataknn
pada diri mereka sendiri, 'Mengapa Allah tidak me-

nyilrsa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?'
Cukuplah bagi mereka neralaJahannam yang akan
mneka mmuki. Dan, ncrakn itu a"dal"ah seburuk-buruk
temp at kemb ali." (al-Mujaadilah: 8)

Ayat itu menerangkan bahwa langkah pertama
Rasulullah dalam menghadapi kaum munafikin
ialah memberi mereka nasihat supaya istiqamah
dan ikhlas. Beliau melarang mereka kasak-kusuk
dan berkonspirasi yang mereka rancang melalui
kerja sama dengan kaum Yahudi Madinah. Setelah
itu mereka tetap berada dalam langkahnya yang
tercela, kasak-kusuknya yang tersembunyi, dan
perencanaan kejahatan terhadap kelompok mus-
lim. Juga rencana jahat dalam memilih cara dan
sarana guna menghindari perintah Rasulullah, dan
merusak urusan beliau dan urusan kaum muslimin
yang tulus.

Ayat itu juga memberitahukan bahwa sebagian
kaum munafikin membelokkan ungkapan penghor-
matan kepada ungkapan yang buruk dan samar,

"..Apabiln merekn datang lepadamu, mereka meng-
ucapkan sal^am fupadamu dmgan membni salnm yang
bukan sepnti yang ditentukan Allnh untukrnu...."

Misalnya mereka mengatakan, sebagaimana
yang biasa diucapkan kaum Yahudi, 'Assamu 'alni-
kum", unt::.k mengesankan orang lain bahwa mereka
mengucapkan,'Assalamu'al"aikum."Padahal, ung-
kapan pertama itu berarti 'Mampuslnh kamu'! Atau,
berarti' Kalian saling mnacun dnlnm b uagam.a'. Atau,
ungkapan lain yang lahiriahnya nebal, tetapi mak-
nanya tercela. Mereka berkata dalam dirinya, 'Jika
dia benar seorang nabi, niscaya Allah menyiksa
kami lantaran ucapan kami ini." Yakni, karena ung-
kapan penghormatan atau obrolan dan perencana-
an konspirasi serta tipdan kejahatan mereka.

Tampaklah dari konteks surah sejakpermulaan
bahwa Allah telah menginformasikan kepada Rasu-
lullah bahwa kaum munafikin akan mengungkap
kan isi hatinya, obrolannya, dan konspirasinya.
Dalam surah telah dikemukakan pemberitahuan
bahwa Allah benar-benar mendengar pengaduan
seorang wanita. Juga dikemukakan bahwa tiada
obrolan yang dilakukan tiga orang melainkan Dia
sebagai pihak keempal Pemberitahuan ini meng-
inspirasikan kepada Rasulullah bahwa Dia akan

memperlihatkan konspirasi kaum munafikin. Juga
menginspirasikan bahwa Dia ada di majelis mereka
dan mengetahui isi hati mereka.

Kemudian penghormatan mereka dibalas Allah
dengan,

"... Cukuplah bagi mereka neraknJahnnnnm yang aknn
merekn mnsuki. Dan, nnaka itu adal"ah seburuk-buruk
tempat kembali." (al-Mujaadilah: 8)

Ailah mengungkapkan konspirasi rahasia ini,
menyebarluaskan obrolan rahasia yang kembali
mereka tekuni setelah sebelumnya dilarang, dan
mengungkapkan apayang mereka katakan dalam
dirinya sendiri, 'Mengapa Allah tidak menyilcsa kita
disebabkan apa yang kita kntaknn itu?"

Semua ini membuktikan dan membenarkan
bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi. Dia hadir pada
setiap obrolan rahasia. Dia menyaksikan setiap per-

temuan. Dia memberitahukan ke dalam diri kaum
munafikin bahwa rahasia mereka akan terbongkar
sebagaimana Dia memberitahukan kepada kaum
mukminin supaya tenang dan percaya diri.

Dari sana konteks surah beralih kepada orang-
orang yang beriman dan menyapa mereka dengan
seruan i.r.i, "Hai zrang-rrangyang bniman", supaya
mereka tidak melakukan obrolan rahasia seperti
yang dilakukan kaum munafikin, yaitu obrolan dosa,
permusuhan, dan pembangkangan terhadap Rasul.

Juga untuk mengingatkan mereka akan ketahwaan
kepada Allah; dan menjelaskan kepada mereka
bahwa obrolan rahasia semacam itu merupakan
bisikan setan yang bertujuan membuat orang ber-
iman sedih. Obrolan itu tidak layak bagi kaum muk-
minin,

ei355;I'JWfr 'Ft:,W(6jtiq:6.
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"Hai orang-orangyang buiman, apabiln lcamu meng-

adalmn pembicaraan rahosia, janganlnh ktmu mem-
bicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan
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dur h^aka kepadn Rnsul. Bicaraknnlnh tentang membuat

kebaj iknn dan takwa. Dan, bertakwalah lepada Allah
yang kepada-Nya lumu akan dikembaliknn. Sesung'

guhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan,

supay zrang-rrang yang beriman itu berduka cita,

sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudhnrat

sedikit pun kepada merekn, kecuali dmgan izin Alkh.
Dan, kepada Allahlah hendaknya zrang-rrang yang
beriman bertawaknl." (al-Mujaadilah: 9-10)

Pada ayat itu tampaklah bahwa ada sebagian
kaum muslimin yang belum lagi tertanam dalam
dirinya sensitivitas terhadap sistem Islam. Tatkala
banyak persoalan, mereka berkumpul unfuk mem-
bicarakan dan mendiskusikannya tanpa kehadiran
pemimpin. Praktik demikian tidak dikenal oleh
karakter masyarakat muslim dan semangat tatanan
Islam yang menghendaki penyajian setiap gagasan,

pendapat, dan saran berada di bawah kendali pe
mimpin dan tiadanya pertemuan tandingan.

Ayat itu juga memperlihatkan bahwa pada se-

bagian pertemuan tersebut terjadi hal-hal ynng
membuahkan kedunguan dan menyakiti masya-
rakat muslim. Walaupun mereka tidakbermaksud
menyakiti, tetapi tindakan pengungkapan aneka

masalah yang tengah terjadi dan penyampaian ber-

bagai pendapat tanpa landasan pengetahuan dapat
menimbulkan ketersinggungan pihak lain dan

tiadanya kepatuhan.
Karena itu, Allah menyeru mereka melalui iden-

titas yang menyafukan mereka dan yang menimbul-

kan dampak dan pengaruh, "Hai zrang-lrangyang

beriman."Allah menyeru mereka supaya meng-

hentikan obrolan rahasia, jika mereka melakukan-
nya, untukmelakukan dosa permusuhan, danpem-
bangkangan terhadap Rasul.

Dia menerangkan topik-topikyang layak untuk
dibicarakan oleh kaum mukminin, 'Dan bicaralwn-

lah tentang membuat kebajiknn dan takwa."Yakni,
unfuk merancang sarana kebajikan dan ketalavaan

serta merealisasikan makn anya. Al-binberarti ke
baikan secara umum dan at-tahnaberarti kesadar-

an penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kesadaran
ini tidak akan menginspirasikan kecuali kebaikan.

Konteks surah mengingatkan mereka akan azab

Allah saat mereka dikumpulkan. lalu, perbuatan

mereka dihisab, sedang Dia menyaksikan dan men-

catat perbuatan mereka, walaupun mereka mera-

hasiakan dan menyembunyikannya.
Imam Ahmad mengatakan bahwa Bahiz dan

'Affan menceritakan dari Hamam, dari Qatadah,

dari Shafivan bin Muhariz, bahwa dia berkata, "Aku
tengah memegang tangan Ibnu Umar, tiba-tiba
muncullah seseorang seraya berkata, 'Apa yang
dikatakan Rasulullah tentang obrolan pada hari
Kiamat?' Ibnu Umar menjawab,"Aku mendengar
Rasulullah bersabda,

Allah menghadirkan seorang mukmin, lalu Dia me-

le takkan tempat amalny a, meny embuny iktnny a dari
orang l,ain, dan membuatnya mmgakui dosa-d.osanya.

Lalu Allah berkata,'Apakah kamu mengetahui dosa

anu? Apakah kamu mengetahui dosa anu? Apakah
kamu mengetahui dosa anu?' Setelah dia mengakui

dosa-dosanya dan dia melihat dirinya sebagai orang

yang binasa, Allah bnknta,Aku telnh menutupi dosa-

dosamu ketika di dunia, dan sekarang Aku meng-

umpuninya.' Kemudian diberikan catatan kebaiknn-

nya. Adnpun orang knfr dttn munafk, makn para sal<si

mengatakan,'Mereka itu adalah lrang-orang yang
mendustakan Tuhannya. Ketahuilah bahwa laknat
Allah ditimpakan atas kaum yang zalim.""'(HR
Bukhari dan Muslim)

Allah mewanti-wanti agar mereka menjauhi
obrolan rahasia, menggunjing, dan mencari<ari
informasi tanpa sepengetahuan masyarakat mus-
lim, sedang dia merupakan bagian dari kelompok
itu dan kepentingan mereka adalah kepenting-
annya juga. Jangan sampai suafu kelompok merasa
dikucilkan dari komunitasnya dalam persoalan apa
pun. Allah menegaskan jika seorang muslim men-
dengar bisikan, pehgucilan, dan gunjingan, maka
akan menyebarkan kesedihan dan rasa bersalah
dalam dirinya, lalu hilanglah rasa percaya. Allah
menegaskan bahwa setan selalu membujuk dua
orang yang mengobrol secara rahasia agar menim-
bulkan kesedihan dan kedukaan dalam hati sau-

daranya. Allah menegaskan bahwa hendaknya orang
mukmin yakin bahwa setan tidak akan mencapai
tujuannya.

Kaum mukminin tidaklah bertawakal kecuali
kepada Allah. Selain itu, tidak ada ketawakalan.
Selain Allah, tidak ada pihakyang berhak menerima
ketawakalan kaum mukminin.

Banyakhadits Nabisaw. yang melarang obrolan
rahasia dalam situasi yang dapat menimbulkan ke-

bimbangan, menggoyahkan kepercayaan, dan me
nebarkan gosip.

Dalam Shnhihnindltegaskan dalam hadits yang

diriwayatkan dari al-Amasy, dari Abdullah bin
Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah bersab da, 'Jikn knlian

sednng bertiga, janganlah yang dua orang mengobrol

/
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tanpa melibatkan temannya, knrma h"al itu aknn mem-
buatnya bersedih."

Itu adalah etika yang tinggi dan tindakan pre-
ventif yang baik untuk menghindari segala kera-
guan dan kebimbangan. Jika obrolan itu memiliki
kepentingan tertentu, misalnya demi menyem-
bunyikan rahasia atau menutupi aib, baik menyang-
kut persoalan individual maupun umum, tidaklah
dilarang bermusyawarah secara rahasia dan ter-
sembunyi. Misalnya, obrolan yang dilakukan oleh
panglima dengan para penanggung jawab regu.

Tidak dibenarkan melakukan pertemuan yang
menghindar dan menjauhi dari pengetahuan ma-
syarakal Praktik inilah yang dilarangAlQur'an dan
Rasulullah. Praktik inilah yang dapat mencerai-
beraikan persafuan atau menimbulkan keraguan
dan hilangnya kepercayaan. Praktik inilah yang
dirancang oleh setan guna menimbulkan kesedihan
di kalangan orang beriman.

JanjiAllah adalah pasti bahwa setan takkan me
raih fujuannya melalui sarana ini. Setan takkan
mampu mencelakakan kaum mukminin kecuali
dengan izin Allah. Pengecualian ini bertujuan me-
negaskan kebebasan kehendak di segala situasi
janji dan kepastian agar kehendak itu tetap bebas
di balik janji dan kepastian.

Dialah Yang Menjaga dan Melindungi. Dialah
Yang Mahakuat dan Mahaperkasa. Dialah Yang
Maha Mengetahui lagi Maha Memahami. Dialah
Yang Menyaksikan dan Hadir, Yang tiada kegaiban
bagi-Nya. Tiada di alam semesta ini kecuali apa
yang dikehendaki-Nya. Dia berjanji untuk menjaga
kaum mukminin. Ketenangan dan keyakinan apa-
lagi setelah adanya jaminan ini?

Adab Menghadiri Majelis
Kemudian Allah membina oftmg{rang yang ber-

iman dengan adab lain yang merupakan bagian dari
adab pertemuan,

$Fi 4i#, {J k)''L_Wt; ajtqtn
{ii/,f\;,-''*6i;};iJ})1161fri6"V36
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"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan

kepadamu,'Bnlnpang-lapanglah dalam maj elis', ln-
pangkanlah, niscaya Allnh akan memberi kektpangan
untukmu. Dan apabila dikatakan, Berdirilah knmu',
maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
zrang-zrang yang beriman di antaramu dan orang-
orangyang dibni ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Alkh Mahn MmgA,ahui ap a yng lumu knj akan. " (aI-
Mujaadilah:11)

Dari beberapa riwayat yang menegaskan penye.
bab turunnya ayatini, jelaslah adanya hubungan
peristiwa antara ayat ini dengan kaum munafikin.
Sehingga menyebabkan adanya kaitan yang banyak
dalam konteks antaraayat ini dengan ayat-ayat se
belumnya.

Qatadah berkata, 'Ayat itu diturunkan berkaitan
dengan majelis zikir. Jika mereka tengah berada di
majelis lalu melihat orang datang, mereka kikir
untuk berbagi tempat di dekat Rasulullah. Karena
itu, Allah Ta'ala menyuruh mereka bergeser guna
memberi tempat bagi yang lain."

Muqatil bin Hayyan berkata, 'Ayat itu diturun-
kan pada hariJumat Pada saat itu Rasulullah tengah
berada di teras mesjid yang sempit. Beliau biasa
memberikan penghargaan kepada pelaku Peristiwa
Badar, baik dari kalangan Muhajirin maupunAnshar.
Tiba-tiba datanglah sekelompok pelaku Badar, se
dang majelis itu telah dipenuhi orang lain, sehingga
mereka terpaksa duduk dekat Rasulullah. Mereka
memberi salam,'Hai Nabi, semoga Allah melimpah-
kan salam, rahmat, dan keberkahan kepadamu."
Nabi membalas salamnya. Setelah itu, mereka
memberi salam kepada yang lain dan dibalas pula.
Maka, para pelaku Badar terpaksa berdiri menanti
diberi tempat.

Nabi saw. mengetahui alasan mereka tetap ber-
diri sedang yang lain tidak mau bergeser. Nabi saw.

merasa jengah, sehingga beliau berkata kepada
orang Muhajirin danAnsharyang ada di dekatnya,
tetapi bukan pelaku Peristiwa Badar,"Hai Fulan,
bangkiflah! Juga kamu, hai Fulan.' Namun, perintah
itu tetap tidak dapat mendudukkan seluruh pelaku
Peristiwa Badar dari kalangan Muhajirin dan
Anshar. Perintah Nabi saw. menyinggung orang
yang disuruh berdiri dari tempat duduknya. Beliau
melihat keengganan mereka dari wajahnya.

Maka, kaum munafikin berkata, "Bukankah kalian
mengatakan bahwa sahabat kalian ini bersikap adil
di antara manusia? Demi Allah, kami melihatnya
tidak berlaku terhadap orang yang disuruh berdiri.
Ada sekelompok orang yang telah duduk di dekat-
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nya dan ingin berdekatan dengan nabinya, tetapi dia
menyuruhnya berdiri seraya mempersilakan duduk
di dekatnya kepada orang yang datang terlambat.'

Kami menerima keterangan bahwa saat itu beliau
bersabda,'Semoga Allnh melimpahkan rahm"at kzpadn

zrang yang memberikan tempat untuk saudaranya.'

Setelah hrun ayat ini, mereka bangkit dengan cepat

seraya memberi tempat bagr yang lain. Ayat di atas

diturunkan pada hari Jumat."
Jika riwayat di atas sahih, ia tetap tidak berten-

tangan dengan hadits-hadits lain yang melarang
seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tem-
pabrya agar dia dapat duduk di sana. Dalam Shnhi-
haindlkatakan,"Seseorangtidakbolehmenyrruh
orang lain bangkit dari tempatnya,lalu dia duduk
di sana. Namun, hendaklah kalian bergeser dan
memberi tempat bagi yang lain."

Jusa tidak bertentangan dengan pentingnya
memberi tempat kepada orang yang datang pada

tempatyang ditujunya. Karena itu, sebenarnya dia
tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang lain
demi memperoleh tempat di depan.

Ayat di atas hanya menganjurkan supaya mem-
beri tempat kepada orang yang datang. Juga meng-
anjurkan agar menaati perintah, jika orang yang
duduk diminta beranjak, yaitu perintah yang datang

dari pemimpin yang bertanggung jawab dalam
mengahrr jamaah, bukan perintah dari orang yang
baru datang.

Tujuan anjuran ialah untuk menciptakan kela-
pangan hati sebelum kelapangan tempat" Jikakalbu
telah terbuka, orang pun akan murah hati, toleran,
dan menyambut saudaranya yang datang dengan
cinta dan toleransi. lalu, dia memberikan tempat ke
padanya dengan suka rela dan rasa senang. Namun,
jika pemimpin memiliki pertimbangan yang me-
nuntut pengosongan tempat, maka perintahnya
wajib diindahkan dengan kepatuhan jiwa, kerelaan
hati, dan rasa senang. Tetapi, kaidah-kaidah umum
tetap harus dijaga, seperti tidak melangkahi pundak

orang lain. Ayat itu menggambarkan kemurahan
dan keterahran dalam Islam serta keharusan men-
jaga etika dalam segala hal.

Tatkala menetapkan suatu kewajiban, Al-Qur'an
menyentuh perasaan dengan menjanjikan kela-
pangan bagi orang yang memberikan kelapangan
kepada orang lain,

"...Berlnpang-lnpanglnh dnltm maj elis, Lapangknnlah,

niscaya Allnh aknn memberi lcelapangan untukmu...."

Juga menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi

orang yang menaati perintah berdiri dari tempatnya
dan mengosongkannya bagi orang lain melalui ayaf

"...Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah knmu!', maka

berdirilnh, niscaya Allnh aknn meninggiknn zrang zrang

yang bnirutn di antaramu dnn orang-orang yang diberi

ilrnu pengetahuan bebnapa derajat.... "
,

Itulah balasan atas ketawadhuan dan kepatuh-
annya terhadap perintah berdiri.

Konteks di atas ialah konteks kedekatan dengan
Rasulullah guna menerima ilmu di majelisnya. Ayat
di atas mengajarkan kepada mereka bahwa keiman-
anlah yang mendorong mereka berlapang dada dan
menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa, lalu
dia bermurah hati dan taat. Kemudian iman dan
ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat
yang tinggi di sisi Allah. Derajat ini merupakan im-
balan atas tempatyang diberikannya dengan suka
hati dan atas kepatuhan kepada perintah Rasu-

lullah.'

".. All"ah Mahn Mengetahui apa yang knmu lurj aknn. "
(al-Mujaadilah: 11)

Dia memberikan balasan berdasarkan ilmu dan
pengetahuan akan hakikat perbuatanmu dan atas

motivasi yang ada di balik perbuatan itu.
Demikianlah Al-Qur'an menangani pembinaan

dan pendidikan jiwa agar toleran, pemurah, dan
patuh melalui gaya bahasa yang menyentuh dan
mengiming-iming. Agama bukanlah sekumpulan
tugas yang verbalistik, tetapi tugas itu bertran-
formasi ke dalam rasa dan kepekaan dalam kalbu.

Demikian pulaAl-Qur'an mengajari mereka etika
lainnya tentang pergaulan dengan Rasulullah. Mereka
berlomba-lomba untuk dapat berdialog empat mata
dengan Rasulullah mengenai persoalannya semata
untuk mendapat pengarahan dan pandangannya.
Atau, supaya dia semata yang menyimak tuturan
beliau tanpa mempedulikan kepentingan sosial
Rasulullah sendiri. Juga tanpa menghargai nilai
waktunya dengan hanya berdialog empat mata;
bahwa dialog itu hanya dilakukan untuk perkara
yang sangat penting.

I-alu Allah hendak memberitahukan konsepkon-
sep ini kepada mereka dengan menetapkan suatu

beban materil bagi orang yang ingin berdialog de-

ngan Rasulullah secara empat mata. Karena, hal ihl
akan menyita waklunya yang juga merupakan hak
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orang lain. Beban materil itu berbentuk sedekah
yang diberikan kepada beliau untuk orang miskin
sebelum melakukan dialog empat mata,

{;e a i +V * ii;i'F ;lr;6 ii Vti.

v;:*xiguciuv"itt;Kb,sf 'v*
"Hai orang- orang y ang b eriman, apabila knmu meng-

adakan pembicaraan khusus dengan Rnsul, hendaklnh
kamu mengeluarkan sedeknh (kepada orang miskin)
sebelum pembicaraan itu. Yang dtmikian itu adalah
lebih baik bagimu dan lebih bersih.Jika knmu tiada
memperoleh (yang akan disedekahknn), maka sesung-

guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya-
y ang. " (al-Mujaadilah : 12)

Ayat di atas dilaksanakan oleh Imam Ali. Me-
nurut sebuah riwayat, dia memiliki uang dinar.
Kemudian dia menukarkannya menjadi beberapa
dirham. Setiap kali hendak berdialog empat mata
dengan Rasulullah untuk suatu urusan, dia ber-
sedekah satu dirham.

Namun, hal itu menyulitkan kaum muslimin dan
Allah mengetahui kesuiitan mereka. Tbtapi, perin-
tah bersedekah ini telah mencapai tujuannya, yaitu
memberitahukan kepada umat akan pentingnya
waktu dialog empat mata yang mereka hrntut.
Maka, Allah meringankannya dengan melenyap
kan beban ini. lalu, mengarahkan mereka supaya
melakukan aneka ibadah dan ketaatan guna mem-
perbaiki kalbu,

'Gr*4tgZ;;Kcai.6,Viiit{A;
'Jtlrri"uf; '"f1il j;rTrltasi$St{4*"\+6u

Ss|:su-,4:"tvh;"
'Apaknh kamu takut akan (menjadi mirkin) karena
kamu memberiknn sedekah sebelum pembicaraan de-
ngan Rasul.Jikn kamu tinda mem.pnbuatnya dnn Allnh
telnh memberi tobat kepadamu, m.alm diriknnlnh sh"al"at,

tunaikanlah lakat, dan taatlah kepada Allah dan
Rnsul-Nya. Alkh Maln Mengetahui apa yang knmu
kerj akan." (al-Mujaadilah: 13)

Dari kedua ayat itu dan dari beberapa riwayat
yang menceritakan sebab turunnya ayat, kita me-
nemukan satu dari sekian jenis upaya kependidikan
guna menyiapkan masyarakat muslim, baik anak-

anak maupun dewasa, dalam aspek perasaan dan
perilaku.

Larangan Berteman dengan Pihak
yang Memusuhi Islam

Konteks ayat kembali ke cerita tentang kaum
munafikin yang bermitra dengan kaum Yahudi.
Maka, digambarkanlah beberapa perilaku dan
sikap mereka. Allah mengancam akan menelan-
jangi mereka, memberi mereka tempat kembaii
yang buruk, dan dimenangkannya dakwah Islam
dan para pelakunya atas segala muslihat mereka,

'Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang men-
jadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai

teman. Aang-mang itu buknn dari golnngan knmu dan
bukan (puk) dnri gohngan merekn. Dan, merekn ber-

sumpah untuk menguatknn kebohnngan, sedang mtrekn
mengetahui. Allnh telnh mtnyedialwn bagi mnekn aab
yang sangat keras, sesunguhnya amnt burukl"ah apa
yang telnh merela lcerjakan. Mnekn menjadiknn sum-
pahtumpah muekn sebagai perisai, lnlu muekn halangi
(manusia) dari jalan Allah. Karerut itu, merekn men-

dnpat aznb yangmenghinnknn. Harta bendn dan anak-
anak merelw tiada berguna sedikit pun (untuk meno-

long) merekn dari azab Allah. Merekn itulnhpmghuni
nerela, merelw kekal di dnkmnya. (Ingatl"ah) hnri (ke-

tika) merela semua dibangkitkan Allah, lnlu merelat

bersumpah kepad"a-Nya (bahwa mnekn buknn orang
musyrik) s ebagaimana mere kn bersumpah kepadamu.
Dan, mueka menyangkn bahwa sesungguhnya mereka

akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah bahua

A
\fv
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sesunryhny a mereknlah zrang- zrang pendusta. Setan

telah mmgpasai merekn Lalu meniadikan merekn lupa

mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ke-

tahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah
golongan y ang merugi." (al-Mujaadilah : 14- 19)

Ini adalah serangan yang hebat atas kaum mu-

nafikin yang bermitra dengan kaum yang dimurkai
Allah, yaitu kaum Yahudi. Ayat menunjukkan bahwa

mereka menaruh perhatian dalam memperdaya
kaum muslimin dan dalam berkonspirasi dengan

musuh mereka yang paling sengit. Juga menun-
jukkan bahwa kekuatan Islam kini benar-benar
besar hingga ditakuti kaum munafikin. Sehingga,

memaksa mereka untuk mengucapkan sumpah
palsu dan mengelak melakukan konspirasi, sedang

mereka sendiri menyadari dirinya melakukan sum-

pah palsu. Sumpahnya itu dimaksudkan untuk me
lindungi diri dari hukuman sebagai akibat dari ter-

bongkarnya rencana jahat mereka. 'Mereka men-

jadiknn sum.pah+umpah mnelm sebagai p nisai'l yakni
pelindung. Karena ifu, mereka terus merancang
kejahatan guna menghalang-halangi manusia dari
jatan Allah.

Melalui ayat ini, Allah mengancam mereka ber-

kali-kali,

' All.ah telnh mmy ediakan bagi muekn azpb l ang sangat

keras, sesungulhnya amat buruklah apa yang telah

merela knj aknn. Merekn. mmj adilun sumpah- suntpah

mneka menjadi perisai,lalu mnekn hnlangi manusia

d.ari jalnn Allnh. Knrenn itu, merekn mendapat azpb

yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak
'mmka 

tiada berguna sedikit pun (untuk menolong)

mnelu dari azab Altnh. Mnela itulnh penghuni rtnekn,

mnela kel<nl di dntamny a. " (al-Mujaadilah : l5 -17)

Allah melukiskan keadaan mereka pada hari
Kiamat, yaitu saat mereka berada dalam situasi
yang hina dan nista,

'(Ingatlah) hnri (ketika) mnela semtta dibangkitlan
Allnh, lalu merekn b er sumpah kep ada- Ny a (bahw a

mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka

b n sump ah kep a.damu.... "

Ayat ini menegaskan bahwakemunafikan telah
mengakar dalam diri mereka, hingga tetap melekat
pada hari Kiamat, di hadapan Allah Yang Mahaagung,

Yang mengetahui segala rahasia dada dan isi hati,

"...Dan merelu mry angla bahwa sesunggulatya mtrekn

akan memp uoleh suatu (manfaat)...' "

Mereka berpijak pada kehampaan, tidak ber-

sandar pada apa pun, pada sandaran apa pun.

Mereka dirasuki oleh kebohongan yang kokoh
dan mengakar,

"... Ketahuihh bahwa sesungguhnya mereknlah zrang-

orang pmdusla. " (al-Mujaadilah: 18)

Kemudian diterangkanlah mengapa mereka
demikian, yaihr karepa seluruh jiwanya benar-benar

telah dikuasai setad, "lalu menjadikan merekn lupa
mengingat Allni. "Kalbu yang lupa mengingat Allah
akan rusak dan terus berkubang dalam keburukan.

'Mereka itulnh golongan setan.... "

Golongan yang mempersembahkan jiwa dan

raganya hanya untuk setan. Golongan yang berdiri
di bawah panjinya, berbuat atas namanya, dan yang

melaksanakan tujuannya. Itulah keburukan semata
yang berakhir dalam kerugian semata.

"... Ke tahuilah b ahw a s esungguhny a golongan s etan

itulah golongan yang merugx." (al-Mujaadilah: 19)

Itulah serangan yang hebat dan kuat yang se-

laras dengan kejahatan, gangguan, dan fitnah yang

mereka rancang atas kaum muslimin melalui kerja
sama dengan musuh-musuhnya yang lihai dalam

menipu. Namun, kaum muslimin tetap tegar. Allah-

lahyang menangani serangan atas musuh mereka
yang ada dalam selimut.

Tatkala kaum munafk itu memberi perlindung-
an kepada Yahudi karena merasa bahwa Yahudi
merupakan kekuatan yang ditakuti dan dapat di-

harapkan, lalu mereka meminta bantuan dan pan-

dangan dari Yahudi, makaAllah memutuskan hara-

pan mereka dan menegaskan bahwaDiatelah me-

netapkan kehinaan dan kekalahan bagi musuh-
musuh-Nya. Dia telah menetapkan bahwaAllah dan

Rasul-Nyalah yang meraih kemenangan dan ke-

kokohan,

#{.'vc&t-i,'t;;'';ii6-i:uii.iii'y
#"r"nij6\5LV:'\i6f;r)1f ';i4
" S e sunggu hrry a 0 r ang- 0 r ang y ang m m mtang A llnh dnn

Rosul- Nya, merekn termasuk zrang-lrang yang sangat

hina. Allah telah menetapkan, Aku dnn rasul-rasul-

Ku pasti menang.' Sesungguhnya All"ah Mahakuat lagi

Mahnpnkasa. " (al-Mujaadilah: 20-2L)

Ayat ini merupakan ancaman Allah yang benar,

pasti terjadi, dan tidak mungkin dielakkan, meski-
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pun secara lahiriah tampak berlainan dengan janji
yang benar itu.

Yang pasti terjadi ialah bahwa keimanan dan
ketauhidan mengalahkan kekafiran dan kemusyri-
kan. l-alu, keyakinan hanya terfokus bagi Allah di
bumi ini. Kemudian umat manusia merasa mudah
dalam menghadapi kendala kemusyrikan dan wat'
saniah yang menghadang perjalanannya setelah
melalui pergulatan panjang dengan kekafiran, ke-
musyrikan, dan ateisme.

Meskipun dalam suafu periode ateisme atau ke
musyrikan muncul di salah satu wilayah bumi seperti
yang sekarang terjadi dibeberapa negarayang ateis

dan pantheistik, secara umum keyakinan akan ada-

nya Allah tetap dominan dan periode ateisme dan
pantheistik pun menuju kepada kelenyapan sebab
ia tidak layak hidup abadi. Sementara itu, manusia
setiap hari menemukan dalilbaru yang menunjuk-
kan keyakinan akan adanya Allah. Yakni, dalil yang
mengokohkan akidah keimanan dan ketauhidan.

Orang mukmin senantiasa berinteraksi dengan
janji Allah bahwa janji itu merupakan kebenaran
yang realistis. Jika sebuah realitas kecil yang di-
alami generasi tertenfu padawilayah tertenfu ber-
tentangan dengan kebenaran janji, maka realitas
tersebut merupakan kebatilan yang akan segera
sirna, yang keberadaannya dalam suatu periode
untuk suatu hikmah tertentu. Mungkin realitas itu
unfuk memicu dan menggelorakan keimanan atas
perwujudan janji Allah pada waktu yang telah di-
tetapkan.

Pada hari ini manusia melihat berbagai bentuk
serangan mengerikan yang dilancarkan oleh mu-
suh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Misal-
nya, dalam bentuk kekerasan, tekanan, dan ber-
bagai jenis muslihat dalam rentang waktu yang
lama dan salah safu bentuknya berupa agresi dah-

syat terhadap kaum mukminin hingga mereka
tewas, ditawan, disiksa, diembargo, dan dikenai
berbagai jenis penindasan. Namun, keimanan tetap
bercokol dalam kalbu kaum mukminin. Keimanan
inilah yang melindungi mereka dari keruntuhan,
serta memelihara bangsanya dari kehilangan jati
diri, dari kelarutan ke dalam perilaku kaum agresor,

dan dari kehrndukkan kepada kaum tiran yang licik
unhrk menghancurkan dan melulutrlantakkan umat
manusia. Maka, tatkla hal itu terjadi, dia akan men-
jumpai bukti dari kebenaran firmanAllahTa'ala. Dia
akan menjumpainya dalam kenyataan tanpa me-
nunggu lebih lama.

Dalam keadaan apa pun, tidak pernah terbetik di

dalam diri seorang mukmin keraguan bahwa janji

Allah itu merupakan kebenaran yang pasti terjadi
dalam kenyataan. Tidak diragukan bahwa orang-
orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya me-

rupakan orangorang yang terhina. Allah dan RasuL

Nya merupakan pihak yang menang. Hal inilah
yang mesti terja{i dan yang pasti menjadi kenyata-
an, dan kenyataan selain itu tidak akan pernah
terjadi.

Pada akhir surut' r;; kaidah utamayang
dirujuk oleh kaum mukminin atau timbangan cer-

mat yang menilai keimanan seseorang,

i -tjt6*-ii ;iJ ;it 5;-.i6' 4S
&;ia45tiq;rj,?^"1:a;;_,-;;l'1a
b}i++q.Jtt+;t iiGLJ

"t*;t"--$Siiter,r|-'1Yt'rL-,
V;'|ix3'JituUYe!6^ti#-
*:t;a$;iitc-Li't\";lt;a1i'*
"Kamu tidak almn mendapati sesuatu knum yang ber-

iman kepadn Allnh dnn hnri akhirat, saling berkasih

say arry dengan nrang- orang y ang mrnentang Allnh dan

Rasul- Nya, sekalipun zrang-orang itu bapak-bapak,
anak- anak, saudnra-saudnra, atnupun luharga merela.

Mneka itul.ah orang-orang y ang Allnh tekh menannm-

knn fuimannn dnlnm h.ati merekn denganpertolongan

y ang datang daripada- Ny a. D an, dimasukkan- Ny a

mereka ke dalam surga lang mengalir di bawahnya

sungai-sungai, mueka kekal di dnkmnya. Allah ridhn
terhndap maelm dnn mnela pun mnasa puas tnlwlap
Qimpahnn rahmnt) -Nya. Mnela itulnh golnngan Allnh.
Kaahuilnh bahwa s esungguhny a golongan Allnh itulnh
gohngan yang bnuntung." (al-Mujaadilah: 22)

Itulah perbedaan yang telak antara kelompok
Allah dan kelompok setan. Itulah kedudukan akhir
dari barisan yang istimewa, pelepasan dari segala

kendala dan segala daya tarik, dan keterkaitan ke
pada safu-satunya ikatan dengan safu-safunya tali.

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang
bnimnn lepadn All^ah dan hnri akhirat, saling bnknih
say ang dengan orang- lrang y ang mmentang Alkh dnn

R.asul-Nya...."
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Allah tidak menciptakan dua kalbu di dalam diri
seseorang. Manusia tidak dapat menyatukan dua

cinta di dalam satu kalbu: kalbu yang satu mencintai

Allah dan Rasul-Nya dan satu kalbu lagi mencintai
musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam kalbu
hanya ada salah safu dari dua alternatif:beriman atau

tidak beriman. Keduanya tidak akan pernah bersatu.

"... Sektkpun orang-arang itu bapak-bapak, anak-annk,

saudara- saudara, ataupun keluarga merekn .... "

Hubungan darah dan ikatan kekeluargaan ter-
putus pada wilayah keimanan. Hubungan itu dapat

dipelihara, jika di sana tidak ada pertentangan dan
permusuhan di antara dua panji: panji Allah dan
panji setan. Berinteraksi dengan orang tua musyrik
melalui cara yang makruf adalah diperintahkan, jika

di sana tidak ada pertarungan antata kelompok
Allah dan kelompok setan. Namun, jika di sana

muncul pertarungan, perselisihan, pertengkaran,

dan permusuhan, maka terputuslah tali-tali yang

tidak terikat dengan satu-satunya buhul dan satu-

satunyatali.
Abu 'Ubaidah benar-benar telah membunuh

ayahnya dalam Peristiwa Badar. Umar, Hamzah, Ali,
Ubaidah, dan al-Harits benar-benar telah mem-

bunuh kerabatnya dan keluarganya yang kafir.
Mereka melepaskan hubungan darah dan ikatan
keluarga seraya mengingatkan diri kepada tali agama

dan akidah. Inilah puncak pendakian dari gambaran

tentang ikatan dan nilai menurut timbangan Allah.

'...Merelrn itul,ah orang-orang yang Allnh telah mena-

nnmlan luimanan dalam h.ati muekn...."

Keimanan dikokohkan dalam kalbu mereka de
ngan bantuan Allah. Keimanan ditulis dalam dada

mereka dengan sumpah ar-Rahman. Maka, ke-

imanan itu takkan pernah sirna dan luntur; takkan
pernah kabur dan remang-remang.

"...Dia menguatknnnya dengan pertolongan yang
donng dnr ip a.d a- Ny a.... "

Mereka tidak akan memiliki tekad sekuat itu
kecuali karena dorongan spirit dari Allah. Hati
mereka tak mungkin menerbitkan cahaya ini ke-

cuali karena adanya dorongan spirit yang memberi
mereka kekuatan dan cahaya; yang mengantarkan

mereka kepada tujuan dengan sumber kekuatan
dan cahaya.

"... D an dimasukkan - Ny a mer e kn ke dalnm s ur ga y ang

mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka' keknl di
dalnmnya...."

Itulah balasan atas jerih-payah mereka ketika di
dunia saat melepaskan diri dari segala jeratan dan

ikatan. Juga saat melenyapkan segala kepentingan
duniawi dari kalbunya.

"'.Allnh ridh"a tnhndnp merekn dan mnekn pun mcrosa

puas terhndap Ampalnn rahmat) -Ny a.... "

Itulah gambaran yang kemilau, disukai, dan me
nyenangkan. Gambaran yang melukiskan kaum
mukminin tersebut. Mereka berada di atas tempat
yang tinggi lagi mulia; dalam suasana keridhaan
dan kerelaan. Tuhan meridhai mereka dan mereka
pun rela atas pemberian Tuhannya. Mereka telah
memutuskan diri dari segala sesuatu dan meng-
antarkan dirinya kepada Rabbnya. Maka, mereka
diterima dengan kedua tangan-Nya, dilapangkan-
Nya tempat untuk mereka, dan dinyatakan keri-
dhaan-Nya atas mereka. Maka, mereka pun merasa
puas. Jiwa mereka senang dan merasa tenteram
karena kedekatan dan keintiman dengan-Nya.

"...Mereka itulah golongan Allah.... "

Mereka merupakan kelompok-Nya yang ber-
kumpul di bawah panji-Nya, yang bergerak atas

kepemimpinan-Nya, yang mengikuti petunjuk-Nya
yang mewujudkan mantralNya, dan yang berkiprah
di bumi selaras dengan ketetapan dan takdir-Nya.
Berkumpulnya itu sendiri merupakan salah satu

takdir-Nya.

"...1{enhuilnh bahuq sesungguhnya gol"ongan Allnh itu-
lah go longan y ang b er untung. " (al-Muj aadlJLaht 22)

Jika bukan para penolong Allah yang terpilih, lalu

siapakah yang beruntung?
Demikianlah, umat manusia terbagi ke dalam

dua golongan: golongan Allah dan golongan setan.

Juga terbagi ke dalam dua panji: panji kebenaran
dan panji kebatilan.

Jika seseorang termasuk ke dalam golonganAllah,

maka dia berdiri di bawah panji kebenaran. Dia
bersama yang lain berkumpul di bawah panji ini
sebagai saudara seagama. Walaupun warna kulit-
nya berlainan, negerinya berbeda-beda, bangsa dan

sukunya berbeda-beda, namun mereka bertaut
dalam satu ikatan sebagai golongan Allah. Maka,

segala perbedaan pun lenyap di bawah satu panji.

Dan, barangsiapa yang dipalingkan setan, lalu
dia berdiri di bawah kebatilan, maka tiada satu ikat-
an pun yang mengeratkannya, baik berupa ikatan

duniawi, ras, tanah air, warna kulit, bangsa, suku,
dan keluarga.
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Jalinan golongan pertama yang bertumpu pada
jalinan lain menguat erat bersama jalinan lainnya.

Meskipun dalam ayat terdapat isyarat bahwa
dalam kelompok muslim ada orang yang meneguh-
kan ikatannya dengan hubungan darah, kekerabat-
an, kepentingan, dan pertemanan yang dibinakan
ayat ke dalam jiwa, tetapi ayat di atas telah mene-
gakkan timbangan keimanan secara cermat dan
tegas serta memberikan keunggulan yang pasti.
Pada saatbersamzurl ayatifu pun melukiskan gam-

baran implisit tentang adanya komunitas Islam
yang bertawakal, ikhlas, dan sampai kepada ke-
dudukan tersebul

Gambaran ini merupakan penutup yang paling

tepat bagi surah yang dimulai dengan menggam-
barkan perhatian dan pemeliharaan Allah atas umat
ini. Yakni, gambaran perhatian Allah melalui realitas
seorang wanita miskin yang didengarAllah tatkala
dia mengadukan persoalan dirinya dan suaminya
kepada Rasulullah

Penyerahan diri kepada Allah yang memper-
hatikan umat ini dengan gambaran seperti itu me-
rupakan respons alamiah. Keunggulan golongan
Allah atas golongan setan merupakan persoalan
yang selayaknya hanya dimiliki oleh umat yang
dipilih Allah untuk melaksanakan peran di alam
semesta ini. 1
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'Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi, dan Dialah Yang
IMahaperkasa lagr Mahabijaksana. (1) Dialah
yang mengeluarkan orang-orang kafir di
antara Ahli Kitab dari kampung-kampung
mereka pada saat pengusiran kali yang per-
tama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka
akan keluar dan mereka pun yakin bahwa
benteng-benteng mereka akan dapat memper-
tahankan mereka dari (siksaan) Allah. Maka,
Allah mendatangkan kepada mereka (hukum
an) dari arah yang tidak mereka sangka-
sangka. Allah mencampakkan ketakutan ke
dalam hati mereka. Mereka memusnahkan
rumah-rumah mereka dengan tangan mereka
sendiri dan tangan orang-or:rng yang beriman.
Maka" ambillah (kejadian itu) untuk menjadi
pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai
pandangan. (2)Jika ddallah karena Allah telah
menetapkan pengusiran terhadap mereka,
benar-bena^rAllah mengazab mereka di dunia-
Dan, bagi mereka di akhirat azab neraka- (3)

Yang demikian itu adalah karena sesungguh-
nya mereka menentang Allah dan rasul-Nya.
Barangsiapa menentang Allah, maka sesung-
guhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (4)

Apa saja ya.ng kamu tebang dari pohon kurma

(milik orang-orang kafir) atau yang kamu biar-
kan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka
(semua itu) adalah dengan izin Allah, dan
karena Dia hendak memberikan kehinaan
kepada orang-orang yang fasik. (5) Dan, apa
saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Atlah
kepada rasul-Nya1(dari harta benda) mereka,
maka untuk mendapatkan itu kamu tidak
mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula)
seekor unta pun, tetapi Allah yang memberi-
kan kekuasaan kepada rasul-Nya terhadap
siapa yang dikehendaki-Nya- Allah lMahakuasa
atas segala sesuafir. (6) Apa saja harta r.unpas.m
(fai-i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya,
yang berasal dari penduduk kota-kota, maka
adalah untuk Allalr, Rasul, kerabat Rasul, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta
ihr jangan hanya beredar di antara oriang-orang
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan
Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan,
apa yang dilarangnya bagimu, maka tirgg.l-
kanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Se-
sungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
(Z) 0"Sr) bagr para fuqara yang berhijrah yang
diusir dari kampung halaman dan dari harta
benda mereka (karena) mencari karunia dari
Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka me-
nolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah
orang-orang yang benar.(8) Dan orang-orang
yangtelah menempati kota lVladinah dan telah
beriman (Attshax) sebelum (kedatangan) mereka
(Muhajirin), mereka mencintai orang yang
berhijrah kepada mereka. Dan, mereka tiada
menaruh keinginan dalam hati mereka ter-
hadap apa-apa yang diberikan kepada orang
Muhajirin, dan mereka mengutamakan (orang-
orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri.
Sekalipun mereka memerlukan (apa yang
mereka berikan itu). Dan, siapa yang di-
pelihara dari kekikiran dirinya" mereka itulah
orang-orang yang beruntung. (9) Dan orang-
orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin
dan Anshar), mereka berdoar'Ya Ttrhan kami,
beri ampunlah kami dan saudara-saudarakami
yang telah beriman lebih dahulu dari hd,
dan janganlah Engkau membiarkan ke-
dengkian dalam hati kami terhadap orang-
orang yang beriman. Ya Thhan kami, se-
sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi
Maha Penyayang.' (10) Apakah kamu tiada
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memperhatikan orang-orang munafik yang
berkata kepada saudara-saudara mereka yang
kafir di antara Ahli Kitab,'Sesungguhnyaiika
kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar
bersama kamu, dan kami selama-lamanya
tidak akan patuh kepada siapa pun untuk
(menyusahkan) kamu. Dan, jika kamu di-
perangl, pasti kami akan membantu kamu.'
Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya
mereka benar-benar pendusta- (11) Sesungguh-
nya jika mereka diusir, orang-orang muna.fik
itu tiada akan ke luar bersama mereka. Dan,
sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya
mereka tiada akan menolongnya. Sesungguh-
nyajika mereka menolongnyq niscaya mereka
akan berpaling lari ke belakang, kemudian
mereka tiada akan mendapat pertolongan. (12)

Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih
ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu
karena mereka adalah kaum yang tiada me-
ngerti. (13) Mereka tiada akan memerangi
kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali
dalam kampung-kampung yang berbenteng
atau di balik tembok. Permusuhan antara
sesama mereka adalah sangat hebal Kamu
kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka
berpecah-belah. Yang demikian itu karena
sesungguhnya mereka adalah kaum yangtidak
mengerti. (14) (Mereka adalah) seperti or:rng-
orang Yahudi yang belum lama sebelum
mereka telah merasai akibat buruk dari per-
buatan mereka dan bagi mereka azab yang
pedih. (15) (Bujukan orang-orang munafik itu
adalah) seperti (bujukan) setan ketika dia
berkata kepada manusia, 'Kafirlah kamu.'
Maka, tatkala manusia itu telah ka^fir, ia ber-
kata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari
kamu karena sesungguhnya aku takut kepada
Allah, Ttrhan semesta alam.' (16) Maka adalah
kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya
keduanya (masuk) ke daJam neraka' mereka
kekal di dalamnya. Demikianlah balasan
orang-orang yang zalim. (17) [Iai orang-orang
yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa
yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. (18) Janganlah kamu
seperti orang-orang yang lupa kepada Allah'
lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada

diri mereka sendirl Mereka itulah orang-orang
yangfasilc (19) Tiada sama penghunipenghuni
neraka dengan penghuni-penghuni surga'
penghunipenghuni surga itulah or:rng-orang
yangberuntung. (20) Kalau Kami menurunkan
Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti
kamu akan melihatnya tunduk terpecah-belah
disebabkan takut kepada Allah. Dar5 perum-
pam: m-perumpamaan itu Kami buat untuk
manusia supaya mereka berpikir. (21) Dialah
Allah Yang tiada Ttrhan (yattg berhak di-
sembah) selain Dia. Yang Mengetahui yang
gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pe-

murah lagi Maha Penyayang. (22) Dialah Allah
Yang tiada Thhan (y"ttg berhak disembah)
selain Dia. Raja Yang Mahasuci, Yang Maha
sejahterao Yang Menganugerahkan keamanan,
Yang Maha Memeliharan Yang Mahaperkasan
Yang Mahakuasan Yang Maha Memiliki Segala
Keagungan. Mahasuci Allah dari apa yang
mereka persekutukan. (23) Dialah Allah Yang
Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Mem-
bentuk Ropq Yang Mempunyai Nama-Nama
Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa
yang ada di langit dan di bumi. Dan, Dialah
Allah Yang IVlahaperkasa lagi lVlahabijaksana."
(24)

Pengantar
Surah ini turun berkenaan dengan kasus bani

Nadhir (suatu kabilah dan perkampungan dari
kaum Yahudi) pada tahun keempat dari Hijriyah.
Surah ini menggarnbarkan bagaimana kejadian dan

kasus ihr terjadi? Kenapa terjadi? Dan, apa akibabrya
dan pengaruhnya terhadap sistem dan penataan

komunitas masyarakat Islam?

Surah ini meriwayatkan kejadian dan kasus itu
dengan caraAl-Qur'an sendiri. Dan, ia mengomen-
tari kejadian-kejadian dan penataan-penataan dalam
mendidik jamaah dengan pendidikan yang hidup
bersama dan menyertai kasus-kasus, pengarahan-
pengarahan, dan komentar-komentar.

Sebelum kami. memaparkan nash-nash Al-

Qur'an dalam surah ini, ada baiknya kami me-

maparkan terlebih dahulu apa yang disebutkan
dalam riwayat-riwayat tentang kejadian yang karena
sebabnya surah ini turun, agar kita dapat me-

nyaksikan keistimewaan pemaparan Al-Qur'an dan
jangkauannya yang jauh di balik kejadian-kejadian
di mana nash-nash Al-Qur'an turun berkenaan de-

ngannya. Sehingga, teksteks Al-Qur'an itu meliputi
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segala aspek-aspek kejadian dan berkembang hingga
ke baliknya dan sekitarnya dalam ruang-ruang yang
lebih luas dan lebih meliputi dari aspek-aspek ke
jadian yang terbatas dengan waktu dan tempat.

Perang bani Nadhir terjadi pada awal-awal tahun
keempat Hijriyah setelah Perang Uhud dan se-

belum Perang Ahzab. Di antara riwayat yang me
nyebutkan tentang bani Nadhir ini bahwa Rasu-
lullah mendatangi mereka bersama sepuluh orang
pembesar sahabat di antaranya Abu Bakar, Umar,
dan Ali ke tempat tinggal mereka. Rasulullah me
minta mereka untuk ikut serta menanggung pem-
bayaran diyah dua orangyang terbunuh sesuai de
ngan isi perjanjian yang ditandatangani antara Rasu-

lullah dengan mereka, ketika pertama kali Rasu-
lullah sampai dalam hijrah di Madinah dan ber-
mukim di sana.

Setelah Rasulullah tiba di tempat bani Nadhir,
me-reka menyambutnya dengan gembira dan de
ngan sambutan yang baik serta mereka berjanji
untuk menunaikan tanggungan mereka. Mereka
berkata, 'Ya, Abul Qasim, kami akan memberikan
kepada Anda sesuai yang Anda sukai dari per-
mintaan bantuan yang Anda inginkan."

Kemudian beberapa orang menyendiri dan
mengafur strategi guna membunuh Rasulullah dan
para sahabat yang datang bersama beliau. Rasu-
lullah dan para sahabat pada saat itu sedang duduk
di salah satu dinding rumah mereka. Mereka ber-
kata kepada sebagian yang lain,

"Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan
kesempatan lagi seperti saat ini. Jadi, siapa di antara
kalian yang berani naik ke atas rumah dan men-
jahrhkan batu besar ke atas mereka sehingga kita
dapat terbebas darinya?" Maka, bangkitlah untuk
melaksanakan misi kotor itu Amru binJahasy bin
Ka'ab, dia berkata,"'Aku sanggup melakukan itu."
Kemudian naiklah dia untuk menimpakan batu
besar dari atas sebagaimana yang mereka nyatakan.

Kemudian Rasulullah mendapat ilham tentang
makar mereka ini. Maka, beliau pun bangun ter-
gesa-gesa seolah-olah ada kebutuhan mendesak.
Namun, setelah menunggu para sahabatyang ber-
sama beliau bertanya-tanya. Maka, mereka pun
keluar dari perkampungan bani Nadhiritu mencari-
cari beliau namun beliau telah bergegas pulang ke
Madinah.

Rasulullah memerintahkan sahabat agar bersiap

siap untuk memerangi bani Nadhir karena peng-
khianatan mereka telah nyata dan mereka telah
membatalkan ikatan perjanjian damai antara mereka
dengan Rasulullah. Sebelum peristiwa ini, sebenar-
nya Ka'ab ibnul-Asyraf dari bani Nadhirtelah meng-
hina Rasulullah dan menghasut musuh-musuh untuk
menyerang beliau dpn orang{rang yang beriman.
Disebutkan bahwa Ka'ab dan sekelompok orang
dari bani Nadhir ini berangkat menuju ke Mekah
unfukberkonspirasi dan bersekutu dengan orang-
orang kafir Quraisy. Mereka sepakat berbuat
makar, tipu daya, dan bergabung bersama-sama
memusuhi Rasulullah walaupun mereka telah
mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah.
Akhirnya, Rasulullah mengizinkan Muhammad bin
Maslamah untuk membunuh Ka'ab ibnul-Asyraf
dan dia benar-benar membunuhnya.

Setelah pengkhianatan dan usaha pembunuhan
terhadap Rasulullah dalam kampung bani Nadhir
ihr, maka mau tidak mau ikatan perjanjian damai ter-
putus dengan mereka, sesuai dengan kaidah Islam,

'Jila knmu khnwatir aknn (trjadinya) pengkhianntan

dari suatu golongan, mnlw kcmbaliknnlnh perjanjian
itu fupada mnekn dzngan mra yangjujur. Sesungguh-

nya Allah tidak menyukni orang-orang yang ber-

khianat." (d-Anfad: 58)

Maka, Rasulullah memobitsasi pasukan dan me
ngepung perkampungan bani Nadhir dan memberi-
kan tenggang waktu selama tiga hari (dan ada yang
berkata sepuluh hari) dengan ancannn agar men-
jauh dari Madinah dan pergi meninggalkan per-
kampungan mereka yang ada di sekitar Madinah
dengan membawa serta harta benda mereka. Dan,
mereka boleh menyuruh orang-orang yang me-
wakili mereka unhrk mengurusi kebun-kebun dan
sawah ladang mereka. Namun, orang-orang mu-
nafik di Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay
bin Salul mengutus kepada mereka utusan dengan
pesan agar mereka menolak ldausul perjanjian itu
dan menyemangati mereka untuk melawan dan
bertahan. Di antara isi pesannya berbunyi, "Agar
mereka tetap bertahan karena kami (Abdullah bin
Ubay bin Salul beserta pengikutnya)"tidak akan
menyerahkan kalian begitu saja kepada Muham-
mad. Bila kalian perang, maka kami akan berada di
pihak kalian. Dan, bila kalian diusir, maka kami pun
akan ikut bersama kalian."

Dalam hal ini, Allah berfirman,

'Apalilh knmu tiada mempnhntilan nrang-zrang mu-
nafik yang berknn kepada saudara-saudara mneka
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yang kafir di antara Ahli Kitab, 'Sesungguhnya iika'ktiu 
diusir, niscaya knmi pun akan ktluar bersama

kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh

kepadn siapa pun untuk (menyusahkan) knmu.Jika
kamu diperangi, pasti knmi aknn membantu kamu.'
Allnh mmyaksilmn bahwa sesungguhnya mnelm bennr-

bmnr pmdusta. Sesungguhnyaiikn merekn diusir, orang

oran[ munafik itu tiad.a akan lceluar bnsama merelw.

D an, sesunggahnya j ika mnelca dipnangi, niscay a mtrekn

tiada akan menolongnya. Saunguhnya jikn mereka

menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari fu
belnknng leemudian merela tiada aknn mendapat per -

tolongan. Sesungguhnya kamu dnlnm hnti mneka I'ebih

ditakuti daripada AIkh. Yang demikian itu karena

mne kn adnt"ah knum y ang tiadn mengnti. Muela tiadn

aknn memerangt kamu dalnm luadaan bersatu padu,

tu cuali dnlnm knmpung-lmmpung yarry bnbmteng atau

di batik tembok. Pnmusuhan antara sesanxa mereka

adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu

sedang hnti mereka bnpecah-belnh. Yang demikian itu
knreia sesungguhnya mnela adal.ah knum yang tiada

berakal."" (al-Hasyr: 11-14)

Maka, berlindunglah orang-orang Yahudi itu
dalam benteng-benteng mereka. lalu Rasulullah
memerintahkan untuk memotong pohon-pohon

kurma mereka dan membakarnya. Maka, mereka
pun berseru,'Wahai Muhammad, kamu telah me-

larang berbuat kerusakan dan mencela orang yang

melakukannya. lantas bagaimana dengan me
motong pohon-pohon kurma dan membakarnya?"
Dalam menjawab seruan mereka, Allah menurun-
kan ayat,

"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik
orang-orang knfir) atau yang kamu biarkan (tumbuh)

berdiri di atas polaknya, malu (semua itu) adal"ah dr
ngan iain Allah, dan lmrena Dia hmdak memberiknn

tuhlnnan tcepada orang- orang y angfasik " (al-Hasyr:
5)

Setelah pengepungan selama dua puluh enam

hari, orang-orang Yahudi pun berpufus asa dari ke-
jujuran janji orang{rang munafik terhadap mereka
dan Allah mengembuskan sikap takut dan perasaan

was-was kepada hati kaum bani Nadhir. Maka,
mereka pun menyerah tanpa perang dan pem-

bunuhan. Mereka memohon kepada Rasulullah
agar mengusir mereka saja dan tidak menum-
pahkan darah merek4 dengan syarat mereka boleh
membawa harta benda yang dapat dipikul oleh onta

kecuali senjata. Rasulullah menyetujuinya.
Maka, mereka pun membawa harta benda yang

dapat dibawa oleh unta mereka, sampai-sampai ada

orang yang meruntuhkan rumahnya dan meng-

ambil pintunya untuk dinaikkan ke atas punggung

unta. Mereka sengaja menghancurkannya agar

tidakbisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan,

sebelumnya kaum muslimin juga telah menghan-

curkan sebagianpangunan mereka yang dijadikan
tempat perlindungan pada hari-hari pengepungan.

Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah ini,

"Dialah yang mengeluarkan lrang-orang kafir di
antara Alrli Kitab dari kampung-kampung mereka

padn saat pengusiran knli yangpntama. Kamu tiada

mmy angkn bahwa mnela alan keluar dnn mnelu pun

y akin bahwa bmtmg-bmteng mneka alwn dapat mem-

putnhnnlwnmnekn dnri (siksaan) Allnh. Malu, Allnh
mendnnngknn kepada merekn (hukuman) dari arah

yang tidak mereka sangka-sangka. Dan, Allah men-

campaklmn leetakutan ke dnlam hnti merekn. Merelw

memusnahknn rumah-rumah mereka mneka dengan

tangan mneka sendiri dan tangan rrang-lrang yang
baiman. Malm, ambillah (lcj adian itu) untuk meniadi

p elaj aran, ha.i orang- orang y ang mempuny ai pandang-

an. Dan, jilm tidnkkh lmrena Allnh telnh menetapknn

pengusiran terhndap merekn, benar-benar Allnh meng-

azpb mrekn di dunia. Dan, bagi mnelm di akhirat azab

nnaka. Yang dnnikian itu adnlnh lmrmn sesungguhnya

mereka menentang Allnh dan rasul-Nya. Barangsiapa

menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat

lsras hukuman- Ny a."" (al-Hasyr: 2-4)

Di antara nlereka ada yang menuju daerah

I{haibar dan daerah Syam. Di antara pembesar
mereka yang menuju Ktraibar adalah Salam bin Abil
Haqiq, Kinanah ibnur-Rabi'bin Abil Haqiq, dan

Huyay bin Akhthab. Mereka ini adalah orangorang
yang telah mempropaganda kaum kafir Quraisy
dan kaum Ghathafan dalam Perang Ahzab 0ihat
tafsir surah al-Atzab). Dan, sebagian dari mereka
disebut-kan dalam peristiwa penaklukkan Ktraibar

0ihattafsir surah al Fat-h).

Harta benda bani Nadhir adalah hartafa'iyang
murni milikAllah dan Rasulullah serta kaum mus-

limin tanpa mengeluarkan tenaga unfuk berperang

dengan kuda ataupun unta. Maka, Rasulullah pun
membagikannya kepada kaum Muhajirin secara
khusus tanpa membagikannya kepada kaumAnshar.

Hal itu disebabkan kaum Muhajirin tidak memiliki
harta benda apa pun setelah mereka meninggal-
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kannya di Mekah dan mereka relamelepaskannya
karena ingin menjaga akidah mereka. Dan, kaum
Anshar pun telah menerima dan menyambut me-
reka dengan memberikan tempat tinggal dan ber-
sekufu dalam harta benda mereka dengan peraszum
yang sangat tinggi, persaudaraan yang jujur, dan
pengutamaan (iihar) yarg menakjubkan.

Karenanya, ketika tiba peluang dan kesempatan
yang luas ini, maka Rasulullah segera menegakkan
norma-norma alami dalam masyarakat islami, agar
orang{rang yang fukir memiliki harta yang khusus.
Juga agar harta bendaitu tidakberedar hanya pada

komunitas orang{rang yang kaya saja. Rasulullah
tidak memberikannya kepada orangorang Anshar,
kecuali hanya dua orang fakiryang karena kefakir-
annya berhak menerimanya.

Maka, timbullah desasdesus berkenaan dengan
pembagian harta peninggalan bani Nadhir ini (dan
pendapat yang kuat menyebutkan bahwa sesung-
guhnya mereka adalah orangorang munafik). Maka,
Allah pun berfirman,

"Apa saja hnrta rampasan (fai-i) yang dibnikan Allah
lupada rasul-Nya (dari lmrta bend,a) merekn, maka
untuk men"d"apatkan itu knmu tidnk mmguahknn seekor

kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun. Titapi,
Allnh yang menniniknn knkuasaan lupada rasul-Nya
terhadap siapa yang dileehendaki-Nya. Dan, Allah
Mahnkuasa atas segala sesuatu."" (al-Hasyr: 6)

Rasulullah bersabda kepada orangorang Anshar,

lilw lalian mau, knkan s aling membagi dmgan zrang-
orangMuhnjirin dalam hrtrta bendn dnn rumnh-rumnh
kalian serta kalian berserikat pula dengan mereka
dnlnm pembagian hnrta rampasan ini. Dan biln lwlian
mau, h.arta bm"dn d^an rumah-rumah knlian utuh men-
jadi milik knlian sepenuhnya, dnn kalian tidak men-
dnpatknn apa-apa dari harta rampasan."

Maka, orang-orang Anshar berkata, "Bahkan,
kand saling membagi dengan orang-orang Muha-
jirin dalam harta benda dan rumah-rumah kami.
Dan, kami lebih mengutamakan mereka dalam
harta rampasan, dan kami tidak berserikat dengan
mereka dalam pembagian harta rampasan itu."

Dalam hal iniAllah berfirman,

"Uuga) bagi parafuqara lang berhijrah yang diusir
dari kampung halaman dan dari harta benda mereka
(karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-
(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya.
Mereka itulah orang-lrangyang benar. Dan, zrang-
orangyang telah menempati kota Madinah dan telah

beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka
(Mu haj ir in), me r e ka men c intai o r ang y ang b er hij r a h
kepada mereka. Dan, mereka tiada menaruh ke-
inginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang
diberikan kepada orang Muhajirin, dan mereka
mengut amakan (or ang- orang Muhai ir in), atas dir i
mereka sendiri. Seka/ipun mereka memerlukan (apa

y ang me r e ka b e r i kan i tu ). D an, s i ap a y ang dip e li hara
dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-zrang
yang beruntung." (al-Hasyr: 8-9)

Itulah kejadiun r-* f.*:r-u" surah ini turun,
teksteks berhubungan dengannya. Bahkan, hingga
penufup surah di mana redaksi mengarahkan seru-
annya kepada orang{rang beriman yang menyaksi-
kan kejadian itu dan orangorang yang mengetahui-
nya setelah itu. Itulah salah satu metodeAl-Qur'an
dalam mendidik jiwa.liwa dengan kejadian-kejadian
dan dengan komentar atasnya serta mengaitkannya
dengan hakikat-hakikat yang agung.

Kemudian sentuhan terakhir dalam surah me-
nyebutkan tentang sifat-sifatAllah. Dialah yang me
manggil orang-orangyang beriman dan menyeru-
kan mereka dengan seruan Al-Qur'an ini. Sifat-sifat
mereka memiliki pengaruh dan bekasnya dalam
alam semesta dan atas dasarpandangan tentang ha-
kikabrya, iman yang sadar, tercerahkan, dan cerdas.

Surah ini diawali dan diakhiri dengantasbih dan
menyucikan Allah y ang memiliki seluruh apa yang
ada di langit dan di bumi. Dia Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana. Sehing ga, antar a permulaan dan
penutupan surah ini sangat serasi dengan tema surah
dan dengan seruan kepada orang-orang yang ber-
iman agar bertakwa, khusyr, dan berpikir dalam pe
ngelolaan dan pengaturan Allah Yang Mahabijak-
sana.

Sekarang mari kita bersama menelusuri teks-
teks Al-Qur'an. Pasti kita menyaksikan bagaimana
ia menggambarkan kejadian-kejadian dan bagai-
mana ia mendidik jiwa-jiwa dengan kejadian-ke-
jadian.

Pengusiran Kaum Yahudi dari Madinah

;{af,i:,';r3$av1o-3AiJ)ib:&
A
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'Butrubih lupadnAlkh apayanga.d.a di lnngit dnn apa

yang ada di bumi, dan Dialah Yang Mahaperknsa l.agi

Mahnbij a lrs ana. " (al-Has.fr: 1 )

Dengan hakikat yang terjadi dan terdapat dalam

alam semesta ini, yaitu hakikatbertasbihnya segala

sesuatu yang ada di langit dan di bumi kepada Allah
serta semua menghadap kepada-Nya dengan pe-

nlrrcian dan pengagungan, maka surah ini dibuka
dan diawali. Surah mengisahkan pengusiran Allah
terhadap orangorang kafir dari golongan Ahli Kitab
dari perkampungan dan rumah-rumah mereka. Ke
mudian Dia menganugerahkannya kepada orang-

orang beriman yang bertasbih kepada-Nya dengan
pujian dan yang mengagungkan-Nya dengan narna-

nama-Nya yang indah (asmaul husna).

". . . Dialah Yang Mahnp erkasa lngi Mahabij aksana. "
(al-Hasyr: 1)

Dia Mahakuat dan Mahakuasa menolong para

wali-Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya.
Dan, Dia Mahabijaksana dalam pengaturan dan

takdir-Nya.

Kemudian redaksi ;;;*-,.ahkan tentang
berita kejadian yang karenanya surah ini turun,

ti,- u:',!Si,Y, AW't-$i d e i'i i
;ur1,{ir:JJT,*ry.,iu5v$ii't
s:i;TUz,llUx&tv$'t'di;,b
', >,A\ u 

"1., 
X&t ; :"i?.4tli b$ e

4x'\6J:Sii+i5:r\J.i,r"t#;('
$,rui4rci;iel_,lC:t,o";Ji'SJl
i.i"'Kt'b'qJ,f {r4Sril,;:;nitlarr\a:t

#nW
"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di
antara Ahli Kitab dari kampung-kampung mereka

pada saatpengusiran ltnli yangpertama. Kamu tiada
meny anglu bahwa merelm aknn keluar dnn mnekn pun
yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat
mempertahanlan merekn dari (sikaan) Alkh. Maka,
Allah mendntanglmn kepadn merekn (hukuman) dari
arah yang tidak merekn sangka-sangka. Allah men'

campakknn ketakutan lce dakm futti mereka. Merekn

memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan

merekn sendiri dan tangan orang zrangyang beriman.

Maka, ambillah (luj adian itu) untuk menj adi pelaj ar'
an, h.ai orang-lrang yang mempunyai pandttngan. Dan,
j iln finnkkh knrmn Alla.h telnh menetapknn p mgusimn

terfudnp merekn, b.enar-benar Allnh menga<ab merekn

di dunia. Dan, bhgi mereka di akhirat a<ab neraka.

Yang demikinn itu adnlah knrena sesunguhnya muekn

menentang Allnh dan rasul-Nya. Barangsiapa menen-

tang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras

hu kuman- Nya. "" (al-Has yr: 2- a)

Dan ayatrayatini, dapat kita simpulkan bahwa
Allah yang telah mengeluarkan orangorang kafir
dari Ahli Kitab pada saat pengusiran pertama kali.

Allah yang melakukan segala sesuafu. Namun, ben-

tuk ungkapan dalam teks ayat di atas, menetapkan
hakikat itu secara langsung, yang menunjukkan
kepada kita bahwaAllah langsung melakukan peng-

usiran itu tanpa perantara manusia. Dialah yang
mengarahkan dan memberikan kekuasaan kepada
orang-orang yang mengeluarkan mereka bagi
tanah yang darinya orang-orang kafir itu telah ter-

usir. Sehingga, orang-orang kafir itu tidak punya
peluang kembali lagi kepada tanah itu.

Allah menguatkan hakikat itu serta kenyataan
pengusiran dan eksodus langsung ihr dalam bagian
selanjutnya dari ayat itu,

". . . Kamu tinda mmy angkn bahwa muekn alan luluar
dnn merelu pun yakin bahwa bmteng-benteng mnela
aknn dapat mempertahanknn mereka dari (silcaan)

All.ah,...."

Jadi, kalian wahai orang-orang yang beriman,
tidak menyangka bahwa mereka akan keluar sen-

diri. Dan, mereka orang-orang kafir itu pun tidak
menyerah begitu saja dan tidak membayangkan hal
ifu akan terjadi begitu mudah. Orangorang kafir itu
sangat kuat dalam benteng-benteng mereka, di
mana kalian tidak pernah menyangka dapat me-

ngeluarkan mereka sebagaimana Allah mengeluar-
kan mereka. Orangorang kafr itu telah ditipu daya

oleh ketahanan dan kekuatan mereka. Sehingga,
melupakan kekuatan Allah yang tidak mungkin di-

tolak dan ditahan oleh apa pun, apalagi hanya se-

kadar benteng-benteng.

"...Maka, Allnh mendntangkan kepada mereka (hu-

kuman) dari arah yang tidak mnekn sangkn-sangka.

Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati me-

rekn,...."
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Allah datang kepada mereka dari dalam diri
mereka sendiri, bukan dari dalam benteng-benteng
mereka. Allah datang ke dalam hati-hati mereka
dan mencampakkan ketakutan di dalamnya. Se-

hingga, mereka membuka benteng-benteng mereka
dengan tangan-tangan mereka sendiri. Allah me-
nampakkan kepada mereka bahwa mereka dapat
menguasai diri mereka sendiri, tidak mampu me
ngendalikan hati mereka, dan tidak mempertahan-
kan diri mereka dari kekuasaan Allah dengan ke-
hendak dan keinginan mereka. Apalagr, memper-
tahankan diri mereka dengan rumah-rumah dan
benteng-benteng mereka. Mereka telah mengan-
tisipasi segala serangan dari luar diri mereka.
Namun, mereka tidak mempersiapkan diri dari
serangan dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak
menyangka sama sekali seranganAllah datang dari
dalam diri mereka sendiri.

Demikianlah bila Allah menghendaki sesuatu.
Allah pasti mendatangi segala sesuatu dari arah
yang Dia ketahui dan Dia tentukan. Dia Maha
Mengetahui atas segala sesuatu dan Dia Maha-
kuasa atas segala ketentuan. Oleh karena itu, tidak
diperlukan suatu sebab atau saran4 yang diketahui
oleh manusia dan ditentukan oleh mereka. Jadi,
sebab ifu selalu hadir terus-menerus dan sarana
selalu siap terus-menerus. Sebab dan hasilnya me
rupakan ciptaan Allah, lalu sarana dan tujuan pun-
caknya merupakan karya-Nya. Di hadapan Allah
tidak ada yang mustahil baik sebab maupun hasil.
Dan, tidak ada sesuatu yang sulit baik sarana mau-
pun tujuan. Dan, Dia Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana.

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab telah ber-
lindung dalam benteng-benteng mereka. Kemu-
dian Allah mendatangi mereka dari arah yang tidak
mereka sangka-sangka dan mencampakkan dalam
hati mereka ketakutan. Padahal, mereka telah
mempertahankan diri dengan bangunan-bangunan
dan rumah-rumah mereka. [alu, Allah menguasai
jiwa-jiwa mereka. Sehingga, mereka sendirilah yang
merusak dan menghancurkan rumah-rumah itu
dengan tangan-tangan mereka. Kemudian Allah
pun memberikan kekuasaan kepada orang-orang
yang beriman untuk menghancurkannya,

"... Mnelm mnnusnahlean rumah-rumnh mnekn de-

ngan tangan mereka sendiri dan tangan zrang-zrang
yang beriman...."

Dengan penjelasan ini lengkaplah kisah tentang
kejadian yang menimpa orangorang kafir dari Ahli

Kitab dalam surah yang penuh sentuhan ini dan
dalam gerakan yang tergambar jelas. Allah telah
mendatangi mereka dari balik benteng-benteng
mereka dan meruntuhkannya dengan perbuatan
mereka sendiri. Kemudian diperparah lagi dengan
penghancuran oleh tangan-tangan mereka sendiri
dan tangan-tangan grang{rang yang beriman.

Di sini muncullah komentar pertama dalam na-

ungan surah ini dan dalam sentuhan gerakan ini,

"...Maka, ambillnh (leejadlan itu) untuk menjadi pr
hj aran, hni orang-orang y ang mernpunyai pandnngan. "
(al-Hasyr:2)

Ia merupakan sentuhan yang tepat sasaran dan
tepatwaktunya, di mana hati telah siap mengambil
pelajaran dan terbuka untuk menerima wejangan
dan nasihat.

Ayat selanjutnya menetapkan bahwa kehendak
Allah dalam memberikan hukuman kepada mereka
tidak akan memaafkan dan membebaskan mereka
danazab duniayang telah ditentukan atas mereka
selain azab yang menanti mereka di akhirat.

"Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan
pengusiran terh"adap mnekn, bermr-benar Allnh meng-
azab mtrekndi duni.a. Dan, bagimnelm di ak:hirat a<ab

neraka."(al-Hasyr: 3)

Ia merupakan ketetapan yang muflak bahwa me
reka pasti mendapatkan hukuman azab dari Allah,
dengan gambaran azabyang terjadi ataupun de-
ngan gambaran azab yang lain. Seandainya Allah
tidak memrlih azab dalam bentuk pengusiran
mereka, maka pasti D ia mengazab mereka dengan
bentuk azab yang lain. Di samping 7tu, ada azab
neraka yang menanti mereka di akhirat. Maka,
mereka pun telah merasakan azab Nlah dalam
salah satu bentuknya.

' Yang demikinn itu adnlnh lnrenn s eflngguhny a mnelm
menmtang Allnh dan rasul-Nya. Barangsiapa menen-
tarry Allnh, malw sesungguhnya Allnh sangat knas hu-
kuman- Ny a." (al-Hasyr: 4)

Penentangan terhadap Allah adalah dengan ber-
sikap dan mengambil jalan selain jalan-Nya dan ber-
sikap bersebelahan dengan-Nya- Allah telah menen-
tukanbahwa Dia berada di pihak Rasul-Nyaketika
Dia menggambarkan tentang kepastian mereka
mendapatkan azab dalam awal ayat. Maka, pada
bagran akhir ayat, Allah cukup menyebutkan ten-
tang penentangan terhadap Allah semata, karena
penentangan itu pun sekaligus merupakan penen-
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tangan terhadap Rasulullah dan meliputinya. Karena
itu, hendaklah para penentang berdiri di suatu
pihak menghadapi Allah di pihak lain, ihr sikap yang
sangat kurang ajar dan buruk kettka makhluk
begitu berani menentang Penciptanya. Sikap se-
perti itu sangat menakutkan ketika makhluk yang
kerdil dan hina menantang laknat Allah dan azaV
Nya, padahal azabNya sangat keras.

Demikianlah nasib orang-orang yang menen-
tangAllah menetap dalam hati pada setiap tempat
dan setiap waktu melalui sela-sela penjelasan nasib.

Juga melalui hukuman atas orang-orang kafir dari
Ahli Kitab serta perilaku mereka yang membuat
mereka berhak menerima hukuman azab.

Tidak terlepas dari pengamatan kita bagaimana
AlQur'an menyebutkaumYahudi dari bani Nadhir
bahwa sesungguhnya mereka adalah "orang-orang
kartr di antara Ahli Kitab". Sifat ini melekat ber-
ulang-ulang dalam surah ini. Sifat ini merupakan
hakikatyang sebenarnya karena mereka kafir ke-
pada agama Allah dalam gambarannya yang paling
tinggi yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah,
padahal kaum Yahudi itu telah menantinya dan
mengharapkannya.

Sebutan sifat ini sekaligus membawa penjelasan
atas sebab hukuman terhadap mereka. Hal ini se
bagaimana ia juga membebankan ke dalam pe-

rasaan orang{rang yang beriman terhadap orang-
orang kafir dari Ahli Kitab agar bersemangat dan
tegas dalam rnemperlakukan mereka dan menim-
pakan hukuman danazab kepada mereka melalui
tangan-tangan mereka sendiri. Jadi, hakikat ke-
kafiran itu sangat penting disebutkan di sini.

Kemudian orang-orang yang beriman pun me-
rasa tenang atas kebenaran sikap dan kebijakan
mereka terhadap orang-orang kafr dariAhli Kitab
yang menentang Allah dan rasul-Nya. Yaitu, ke-
bijakan memotong pohon kurma dan membakar-
nya, atau membiarkannya tumbuh sesuai penjelas
an hukumAllah di dalamnya. Karena sebelumnya
sebagian kaum muslimin merasa terganggu jiwa-

nya dengan kebijakan itu,

AAtt ";J rC : .-; j 
^,J. 

S jIt(,
g6e;freA.'irtat#

'Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik

orang-orang knfir ) atau yang kamu biarktn (tumbuh)

berdiri di atas pokokrya, maka (semua itu) adalah de-

ngan iain Allnh, d.an knrma Dia fun"dak memtreriknn fu-
hinaan kepada lrang- lrang y ang fasik " (al-Hasyr: 5)

I{ata liinatinbermakna pohon kurma yang sangat
baik dari jenis y.ang paling baik yang dikenal di
jaztrah Arab pada saat itu. Orangorang yang ber-
iman telah memotong sebagian dari pohon kurma
kaum Yahudi dan membiarkan sebagiannya lagi.
Maka, mereka pun merasakan kebingungan ke-
napaharus dipotong sebagian dan ditinggalkan se-

bagran. Mereka telah dilarang sebelumnya dan se-

sudahnya dari perbuatan dan kebijakan perusakan
seperti itu. Oleh karena itu, hukum dispensasi dan
pengecualian di sini perlu mendapat penjelasan
khusus yang bisa menenangkan hati.

Maka, muncullah penjelasan ini yang meng-
hubungkan antara kebijakan pemotongan sebagian
pohon kurma dan sikap membiarkannya sebagian
lagi dengan izin Allah. Jadi, Dialah yang memberi-
kan kekuasaan dengan tangan-Nya sendiri dalam
peristiwa. Dia berkehendak di dalamnya apa yang
dikehendaki-Nya, melaksanakan apa yang ditakdir-
kan-Nya padanya, dan segala yang terjadi berkena-
an dengannya adalah dengan izin-Nya. Dia ber-
kehendak menghinakan orang-orang yang fasik.

Pemotongan pohon kurma telah menghinakan
dan menjatuhkan penyesalan kepada mereka atas
pemotongan itu. Dan, sikap membiarkan sebagian-
nyalagi juga menghinakan mereka dengan penye-

salan dan kepuhrsasaan karena ia tidak lagi menjadi
milik mereka. Jadi, kehendak Allah di balik sikap
pertama dan sikap kedua adalah sama saja, yaitu
ingin menghinakan mereka.

Dengan demikian, hati orang-orang yang ber-
iman pun menjadi stabil dan dada mereka pun men-
jadi tenang dan tenteram. Ia merasakan kedamaian
karenaAllah menyetujuinya dan menghendakinya.
Allah Mahakuasa atas apa yang dikehendaki-Nya.
Jadi, orangorang yang beriman itu hanyalah sarana
bagi pelaksanaan kehendak Allah

Hukum fai-i (Harta Rampasan Perang)
dan Pembagiannya

Episode kedua dalam surah ini adalah ber-
kenaan dengan hukum fai-i yang diberikan oleh
Allah kepada rasul-Nya dalam perang ini dan
perang-perang yang semisal dengannya. Perang di
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mana kaum mukminin di sana tidak mengeluarkan
usaha apa pun unhrk berperang melawan musuh
atau membunuh mereka. Atau, peristiwa-peristiwa
peperangan yang dikuasai langsung oleh Allah de
ngan tangan-Nya sendiri tanpa perantara makhluk
seperti peristiwa perang bani Nadhir,

J" J*+6 ;!i+5A Ai a--il i|{if, {AuJ

krrvYc;;iyrt:;t9\irt;#jv4s;
6ji\ J; b. +t;, t'{ifr ; 1:v#3.S tu b
J4i6!5q<tf6&q1ejf ,4ii);is
3;1;rfur:6"K";;iSt'6.'^;,<K{s
x.t-K\LY;J6i5Wre{q6:ri-t3
bx:wFla$i4'istffi-9v6t
:ii i,r,2t', $1i fi aia (,i;;. 4. vts
'&$ii1:ftAl:6g"heti43:,{g;

,q2-tba3'115'Frlt;c,i'oji-:#e
*sri;fi|:,.&5#:;j,3JU;aY
s;*5i364-i6.^;&Si;silzt
5;i{:,3'o}6"7*-b;:VO-$i:&
9fi e,.Y+7id,.it).$6"6iict;\J

*v's'r;,t;ig,:'\FGG"i'iit
'Dan apa nja hnrta rampasan (fai-i) yang dibnikan
Alkh lrzpadn rasul-Nya (dari harta fund.a) mereka,

malm uiluk rnntdnpatlmn itu lamu tidnk metgaahknn
seelar kuda pun dan (tidak puk) seekor unta pun.
Titapi, Allah yang memberilun kekuasaan l"podn
rasul- Ny a tnhndap siapa yang diluhmdnki- Ny a' Allah
Mahnkuasa atas segaln sesuatu. Apa sqa hnrta ram-
pasan (fai-i) yang dibnilmn Allnh lupodo rasul-Nya,

yang bnasal dari penduduk kota-kota maka adalah

untuk All"ah, Rnsul, lcerabat Rnsul, an'ak-anak yatim,

lrang-nrang nxiskiu dnn orang-nr&ng yang dal"am per-

jalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di
anlnra orang-orang knya saja di antara lmmu. Apa yang

diberikan Rasul kQadnmu, ntnkn tnimalnh dia. Dan,

apa yang dilnrangnya bagimu, maka tinggallcsanl'ah,

dnn bntahtakh kepad,a Alkh. &sungguhnya Allah

sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi parafuqara
yang buhijrah yang diusir dari knmpung h"alnman dan

dnri hnrta benda merekn (ln enn) mmmri knrunia dnri
Allnh dan knidhnnn- (Nya) dnn mnelm menoLong Allnh
dan Rn:ul- Nya. Mnekn itulah orang-orang y ang benar.

D an, orang-orang y ang telah menzmpati lan Madinnh
dan tel.ah b eriman (Arylar ) seb elum (ledntnngan) merekn

(Muhajirin), muekn mencintai lrang yang berhijrah

fupono muekn. Dan, mnel<n tiadn menaruh luingin"an

dnlnm hnti mereka tnhndap apa-apa yang dibniknn
lepadn orarry Muhaj irin, dnn mnekn mengutamalmn
(orang-orang Muhajirn), atas diri merekn sntdiri. Se-

lmlipun merelm memerlulmn (apa yang muekn bniknn
itu). Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,
mnekn itulnlt orang-orarg y ang bnuntung. Dan, lrang-
nrang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan
Ansha.r), merela bndoa, 'Ya Tilhnn kami, bni ampun'
lnh kami dan saudara-saudara kami yang telah ber-

imnn lebih dnhulu dari lwmi.Janganlnh Engltnu mem-

biarknn ludengkian dalnm h.ati kami terhndap orang-

rrang yang beriman. Ya Tuhan knmi, sesungguhnya

Engknu Maha Peny antun l"agi Mahn Penyay ang. "' (aI-
Haqn:6-10)

Ayat-ayat ini yang menerangkan tentang hukum
pi-i dan hukum-hukum semisal dengannya, sekali-
gus mengandung gambaran tentang kondisi-kon-
disi kaum muslimin pada saat itu. Sebagaimana ia
juga menetapkan tabiat dan karakter umat Islam se
panjang zaman, di mana dari generasi ke generasi

tidak berbeda dankaum yang satu tidak berbeda
dengan kaum yang lain, serta jiwa yang satu tidak
berbeda dari jiwayang lain. Hal ini perlu direnung-
kan secara mendalam dan lama.

"Dan apa saja hnrta rampasan ffai-i) yang diberikan
Allah lupadn rasul-Nya (dari harta benda) mereka,

mnla untuk mmdnpatlmn itu lamu tidnk mengnahlwn

seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun.
ntupL Allah yang memberilnn kekuasaan kepada

rasul- Nya tuhndnp siapa yang dikehmdaki- Ny a. Allnh
Mahnkuasa atas segala sesuatu."" (al-Hasyr: 6)

I{ata aujaf bermakna berpacu dan bersegera-

Dan, kata rikabbermalmaunta. Ayat ini mengingat-
kan orangorang yang beriman bahwa hrta fai-i
yang ditinggalkan oleh bani Nadhir di belakang
mereka" tidak diperoleh dengan menunggang kuda
dan menyegerakan hrnggangan onta. Jadi, hukum
pembagiannya tidak seperti hukum pembagian
ghanimah (harta rampasan dengan berperang dan

bertempur) . Yakni, Allah memberikan para prajurit
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empat perlima dari semua harta dan hanya seper-
lima saja yang menjadi bagian Allah, Rasulullah,
para kerabat, anak-anak yatim, para fukir miskin,
dan ibnu sabil, sebagaimana yang dibagikan oleh
Allah atas ghanimah Perang Badar.

Namun, mengenai p i-i dar' bani Nadhir, maka
hN ta fai - i itu menjadi milik sepenuhnya bagi Allah,
Rasulullah p ar aker abat" anak-anak yatim, para fakir
miskin, dan ibnu sabil. Rasulullah di sini yang me
ngelolanya sendiri dalam membagikan kepada
sasarzrn-sasaran itu. Para kerabat yang disebutkan
di atas maksudnya adalah para kerabat Rasulullah.
Karena para kerabat Rasulullah tidak halal bagi
mereka sedekah apa pun , zakattrdakboleh mereka
terima, dan Nabi Muhammad saw. tidakboleh me-
wariskan apa-apa bagi kerabat dari hartanya. Pada-

hal, di antara mereka ada para fuqaral yang tidak
memiliki penghasilan. Maka, ditetapkanlah bagi
mereka seperlima dari harta rampasan perang
(ghanimah), sebagaimana ada juga jabh-jatah lain
seper ti fai- i ini. Sedangkan, sasaran pembagian
yang lain telah jelas dan Rasulullah yang meng-
aturnya.

Itulah htkumfoi-iyang diterangkan oleh ayat-
ayat di atas. Tbtapi, ayat-ayat di atas tidak terbatas
hanya dalam menjelaskan tentang hukum dan se
babnya yang dekat dengannya. Namun, ia juga
membuka hati kepada hakikat lain yang lebih besar.

"...ntupi All"ah yang membniknn lekuasann kepada

ras ul - Ny a ter hndap siap a y ang dilcehendaki - Ny o,, .. "

Itu merupakan ketentuan Allah. Jadi mereka
hanya bagian dari ketentuan tersebut di mana Allah
memenangkan dan memberikan kekuasaan atas
orang{rang yang dikehendaki-Nya.

". . .AllnhMahakuasa atas segal^a sesuatu."(al-Hasyr:
6)

Dengan hakikat ini, urusan Rasulullah berkaitan
langsung dengan ketentuan Allah dan menjadi jelas
lah kedudukan mereka dalam ketenhran-Nya. Dan,
menjadi teranglah bahwa merekawalaupun dari go
longan manusi4 tetapi mereka memiliki hubungan
dengan kehendakAllah secarakhusus dan Dia me
milihkan peran khusus dalam merealisasikan ke-
tentuan-Nya di bumi dengan izin-Nya.

Jadi, mereka bergerak bukan dengan hawa nafsu
mereka. Mereka tidak mengambil atau meninggal-

kan sesuafu karena pertimbangan akal mereka saja.

Mereka tidak berperang atau beristirahat, dan me-
reka tidak bertempur atau mengadakan perdamai-
an melainkan untuk merealisasikan salah satu bagian
dari ketentuan Allah di muka bumi yang telah di-
wakilkan kepada perlakuan dan pergerakan mereka
di muka bumi ini. Allah yang melakukan itu semua
dari balik layar dan Dia Mahakuasa atas segala se-

suatu.

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan
Allah lcepada rasul-Nya, yang berasal dari penduduk
kota-kota, maka adalah untukAllah, Rasul, kerabat
Rasul, anak-anak yatim, lrang-orang miskin, dan
zrang-zrangyang d"alam perjalanan, supaya hnrta itu
jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul ke-
padamu, maka terimalah dia. Dan, apa yang di-
larangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan ber-
t akw alah lup ada Ailah. S e s unggu hny a Allah s angat
keras hukuman- Ny a." (al-Hasyr: 7)

Ayat ini menj elaskan tentang hulum fai - i secara
terperinci. Ia memberikan penjelasan tentang sebab
pembagian itu, dan meletakkan kaidah besar dalam
sistem ekonomi dan sosial dalam masyarakat mus
lim.

"...Supaya harta itu jangan h"anya bered"ar di antara
lrang-urang knya saja di antara kamu...."

Sebagaimana ia pun meletakkan kaidah besar
dalam sistem hukum dan syariat,

". . .Apo yorg diberilan Rasul lcepadnmu, mnlw tsriTna-

lnh dia. Dan, apa yang dilarangnya bagimu, maka
tinggalkanhh,. . .."

Walaupun dua kaidah ini muncul berkenaan
dengan penjelasan huku m fai - i dan pembagiannya,
namun sesungguhnya keduanya melampaui kasus
yang terjadi itu hingga ruang-ruang yang banyak
dalam sistem sosial yang islami.

Kaidah pnnmaadalah kaidah penataan sistem
ekonomi, yang mewakili salah satu bagian besar
dari asas-asas sistem ekonomi islami. Kepemilikan
pribadi diakui dalam sistem ini, namun ia dibatasi
dengan kaidah ini. Yaitu kaidah,

".. .Supaya harta itu jangan lnnya bnedar di antara

orang-orang kaya saja. . .. "
Sehingga, ia terhalang beredar di antara orang-

I Di sana ada perbedaan pendapat fiqih, apakah para fuqara dari kerabat Rasulullah yang memiliki hak dalam harta itu ataukah seluruh kerabatnya?
Pendapat yang kuat adalah seluruh kerabat beliau.
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orang yang miskin. Jadi, setiap sistem yang ber-

tujuan agar harta benda hanya beredar di antara

orang-orang yang kaya saja adalah sistem yang

bertentangan dengan tata ekonomi islami se-

bagaimana ia pun bertentangan dengan tujuan
puncak dari seluruh sistem sosial kemasyarakat-
an. Setiap ikatan dan muamalah dalam masya-

rakat islami harus diatur. Sehingga, tidak men-
ciptakan kondisi seperti ini, lalu mempertahan-
kannya bila sudah terbentuk.

Islam telah membuktikan secara praktis sis-

temnya atas dasar kaidah ini. Islam mewajibkan
zakat, dan menetapkan dua setengah persen per-

tahun dari pokok harta bendayang berupa uang,

dan se-puluh atau lima persen dari hasil-hasil
bumi. Dan, hitungan yang semisal dan seharga
dengannya juga ditetapkan pada hewan ternak.
Penghasilan dari harta temuan rikaz adalah dua
puluh persen dan porsi itu sangat besar. Kemu-
dian ditetapkan bahwa empat perlima dari harta
ghanimah bagi para mujahidin baik kaya maupun
miskin, sementara har ta fai - i hanya diperuntuk-
kan bagi orang-orang yang fakir saja. Sistem yang

dipilih dalam pembagian hasil pertanian adalah

sistem mu4tra'ah atau musy arakah.2

Seorang pemimpin berhak mengambil kelebih-
an harta orang-orang yang kaya untuk diberikan
kepada fakir miskin. Islam juga membolehkan se
orang pemimpin menetapkan pajak dan beberapa

bagian dalam harta orangorang yang kaya ketika
baitul mal sedang kosong. Islam mengharamkan
penimbunan dan mengharamkan riba yang ke-

duanya merupakan saranayang menjadikan harta
bendahanya beredar dan berputar di antara orang-

orang yang kaya saja.

Pokoknya, Islam telah membangun sistem eko
nominya yang dapat merealisasikan kaidah besar di
atas yang membatasi kepemilikan pribadi di sam-

ping batasan-batasan lain.
Oleh karena itu, sistem islami adalah sistem

yang membolehkan kepemilikan pribadi, namun ia

bukanlah seperti sistem kapitalis, sebagaimana
sistem kapitalis pun tidak dinukilkan darinya. Sis-

tem kapitalis tidak akan langgeng tanpa sistem riba
dan sistem penimbunan. Sesungguhnya Islam itu
merupakan sistem tersendiri yang berasal dari
Allah Yang Mahtahu dan Mahabilaksana. Ia tum-
buh sendiri, berlaku sendiri, dan bertahan hingga

saat ini juga sendiri. Ia merupakan sistem yang
langka dan seimbang segala aspek-aspeknya dan

sangat adil antara hak-hak dan kewajiban-kewajib
annya. Juga serasi seperti serasinya alam semesta,

karena ia berasal dari sumber pencipta alam se-

mesta ini dan alam ini serasi dan seimbang.
Sedangkan, kaifuh kedua yaitu kaidah peng-

ambilan syariat dari sumber yang satu,

".. .Apayangdiberilmn Rasul kepadnmu, mnkn tuima-
lah dia. Dan, apa yang dilarangnya bagimu, maka

tinggall<sanlnh,. . . .'
Ia mewakili sistem hukum dan syariat dalam

Islam. Jadi, kekuasaan hukum dalam Islam ber-
sumber kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah
baik berupaAl-Qur'an maupun hadits. Umat Islam
dan pemimpin tidak berhak menentang dan me-
langgar apayang dibawa oleh Rasulullah. Bila ada

syariat lain yang bertentangan dengannya, maka ia
tidak memiliki kekuatan hukum, karena ia ke-
hilangan sandaran pertama yang darinya segala ke
kuatan bersumber. Dengan kata lain, umat boleh
membuat syariat yang tidak menyimpang dari
syariat Islam, dan apa yang disyariatkannya pasti

memiliki kekuatan hukum.

Jadi, sumber syariat dalam Islam adalah syariat
Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan, umat Islam
berdiri di atas syariat ini dan memeliharanya serta
melaksanakannya. Pemimpin atau imam menjadi
wakil umat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini-

lah, ruang lingkup hak-hak umal Jadi, inereka tidak
berhak melanggar dan menyimpang dari syariat
yang dibawa oleh Rasulullah.

Sedangkan, bila tidak ada nash khusus yang datang

dari Rasulullah mengenai permasalahan yang baru
muncul saat ini, maka caranya adalah dengan me
netapkan syariatyang tidak menyimpang dari salah

satu pokok di antara pokok-pokok syariat yang di-

bawa oleh Rasulullah. Hal ini tidaklah membatalkan
kaidah sistem di atas, namuniamerupakan cabang
darinya. Jadi, rujukan dalam setiap penetapan hukum
adalah mengikuti apayang dibawa oleh Rasulullah

bila di sana terdapat nash, dan dengan syarat tidak
melanggar ketentuan umum dan pokok dalam syariat

bila nashnya tidak ada berkenaan dengan masalah
itu. Dan, imam sebagai pemimpin di sini, kekuasa-
annya terbatas dalam ruang-ruang batasan itu.

Sistem ini merupakan sistem yang langka dan

2 Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, namun yang paling kuat adalah yang kami tetapkan.
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tidak serupa dengan sistem konvensional yang di-
kenal oleh manusia. Sistem ini mengaitkan syariat
bagi manusia dengan sistem aiam semesta, dan serasi

antara sistem dan hukum dalam alamsemestayang
telah diciptakan oleh Allah dengan hukum yang
mengafur manusia yang berasal dari-Nya pula. Se-

hingga, hukum manusia tidak berbenturan dengan
hukum alam semesta yang menyebabkan manusia
menjadi terhina, atau berbenturan, atau usaha-

usahanya hilang begitu saja tanpa bekas.
Ayat di atas mengaitkan dua kadiah di atas dalam

hati orangorang yang beriman dengan sumbernya
yang pertama, yaitu Allah. Maka, mereka pun di-
serukan untuk bertakwa dan menakutkan mereka
dengan hukuman Allah,

". . . Dan b ertakw alah kepada Allah. S esungguhny a

Allnh sangat keras hukuman-Nya." (al-Hasyr: 7)

Talnva ini merupakan jaminan terbesar yang
tidak mungkin ada tipuan di dalamnya dan manusia
tidak akan lari daripadanya. Orangorang yang ber-
iman telah mengetahui bahwa Allah mengetahui
segala rahasia, mengenal segala amal perbuatan,
dan kepada-Nya tempat kembali. Mereka menya-
dari bahwa sesungguhnya Allah sangat keras
hukuman-Nya. Dan, mereka mengetahui bahwa
mereka dibebani dengan tugas agar tidak men-
jadikan harta benda itu beredar di antara orang-
orang yang kaya saja. Juga agar mereka mengambil
dan menaati segala perintahyang datang dari Rasu-

lullah dengan ridha dan tunfl1ft. I alu, agar mereka
menjauhi larangan tanpa meremehkan karena di
hadapan ada hari yang sulit.

Pembagian h Ntafai-i darrbani Nadhir itu dibagi-
kan kepada para Muhajirin selain dua orangAnshar
sebagai kebij akan khusu s dalam masalah fai - i ini,
dan unhrk merealisasikan kaidah, "Supaya harta itu
jangan hnnya beredar di antara orang-orang kaya saja

di antara kamu."'Sedangkan, hukum umumnya
adalah bahwa harta itu menjadi jatah bagi seluruh
orang-orang yang fakir secara umum baik dari ke
lompok Muhajirin maupun Anshar dan generasi-
generasi yang datang sesudah mereka. Inilah kan-
dungan ayat sesudahnya dalam arahan redaksi
surah ini.

Namun, Al-Qur'an tidak menyebutkan hukum
yang kering dan telanjang begitu saja- Tbtapi, ia me
maparkannya dalam suasana yang hidup dan ber-
interaksi dengan segala sesuatu yang hidup. Oleh
karena itu, ia meliputi seluruh komponen kelompok
Muhajirin ataupun Anshar dan generasi-generasi

yang datang sesudah mereka, dengan sifat mereka
yang hidup dinamis yang menggambarkan tentang
tabiatnya dan hakikatnya serta menetapkan kon-
sepsi hukum yang hidup bersama mereka semua,

"Urgo) bagt parafuqara yang berhijrah yang ditnir dttri
knmpung h.alaman dan dari harta benda merekn (kn-

rena) mmcari lmtunin dari Allnh dnn knidhann- (Nya)

dan merekn menolong Allah dan Rnsul-Nya. Merekn

itulah orang-zrang yang benar." (al-Hasyr: 8)

Gambaran itu merupakan gambaran yang jujur
dan menampakkan ciriciri yang menonjol dari kaum
Muhajirin. Mereka dikeluarkan dengan paksa dari
kampung halaman dan harta benda mereka. Mereka
terpaksa keluar karena penyiksaan, pengusiran,
dan pengingkaran dari kerabat dan keluarga mereka
di Mekah. Mereka tidak bersalah apa-apa selain me-

nyatakan,'Tuhan kami adalah Allah." Mereka ke-

luar meninggalkan rumah-rumah dan harta benda
mereka karena,

"...(Karena) mencari karunia dari Allah dan ke-

ridhaan-(Nya)...."

Mereka bersandar kepada Allah dalam karunia
dan keridhaan-Nya. Mereka tidak memiliki tempat
berlindung selain diri-Nya dan tidak ada tempat ber-
ganhrng bagi mereka melainkan dalam pemelihara-
an-Nya. Namun, meskipun terusir dan sedikit, me-
reka tetap berkomitmen,

'...Merekn menolong Allah dan Rnsul-Nyo...."

Mereka menolongAllah dengan hati dan senjata

mereka dalam kondisi yang sangat genting dan

waktu yang sangat sempil

". . .Merel(n itulnh orang-orang yang bmnr. "(al-flasyr:
8)

Mereka adalah orang-orang yang menyatakan
kalimatiman dengan lisan-lisan mereka, dan mem-
buktikannya dengan amal nyata mereka. Mereka
sangat jujur kepada Allah dalam hal mereka telah
memilih-Nya dan mereka jujur kepada Rasulullah
perihal mereka mengikutinya. Dan, mereka jujur
kepada kebenaran dalam hal bahwa mereka adalah

salah satu gambaran kebenaran itu yang bergerak
di atas bumi dan disaksikan oleh manusia.

'Dan orang-orangyang telah merumpati kntn Ma.dirmh

dttn telnh beriman (Anshnr) sebelum (ludnnngan) me -

reka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang ber-

hijrah kepada mereka. Dan, mereka tiada menaruh
keingin"an dalnm lmti merekn terhndap apa-apa yang
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diberikan lupada zrangMuhajirin, d.an merekn meng-

utamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka

sendiri. Sekalipun mereka memerluknn (apa yang
merekn beril<nn itu). Dan, siapa yang dipelihara dari
kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang ber-

untung." (al-Hasyr: 9)

Gambaran ini juga merupakan gambaran yang
cerah dan jujur yang menampakkan ciriciri yang
menonjol dari kaum Anshar. Suatu komunitas yang

memiliki keistimewaan sifat-sifat, dan mencapai
puncaknya. Seandainya tidak benar-benar terjadi,
maka orang-orang akan mengasumsikannya se-

bagai mimpi-mimpi yang terbang begitu saja, pan-

dangan-pandangan yang menarik, dan perumpama-

an-perumpamaan tinggi yang hanya ada dalam
khayalan.

'Dan orang-orangyang telnh menzmpati knta Moditnh
dan telnh beriman (Anshnr) sebelum (ludanngan) me'

relw (Mulnjirin),. . .. "

Yaitu, Darul Hijrah yaitu Yatsrib, Madinah Rasu-

lullah dan telah ditempati oleh orangorangAnshar
sebelum kaum Muhajirin. Sebagaimana mereka
pun telah mendiaminya dengan keimanan. Seolah-

olah iman itu merupakan rumah dan tempattinggal
mereka. Ia merupakan ungkapan yang memiliki
nuansa tersendiri. Ungkapan ini merupakan gam-

baran paling dekat dengan sikap keimanan kaum
Anshar. Iman itu telah menjadi rumah, tempattinggal,
dan negeri di mana hati mereka hidup di dalamnya
serta ruh-ruh merasa tenteram di dalamnya.
Mereka berlindung kepadanya dan merasakan ke
damaian di dalamnya sebagaimana orangyang me
rasa tenang dan damai dengan rumah mereka.

". . . Mnekn mm.cintai orarry yang bnhijrah lcepadn me-

relrn. Dan, mnelm tindn mzrnruh luinginnn dnlnm hnti
merela terhndnp apa-apa yang dibnilnn leepadn orang

Muhnjirin,....'

Sepanjang sejarah manusia belum pernah di-

kenal kasus sosial dan kemasyarakatan yang terjadi
saat kaum Anshar menerima kaum Muhajirin de
ngan cintayang mulia ini dan dengan kederrnawan-
an yang luas biasa ini. Juga dengan kerja sama yang

dipenuhi dengan keridhaan, dan dengan berlomba-
lomba menyediakan penginapan dan beban-beban
akomodasi dan konsumsi. Sehingga, diriwayatkan
bahwa seorang dari kelompok Muhajirin baru dapat

ditenhrkan tempat tinggalnya di rumah-rumah kaum

Anshar setelah diadakan pengundian, karenajurnlah
kaum Anshar yang ingin menampung kaum Muha-

jirin lebih banyak daripada jumlah orang-orang
Muhajirin.

"..Dan mereka tiada menaruh keinginnn dalam h.ati

muelrn tahndap apa-apa yang dibuikan lupadn orang

Muh.ajirin,....'

Mereka tidak megasa iri kepada kaum Muhajirin
yang diberikan anugerah keutamaan dalam bebe
rapa tempat dan kedudukan, dan dalam pembagian

harta benda sepertipii ini. Mereka tidak menemu-
kan perasaan iri atau hasad sedikit pun. Dalam ayat
itu, Allah tidak menyatakan dengan kata, 'Hasad
atau tidak pula kesempitan", namun dengan kata
hajatanyang bermakna kebutuhan, ymg meng-
isyaratkan betapa sistem pengaturan hati mereka
sangat lengkap dan kebebasan yang mutlak bagi
hati mereka dari segala penyakit. Sehingga, tidak
mungkin ditemukan penyakit sedikit pun.

". . . Dan, muela mengutamaknn (orang-orangMuha-

jirn) atas diri mnelw sendiri. Seknlipun merekn me-

merluknn (apa yang merekn beriknn itu).. .."

Mengutamakan orang lain dalam sesuafu , pada-

hal sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat
membutuhkan merupakan sifat yang tertinggi dan
puncak. Orangorang Anshar telah mencapai pun-

cak itu di mana manusia tidak pernah mengenal
yang semisal dengan mereka. Demikianlah gam-

baran mereka dalam setiap saat dan setiap kondisi
dengan gambaran yang luar biasa dalam ukuran
manusia balk zarran dahulu maupun zaman se-

karang.

". . . Dan, siapa yang dipelihnra dari Lekikiran dirinya,
mereka itulah orang-urang yang beruntung."" (al-
Hasyr:9)

Kekikiran ini adalah kekikiran jiwa yang menjadi
penghalang dari segala kebaikan. Karena, kebaikan
itu adalah pengeluaran dan pengorbanan dalam
salah satu benhrk dari macam-macamnya. Ia adalah
pengorbanan dalam bentuk harta, pengorbanan
dalam bentuk kasih sayang, pengorbanan dalam
usaha, dan pengorbanan hidup ketika diperlukan.
Bagaimana mungkin orang kikir yang setiap kali
ingin menerima dan mengambil serta tidak pernah

ingin memberi sekalipun dan sedikit pun, dapat
mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri.

Karenanya, mereka yang dipelihara dari kekikir-
an dirinya, berarti diatelah menghindarkan dirinya
dari penghalang dan rintangan yang menghalangr-
nya dari kebaikan. Maka, setelah itu dia akan ber-
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tolak bebas untuk berkorban, memberi, dan ber-
derma. Inilah kemenangan dalam maknanyayang
hakiki.

'Dan orang-orangyang datang sesudah msreka (Muln'
jirin dan Anshnr), mnekn berdoa, 'Ya Tilhan kami, beri

ampunlnh knmi dan saudara- saudara lmmi y ang telnh

beriman lebih dahulu dari kami.Janganl"ah Engkau
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap
lrang-rrang yang beriman. Ya Tuhan kami, se-

sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Malta
Peny ay ang." (al-Hasyr: l0)

Inilah gambaran ketiga yang bersih, memuas-
kan, dan menyadarkan. Ia menampakkan ciriciri
yang paling menonjol dari para tabiin, sebagaimana
ia juga menampakkan karakter-karakter yang
paling khusus dari umat Islam dalam segala tempat
d,anzaman.

Orangorang yang datang setelah Muhajirin dan

Anshar belum muncul ketika ayat itu h-run di Madi-
nah, namun mereka telah hadir dalam ilmu Allah
dan dalam hakikat yang ada dalam ilmu yang
mutlak dari batasan zmnan dan tempat. Sifat-sifat
jiwa mereka selalu mengarah kepada Tuhannya
untuk memohon ampunan bagi dirinya sendiri dan
orang-orang yang telah mendahului mereka dalam
keimanan. Mereka memohon agar hati mereka
terbebas dari kebencian dan hasad kepada orang-
orang yang beriman secara mutlak, yaitu orang-
orang yang memiliki hubungan iman dengan
mereka. Bersama itu mereka merasakan kasih
sayang Allah dan rahmat-Nya. Mereka berdoa ke-
pada-Nya dengan sifat kasih sayang dan rahmat-
Nya itu,

"...Ya Tuh.an kami, sesungguhnya Englwu Maha Pe'
nyantun lngi Maha Penyayang." (al-Hasyr: l0)

Dari balik nash-nash ihr, akan tampak dengan
jelas tabiat dan gambaran umat Islam yang cerah
dan bersinar dalam alam semesta. Perekat yang
kuat dan kokoh akan tampak dan mengikat antara
kelompok awal dari umat ini dengan kelompok
akhirnya dalam saling menjamin, saling mengasuh,
saling mengasihi, dan saling mencintai bersama
perasaan dengan ikatan kekeluargaan dan keke-
rabatan yang mendalam, yang melampaui tempaf
zunmr,jenis kelamin, dan garis keturunan. Ia ber-
semayam sendiri dalam hati, dan menggerakkan
perasaan-peraszurr sepanjang abad yang panjang.
Sehingga, ia mengingatkan orang-orang yang ber-
iman tentang saudara-saudaranya setelah berabad-

abad lamanya. Sebagaimana ia juga mengingatkan
tentang saudara-saudara seiman yang masih hidup
atau dengan ingatan yang lebih dahsyat lagi dengan
penuh kemuliaan, keperkasaan, dan cinta.

Orangorang yang terdahulu berhitung dengan
perhitungan orang-orang yang akan datang. Se-

mentara ihr, orarlg{rang yang akan datang berjalan
dan melangkah di atas jejak-jejak orangorang yang
terdahulu. Mereka semua menjadi satu barisan dan
satu pasukan sepanjang zaman walaupun berbeda-
beda negeri. Di bawah panji Allah, mereka terus
melaju naik hingga ke ufuk yang tertinggi menuju
AllahTuhannyaYang Maha Esa, Maha Pengasih,
dan Maha Penyayang.

Sesungguhnya gambaran ifu merupakan gam-

baran yang sangat indah. Gambaran ifu menampak-
kan hakikat yang terbangun, sebagaimana ia me
nampakkan contoh yang paling tinggi dan paling
mulia dari manusia yang dapat dibayangkan oleh
hati yang mulia. Gambaran itu menampakkan ke
muliaan dan kecerahannya dengan sesempurna
mungkin, ketika misalnya dibandingkan dengan
gambaran kebencian yang hina dan kehancuran
yang keji yang digambarkan oleh buku Karl Max.
Suatu gambaran tentang kebencian yang membara
dalam hati, dan yang membusuk dalam nurani atas
kelas-kelas masyarakat beserta generasi-generasi
manusia terdahulu. Juga atas bangsa-bangsa yang
hidup saat ini yang tidak tunduk dan menyakini
ideologi kebencian terhadap kelas yang hina, serta
atas kepercayadn dan orang{rang yang meyakini
suahr agama.

Dua gambaran yang bertolak belakang itu tidak
mungkin akan menyahr walaupun dalam suafu sen-

fuhan, suatu ciri, suatu bayangan, dan suatu nuansa.
Gambaran yang satu mengangkat manusia ke ting-
kat yang paling tinggi yang dapat dicapai, se-

dangkan gambaran yang lain menurunkan manusia
ke tingkat yang paling hina. Gambaran yang satu
menggambarkan tentang generasi-generasi tanpa
terikat oleh zaman, tempat jenis kelamin, negeri,
hubungan kerabat, dan garis kefurunan. Mereka
saling menopang, saling mengikat, saling meng-
asuh, saling mencintai, dan saling mengenal unfuk
bersama-sama naik dalam perjalanannya menuju
Allah. Hati mereka terbebas dari kedengkian dan
kebencian, dan nurani mereka benar-benar bersih
dari penyimpangan hasad.

Sedangkan, gambaran yang lainnya adalah gam-

baran tentang manusia-manusia yang saling ber-
musuhan dan saling membunuh di mana sebagian
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dari mereka terhadap sebagian yang lain saling
membenci, saling mencurigai, saling mencurangi,
dan saling mengkhianati dengan penyimpangan
dan kejahatan. Bahkan, walaupun mereka berada
dalam satu tempat beribadah'dan mereka me-
ngerjakan shalat bersama-sama. Jadi, shalat bagi
mereka cuma sekadar ikatan. Sedangkan, agama
bagi mereka bukanlah apa-apa melainkan perang-
kap yang dipasang oleh para kapitalis bagi orang-
orang yang terjebak.

"Ya Tuhan knmi, beri ampunl"ah knmi dan saudara-
saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari
knmi. Jangankh Engkau m.embinrlan lu dengkinn dalnm

hati kami terhadap zrang-zrang yang beriman. Ya

Tilhan knmi, sesunguhnya Engkau Mahn Penyantun
l"a.gi Mahn Peny ay ang." (al-Hasyr: 10)

Inilah gambaran kafilah iman, dan inilah doa
iman. Sesungguhnya mereka adalah kafilah yang
mulia dan sesungguhnya itu merupakan doa yang
mulia.

Karakter o"r'*o; t""*u
Ketika redaksi selesai dari lukisan tentang gam-

baran yang cerah itu, dan meningkatkannya ke atas

ufuk dalam ruangan cahaya, redaksi kembali ke-
pada peristiwa yang berkenaan dengannya surah ini
turun. Yakni, untuk melukiskan gambaran bagi ke
lompok lain yang ikut bersekutu di dalam peristiwa
itu, yaitu kelompok orang{rang munafik.

iir{i.ti.*.*V6}A\;'(Aiili;rti*

U$'&"'#?A,lr6-Sr+AU
#W_xr, Kli;x-:, - .,'KJ(A K*
W-3,;jWl;i1VF""!$---jtr
'urfril f :i:*i ):; I {,,:S 6; W*
ft\AtTihe;be|,-tffi;itvs
,ij oS ye-s "(Ajt^"{ S'r;";;f "r}
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# <S*S 6': ;41'af' si ;e$;t+
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" g'q+hi
"Apaknh knmu tindn memperhatiknn zrang-orang mu-
nafik yang berkata lcepada saudara-saudara mereka

yang kafir di antara Ahli Kinb, 'Sesungguhnya jika
kamu diusir, niscaya knmi pun akan keluar bersama

knmu, dan kami selama-lnmanya tidak aknn patuh
lupada siapa pun untuk (menyusahlan) knmu. Dan,
jikn lamu diperangi, pasti knmi aknn membantu knmu.'
Allnh mmyalsiknn bahwa sesungguhnya merekn bmar-
b mnr p mdusta. S esungguhny a j ikn orang knfa dnri Ahli
ntub diusir, zrang-zrang mun"afk itu tiada akan ke

luar bersama mereka. Dan, sesunguhnya jika merekn

diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya.

S n ungguhny a j i kn mer e kn mmo ln ngny a, nis cay a msr e kn
aknn bnpaling hri lu bel"aknng kunudian merekn tinda
akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya kamu
dalam h"ati merekn lebih ditakuti daripada Allnh. Yang

dtmikinn itu karena mereka adakh knum yang tiada
mengerti. Merekn tiada aknn memerangi kamu dalam
leeadann bersatu padu, lucuali dalam kampung-kam-
pung yang berbmtmg atau di balik tembok. Psrmusuhan

antara sesam.a merekn adalnh sangat hebat. Kamu kira
mnelw itu bersatu, sedang h"ati mereka berpecah-bel"ah.

Yang dzmikinn itu karena sesunguhnya mnekn adnlah
kaum yang tiada mengerti. (Mereka adalah) seperti

zrang-zrang Yahudi yang belum lnma sebelum merekn

telah merasai akibat buruk dari perbuatan mnela dan
bagi mereka aaab yang pedih. (Bujukan zrang-zrang
munafkitu adal"ah) seperti (bujuknn) setan lutika dia
berknta manusia,'Kafirlah kamu.' Maka, tatl."ala

manusia itu telnh knfir, ia berknta, 'Sesungguhnya aku
bulzpas d;rl dnri kamu knrma sesungguhnya aku takut
kepada Allah, Tithan semesta alam.' Maka, adalah
lcesudahan keduany a b ahw a s esunguhny a keduany a
(masuk) lv dalamneraka, merekn keknl di dalamnya.
Demikianlah balasan zrang-zrang |ang zalim." (al-
Hasyr: ll-17)

Ayat-ayat itu merupakan kisah tentang ucapan
orang{rang munafik kepada Yahudi bani Nadhir.
Namun, mereka tidak menepatinya dan mereka
mengkhianatinya. Sehingga, Allah mendatangr me
reka dengan hukuman dari arah yang tidak mereka
sangka-sangka. Allah mencampakkan ketakutan ke
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dalam hati mereka. Dalam setiap ungkapan Al-Qur'an,
pasti ada selipan yang menetapkan suatu hakikat,
menyentuh hati, membangkitkan semangat, dan
menetapkan kedudukan pendidikan (tarbiah), pe-

ngetahuan (makrifah), dan keimanan yang men-
dalam.

Selipan yang pantas ditoleh pertama kali adalah
penetapan kedekatan dan kekerabatan antara
orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari
Ahli Kitab,

"Apaknh lmmu tiadn mempnhatiknn zrang-urang mu-
nafik yang berknta kepada saudara-saudara mereka

yang lafir di antara Ahli Kitab,...."

Jadi, Ahli Kitab itu adalah orang-orang kafir itu;
dan orang-orang munalik itu adalah saudara-sau-

dara merekawalaupun mereka memakai dan mem-
bungkus diri mereka dengan pakaian dan se-

lendang Islam.
Kemudian selipan selanjutnya adalah penekanan

yang keras tentang janji orang{rang munafik bagi
saudara-saudara mereka,

"... Sesungguhnya jikn knmu diusir, niscaya knmi pun
aknn lrcluar bersama knmu, dan kami sel,ama-l.am.anya

tidnk akan patuh lupada siapa pun untuk (menyusah-

kan) lmmu. Dan, jilaknmu diperangi,pasti knmialan
membantu kamu... ."

Allah Yang Maha Mengetahui tentang hakikat
mereka, menetapkan ketetapan lain selain yang me
reka tetapkan, dan menekankan selain apa yang
mereka tekankan,

". . . Allah meny alcikan b ahw a s esungguhny a mereka

b enar - b mar p en dusta." (al-Hasyr: 1 1)

I-alu, Allah berfirman,

"Sesungguhnya jika mereka diusir, zrang-zrang mu-
nnfk itu tiadn almn keluar bsrsana muela. Sesungguh-

nya jika merekn diperangt, niscaya merekn tiada aknn

mmo ln ngny a. S e s ungqu hny a j i kn mer e ka mmo lo ngny a,

niscay a merel<n akan berpaling l"ari ls beln lang, lcemu-

dian mne k a tiada akan mendap at p ertolongan. " (aI-
Hasyr: 12)

Kenyataan yang terjadi kemudian adalah sesuai

dengan kesaksian Allah. Sesungguhnya apa yang
mereka permaHumkan dan tetapkan bagi saudara-
saudara mereka hanyalah kebohongan dan dusta
belaka.

Setelah itu Allah menetapkan hakikat yang per-

manen dalam diri orangorang munafik dan orang-
orang kafir dari Ahli Kitab,

"Sesungguhnya knmu dalnm hnti mereka lebih ditakuti
daripada Allnh. Yang demikian itu knrera mnekn adn-

lah kaum yang tiada mengerti." (al-Hasyr: 13)

Jadi, mereka sangat takut dan segan kepada
orang{rang yang beriman dengan ketakutan yang

lebih dahsyat daripada takut kepadaAllah. Seandai-

nya mereka takuttepada Allah, maka mereka tidak
mungkin takut kepada seorang pun dari hamba-
hamba-Nya. Sesungguhnya ketakutan ihr hanyalah
ketakutan yang satu, dan tidak akan terhimpun
dalam hati seseorang ketakutan kepada Allah dan

ketakutan kepada sesuatu selain diri-Nya sekaligus.

Jadi keperkasaan itu merupakan milik Allah se-

penuhnya dan setiap kekuatan alam semesta pasti

tunduk kepada perintah-Nya.

'Tidak adn suatu binntang melan pun mel.ainknn Dia'
lah yang memegang ubun-ubunnya. " (Huud: 56)

Jadi, dari apa lagi ketakutan itu datang kepada
orang-orang yang takut kepada Allah? Namun,
orang{rang yang tidak mengerti tentang hakikat
ini, ketakutan mereka kepada hamba-hamba Allah
melebihi ketakutan mereka kepada Allah.

"...Yang demikian itu karena mereka adalah kaum
yang ti"ada mengerti." (al-Hasyr: 13)

Demikianlah Al-Qur'an mengungkapkan ten-
tang hakikat sebenarnya dari suatu kaum dan se-

kaligus dalam wakhr yang sama menetapkan haki-
kat yang benar-bpnar tulus. Redaksi berlanjut dalam

menetapkan kondisi yang permanen dalam jiwa-
jiwa orang-orang munafik dan orangorang kafir
dari Ahli Kitab yang tumbuh dari hakikat mereka
yang terdahulu. Juga dari ketakutan mereka ter-
hadap orangorang yang beriman melebihi ketakut-
an terhadap Allah.

'Mnekntiadn alanmcmerangi kamu dalnm fuadaan

bersatu padu, keanli dalnm knmpung-lampung yang
berbentmg atau di balik tembok. Permusuh.an antara
sesanla nerel(n o.dnlnh sangat hebat. Kamu kira msrekn

itu bersatu, sedang hnti merela bnpecah-belah. Yang

dtmikinn itu lareta sesungguhnya mneka adnlnh kaum

yang tiada mengnti." (al-Hasyr: 14)

Hari-hari terus membuktikan dan mengungkap
kan tentang hakikat yang luar biasa dalam kepri-
badian dan kondisi orangorang munafik dan orang-
orang kafir dari Ahli Kitab di manapun orang{rang
yang beriman bertemu dengan mereka padar'arnan

atau tempat manapun dengan bentuk yang sangat
jelas di hadapan mata. Dan, bentrokan dan pertem-
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puran yang terjadi pada awal-awal pendudukan Ya-

hudi di tanah suci Palestina antara orang-orang
yang beriman dan orangorangYahudi membukti-
kan kebenaran kabar yang dibawa oleh Al-Qur'an
ini dengan pembuktian yang sangat menakjubkan.
Orang-orang Yahudi hanya berperang di balik
ruang-ruang tertuhrp dan benteng mereka di tanah
Palestina. Dan, bila mereka terbuka sedikit saja,

maka mereka akan lari terbirit-birit seperti tikus.
Seolaholah ayatAlQur'an ini hrun kepada mereka
pertama kali. Maka, Mahasuci Allah Yang Maha
Menge-tahui.

Masih tersisa ciri jiwa mereka yang lainnya,

"...Permusuhnn antara sesarut merelu adalnh sangat

h"ebat. Kamu kira mnelu itu bersatu, sednng ltati mnelu
bnpecah-belah...."

Sangat bertolak belakang dengan orang-orang
yangberiman di mana antaragenerasi ke generasi
selalu saling menjamin dan mereka dihimpun oleh
perekat iman meskipun oleh perbedaan zaman darr
tempat, jenis kelamin, negeri, dan hubungan ke-
luarga.

"... Yong demikian itu karena sesungguhnya mneka
adalnh laum yang tiada mengertf. " (al-Hasyr: 14)

Namun, penampilan kadangkala menipu kita se
olaholah kita melihat bahwa orang{ftmg kafir dari
Ahli Kitab itu saling menopang dan menjamin di an-

tara mereka. Seolaholah kita melihat kekompakan
dan fanatisme antara sesama mereka, sebagaimana
kita pun kadangkala melihat orzng-orang munafik
pun bersatu dalam satu barisan pasukan. Namun,
kabar yang jujur dari langit mendatangi kita bahwa
sesungguhnya mereka tercerai-berai pada hakikat-
nya.

Jadi, gambaran itu hanyalah gambaran lahiriah
yang menipu. Dan, wali:tu perlahanJahan akan
mengungkapkan tirai yang menipu itu. Sehingga,
akan tampaklah kejujuran kabar langit dalam ke
nyataan yang dapat dilihat dan mengungkapkan
tentang pertentangan yang terjadi dari dalam
pasukan yang menyatu itu. Hal itu terjadi ketika
perbedaan kepentingan dan pertentangan ambisi
terjadi, sehingga berbenturan tujuan dan arah per-
juangan.

Ketika pasukan orang-orang yang beriman
benar-benar jujur dan kokoh kemudian hati mereka
terhimpun di atas agamaAllah dengan sebenar-
benarnya, maka pasukan yang lain pun akan ter-
bongkar pertentangan dan kebejatannya di hadap

an mereka. Akan terbongkarlah pertentangan,
benturan, dan kesombongan pasukan itu yang tidak
lagi dapat menampakkan tentang hakikat kekuatan-
nya. Dan, bila pasukan orang{rang yang beriman
dapat bertahan dan kokoh, maka pastilah mereka
menyaksikan pemandangan kekokohan yang tam-
pak pada diri para pengusung kebatilan akan run-
tuh dan hancur. Kemudian terbongkarlah per-
tentangan yang tajam antara mereka, perpecahan,
tipu daya, dan pengkhianatan dalam hati yang ter-
pecah-pecah itu.

Sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-
orang kafir dariAtili Kitab meraih kemenangan atas
orang{rang yang mengatasnamakan dirinya "mus-
limin", ketika hati mereka berpecah-belah. Se-
hingga, mereka tidak lagi mewakili orang-orang
beriman yang sejati yang dipaparkan oleh ayat dalam
paragraf sebelumnya dari surah ini. Sedangkan, bila
orang-orang Islam tidak dalam kondisi demikian,
maka orang-orang munafik sangat lemah. Kau mu-
nafik dan orangorang kafr dari Ahli Kitab berbeda-
beda kepentingan, maslahat, dan beraneka ragam
hati,

"...Permusuhnn antara sesama muekn adalah sangat

lubat. Knmu kira mnekn itu bersatu, sednng hnti muelu
berpecah-belnh,. .."

Al-Qur'an menetapkan hakikat ini dalam hati
orang-orang yang beriman agar menganggap ren-
dah dan remeh musuh-musuh mereka dan meng-
hilangkan dari diri rhereka ketakutan kepada musuh-
musuh tersebut. Itu merupakan isyarat yang ber-
sandar kepada kebenaran dan pembebanan ruhiah
yang berdasar kepada kebenaran yang permanen.
Dan, ketika kaum muslimin mengambil Al-Qur'an
dengan sungguh-sungguh, maka menjadi remeh-
lah dan hinalah urusan musuh-musuh mereka dan
musuh-musuh Allah. Kemudian hati mereka pun
menyatu dalam satu barisan. Sehingga, tidak ada
sahr kekuatan pun yang dapat mengalahkan mereka.

Orang-orang yang beriman kepada Allah se-
harusnya mengetahui hakikat kondisi mereka dan
hakikat kondisi musuh-musuh mereka. Ini adalah
setengah dari peperangan. AlQur'an memberitahu-
kan informasi tentang kondisi itu kepada mereka
dalam arahan gambarannya tentang kejadian yang
terjadi, komentar tentangnya, keterangan tentang
hakikat-hakikat dan tanda-tanda dengan keterang-
an yang dapat dimanfaatkan oleh orangorang yang
menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sen-
diri. Atau, oleh orangorang setelah mereka yang
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merenungkannya dan ingin mengetahui hakikat
dari Allah Yang Maha Mengetahui atas hakikat ke-
jadian.

Kejadian kasus bani Nadhir bukanlah yang per-
tama dari kasus yang terjadi. Karena, sebelumnya
telah terjadi kasus bani Qainuqa'yang diisyaratkan
dalam ayat selanjutnya secara umum,

"(Mereka adalah) seperti zrang-lrang Yahudi yang
belum lamn sebelum merekn telahmerasai akibat buruk
dari perbuatan mereka dan bagi mereka a4b yang
pedih." (al-Hasyr: 15)

Peristiwa perang bani Qainuqa' terjadi setelah
Perang Badar dan sebelum Perang Uhud. Dan,
antara mereka dengan Rasulullah terikat perjanjian
damai. Setelah kaum muslimin meraih kemenang-
an atas orangorang kafir dalam Perang Badar, kaum
Yahudi tidak menyukai hal itu. Mereka benci dan
iri dengan kemenangan besaryang diperoleh oleh
orang-orang yang beriman. Mereka sangat takut
terhadap pengaruh yang membahayakan keduduk-
an mereka di Madinah, yang tentu saja membuat
markas kekuatan mereka melemah karena markas
dan kekuatan kaum muslimin bertambah kuat.

Kemudian sampailah kepada Rasulullah desas-

desus kejahatan dan pemikiran-pemikiran busuk
mereka. Maka, beliau pun mengingatkan mereka
tentang ikatan perjanjian damai dan mereka di-
ancam untuk tidak bersikap seperti itu. Namun,
mereka malah menantang dan menjawab dengan
ancaman yang lebih keras dan tajam. Mereka men-
jawab, "Hai Muhammad, sesungguhnya kamu me
ngira bahwa kami adalah seperti kaummu (Qurai9.
Jangan sampai kamu tertipu dan berbangga dulu
dengan kemenangan atas suatu kaum yang tidak
mahir dalam berperang, sehingga kamu dapat me
ngalahkan mereka. Sesungguhnya kami demiAllah,
bila kami memerangimu, pasti kamu mengetahui
bahwa kami adalah manusia (yang dapat diper-
hitungkan).'

Maka, mulailah mereka mendesak orangorang
yang beriman. Bani Qainuqa' adalah kelompokYa-
hudi yang paling berani. Mereka sangat benci dan
iri dengan kemenangan kaum Muslimin dalam
Perang Badar. Maka, mulailah mereka melakukan
manuver-manuver, dan mulai melanggar perjanjian
damai antara mereka dengan Rasulullah. Mereka
takut kekuatan kaum muslimin tambah kuat dan
besar, sehingga kaum Yahudi merasa semakin
tidak mampu melawan kaum muslimin. Apalagi,
setelah kaum muslimin dengan gemilang meme

nangkan perang pertama kali antara mereka de-

ngan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar.
Ibnu Hisyam dari jalur Ibnu Ishaq menyebutkan

dalam sirah perihal mereka bahwa kejadian yang
terjadi pada bani Qainuqa'adalah bahwa seorang
wanitafuab datang membawa susu untuk dijual di
pasar bani Qainuqa' dan dia duduk di dekat tukang
emas di sana. Kaum Yahudi menginginkannya agar
membuka cadarnya dan menampakkan mukanya,
namun dia menolak. Maka, tukang emas pun de
ngan sengaja mengambil ujung bajunya kemudian
diikat ke punggungnya. Ketika wanita itu bangkit
berdiri, kelihatanlah pantahrya Maka, kaum Yahudi
gembira dan tertawa-tawa. lalu wanita itu berteriak,
maka seorang muslim pun melompat dan menye.
rang tukang emas itu sehingga berhasil mem-
bunuhnya. Tukang emas itu adalah seorangYahudi.
lalu, kaum Yahudi mengepung, mengikat, dan
menyiksa orang muslim itu hingga mernbunuhnya.
Maka, berteriaklah kaum muslimin meminta tolong
kepada saudara-saudara untuk melawan kaum
Yahudi. Kaum muslimin pun marah dan terjadilah
benfokan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi.

Ibnu Ishaqmelengkapikejadian itu dengan ber-
cerita lagi bahwa Rasulullah pun mengepung mereka
semua. Sehingga, mereka rela dihukum dengan ke
putusan dari Rasulullah. Maka, berdirilah Abdullah
bin llbay bin Salul (pemimpin kaum munafik) dan
berkata, 'Wahai Muhammad, berbuat baildah ke
pada sekutuku!" Bani Qainuqa'merupakan sekutu
kaum al-Ktrazraj. Namun, Rasulullah menghirau-
kannya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ber-
kata lagi, 'Wahai Muhammad, berbuat baiklah ke-
pada sekutuku!" Rasulullah pun berpaling darinya.

Maka, Abdullah bin Ubay bin Salul pun me-
masukkan tangannya ke dalam saku baju besi Rasu-

lullah. Kemudian Rasulullah menghardiknya, "[e-
paskan diriku!" Rasulullah sangat marah sehingga
para sa-habat melihat wajah beliau masam dan
muram. Kemudian Rasulullah menghardiknya,
"Celakalah kamu, lepaskan diriku." Abdullah bin
LJbay bin Salul berkata, "Demi Allah, aku tidak akan
melepaskanmu hingga kamu berbuat baik bagi se-
kuhrku. Hanya empat ratus orang tentara yang me
makai baju besi tanpa penutup kepala dan tiga ratus
tentara yang berbaju besi dan penutup kepala.
Mereka telah bersama-sama denganku membelaku
dari serangan tentara yang berkulit merah ataupun
berkulit hitam. Apakah akan kamu bunuh mereka
semua dalam satu wakhr pagi? Sesungguhnya aku
sangat takut mereka membalas dendam." Maka,
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Rasulullah pun berkata, "Mereka buatmu saja."
Abdullah bin Ubay bin Salul masih sangat ber-

pengaruh dalam kaumnya. Maka, Rasulullah pun
menerima syafaatnya atas bani Qainuqa, dengan
syarat mereka bereksodus secara besar-besaran
dari kota Madinah dan mereka boleh membawa
harta benda mereka kecuali senjata. Dan, mereka
pun pergi dan bereksodus ke daerah Syam (Syiria).
Dengan peristiwa itu, terbebaslah Madinah dari ke
lompok kaum Yahudi yang memiliki kekuatan besar:

Inilah kenyataan yang digambarkan oleh Al-
Qur'an dan kondisi itu dapat dianalogikan dengan
kondisi bani Nadhir dan hahkat mereka. Demikian-
lah persekongkolan orang-orang munafik dengan
bani Qainuqa dan bani Nadhir.

AlQur' an menggambarkan tentang orangorang
munafik yang menipu teman-teman dan saudara-
saudara mereka dari orang-orang kafir Ahli Kitab
agar mereka melakukan perlawanan terhadap
Rasulullah dan orang{rang yang beriman. Namun,
puncak dari gambaran tentang kondisi mereka
adalah sangat merana. Kondisi mereka persis se'
perti hubungan setan dengan manusiayang tertipu
dengan godaannya, tapi akhirnya mereka sama-
sama jatuh ke dalam tempatkembali yang hina dan
memilukan,

"(Bujukan zrang-zrang munafik itu adalah) seperti
(bujukan) setan krtika dia berkatn fupada manusia,
'Kafrlnh knmu.'Malca, tatknln mnnusin itu telnh knfv,
ia berknta, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari knmu
lrnrenn sesungguhnya aku takut kepada All"ah, Tuhan
semesta alam.'Makn, ad,alnh kesudahnn lwduanya bah-

wa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dnlam neraka,

mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan
zrang-urang yang zalim." (al-Hasyrz L6-17)

Gambaran setan di siniberkaitan dengan orang-
orang yang berhasil digodanya dari anak manusia,
sangat serasi dengan tabiat dan peran orang-orang
munafik. Namun, sungguh aneh masih saja ada ma-
nusia yang mendengar ocehannya, padahal kondisi
mereka seperti itu busuk dan buruknya.

Hakikat itu adalah hakikat yang permanen, yurng

dinukilkan oleh Al-Qur'an dari kejadian yang di-
paparkan itu. Al-Qur'an menghubungkan antara
kejadian yang khusus dengan hakikatyang umum
dalam fenomena yang hidup dan nyata. Al-Qur'an
tidak hanya menggambarkannya dalam hakikat-
hakikat yang kosong dari kenyataan. Karena, haki-
kat-hakikat yang kosong dari kenyataan dan adem-
adem saja, tidak mempengaruhi banyak dalam

peraszum-perasaan dan tidak membangkitkan hati
untuk menyambut dan meresponsnya. Inilah satu
keistimewaan dan perbedaan antara manhaj Al-
Qur'an dalam seruan-seruannya yang mengarah ke
dalam hati-hati dengan manhaj-manhaj ahli filsafat,
ilmuwan, dan tukang diskusi.

Dengan perumpamaanyang menyentuh ini ber-
akhirlah kisah bani Nadhir, di mana di sela-selanya
dan pada komentarnya telah dihimpun beberapa
gambaran perumpamaan dan hakikat-hakikat serta
pengarahan-pengarahan. Kejadian-kej adiannya yang
khusus dan terbatas pada peristiwa-peristiwa ter-
tentu berkaitan erat hakikat-hakikat besar dan umum
yang murni dan abadi.

Ia merupakan wisata di alam semestayang nyata
dan di alam nurani yang tersembunyr. Ia berkem-
bang melampaui batas-batas kejadian itu sendiri.
Riwayat kejadian-kejadian itu dalam Al-Qur'an
sangat berbeda dengan riwayat-riwayatnya dalam
kitabkitab yang dikarang oleh manusia, sesuai dan
seiring dengan perbedaan kualitas ciptaan Allah
dan kualitas buatan manusia. Perbedaan itu sangat
jauh dan tidak bisa dibanding-bandingkan.

Beberapa Peringatan
Hingga ke sini, yaitu hingga bahasan tentang

riwayat mengenai kejadian ifu, komentar atasnya,
dan kaitannya deqgan hakikat-hakik4t yang jang-
kauannya jauh, maka seruan pun mulai diarahkan
kepada orang{rang yang beriman dengan bisikan
dan sebutan nama iman. Mereka diseru dengan
sifat yang mengikat mereka dengan Pemifik seruan
itu sertamemudahkan mereka dalam menyambut
dan merespons pengarahan dan pembebanan taklif-
Nya.

Allah mengarahkan seruan kepada mereka untuk
mengajak mereka agar bertakwa, melihat kepada
segalayang dipersiapkan oleh diri-Nya bagi mereka
di akhirat, agar mereka selalu berhati-hati dan was-
pada dari sikap melupakanAllah sebagaimana orang-
orang yang sebelum mereka melupakan-Nya. Yaitu,
orang-orang yang telah menyaksikan nasib se-

bagian kelompok dari mereka dan telah ditenhrkan
atas mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka,

";i,t'Itc 3; ;IJ : irt (ii \;t', i. ii q4

eiKW:{ j*3}1-t'qv6i'J,;i'i'r;:r'
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g5#i&34-i'#r"eu';ii6
";Aig't:;it&1'r3i4Gtc jJS

g;'"$5i?
"Hai orang- orang yang beriman, bertakw alah lupada

Attnh dan hendaklnh setiap diri memperh.atiknn apa

yang tekh diperbuahzya untuk hari esok (akhirat). Dan,
-bertakwalah 

lupada Allnh, sesungguhnya Allah Mahn

Mengetahui apa yang lmmu kerjakan.Janganlah kn'mu

seputi orang-orang y ang lupa lilpad,a AlLah, lnlu Allnh
menjadiknn merekn lupa kepadn diri merela sendiri.

Mereka itulah orang-lrang yang fasik. Tiada sama

p enghuni -penghuni nerakn dengan p mghuni-penghuni

s urga, p enghuni -p enghuni surga itulah orang- lrang
yaig biruntung. " (al-Hasyr: 18-20)

Talnva merupakan kondisi dalam hati yang di-

isyaratkan oleh nuansa lafazhnya. Namun, ungkap
an tidak dapat menggambarkan hakikat. Talnva me
rupakan kondisi yang menjadikan hati selalu was-

pada, menghadirkan dan merasakan pengawasan

Allah dalam setiap keadaan. Ia takut, merasa ber-

salah, dan malu bila Allah mendapatinya berada

dalam keadaan yang dibenci oleh-Nya. Pengawasan

atas setiap hati selalu terjadi setiap wakhr dan setiap

saat. Jadi kapzul seseorang merasa aman dari peng-

lihatanAllah?

". . . Dan lundaklnh setiap diri mempnh.atiknn apa yang

telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),' '.."
Ungkapan kalimat ini juga memiliki nuansa dan

sentuhan yang lebih luas daripada lafazhnya sen-

diri. Kalimat ini hanya dengan sekadar terlintas
dalam hati saja, terbukalah di hadapan manusia lem-

baran amal-amalnya bahkan lembaran seluruh ke-

hidupannya. Manusia pasti akan mengarahkan pan-

dangannya kepada segala kata-katanya untuk me
renungkan dan membayangkan hisab amalnya

beserta perincian-perinciannya satu per satu, guna

melihat dan mengecek apakah yang telah dia per-

siapkan untuk menghadapi hari esok itu.
Renungan itu pasti menyadarkannya tentang

tempat-tempat kelemahannya, tempat-tempat ke-

kurangannya, dan tempat-tempat kelengahannya,
walaupun dia sudah berbuat maksimal dalam ke-

baikan atau telah mengeluarkan banyak tenaga dan

usaha di dalamnya. Apalagi, bila perbekalannya dalam

kebaikan sangat sedikit dan kebaktiannya sangat

kecil dan rendah! Sesungguhnya ia merupakan

sentuhan yang membuat hati tidak lagi merasakan

tidur yang nyenyak dan tidak lagi terlepas dar-i

renungan dan pengecekan kembali atas segala per-

buatan.
Ayat di atas tidak berhenti di situ saja dalam me-

nyentuh setiap perasaan hingga lagi-lagi pengaruh

dan sentuhan itu qihmbah dengan isyaratyang ter-

tuju kepada hati orangorang yang beriman,

"... Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya

Attnh Maln Mengetahui ap a y ang knmu kni aknn. " (aI-

Hasyr: 18)

Maka, hatipun semakin bertambah sensitif, takut,

dan malu karenaAllah Maha Mengetahui atas se-

gala yang dikerjakannya.
Sehubungan dengan seru an ay at di atas agar hati

orang{rang yang beriman selalu waspada dan se-

lalu ingat, Allah mengingatkan mereka pada ayat

berikutnya agar mereka jangan bersikap melupa-

kan Allah,

'Janganlnh kamu seputi orang-lrang yang lupa lupadn

Allnh, Ialu Allah menj adikan merekn lupa kepadn diri
merekn sendiri. . .."

Kondisi seperti ini sangat aneh dan ajaib, namun

ia merupakan hakikat yang nyata. Karena, orang-

orang yang melupakan Allah pasti tersesat dalam

kehidupan ini tanpa ikatan apa pun yang dapat
menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan,

mereka hidup tanpa arah dan tujuan yang me-

naikkan dan memuliakan mereka melebihi bina-

tang ternakyang digembalakan. Dalam sikap se-

perti ini, manusia telah melupakan kemanusiaan-
nya sendiri. Hakikat ini ditambahkan kepadanya
atau ditumbuhkan dan dibangun darinya hakikat
lainnya. yaitu hakikat melupakan diri sendiri. Se-

hingga, dia tidak menyiapkan bekal apa-apa bagi
kehidupannya yang lama dan abadi. Dan, dia pun

tidak mempersiapkan dan memandang jauh ke
depan untuk bekalnya di hari esok.

". . . Mnelw itul"ah orang-orang y angfasik."(al-Hasyr:
1e)

Merekalah orang{rang yang menyimpang dan

keluar dari ketaatan kepadaAllah.
Dalam ayat selanjutnya ditegaskan dan ditetap

kan bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni

neraka. Ia juga memberi isyarat dan petunjuk ke-

pada orang-orang yang beriman agar meniti jalan

lain selain jalan mereka karena orang{rang yang

beriman adalah penghuni surga. Jadi, jalan peng-

huni surga lain dari jalan penghuni neraka.
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'Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan peng-
huni-penghuni surga, pmghuni-penghuni surga itulah
lrang-orang y ang bnuntung. " (al-Hasyr: 20)

Kedua kelompok ini tidak sama, baik dalam
tabiat maupun kondisinya, jalan maupun perilaku-
ny4 dan arah maupun nasib akhirnya. Keduanya
berada dalam persimpangan jalan yang tidak akan
pernah bertemu selamanya di suafu jalur, di suafu
karakter, di suatu langkah, di suafu siasat dan stra-
tegi, dan di barisan yang satu di dunia dan di akhirat

"Penghuntpenghuni surga itulah orang- nrang y ang
bnuntung." "Allah menetapkan gambaran tempat
kembali orang-orang yang beriman. Sedangkan,
tempat kembali bagi penghuni neraka didiamkan
dan tidak disebutkan karena ia telah diketahui dan
seolaholah ia tidak dihiraukan, karena hanya mem-
boroskan kata-kata!

Kemudian tibalah sentuhan yang menggetarkan
hati dan mengguncangkannya, ketika ia memapar-
kan tentang pengaruh Al-Qur'an yang membekas
terhadap batu yang keras seandainyaAl-Qur'an itu
hrrun kepadanya,

#o;F^
"Kalnu Kami mmurunlwnAl-Qtian ini lupadn se-

buah gunung pasti kamu almn melihntny a tunduk tn -
pecah-belah disebabknn takut kzpad,a Allnh. Dan, pe-
rumpamaan-pnumpamaan itu Knmi buat untuk ma-
nusia supaya merelm berpikir."(al-Hasyr: 21)

Ia merupakan gambaran yang melukiskan ten-
tang suatu hakikat, karena sesungguhnya Al-
Qur'an ini memiliki kandungan yang berat dan dah-
syat, serta kekuatan dan pengaruh yang meng-
getarkan dan menggunjangkan. Sehingga, tidak
ada satu pun yang mampu bertahan ketika meng-
hadapinya dengan hakikahrya. Umar ibnul-Khath-
thab menemukan sesuatu yang luar biasa ketika
mendengar seseorang membaca,

'Demi bukit, dnn Kitab yang ditulis pada lembaran
y ang tnbulm. D an, dnni Baitul Ma'mur, dnn atap y ang
di- titt&giknn (lnngr.t), dan l"aut y ang di dalnm tannhny a
ada api. Sesunguhnya aab Tilh.anmu pasti terjadi.

Tidak seorang pun yang dapat menolaknya." (ath-
Thuur: l-8)

Maka, Umar pun bersandar ke dinding, kemu-
dian kembali ke rumahnya. Selama sebulan penuh
dia sakit setelah mendengarkan Al-Qur'an itu, dan
orang-orang pun menjenguknya.

Pada kondisi-koirdisi di mana manusia terbuka
untuk menerima hakikatAl-Qur'an, maka dia pun
akan bergetar dan terguncang dengan guncangan.
Kemudian dia pun mengalami perubahan dan per-
alihan yang dapat dimisalkan dengan pengaruh
magnet dan listrik pada tubuh manusia, dan atau
bahkan lebih dahsyat daripada itu.

Allah yang telah menciptakan gunung-gunung
berfirman,

"Kalnu Kami menurunkan Al-@ti an ini lupadn se-

buah gunung pasti ltamu aknn melihntnya tunduk tn-
pecah-belah disebab knn takut kepadn Allah. . .. "

Orang-orang yang merasakan sentuhan A1-

Qur'an pasti merasakan dan menikmati hakikat
yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata me-
lainkan hanya dengan nash Al-Qur'an ini yang
menyentuh dan menggetarkan.

".. .Dan, pnurnpana"an-pffumpamaan itu Kami buat
untuk mnnusia supaya mnela berpikir." (al-Ha"yn
2t)

Perumpamaan ini mampu menyadarkan hati ma-
nusia untuk berpikir dan merenung.

Tasbih Asmaul Husna
Akhirny4 muncullah beberapa macam tasbih

dengan asmaul husna (nama-nama Allah yang
indah), seolaholah ia merupakan jejak-jejak dalam
alam semesta seluruhnya. Seluruh bagian dan ruang
alam semesta bersahutan menyenandungkan nama
nama itu. Asmaul husna itu tampak jelas sekali
dalam jejak-jejak alam semesta, gerakannya dan
fenomena-fenomenanya. Maka, alam semesta di
samping bertasbih dengan nama-nama indah itu, ia
juga bersaksi atas jejak-jejak dan bekas-bekasnya
yang terdapat di dalamnya,

:,s,iAg # t*}J y;if{ -: is\,;ir j
']J fn;t --n i:c^G & t-;;i'o#)G,
iA:gbfi&i.;'1ift)gl
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3Fr4\5;'\'G*\Uli3\Aii
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&;*C-;ti';i:ei'i6o;i{ve5,x{4
"Dial.ah Allah Yang tiada Tilhan (yang berhak di-
sembah) selain Dia. Yang Mengetahui yang gaib dan

yang nyata. Dialah Yang Mahn Pemurah lagi Maha
Peny ay ang. Dialah Alkh Yang tiada Tuhan (y ang ber -

h^ak disembah) selnin Dia. Raja YangMahnsuci, Yang

Mahas ej ahtera, Yang Menganugerahkan lce amanan,

Yang Maha Memelihara, Yang Mahaperkasa, Yang

Mah.akuas a, Yang Mahn Memiliki S egal"a I{e agungan.

Mahnsuci Allnh dnri apa yang mneka pnselcutulwn-

Dialah Allnh Yang Mencip taknn, Yarry Mengadnkna
Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-
Nama Yang Paling baik. Bertasbih leepadn-Nya apa

yang adn di langit dan di bumi. Dan, Dialah Allah
Yang Mahnperkasa kgi Mahabij alcsana. " (al-Husyr:
22-24)

Sesungguhnya tasbih ihr merupakan tasbih yang

berirama dan panjang dengan sifat-sifat yang agung.

Ia memiliki tiga bagian. Setiap bagian diawali de
ngan sifat tauhid,

'Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak di-
sembah) sel.ain Dia. ". . .. "

Atau,

'Dialah Allnh....'

Setiap nama di antara asmaul husna (nama-nama

yang indah) ini, memiliki jejak dan bekasnya dalam
alam semesta dan demikian pula jejak dan bekasnya
dalam kehidupan manusia. Ia mengisyaratkan ke
pada hati tentang efektivitas dari nama-nama dan

sifat-sifat ini. Suatu efektivitas yang memiliki pe-

ngaruh dan hubungan dengan manusia dan se-

luruh kehidupan. Ia bukanlah sifat-sifatyang negatif
atau terpisah dari seluruh alam semesta beserta
kondisinya dan fenomena-fenomena yang menyer-
tai alam semesta ini.

"Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak di-
sembah) selnin Dia...."

Ia menetapkan dalam nurani tentang keesaan
dan kesafuan keyakinan, keesaan dan kesahran ber-
ibadah, keesaan dan kesatuan arah dan maksud,
dan keesaan dan kesafuan dorongan dan semangat
dari sejak awal penciptaan dan akhirnya. Di atas

keesaan dan kesatuan ini, berdirilah dan ter-

bangunlah manhaj yang sempurna dalam berpikir,
bercita rasa, berasumsi, berkeyakinan, dan ber-
perilaku. Juga dalam hubungan manusia dalam
alam semesta dan seluruh kehidupan, serta hu-

bungan manusia antara sebagian mereka dengan

sebagian yang lain atas dasar dan asas keesaan

Tuhan, Allah. t
".. .Yang Mmgetahui yang gaib dan yang nyata...."

Keyakinan kepada ilmu Allah tentang perkara-
perkara lahiriah dan perkara yang tersembunyi se
makin kokoh dalam hati. Dengan demikian, akan

terbangun kesadaran dalam hati ini tentang peng-

awasan Allah dalam perkara-perkara yang rahasia
dan terang-teftngan. Sehinsga akan melaksanakan
segala sesuatu dengan perasaan diawasi oleh Allah
dan mawas diri kepada-Nya, di mana manusia tidak
hidup sendirian walaupun dia sedang menyendiri
atau sedang bermunajal Kemudian perilakunya se-

lalu disesuaikan dengan perasaan ihr, di manahati-
nya tidak akan melupakan dan melalaikan dirinya
sendiri darinya.

"...Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penya-

yang." (al-Hasy:22)

Perasaan ketenangan dan damai dalam nurani
kepada rahmatAllah dan kenikmatan-Nya akan se
makin kokoh. Kemudian antara perasaan ketakutan
dengan harapan pun pasti menjadi seimbang dan

demikian pula antara perasaan keguncangan de-

ngan ketenangan. Dalam pandangan seorang muk-
min, Allah ddak akan mengusir hamba-harnbaNya
melainkan hanya mengawasi mereka. Allah tidak
menginginkan keburukan bagi mereka, nalnun
menginginkan petunjuk dan kebaikan bagi mereka.
Dia tidak membiarkan mereka tanpa pertolongan-

Nya menghadapi sendiri kejahatan dan hawa nafsu-

nya.
Al-Qur'an mengulanginya kembali pada awal

dari tasbih berikutny4 karena ia merupakan kaidah
dasar yang di atasnya terbangun seluruh sifat-sifat
yang lain.

"Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak di-
sembah) selain Dia.. .."

Sehingga, menjadi kokohlah dalam hati bahwa
tidak ada raja, melainkan.

"...Raja....'

Bila kekuasan dan kerajaan telah menyatu, maka
tidak tersisa lagi bagi para hamba melainkan hanya
satu tuan dan raja, di mana harus mengarahkan
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segalanya kepadanya, dan mereka tidak akan me-
layani selainnya. Pasalnya, seseorang tidak mung-
kin melayani dua tuan dalam satu wal.itu,

'Allah seknli-knli tidak menjadiknn bagi seseorang dua
buah hati dalam rzngganya."(al-Ahzab: 4)

".. .Yang Mahasuci, ...."

Ia merupakan namayang menyebarkan tentang
kesucian dan kebersihan yang muflak. Ia meletak-
kan dalam nurani setiap sinaryang terang dan suci.
Sehingga, ia menyucikan hatinya dan membersih-
kannya agar menjadi pantas dan layak menerima
limpahan rahmat dari,

". . . Rrja Yang Mahnsuci,., .. "
Dan bertasbih menyucikan-Nya.

". . . Yang Mahasejahtna,. . .. "
Ia juga merupakan nama yang menyebarkan ten-

tang keselamatan, keamanan, dan kedamaian dalam
lembaran-lembaran ruang alam semesta, dalam hati
orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, maka
mereka merasa aman di sisi-Nya dan merasa se-
lamat di bawah naugan-Nya dan dari tipu daya se
luruh alam semesta dan penghuninyabaik berupa
makhluk hidup ataupun sesuatu yang lain. Dari
nama ini hati merasa terlindungi dengan keselamat
an, ketenangan dan kedamaian. Keliaran nafsu dan
guncangannya pun menjadi tenang dan mereda se
hingga selalu condong kepada keharmonisan, ikat-
an dan kedamaian.

"Yang Menganugnahknn luamanan. . .. "
Ihr adalah nama yang menunjukkan bahwaAllah

Pemberi keamanan dan Penganugerah keimanan.
I-afazh nama ini memberikan kesadaran kepada
hati tentang nilai iman, di mana ia bertemu dengan
Allah di dalam nama itu, dan dia bersifat dengan
salah satu sifat dari sifat-sifatAllah. Oleh karena itu,
dengan sifat iman tersebut, orang-orang yang ber-
iman naik ke" al-Mala'ul A'ln' fingkat paramalaikaf .

". . . Yang Maha Memelihara,. .,. "
Ini adalah permulaan lembaran lain dari gambar-

an sifut Allah di mana sifat-sifat sebelumnya , "Yang
Mahasuci, Yang Malusej ahtera, Yang Mmganugerah-
kan luamanan", mertJpakan yang berhubungan
langsung dengan Zat Nlah sendiri. Sedangkan,
sifat-sifat ini adalah berhubungan dengan kebijakan
dan perbuatan Allah di alam semesta dan ber-
kenaan dengan manusia. Ia mengisyaratkan ten-
tang kekuasaan dan pengawasan.

Demikian pula dengan sifat-sifat, ". . . Yang Mahn-
per knsa, Yang Mahnkuasa, Yang Mahn Memiliki S egakt

Ke agungan.'l merupakan sifat-sifat yang mengisya-
ratkan tentang kekuasaan, kemenangan, keting-
gian, dan kejayaan.

Jadi, tidak ada sesuahr pun YangMalaperknsame-
lainkan Dia, tidak a{a sesuatu pun YangMahnkuasa
melainkan Dia, dan tidak ada sesuatu pun Yang Mahn
Memiliki Segaln Keagunganmelainkan Dia- Tidak se
orang pun yang bersekutu dengan-Nya dalam sifat-
sifatitu. Dan, tidak seorangpun selain diri-Nyayang
memiliki sifat-sifat itu. Jadi, hanya Dia sendiri yang
memiliki-Nya tanpa seorang sekuhr pun di dalamnya.

Oleh karena itu, penuhrp ayatitu diakhiri dengan,

"...Mahasuci Allnh dari aqa yang merekn persekutu-
kan." (al-Hasyrr 23)

Kemudian muncullah bagian akhir dari tasbih
yang panjang dan bermacam-macam irama itu.

'Dialnh Allnh...."

Jadi ketuhananAllah merupakan Ketuhanan Yang
Esa dan tidak adaTuhan selain diri-Nya. Dan, tidak
seorang pun berstafus tuhan yang benar selain diri-
Nya.

". . . Yang Menciptaknn,Yang Mengadakan,. . .. "

Al-KhaQu (akar kata dan al-Khaliq) adalah
keingin-an yang pasti dan proses ketentuan tentang
kadar sesuatu. Sedangkan, al-bar'u (akar kata dari'
al-bari'u) adalah pelaksanaan dan proses pengeluar-
an. Jadi, dua sifat ini saling berkaitan, berhubungan,
dan sangat tipis perbeduumnya.

".. .Yang Membentuk Rupa,...."

Sifat ini juga berkaitan dengan dua sifut sebelum-
nya. Dan, maknanya adalah pemberian tanda-tanda
dan ciriciri yang diistimewakan dan membedakan
di antara setiap sesuafu dengan karakternya masing-
masingyang khusus.

Sifut-sifut ini saling berkaitan, berhubungan, dan
sangat tipis perbedaannya. Ia merangsang hati untuk
menelusuri proses penciptaan, pembuatan, pem-
beradaan, dan pengeluaran periode per periode-
sesuai dengan pandangan manusia. Sedangkan dalam
alam hakikat, maka di sana tidak ada periodeperiode
dan langkah-langkah. Yang kita ketahui tentang pe
tunjuk-petunjuk sifat-sifat ini bukanlah hakikatnya
yang mutlak, karena hal ini tidak diketahui me-
lainkan hanya oleh Allah semata-mata. Kita hanya
mengetahui sebagian bekas dan jejaknya saja dalam
batas dan lingkup kekuatan kitayang kecil.

I
I
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"...Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling
baik...."

Sangat indah dalam nama-nama itu sendiri, tanpa
memerlukan pujian keindahan dari para makhluk
dan tidak bergantung kepada keindahan yang me
reka lukiskan kepadanya. Keindahan yang meng-
isyaratkan tentang keindahan bagi hati dan meme-
nuhinya. Ia merupakan narna-nama indah yang ha-
rus direnungkan oleh orang-orang yang beriman
agar mencelupkan diri mereka sesuai dengan
isyarat-isyarat yang ada di dalamnya dan pengarah-
annya. Setiap mukmin harus menyadari dan me.
ngetahui bahwa Allah sangat mencintai dan me-
nyukai orang{rang beriman yang bersifat dengan
nama-nama ifu , dan terus-menerus berusaha meng-
angkat dirinya ke tingkat tersebut.

Tasbih yang panjang dan beraneka irama ini di.

akhiri dengan asmaul husna dan tasbih yang sangat
mendalam dengan tanda-tanda dan petunjuk-pe-
tunjuknya. Juga dalam limpahannya yang me-
menuhi hati dengan sesuatu yang luar biasa. Yaitu,
pemandangan tasbih dalam lembaranlembaran
ruang alam semesta dan muncul dari segala penjuru.

". . .Bertasbih kepida-Nya apa yang ada di langit dan
di bumi. Dan, Dialnh Allnh Yang Mahapnknsa lagt
M ahnb ij a k ana. " (al-Hasyr z 2 A)

Pemandangan itu merupakan pemandangan
yang sangat dirindukan oleh hati setelah berzlktr
dengan nama-nama indah itu, dan ikut bersama-
sama dengan segala makhluk hidup dan segala
sesuatu. Sebagaimana ia juga menghubungkan
antara permulaan surah dengan akhir surah dengan
penuh keserasian dan sangat erat. J
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menjadi teman-teman setia yang kamu sampai-
kan kepada mereka (berita-berita Muham-
mad), karena rasa kasih sayang. Padahal, se-

sungguhnya mereka telah ingkar kepada ke-
benaran yang datang kepadamu, mereka me-
ngusir Rasul dan (mengusir) kamu karena
kamu beriman kepada Allah, Ttrhanmu.Jika
kamu benar-benar keluar unhrkberjihad pada
jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, (iangan-
lah kamu berbuat demikian). Kamu memberi-
tahukan secara rahasia (berita-berita Muham-
mad) kepada mereka, karena rasa kasih
sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu
sembunyikan da^n apa yang kamu nyatakan Da.n

barangsiapa di antara kamu yang melaku-
kannyq maka sesunguhnya dia telatr tersesat
dari jalan yang lurus. (l)Jika mereka men.rng-
kap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai
musuh bagimu dan melepaskan tangan dan
lidah mereka kepadamu dengan menyakiti-
(mu); da^n mereka ingin supaya kamu (kembali)
kalir. (2) Karib kerabat dan anak-anakmu se-

kdi-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari
Kinmat Diaakan memisahka"n di arrtara kamu.
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
(3) Sesungguhnya telah ada suri teladan yang
baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang
yang bersama dengan dia; ketika mereka ber-
kata kepada kaum merekar'Sesungguhnya
kamiberlepas diri dari kamu dan daxi aPayang
kamu sembah selain Allah. Kami ingkari (ke-

kafiran)mu dan telah nyata antara kami dan
kamu permusuha.n dan kebencian buat selama-
lamanya sampai kamu beriman kepada Allah
saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada
bapaknya.,'Sesungguhnya aku akan memohon
arnpunan bagi kamu dan aku tiada dapat me-
nolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah.'
(Ibrahim berkata), 'Ya Ttrhan kami, hanya
kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya
kepada Engkaulah kami bertobat' dan hanya
kepada Engkaulah kami kembali. (4) Ya Ttrha^n

kami janganlah Engkau jadikan kami (sasaran)

fitrah orang-orangkafir. Dan' ampunilah kami
Ya Tlrha"n kami. Sesungguhnya Engkau' Engkau
lah Yang IVlahaperkasa lagi Mahabijaksana-' (5)

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan
umabrya) ada teladan yang baik bagimu. (Yaitu)

bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan
(keselamatan pada) Ilari Kemudian. Barang
siapa yang berpaling maka sesungguhnya

Allah, Dialah Yang Mahakaya lagr Maha Ter-
puji. (6) Mudah-mudahan Allah menimbulkan
kasih sayang antaramu dengan orang-orang
yang kamu musuhi di antara mereka. Allah
adalah Mahakuasa. Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. (7) Altah tiada melarang
kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangi-
mu karena agama dan tidak (p"la) mengusir
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah me-
nyukai orang-orang yang berlaku adil. (S) Se-

sungguhnya Atlah hanya melarang kamu men-
jadikan sebagai kawanmu orang-orang yang
memerangi kamu karenaagama dan mengusir
kamu dari negerimu dan membantu (orang
lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa yang
menjadikan mereka sebagai kawan, maka
mereka itulah orang-orang yang zalim.(9) Hai
orang-orang yang beriman, apabila datang
berhijrah kepadamu wanita-wanita yang ber-
iman, maka hendaklah kamu uji (keimanan)
mereka. Atlah lebih mengetahui tentang ke-
imanan mereka-Jika kamu telah mengetahui
bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka
jangantah kamu kembalikan mereka kepada
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka
tiada halal bagi orang-orang ka^fir dan orang-
orang ka^fir itu tiada halal pula bagi mereka-
Berikanlah kepada (suami-suami mereka) mahar
yang telah mereka bayar. Dan, tiada dosa
atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar
kepada mereka maharnya. Janganlah kamu
tetap berpegang pada tali (perkawinan) de-
ngan wanita-wanita kafir; hendaklah kamu
minta mahar yang telah kamu bayar; dan
hendaklah mereka meminta mahar yangtelah
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang
ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha
Mengetahui lagi Mahabijaksana. (10) Jika sese-

orang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang
kalirr lalu kamu mengalahkan merekan maka
bayarkanlah kepada orang-orang yang lari
istrinya ihr mahar sebanyakyangtelah mereka
bayar. Dan, bertakwalah kepada Allah Yang
kepada-Nya kamu beriman. (11) Hai Nabi,
apabila datang kepadamu wanita-wanita yang
beriman untuk mengadakan janji setia bahwa
mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu
pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak
akan berzina, tidak akan membunuh anak-
anaknya, tidak akan berbuat dusta ya"ng mereka
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ada-adakan antara tangan dan kaki mercka' dan
fidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang
baik, maka terimalah janji setia mereka dan
mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Peng-
ampun lagi Maha Penyayang. (12) Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu jadikan
penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Se-

sungguhnya mereka telah putus asa terhadap
negeri akhirat sebagairnana orang-orang kafir
yang telah berada dalam kubur berputus asa."
(13)

Pengantar
Surah ini merupakan salah satu episode dari

silsilah tarbiah (pendidikan) iman, penataan sosial
kemasyarakatan, dan sistem negara dalam masya-

rakat berbudaya dan modern. Ia merupakan salah

satu episode dari silsilah yang panjang atau bagian

dari manhaj Ilahi yang terpilih bagi kaum muslimin
yang terpilih pula. Allah telah memilih mereka se-

bagai orangorang yang ditugaskan untuk merea-

lisasikan manhaj-Nya yang dikehendaki-Nya atas

seluruh manusia, dalam bentuk praktisnya yang

nyata. Hal ini demi tegaknya suatu sistem di atas

bumi ini yang memiliki tanda-tanda dan batasan-

batasan serta pribadi-pribadi yang istimewa dan

berbeda.
Kadangkala manusia mencapai prestasi dalam

penegakan sistem, dan kadangkala belum men-

capainya. Namun, tugas penegakan itu masih terus
tergantung di atas pundak mereka dalam usaha
mencapainya. Dan, di hadapan mereka ada contoh
praktis dan nyata dari gambarannya, yang suatu
hari akan terwujud kembali di atas bumi ini.

Oleh karena itu, hal ini membutuhkan persiapan

yang panjang dalam beberapa langkah dan periode.

Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ter-
jadi di sekitar lingkup masyarakat Islam atau yang

berkaitan dengannya merupakan salah satu materi
di antara materi-materi dalam rangkapersiapan itu.
Materi itu telah ditakdirkan dalam ilmu Allah yang

di atasnya kemudian terbangun materi-materi lain
yaitu penafsiran, penjelasan, komentar, dan peng-

arahan.
Dalam huru-hara kejadian-kejadian dan peris-

tiwa-peristiwa serta dalam arus kehidupan yang

terus mengalir, pembentukan jiwa-jiwa menjadi
sempurna untuk mewujudkan manhaj Ilahi itu di
atas bumi ini. Di sana tidak ada pengasingan apa
pun bentuknya, melainkan hanya pengasingan

dalam bentuk persepsi iman yang baru dan agar
jangan sampai dicampur-aduk dengan sesuatu yang

aneh dan asing darinya ketika pembentukan jamaah

itu diintensifl<an.
Pendidikan yang terus-menerus dilakukan ada-

lah bertujuan untuk membentuk persepsi keiman-

an yang khusus dan istimewa. Ia memiliki ciri khas

tersendiri dalam hakikat dan tabiatnya yang ter-
pisah dan asing dari persepsi-persepsi yang ada di
duniapada saatitu, dan di jazirahArab secarakhu-
sus. Namun, orang-orang yang telah terbentuk
dalam dirinya persepsi yang istimewa dan khusus
ini, mereka tidak terasing dari kehidupan nyata
serta kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa
yang kacau-balau yang terjadi. Bahkan, mereka
selalu terkait dan berkecimpung dalam kejadian-
kejadian dan peristiwa-peristiwa itu hari demi hari
dan berkali-kali.

Keterlibatan mereka dalam suatu urusan berkali-
kali terjadi dan di bawah berbagai macam peng-

aruh. Karena, Allah yang telah menciptakan jiwa-
jiwa ini Maha Mengetahui bahwa bukanlah semua
jiwa dapatmembekas dengan suatu pengaruh dan
sentuhan. Tidak semua jiwa dapat merespons dan

kemudian terbentuk sesuai dengan yang diingin-
kan hanya dengan safu senfuhan. Namun, adakala-

nya membutuhkan pengaruh dan sentuhan yang
berkali-kali.

Allah Maha Mengetahui bahwa sisa-sisa tradisi
masa lalu, dorongan insting-insting manusia, ke-

lemahan manubia, pengaruh-pengaruh kejadian,
dominasi tradisi dan adat, semua itu bisa menjadi
halangan dan rintangan yang kuat sehingga dapat
mengalahkan faktor-fuktor tarbiah dan pengarahan

berkali-kali. Oleh karena itu, untuk menghadapinya
diperlukan peringatan yang berturut-turut dan ke
terlibatan yang terus-menerus.

Jadi, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa
datang dan terjadi berhrut-ttrut sebagaimana yang

telah dirancang dalam takdir Atlah. Karena itu,
nasihat-nasihat pun datang berulang-ulang. Di sam-
ping itu, ada peringatan tentang kejadian-kejadian
dan peristiwa-peristiwa itu serta pengarahan de-

ngan hidayah yang tersirat di dalamnya berkali-kali.
Rasulullah selalu berada dalam kesadaran dan

ilham yang cerdas dengan mengambil pelajaran

dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa serta
kesempatan-kesempatan dalam setiap peluang
yang terbuka. Kemudian pelajaran itu diberdayakan
dengan bijaksana dalam membangun jiu'ajiwa
ofturg{rang yang beriman. Wahyu dan ilham selalu
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mendukung Rasulullah dan memperkuat diri beliau
sehingga komunitas kaum muslimin yang terpilih
itu membuat prestasi dengan tuntunan dari Allah,
dengan taufik dari-Nya dan di bawah bimbingan
Rasulullah.

Surah ini merupakan episode dari silsilah per-

siapan yang panjang itu. Ia membawa misi untuk
membangun alam dan nuansa Rabbani yang penuh
dengan nilai-nilai ketuhanan yang murni dan ikhlas
dalam jiwa-jiwa setiap mukmin. Suatu alam dan
dunia yang dikendalikan oleh keimanan kepada
Allah semata-mata. Alam dan dunia itu memperkuat
orang{rang yang beriman dan mendorong mereka
menuju lingkaran iman ifu dengan satu ikatan yang
tidak akan terputus. Iman ini membebaskan me-
reka dari segala fanatisme lain; fanatisme bangsa,
fanatisme jenis, funatisme tanah air, funatisme ke-
rabat atau keluarga. Semua ikatan dan funatisme itu
dikesampingkan dan diletakkan di atasnya satu-
satunya ikatan. Yaitu, ikatan iman kepada Allah,
bernaung di bawah panjiAllah di dalam partai dan
kelompok tentara Allah.

Sesungguhnya alam dan dunia yang dikehen-
daki oleh Islam adalah alam yang Rabbani dan
insani (manusiawi) sekaligus. Rabbani yang ber-
makna bahwa setiap tiang-tiang dan tuntunan-tun-
tunannya terambil dari pengarahan Allah dan ke
bijakan-kebijakan hukum-Nya. Dan, ia mengarah
kepadaAllah dengan segala persepsi dan perbuat-

annya.
Sementara itu, insani bermakna bahwa ia me-

Iiputi seluruh jenis manusia dalamwawasan akidah.
Di dalamnya terkikislah segala perbedaan-perbeda-

anjenis, negeri, bahasa, dan garis keturunan. Juga
terkikislah segala faktor ikatan lain yang membuat
manusia terpisah dari lainnya selain ikatan iman.
Inilah alam yang tinggi dan layak untuk ditempati
oleh manusia yang mulia di mata Allah karena
tubuhnya mengandung tiupan ruh dari Allah.

Tanpa membangun alam dan dunia seperti itu,
di sana terdapat berbagai macam rintangan dan
halangan. Di dunia fuab saat itu dan hingga di se
luruh dunia saat ini terdapat berbagai macam
problematika seperti fanatisme terhadap rumah
tangga, keluarga, suku dan kaum, jenis, dan negeri.
Di samping itu, di sana ada juga fanatisme terhadap
kepentingan-kepentingan pribadi, hawa nafsu,
tamak, rakus, bakhil, cinta yang berlebihan kepada

diri sendiri (egois), sombong, dan penyimpangan-
penyimpang lainnya. Juga berbagai macam warna
dari kandungan-kandungan negatif yang terdapat
dalam nurani.

Islam membawa misi unfuk mengatasi segala
problematika di atas dalam masyarakat muslim
yang dipersiapkan untuk merealisasikan manhaj
Allah di bumi ini dalam gambaran praktik yang
nyata- Gambaran episode yang ada dalam surah ini
merupakan salah satu episode dari solusi dan usaha
terapi sosial yang panjang itu.

Sebagian kamu Muhajirin yang telah meninggal-
kan negeri, harta benda, dan keluarga mereka di
atas jalan mempertahankan akidah mereka, jiwa-
jiwa mereka masih terikat dengan sebagian dari apa
yang telah mereka tinggalkan di Mekah, berupa
keturunan, istri, dan kerabat. Walaupun mereka
telah menemui dan menghadapi beberapa bentuk
penyiksaan dan kesulitan dari Quraisy, masih tetap
ada sebagian dari mereka yang menginginkan
antara mereka dan penduduk Mekah terjadi jalinan

hubungan yang lebih baik dan ikatan kasih sayang.
Mereka menginginkan berakhirnya permusuhan
dan perang yang kejam, sehingga mereka harus
menanggung beban memerangi keluarga dan
kerabat mereka. Hal itu membuat segala ikatan dan
hubungan antara mereka dengan kerabat dan
keluarga menj adi terputus.

Allah menginginkan agar jiwajiwa kaum Muha-
jirin menjadi bersih dan murni dari segala ikatan-
ikatan. Sehingga, jiwa-jiwa itu hanya tertuju untuk
agama-Nya, akidah-Nya, dan manhaj-Nya.

Allah Maha Mengetahui tentang berabrya tekan-
an yang dipikul oleh jiwajiwa itu berupa dorongan-
dorongan insting dan sisa-sisa tradisi jahiliah.
Orang Arab biasanya adalah orang-orang yang
sangat memegang tabiat mereka dan fanatisme
golongan, fanatisme kaum, fanatisme kerabat dan
rumah tangga mereka. Maka, Allah hari demi hari
mengikis hal itu dengan terapi puncak yang me-
liputi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa ber-
sama komentar-komentar dan arahan-arahannya.
Tujuannya agar terapi ihr benar-benarterjadi lewat
pentas kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa.

Juga agar jalan-jalan dan rel-rel mereka menjadi
kokoh dan membaja.

Riwayat-riwayat menyebutkan kejadian tertentu
berkenaan dengan sebab turunnya ayat-ayat per-
mulaan dari surah ini. Bisa jadi riwayat-riwayat itu
sahih yang berkenaan dengan sebab nuzul yang
langsung. Namun, jangkauan teks-teks Al-Qur' an
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selalu lebih jauh daripada kejadian langsung yang

terjadi pada saat itu.
Disebutkan dalam kejadian itu bahwa Hatib bin

Balta'ah termasuk salah seorang dari kelompok
Muhajirin. Dia juga termasuk salah seorang dari
tentara yang mengikuti pasukan Rasulullah dalam

Perang Badar. Dia memiliki anak-anak dan harta
benda yang tertinggal di Mekah. Tetapi, dia bukan-

lah termasuk dari suku Quraisy, namun dia terikat
perjanjian persekutuan dengan Utsman. Setelah

Rasulullah bermaksud menyerang dan menakluk-
kan kota Mekah karena orang-orang Quraisy me
langgar perjanjian Hudaibiyah, maka beliau pun

memerintahkan kepada setiap kaum muslimin agar

bersiapsiap untuk berperang. Rasulullah berdoa,
"Ya All.ah, tutuplah bnita ini atas merekn (foLratsy). "

Rasulullah memberitakan kepada sekelompok
dari sahabat tentang sasaran serangan beliau, di
antaranya adalah Hatib bin Balta'ah. Kemudian
dengan sengaja Hatib menulis surat dan mengirim-
kannya bersama seorang wanita musyrik (konon

katanya dari Muzainah, dia datang ke Madinah
untuk mencari nafl<ah dan bantuan harta). Hatib
mengirim surat kepada penduduk Mekah untuk
memberitahukan mereka tentang persiapan Rasu-

lullah untuk memerangi mereka. Dengan demi-
kian, dia akan mendapat pertolongan dari mereka.

Allah memberikan ilham kepada Rasulullah se-

bagai bentuk pengabulan dan ijabah dari doa beliau

di atas. Juga sebagai persetujuan-Nya dan pelaksaan

takdir-Nya dalam menaldukkan Mekah. Maka, Rasu-

lullah pun mengutus beberapa sahabat untuk me
ngejarwanita ihr dan merampas surat itu darinya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam
bab Maghn<i (perang), dan diriwayatkan oleh Mus-
lim dalam l<rtab Shnhilnya sebagai berikul

Dari Hushain bin Abdurrahman, dari Sa'ad bin
Ubaidah, dari Abi Abdirrahman as-Sulami, dari Ali
r.a. bahwa ia berkata, "Aku diutus oleh Rasulullah
bersama Abu Mur tsid dan azZubav ibnul-Awwam

Q<ami semua adalah penunbgang kuda) . Rasulullah
menitahkan,

'Bertolaklah knlian hingga sampai ke kebun Khakh,

karena sesungguhnya di sana terdapat serrang wanita
musyrik dnn bersamanya tudapat sepucuk surat dari
Hatib bin Balta'ah yang ditujuknn buat lrang-zrang
musyrik.'

Kami pun mengejarnya dan mendapatinya se-

dang menunggang unta sebagaimanayang digam-
barkan oleh Rasulullah. Maka, kami mengintro-

gasinya, 'Mana surat yang kamu bawa?' Dia men-
jawab, Tidak ada sepucuk surat pun bersamaku.'
talu kami memerintahkan untanya untuk men-
derum, lalu karni mencari surat itu. Namun, kami
tidak melihat sepucuk surat pun. Kami berkata,
"Rasulullah tidak mungkin berdusta. Jadi, keluar'
kanlah surat itu 4tau kami akan menelanjangimu!'
Setelah dia mefifiat kesungguhan kami, maka dia
pun luluh kemudian menurunkan tangannya ke tali
pinggangnya. Dia memakai tali pinggang dari kain.
Kemudian dia mengeluarkan surat itu darinya.

Maka, kami kembali pulang membawanya mc'
nuju Rasulullah. lalu Umar berkata, Wahai Rasu-

lullah, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah,
rasul-Nya, dan orangorang yang beriman. Maka,
biarkanlah aku untuk menebas lehernya.' lalu
Rasulullah bertanya kepada Hatib, 'Apa yang men-

dorongmu untuk melakukan hal ini?'Hatib men-
jawab,"Demi Allah, sesungguhnya aku tidak ber-
buat apa-apa melainkan beriman kepada Allah dan
rasul-Nya. Aku ingin mendapatkan bantuan dari
kaum kafir Quraisy, yang dengannyaAllah melin-
dungi keluargaku dan harta bendaku. Dan, tidak
seorang pun dari sahabatmu, melainkan dia me-

miliki di sana sanak famili yang dengannya Allah
melindungi keluarganya dan harta bendanya.'

Rasulullah pun bersabda, 'Dia benar dan jujur,
mnkn janganlnh knlian mengataknn sesuatu kzpa"dnnya

melainkan perkara yang baik.lalu Umar berkata,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah meng-
khianatiAllah, rasul-Nya, dan orangorang yang ber-

iman. Maka, biarkanlah aku untuk menebas leher-
nya.' Maka, Rasulullah pun bertanya kepadanya,
'BukanJrnhHatib termnsuk ahli Ba.dar (pasuknn Rnsu-

lullah dalam Perang Badar).'lalu Rasulullah me-
nyambung sabdanya, 'Sesunguhnya Allah telah

mengennl ahli Badnr, dan berfrm.an kcpada merekn,

Berbuatlah sekehendak knlian, karena sesungguhnya

surga itu telah pasti untuk kalian (atau Aku telah

mengampuni kalian).'Maka, Umar pun menangis
dan berkata,"Allah dan rasul-Nya lebih tahu."'

Bukhari menambah dalam l<rtab al-Magltaai,
"lalu Allah menurunkan surah al-Mumtahanah
ayat I, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi

teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada

merelm (bnita-berita Muhnmmad), knrena rasa knsih

sayang...."'
Dalam riwayatyang lain disebutkan bahwayang

diutus oleh Rasulullah adalahAli,Zubatr, dan Miq-
dad.
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Kita renungi sejenak kasus ini dan apa yang
terjadi di sekitarnya, yang tidak mengeluarkan kita
dari "nuansa Al-Qur'an", pendidikan dengannya
serta dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa,
komentar-komentar dari Rasulullah sebagai pe-
mimpin dan pendidik (murobbt) yang agung.

Hal pertama yang harus direnungkan oleh orang-
orang adalah kelakuan Hatib, yaifu seorang muslim
yang telah berhijrah. Dia termasuk salah seorang
yang diberitakan kepadanya tentang rahasia misi
dan penyerangan ke Mekah. Di sana terdapat fak-
tor-faktor yang menyingkap tentang penyimpang-
an-penyimpangan jiwa manusia yang sangat me.
nakjubkan. Kadangkala jiwa manusia walaupun
telah sampai kepada kesempurnzum dan kekuatan
puncaknya, namun pada kondisi-kondisi tertenhr
menjadi lemah karena kelemahannya sebagai ma-
nusia- Dan, tidak ada yang dapat menjaganya dalam
kondisi-kondisi demikian, melainkan hanya Allah
semata-mata yang dapat menolongnya.

Kemudian sekali lagi manusia melihat keagung-
an Rasulullah. Beliau tidak tergesa-gesa memutus
kan hukuman hingga beliau bertanya kepada Hatib,
'Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal
ini?"

Beliau bertanya dengan penuh kelapangan dada
dan dengan kasih sayang terhadap kondisi kele-
mahan yang menimpa Hatib, karena betau diilhami
olehAllah bahwa dia jujur. Oleh karena itu, beliau
melarang para sahabatnya unfuk mencela dan meng-
hardiknya, "Dia benar dan jujur, maka janganlah
lulian mengatalmn sesuatu lupadnnya melninkan pn-
knra yang baik."

Beliau ingin membantunya dan membangkit-
kannya kembali dari ketergelincirannya Rasulullah
sama sekali tidak mengusirnya dengan perbuat-
annya itu, dan tidak membiarkan seorang pun
mengusirnya karenanya. Dalam fenomena lain, kita
menemukan keimanan yang sungguh-sungguh,
tajam, dan kokoh dalam diri Umar, "Sesungguhnya
dia telah menglrtrianati Allah, rasul-Nya, dan orang-
orang yang beriman. Maka, biarkanlah aku untuk
menebas lehernya."

Namun, Umar hanya melihat kepada peng-
khianatan dan ketergelincirannya saja. Sehingga,
hal ihr membangkitkan perasaannyayang tegas dan
imannya yang kokoh. Sedangkan, Rasulullah me
lihat kepada kasus ini dari sela-sela pengetahuannya
yang luas dan mencakup terhadap jiwa manusia
secara hakiki dan dari segala sisi"sisinya. Bersama
dengan itu, beliau juga sangat kasih dan terhormat

di mana hat itu diilhami oleh makrifahnya yang
sempurna dan total. Itulah seharusnya sikap pen-
didik (murobbil yang mulia, penuh kasih sayang,
berhati-hati, dan melihat segala aspek dan kondisi.

Kemudian orang{rang berhenti sejenak mere-
nungi perkataan Hatib ketika dia berada dalam
kondisi lemahnya. Mmun, pandangannya tentang
takdir Allah perihal sebab-sebab duniawi adalah
terambil dari pandangan iman yang benar. Hal itu
ketika dia berkata, "Aku ingin mendapatkan ban-
tuan dari kaum kafr Quraisy, yang dengannyaAllah
melindungi keluargaku dan harta bendaku."

Jadi dia tetap menyandarkan perlindungan ke
pada Allah. Dan, tangan-tangan yang membantu
dari Quraisy itu tidak dapat melindungi keluarganya
dengan dirinya semata-mata. Namun, Allah yang
melindungi keluarganya dengan tangan-tangan
mereka. Persepsi ini diperkuat oleh sisa ungkapan-
nya ketika dia berkata, 'Tidak seorang pun dari
sahabahnu, melainkan dia memiliki di sana sanak
fumili yang dengannyaAllah melindungi keluarga-
nya dan harta bendanya."

Jadi Allah itu selalu hadir dalam persepsi dan
gambaran iman Hatib. Jadi Allahlah yang melin-
dungi, bukan keluarga mereka. Sesungguhnya
keluarga itu hanyalah alat yang dipergunakan oleh
Allah untuk melindungi keluarga mereka.

Perasaan Rasulullah yang diilhami oleh Allah
telah merasakan dan mempertimbangkan persepsi
iman yang benar dan hidup ini dalam pernyataan
Hatib. Inilah salah siitu sebab dari sabda Rasulullah,
' D in bm^ar d"an j uj ur, maln j anganlah lmlian mtngatn-
knn sesuatu kepad.anya melninlmn perkara yang baik. "

Akhirnya, manusia berhenti sejenak merenung-
kan takdir Allah dalam peristiwa dan kasus ini.
Yaitu, bahwa Hatib termasuk kelompok kecil yang
dipercayai dan diamanatkan oleh Rasulullah untuk
menyimpan rahasia penyerangan ke Mekah. Dan,
kelemahan manusiawi juga menimpanya walaupun
dia termasuk kelompok kecil yang terpilih dalam
seleksi Rasulullah.

Kemudian takdirAllah berlaku.bahwa Dia men-
cegah bahaya dari kondisi kelemahan sesaat itu
yang bisa saja terjadi kepada orangorang yang ber-
iman. Seolaholah Ailah ingin mengungkapkan dan
menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian tidak
boleh ada teguran dan kritikan dari orang-orang
yang tidak termasuk ke dalam kelompok kecil
pilihan itu atas kejadian yang telah terjadi. lalu tidak
boleh seorang menggembar-gemborkan, "lni orang
yang telah diberi amanat rahasia, namun dia meng-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XI (233) Juz XXVIII: al-Mujaadilah s.cl. at:fahriint

khianatinya. Seandainya kita yang diberi amanat
rahasia itu, pasti kita tidak akan mengkhianatinya."

Pernyataan seperti itu tidak timbul sama sekali.
Hal itu menunjukkan betapatingginya adab orang-
orang yang beriman terhadap pemimpin mereka,
dan kerendahan hati mereka dalam berprasangka
terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengambil
pelajaran dari kasus yang terjadi pada saudara
mereka.

Kasus ini diriwayatkan dengan mutawattir. Se-

dangkan, furunnya ayat-ayat berkenaan dengan
peristiwa dan kasus ini hanya ada dalam riwayat
Bukhari. Kami tidak meragukan keabsahan riwayat
Bukhari ini, namun kandungan isi teks (nash) Al-
Qur'an adalah lebih jauh jangkauan dan sasar-
annya. Dan, ia lebih tepat tuntunannya bahwa ia
memberikan solusi bagi kondisi kejiwaan yang
lebih luas daripada kasus Hatib saja, yang telah
diriwayatkan dengan mutawattir. Hanya saja turun-
nya Al-Qur'an ini jelas berkaitan dengan peristiwa
kasus itu seperti yang menjadi ciri khas dari Al-
Qur'an sendiri.

Al-Qur'an ini mengatasi segala ikatan-ikatan ke
kerabatan, fanatisme yang kerdil, dan ketamakan
nafsu terhadap peninggalan-peninggalan yang
turun-temurun dan melekat. Tujuannya agar ma-
nusia keluar dari kesempitan dan tekanan ruang
yang sempit menuju ke ruangan yang lebih tinggr
dan luas.

Al-Qur'an membentuk dalam diri manusia per-
sepsi baru, norma baru, nilai-nilai baru, serta pemi-
kiran baru tentang alam semesta dan kehidupan
manusia. Juga fugas orang-orang yang beriman di
atas bumi ini dan puncak tujuan dari manusia.

Seolaholah Al-Qur'an itu menghimpun hrmbuh-
tumbuhan yang kecil dan berserakan di bawah
naungan Allah agar Dia mengajarkan dan men-
cerahkan mereka tentang hakikat keberadaan
mereka dan tujuan hidup mereka. Dengan demi-
kian, Allah membuka mata mereka terhadap segala
sesuatu yang mengelilingi mereka berupa per-
musuhan, makar, dan tipu daya. Allah berkehendak
agar mereka sadar bahwa mereka adalah penolong-
penolong dan tentara-tentara Allah. Juga sadar
bahwa Dia berkehendak unhrk memberikan mereka
suatu perintah danperan serta merealisasikan bagi
mereka takdir yang mulia bagi mereka.

Oleh karena ifu, mereka harus tercelup dengan
celupan label-Nya, memikul tanda pengenal-Nya,
dan mereka dikenal oleh orang-orang yang lain
dengan tanda pengenal dan celupan label itu baik

di dunia maupun di akhirat. Maka, hendaklah
mereka berlaku ikhlas kepada-Nya. Hendaknya
mereka memuhrskan segalzurya untuk hanya ber-
lindung kepada-Nya. Dan, hendaknya mereka
mereka membebaskan diri dari segala ikatan lain
selain ikatan-Nya, baik dalam alam perasaan mau-
pun dalam alam perilaku.

Surah ini dengan segala kandungannya meng-
arah kepada tujuan di atas. Bahkan, ayat-ayatyang
berkenaan dengan syariat dan sistem yang terdapat
di akhir surah ini (yaitu, yang berkenaan dengan
bermuamalah dengan wanita-wanita yang berhijrah
dan berbaiat dengan wanita-wanita yang baru masuk
Islam; pemisahan Nftara wanita-wanita mukminat
dengan suami-suami mereka yang kafr; dan antara
orang{rang yang beriman laki-laki dengan istri-isfi
mereka yang kafir) ... merupakan aturan-aturan
yang timbul dari pengarahan yang umum tersebut.

Kemudian surah ini diakhiri dengan sesuatu
yanghampir sama dengan awalnya, yaifu larangan
menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman
dan penolong. Musuh-musuh Allah itu adalah
orang-orang yang dimurkai oleh Allah baik dari
kelompok orang-orang kafir maupun dari kelom-
pok orang-orang Yahudi. Dengan demikian, sem-
purnalah pemisahan dan perceraian orang-orang
yang beriman dari segala ikatan-ikatan dan hu-
bungan-hubungan yang ada selain ikatan akidah
dan ikatan iman.

***

Musuh Kaum Muslimin Adalah Musuh Allah
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J;)i6#.;;-rtG{:vq$frrt";;\dL-

Sg:*G,E?;{"1*;AUi;SJW
F:q*A:65{Ad\i;.}:47r'.r,fi ;
o ts,g! i iE 

"t; 

ti, &re- At iu";
6V"&;J&;,9.r:iG{r\:'K$'4

*:"_,1;s:t\::;;Ai
"Hai orang-zrang yang beriman, janganlah kamu
mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-
teman setia yang knmu sampaiknn lcepada mereka
(berita-bnita Muh.ammad), knrmn rasa knsih sayang.
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Padahal, sesunguhnya merekn telah ingkar kepada
kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir
Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman
lupada Allah, Tuhanmu.Jikn knmu benar-bmnr luluar
untuk berjihad pada j alnn- Ku dan mencari knidhann-
Ku, (janganlah knmu berbuat demikian). Kamu mem-

beritahukan secara rah.asia (bnita-buita Muhammad)
kepada mereka, knrena rasa kasih sayang. Aku lebih
mengetahui apa y ang knmu sembunyilan dan apa y ang
kamu nyatakan. Barangsiapa di antara knmu yang
melnkukannya, makn sesunguhnya dia telnh tersesat

dari jalnn yang lurus.Jila merekn menangknp kamu,

niscaya mnekn bertindak sebagai musuh bagimu dan
melzpaslan tnngan dan lidnh mcrelm lupadamu fungan
menyakiti(mu); dan mereka ingin supaya kamu
(l.*mb ali) lmfir. " (al-Marntahanatr : 1 -2)

Surah ini diawali dengan seruan yang penuh
kasih dan sentuhan,

"Hai orang- orang y ang b er iman.... "

Suatu seruan dari Tuhan mereka bagi orang-
orang yang beriman kepada-Nya. Mereka diseru
atas nama iman yang dinisbatkan kepada mereka.
Allah menyeru mereka agar mencerahkan hakikat-
hakikat sikap mereka, memperingatkan mereka
tentang jebakan-jebakan musuh-musuh mereka,
dan mengingatkan mereka tentang beban yang
dipikul oleh pundak-pundak mereka.

Dengan penuh kasih sayang, Allah memberikan
informasi bahwa musuh-Nya adalah musuh mereka
pula, dan musuh mereka adalah musuh-Nya pula,

"..Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan mu-
suhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sam-
paikan kep ada mereka (b erita - b erita Muhammad),
knrena rasa kasih sayang...."

Allah menyadarkan orang{rang yang beriman
bahwa mereka berasal dari Allah dan akan kembali
kepada-Nya. Dia memusuhi siapa pun yang me-
musuhi mereka, karena mereka adalah penolong-
penolong-Nya yang bernisbat kepada-Nya dan
orang-orang yang memikul tanda pengenal dari-
Nya di atas dunia ini. Mereka adalah kekasih-ke-
kasih dan wali-wali-Nya. Maka, mereka tidak boleh
memberikan kasih sayang kepada musuh-Nya dan
musuh mereka.

Dia mengingatkan mereka tentang kejahatan
musuh-musuh itu atas mereka dan atas agama
mereka, serta atas rasul mereka. Permusuhan para

musuh mereka terhadap semua itu adalah ke-
jahatan dan kezaliman,

"...Padahnl sesungguhnya merekn telah ingknr lrcpada

kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir

Rasul dan (mengusir) kamu ko.rena kamu beriman
kepada Allnh, Tuhanmu.... "

Setelah musuh-musuhnya melakukan kejahatan
dan kezaliman, apakah kaum beriman masih men-
cintai dan bertoloilg-menolong dengan musuh-
musuh mereka? Para musuh itu telah kafir terhadap
kebenaran. Mereka telah mengeluarkan Rasulullah
dan orang-orang yang beriman dari Mekah, bukan
karena apa-apa, melainkan hanya karena mereka
beriman kepada Allah Tuhan mereka. Sesungguh-
nya kenangan-kenangan seperti itu selalu terlintas
dalam hati orang{rang yang beriman yang sangat
erat dengan akidah mereka. Itulah perkara yang
membuat orang-orang kafir memerangi mereka,
dan bukan disebabkan oleh sebab lain.

Al-Qur'an menampakkan dengan jelas perkara
yang telah menyebabkan pertentangan, pertikaian,
dan perang. Jadi, perkara itu adalah perkara akidah
bukan perkara lainnya, yaitu perkara kebenaran
yang telah diingkari dan dikafirkan oleh orang-
orang kafir itu. Mereka kafir kepada kebenaran itu
dan kafir pula kepada orang yang membawanya,
yaifu Rasulullah. Maka, mereka pun mengeluarkan
Rasulullah dari Mekah. Selain perkara itu adalah
perkara iman yang membuat mereka mengeluar-
kan orang-orang yang beriman dari tanah air dan
kampung halamannya sendiri.

Ketika perkara itu telah menjadi jelas demikian
dan menjadi terang, makaAllah memperingatkan
mereka bahwa di sana tidak ada ruang untuk men-
jalin cinta dan kasih antaramereka dengan orang-
orang kafir dan orang-orang musyrik. Yakni, bila
mereka telah keluar dari tanah air dan kampung
halaman mereka sendiri demi mencapai ridhaAllah
dan berjihad di jalan-Nya,

".. Jika knmu b enar - b enar keluar untu k b erj ihad p ada
j alnn- Ku dnn mm.cari kni.dhnnn- Ku, (j anganl"ah knmu
b erbuat demikian).... "

Jadi, tidak mungkin terhimpun dalam hati sese-

orang antara sikap berhijrah keluar untuk berjihad
di jalan Allah dan mencari ridha-Nya dengan cinta
dan kasih sayang kepada orang{rang yang telah
mengeluarkan mereka karena keimanan kepada
Allah dan mereka adalah musuh Allah dan musuh
rasul-Nya!

Kemudian Al-Qur'an mengingatkan orangorang
yang beriman dengan peringatan tersembunyi dari
apa yang tergolak dalam hati mereka dan apa-apa
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yang mereka sembunyikan dan rahasiakan kepada

musuh-musuh mereka dan musuh-musuh Allah
tentang kasih sayang. Karena, Allah mengetahui
rahasia hati dan perkara yang jelas dan tampak
darinya.

"...Kamu membnitahuknn secara rahasia (beritn-berita

Muhnmmad) lupodo merekn, knrena rasa lasih sayang.

Aku lzbih mengetahui apa y ang knmu sembunyiknn dnn

apa yang lwmu nyataknn...."

Kemudian Allah mengancam mereka dengan

ancamanyangkeras dan menakutkan, yang meng-
getarkan hati orangorang yang beriman sehingga
gemetaran dan ketakutan,

"...Barangsiapa di antara kamu yang melakuknnnya,

maka sesunguhnya dia telah tersesat dnri jal"an yang
lurus. " (al-Mumtahanah : 1)

Apakah ada perkara lain yang lebih ditakuti oleh
seorang mukmin daripada tersesat dari jalan lurus
setelah mendapat hidayah Allah dan sampai kepada
puncak keimanan?

Ancaman ini dan peringatan sebelumnya men-
jadi perantara yang mencerahkan orang{rang yang

beriman tentang hakikat musuh-musuh mereka
dan apa yang mereka konspirasikan secara rahasia

tentang makar kejahatan dan tipu daya. Kemudian
muncullah sisanya,

'lika mereka menanglmp kamu, nkcaya mereka ber-

tindak sebagai musuh bagimu drm melepaslan tangan

dnn lidnh mneka lupadamu dengan mmlakiti(mu) .. ' ' "

Maka, janganlah memberikan peluang sedikit-
pun kepada mereka sehingga mereka dapat me-

mukul dan mengenai orang-orang yang beriman.
Akhirnya, mereka pun bersikap seperti layaknya
musuh yang sejati, dan mereka pasti akan menim-
pakan kepada orang-orang yang beriman apa pun
yang mampu mereka lakukan dari segala bentuk
azab dengan tangan, lisan, serta segala sarana dan

segala cara.
Yang lebih berbahaya daripada hal itu semua,

serta yang lebih keras dan lebih kejam dan me-

nakutkan adalah,

"...Dan merela ingin supaya kamu (kembali) kafr."
(al-Mumtahanah: 2)

Perkara ini bagi setiap mukmin lebih keras dan

menyakitkan daripada segala penyiksaan dan ke
jahatan lain baik dengan tangan maupun dengan

lisan. Orang-orang kafir ifu menginginkan agar

orang mukmin mengalami kerugian dalam per-

bendaharaan yang paling dicintainya ini, yaihr per-

bendaharaan iman. Mereka menginginkan orang-

orang yang beriman kembali murtad dan kafir.
Permasalahan itu merupakan permusuhan yang
paling nyata dari segala permusuhan lainnya baik
dengan lisan maupun dengan tangan.

Orang yang mprasakan kelezatan iman setelah

kekufuran dan mendapat hidayah cahaya iman se
telah kesesatan, dan hidup sebagai seorang muk-
rnin lengkap dengan pandangan-pandangan, per-

sepsi-persepsi, pengetahuan-pengetahuan, perasa-

an-peras:urn, istiqamah dalam jalan dan ketenangan

hatinya, ... pasti membenci kembali kepada ke-

kafiran sebagaimana dia pun membenci dilempar-
kan ke dalam api neraka. Bahkan, dia lebih mem-

bencinya lagi daripada itu.

Jadi, musuh Allah adalah orangorang yang meng-

inginkan agar dirinya kembali kepada jurang ke-

kufuran. Padahal, dia telah keluar darinya menuju
taman iman. Atau, orang-orang yang kembali ke-

pada kekosongan kufuryang menjatuhkan setelah

memasuki alam iman yang tenteram dan damai.

Oleh karena itu, Al-Qur'an berangsur-angsur
membangkitkan hati orang-orang yang beriman
agar menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-

musuh mereka hingga sampai kepada puncaknya

dengan firman-Nya kepada mereka, "...Dan merekn

ingin supaya kamu (kembali) kafr."

Itulah penelusuran pertama dengan sentuhan-
sentuhannya yang bermacam-macam. Kemudian
diikuti dengan penelusuran kedua dengan satu
senfuhan yang memberikan solusi dan terapi ter-

hadap peras:uuFperasaan kekerabatan dan ikatan-

ikatan yang mengakar, di mana ia selalu bergolak
dalam hati. Sehingga, mendorongnya kepada rasa

kasih sayang, melupakannya dari beban-beban
yang istimewa dan berbeda dalam akidah,

^v#36#f;.$1;i$rrr'if 
3i
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"Karib knab at d.an annk- annkmu s elwli- knli ti"adn b er -

manfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan me'

misahknn di antara kamu. Allah Maha Melihat apa

yang knmu kerjakan." (al-Mumtahanah: 3)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
beramal dan berharap untuk kehidupan akhirat.
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Mereka menanam di dunia ini dan menanti panen
di akhirat sana. Jadi sentuhan hatinya dengan se-

suahryang terjadi di akhiratyaitu pemutusan ikatan-
ikatan kerabat semuanya (karena terputusnya ikatan
akidah), pasti akan menjatuhkan urgensi ikatan-
ikatan itu dalam dirinya semasa hidupnya di dunia
yang sementara ini. Hal itu dapat mengarahkannya
kepada pencarian ikatan yang abadi yang tidak akan
pernah putus di dunia ataupun di akhirat.

Oleh karena itu, Allah berfirman kepada mereka,

"Karib leerabat dan anak-anakmu seknli-kali tiada
b ermanfaat b agimu.... "

Yaitu, orangorang yang hati kalian condong ke-
padanya dan terikathati kalian kepadanya. Mereka
memaksa kalian untuk mencintai musuh-musuh
Allah, musuh-musuh kalian unfuk menjaga mereka
dan melindungi mereka, seperti yang terjadi pada
kasus Hatib karena ingin menjaga anak-anak dan
harta bendanya. Dan, sebagaimana hal itu juga ter-
lintas dalam benak dan hati orang{rang yang lain,
mengenai kaum kerabat dan anak-anakyang mereka
tinggalkan di Madinah untuk menaldukkan Mekah.

"Karib knabat dnn armk-anahnu selwhi-lmlt tladn bn-
manfaat bagimu...."

Hal itu disebabkan bahwa,

"*Padn hnri Kiam.at, Dia alean mtmisahlmn di antara
4ilmu...."

Karena ikatan iman yang mengikat kalian ter-
putus, karena tidak ikatan yang lain yang dapat
mengikat di antara kalian di sisi Allah selain ikatan
iman itu.

".. Allnh Malm Melihnt ap a y ang kamu knj alan. " (aI-
Mumtahanah: 3)

Allah Maha Mengetahui atas amal yang nyata
dan niatnyayang ada di balik nurani.

Lalu muncullah penelusuran ketiga. Ia meng-
hubungkan orang-orang yang beriman dengan
generasi awal dari umat yang satu ini (yaitu umat
tauhid) dan kafilah yang satu ini (yaitu kafilah iman).
Memang iaberjarak sangat jauh dalam zaman dan
wakfu, namun tetap sama dalam karakter iman yang
terbebas dari segala ikatan lain yang menafikan
ikatan akidah.

Sesungguhnya umat tauhid terbentang sejak
dari zaman Ibrahim, yaihr bapak tauhid orangorang

beriman yang pertama dan pemilik akidah hanifiah
yang pertama. Dalam diri Ibrahim terdapat teladan
bukan hanya dalam bidang akidah semata-mata,
namun juga dalam perilaku. Juga dalam percobaan
dan ujianyang dijalaninya dan dibebankan kepada-
nya yaitu ujian kasih sayang kepada kaum kerabat
dan ikatan-ikatan kekeluargaan. Kemudian Ibrahim
lulus dari ujian bersama orang-orang yang beriman
kepada Allah bersamanya, dan dia pun tulus dan
murni memperjuangkan akidahnya semata-mata,

'\j1iLAl1o"iij;.*v-,t^z?4"$et:S
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"Sesungguhnya telah ada suri tel"adan yang baik bagi-
mu pada lhrahim dan orang-orang Jang bersama de-
ngan dia; kailm merela berknta fupon" kaum mereka,

'Sesungguhnya knmi berlepas diri dari knmu dan dari
apa yang kamu sembah selain Alkh. Kami ingkari
(kcknfiran)mu dantelahnyata antara lmmi dnn knmu
pumusuhnn d"an lcebmcian buat selama-l"amanya sam-
pai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali per-
kataan lbrahim kepadn bapaknya, 'Sesungguhnya aku
aknn memohon ampunan bagi kamu dan aku tiada
d"apat mm.ol"ak sesuatu pun dnri knmu (siksaan) Allnh.'
(Ibrahim berkata), 'Ya Tuhan kami, hanya kepada
Englnukh lrnmi bntawaknl, hanya kzpadn Engkaulnh
kami bertobat, dan hanya lupada Engkaulah kami
lrzmbali. Ya Tuhan kami, janganlah Engknu jadikan
kami (sasaran) ftnah zrang-lrang kafir. Dan, am-
punilnh lami Ya Tuh"an knmi. Sesungguhnya Engknu,
Engknulah Yang Mahap erkasa lngi Mahabij aksana.'
S nungguhny a p ada mne ka itu (Ibrahim dan um.ahry a)
ada telnd"anyangbaik bagimu. (Yaitu) bagi orangyang
mengharap (pahak) Allah dan (keselamatan pada)
Hari Kemudian. Barangsiapa )ang berpaling maka
sesunguhny a Allnh, Dialnh Yang Mahnkay a lngi Mahn
Terp uj i. " (al-Mumtahanah: 4-6)
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Orangorang yang beriman dapat menyaksikan
betapa mereka memiliki garis keturunan yang sangat

muta dan tua sekali. Mereka memiliki teladan yang

masih diikuti berabad-abad lamanya dan telah lama

sekali. Hal itu pangkalnya dirujukkan kepada hrahim,
bukan hanya pada akidahnya semata-mata, tapi juga

dalam ujian-ujian dan percobaan-percobaan yang

dijalaninya. Jadi, dia akan menyadari bahwa Ibrahim
memiliki bekal pengalaman yang lebih besar dari
bekal pengalaman yang dia miliki sendiri secara pri-

badi. Juga lebih besar daripada bekal yang dimiliki
oleh generasinya sendiri di mana dia hidup bersama

mereka.
Sesungguhnya kafilah yang berkembang dalam

setiap "*n^dari 
orang-orang yang beriman ke-

pada agama Allah, yang bernaung di bawah panji

Allah telah berlalu dengan contoh yang ditinggal-
kan jejak-jejaknya. Dalam perjalanannya tersebut,

telah sampai kepada pengambilan keputusan yang

ditetapkannya. Jadi, urusan tersebut bukanlah se
suatu yang baru, bukan pula perkara bid'ah dan

beban sulit yang dipikulkan kepada orang-orang
yang beriman

Kemudian sesungguhnya ia adalah umat yang
panjang dan luas yang bertemu dalam akidah dan

merujuk kepadanya, bila terjalin hubungan arftNa
umat dengan musuh-musuh akidatrrya. Jadi, orang-

orang Islam hanyalah salah satu cabang dari pohon

akidah yang besar yang telah ditanam oleh orang-

orang beriman yang terdahulu yang diawali oleh
Ibrahim.

Ibrahim dan orangorang yang bersamanya me
lewati ujian-ujian yang juga dihadapi dan dirasakan

oleh para Muhajirin yang berhijrah ke Madinah.
Dalam pribadi Ibrahim dan orangorang yang ber-

samanya, terdapat uswah hasanah 'teladan yang

baik',

"sesungguhnya telah ada suri telndan yang baik bagi-

mu pad.a lbrahim dan orang-orangyng bersamn d'e-

ngan dia; ketilca mereka berlmta lupada kaum mnekn,

'sesungguhnya knmi berlepas diri d.ari lmmu dan dnri
apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari
(luknfiran)mu dan telah ny ata antara kami dan knmu

permusuhan dan lsbmcian buat selnma-l.amanya sam'
pai kamu beriman kepadn Allah saja.'...."

Hal itu merupakan pelepasan diri dari kaum dan

segala persembahan mereka dan ibadah-ibadah
mereka. Yaitu, mengingkari kelnrf.rran mereka dan

beriman kepada Allah. Permusuhan dan kebencian

tidak akan pernah putus terhadap kaum itu hingga

mereka benar-benar beriman kepada Allah semata-

mata.
Hal itu merupakan pemisahan yang tegas dan

pasti yang tidak lagi menyisakan lagi ikatan-ikatan

dan hubungan-hubungan setelah terputusnya ikat-

an akidah dan hubungan iman. Dalam hal ini, ter-

dapat keputusanpnal dalam ujian yang harus di-

tempuh dan dilalui oleh setiapmukmin pada setiap

generasi. Dalam keputusan dan ketetapan Ibrahim
dan orang-orang yang bersamanya, terdapat suri
tauladan bagi orang-orang yang datang setelah

mereka dari kaum mukminin hingga hari kiamat'
Beberapa orangyang beriman telah mendapat-

kan dalam istighfar Ibrahim untuk bapaknya (pada-

hal bapaknya adalah seorang yang musyrik) suatu

tembusan dan lorong yang dapat melepaskan pe-

rasaan cinta mereka yang tertahan dan perasaan

yang terhubung dengan kerabat-kerabat mereka
yang masih musyrik. Namun, Al-Qur'an datang

untuk menjelaskan tentang hakikat sikap Ibrahim
datam pernyataannya kepada bapaknya,

"...Sesungguhnya aku aknn memohon ampunan bagi

knmu...."

Ibrahim menyatakan perkataan sebelum dia
yakin seyakin-yakinnya bahwa bapaknya akan tetap

bersikeras dalam kekafirannya dan kemusyrikan-
nya. Ibrahim menyatakan perkataan itu karena
mengharapkan keimanan bapaknya,

'Thtkala jelas bahwa bapaknya itu adalah musuh

Altnh, mikn lhrahim berlepas diri daripadanya." (at-
Taubah: 11a)

Sebagaimana dijelaskan juga dalam surah lain.

Ibrahim di sini menyerahkan segala urusan se
penuhnya kepadaAllah. Dia menghadapkan dirinya
kepada-Nya dengan bertawakal, bersandar, dan

kembali kepada-Nya dalam segala kondisi dan ke
adaan,

"...Dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari
lumu (silcsaan) Alkh.' (Ibrahim bnlmn), 'Ya Tuhnn

lmmi, hnny a ktp adn Englaukh lami b ertnw akn[ hnny a

kepada Engknulnh knmi bertobat, dnn hanya k"podo

Engkaulnh kami kembali." (al-Mumtahanah: 4)

Penyerahan total dan mutlak seperti ini kepada

Allah merupakan ciri iman yang sangat jelas pada

Ibrahim yang ditampakkannya di sini untuk me-

ngarahkan hati anak cucunya yang beriman kepada

ciri itu. Ia laksana salah satu episode dari episode-

episode tarbiah, pendidikan, dan pengarahan de-

ngan kisah-kisah dan komentar atasnya. Kemudian
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penjelasan di sela-selanya tentang tanda-tanda, ciri-
ciri, dan pengarahan-pengarahan sebagaimana
metode Al-Qur'an yang mulia.

Penjelasan tentang hal ini diterangkan dengan
panjang lebar dalam menetapkan doa Ibrahim dan
munajatnya kepada Tuhannya,
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami
(sasaran) fitnah orang- orang kafir.... "

Jadi, janganlah Engkau memberikan kekuasaan
kepada mereka untuk menjajah kami, sehingga
kami menjadi sasaran penyiksaan dan fihrah bagi
mereka. Karena orang-orang kafir akan berkata,
"Seandainya iman ifu menjaga para penganuhrya,
maka kita tidak mungkin dapat mengalahkan mereka
dan menguasai mereka." Inilah syubhat yang se-
ring muncul dalam hati ketika kebatilan mengalah-
kan kebenaran, dan ketika para thagut memerintah
atas para penganut keimanan (karena suahr hikmah
yang dikehendaki oleh Allah) dalam suatu masa
tertentu. Orang-orang yang beriman harus ber-
sabar atas segala cobaan. Namun, hal ini tidak meng-
halanginya untuk berdoa agar Allah tidak menim-
pakan musibah dan fitnah yang menjadi syubhat
dan keraguan dalam hatinya.

Sisa doa itu adalah,

"...Dan ampunilah knmi Ya Tuhnn knmi...."

Doa ini diucapkan oleh Ibrahim sebagai kekasih
Allah, karena kesadaran darinya tentang tingkat
ibadah yang berhak didapatkan oleh Allah darinya
sebagai hamba Allah. Juga karena kelemahan se-
bagai manusia dari pencapaian tingkatyang dapat
menyamai dan mensyukuri dengan kesyukuran
yang sebanding dengan nikmat-nikmat Allah. Dia
mengagungkan Allah atas keagungan dan kesom-
bongan-Nya sehingga dia memohon ampunan-Nya
agar peras:ran dan caranya berdoa seperti itu men-
jadi teladan bagi orangorang yang bersamanya dan
orang{rang yang datang sesudahnya.

Doa, munajat, dan istighfar Ibrahim diakhiri
dengan mensifati Tuhannya dengan sifat yang se-
rasi dan sesuai dengan doa itu,

"... S e sungguhny a Engkau, Engkaulah Yang Maha-
pnkasa lngi Malmbij alcsana. "'(al-Mumtahanah: 5)

N-Aziz adalah Yang Mahakuasa atas segala per-
buatan. Al-Hakim adalah yang bijaksana dalam
menjalankan aturan-Nya.

Di akhir paparan tentang sikap Ibrahim dan
orang-orang yang bersamanya, dan dalam penye
rahan diri Ibrahim dan munajatnya, redaksi Al-

Qur'an kembali menetapkan perihal keteladanan
dan mengulang-ulanginya, bersama dengan senhrh-
an yang baru terhadap hati orang-orang yang ber-
iman,

"Sesungguhnya pada merelm itu (Ibrahim dan umat-
nya) ada teladan yang baik bagimu. (Yaitu) bagi orang
yang mengharap (fahala) Allah dan (keselamatan

Poda) Hari Kemudian. Barangsiapa yang berpaling,
m"alu sesungguhnya Allnh, Dialnh Yang Mah"ak"yo log,
Maha Terpuji. " (al-Mumtahanah: 6)

Jadi, keteladanan dalam pribadi Ibrahim dan
orang{rang yang bersamanya adalah sesuafu yang
pasti terealisasi bagi orangorang yang mengharap
kan ridhaAllah dan kehidupan akhirat. Merekalah
orang{rang yang menyadari tentang nilai dari ujian
yang mereka hadapi karena ikatan yang kuat dan
mulia. Mereka menemukan padanya keteladanan
yang pantas dan sangat patut dicontoh dan pre-
seden yang baik untuk menjalani petunjuk hidayah.
Maka, barangsiapa yang mengharapkan ridha Allah
dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengambil
keteladanan padanya. Pengarahan itu sangat terasa
bagi orangorang yang hadir dari kaum mukminin
pada saat itu.

Sedangkan, bagi orang-orang yang ingin ber-
paling dari manhaj ini, orang-orang yang ingin
menyimpang dari jalan lurus kafilah iman, dan
orang{rang yang ingin melepaskan diri dari garis
keturunan nasab yang tinggi ini, makaAllah tidak
membutuhkan apa-apa darinya.

"... B ar angs iap a y ang b erp aling, maka s e s unggu hny a
Allah, D ialnh Yang Malutkny a lagi Mahn Terp uj i. " (aI-
Mumtahanah:6)

Penelusuran ini berakhir dan orangorangyang
beriman telah kembalikepada masa-masa awal se-
jarah keberadaan mereka yang sangat lama. Mereka
kembali dengan kenangan-kenangan tentang per-
tumbuhan mereka di dunia ini. Mereka mengetahui
dan menyadari ujian dan percobaan panjang dan
lama yang telah ditempuh oleh generasi-generasi
yang terdahulu. Mereka dapat melihat dengan jelas
ketetapan yang berlaku bagi orang{rang yang telah
melewati ujian dan percobaan itu. Dan, mereka
mendapatkan jalan setapak di mana mereka bukan-
lah orangorang yang pertama-tama menapakkan
kakinya di atasnya.

Al-Qur'an yang mulia menegaskan persepsi ini
dan mengulanginya berhrut-turut agar para kafilah
orang{rang yang beriman selalu terkait dan terjaiin
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hubungan. Sehingga, perasaan-perasaan ketera-

singan atau kesendirian tidak akan pernah dia

rasakan, walaupun dia seorang diri di tengah-

tengah generasinya yang kufur. Dengan demikian,
dia tidak akan menemukan kesulitan apa pun dalam

menunaikan beban taklif yang telah dipikul oleh

orang-orang yang terdahulu di jalan yang sama'

Berhubunga" u""*" ;;"- Kafir yang ridak
Memusuhi Islam

Setelah itu redaksi kembali membangkitkan hati
yang diketahui olehAllah memiliki sifatkasih sayang

dan keinginan untuk menghilangkan kondisi per-

musuhan dan kekasaran yang membebani orang-

orang yang beriman. Ia membangkitkannya de-

ngan harapan yang membara untuk menjaring
musuh-musuh itu ke dalam panji Islam dan ke

dalam barisan kaum muslimin.
Itulah cara untuk menghilangkan kekeringan

dan kehambaran hubungan. Kemudian membangun

ikatan kasih sayang di atas asasnya yang klal
Allah meringankan sekali lagi beban atas dra.tg-

orang yang beriman ketika meletakkad kaidah
Islam yang besar dalam urusan hubungan antar-

negeri yaifu antara orang-orang yang Islam dan

orang{rang nonmuslim. lalu, Dia mempersempit
pemutusan dan pertikaian itu hanya pada saat ter-
jadi peperangan dan permusuhan secara khus,us'

Sedangkan, bila orangorang kafir dan orang{rang
musyrik tidak memerangi dan memusuhi orang-

orang yang beriman, maka pada saat itu Allah
memerintahkan untuk mempergauli orangorang
yang pantas dipergauli dengan baik, yaifu dengan

berbuat adil dalam bermuamalah.

c,
i";;Ce1"6<;i'6JK4.'J15-J81**-*

r:cittixK,es*"€.;*x;\5j.t'{\(,
rj-.i; 

^;F' 

J "{;l i K;}t e"4i c{h6.
3ji6xr{'+t::y*'"*;X-Ua\4rlY
&fwffi'{;'i{;;('e\icdfu

*a'rfi,?6tfi3$*Wi
"Mudah- mudahan Allah menimbulkan kasih say ang

antaramu dengan zrang-lrang yang kamu musuhi di

antara mereka. Alkh adalnh Mahakuasa. Allnh Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tiada me-

taring kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
tuhndnp lrang- lrang y ang tiada memerangimu karena

agamn dan tidnk (puln) mengusir kamu dari negerimu-

Sesungguhnya Alkh menyukai lrang-lrang yang ber-

laku adil. Saunguhnya Allnh hanya melarang knmu

menj ad.iknn sebagai knwanmu rrang- orang y ang metne-

rangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari
neger imu dan membantu (orang lain) untuk mmgusir -

*i. Baraogtiapa yang menjadikan mereka sebagai

knwan, malm merekn itulah orang orangyang zalim."
(af-Mumtahanah: 7-9)

Sesungguhnya Islam adalah agamayzulg damai

dan akidah yang penuh dengan cinta. Ia adalah

sistem yang membawa misi agar seluruh alam

semesta berada dalam lindungannya, membangun
di dalamnya manhajnya, menghimpun manusia di
bawan panji Allah sebagai sesama saudara yang

saling mengenal dan mencintai. Di sana tidak ada

satu pun penghalang yang merintanginya untuk
mencapai tujuan itu, melainkan permusuhan dari
musuhnya atas dirinya dan keluarganya.

Sedangkan, bila musuh-musuh orang Islam meng-

ikat perjanjian damai, maka Islam tidak menganjur-

kan sama sekali untuk bermusuhan dan tidak pula

menyuruh hal itu. Bahkan, pada kondisi-kondisi
permusuhan, Islam masih menyisakan sikapsikap
yang kasih dalam jiwa dengan membersihkan
perilaku dan berbuat dalam bermuamalah.

Hal itu dilakukan dengan harapan dan penantian

mudah-mudahan suahr hari, pihak-pihak yang me-

musuhi Islam ifu lambat-laut akan merasa yakin dan

puas bahwa sesungguhnya kebaikan itu adalah

ketika mereka bergabung dengan panji Islam yang

tinsgi dan mulia. Islam tidak pernah berputus asa

menanti tibanya hari itu, di mana pada hari itu jiwa-

jiwa akan meniti jalan yang lurus dengan arah yang

lurus pula.
Dalam ayat pertama dari bagian paragraf ini

terdapat isyarat terhadap harapan itu yang tidak
bisa dipadamkan oleh perasaan pufirsasa. Ia dipapar-

kan dalam bentuk keringanan yang diberikan oleh
syariat atas jiwa-jiwa sebagian kaum Muhajirin. Ia
bagaikan suplemen bagi hati mereka yang telah
merasa sangat lelah memikul beban yang sulit
karena harus memutuskan hubungan dengan ke-

rabat dan keluarga mereka, bahkan harus meme-

rangi mereka.

"Mudnh-mudahnn Allnh menimbulkan knsih say ang
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antaramu dengan zrang-lrang lang kamu musuhi di
antara mereke...."

Harapan ini dari Allah, yang bermakna hal itu
pastr teryadi. Orangtrangyang beriman yang telah
mendengar hal ini pasti meyakininya. Dan memang
benar, setelah ayat ini turun dalam waktu yang
singkat, kota Mekah pun takluk. Kemudian kaum
Quraisypun masuk Islam dan mereka bergabung
di bawah panji Islam yang satu. Tbrhapuslah segala
dendam membara dan permusuhan. Mereka semua
menjadi saudara dengan hati yang menyafu dan
terikat dalam cinta.

".. Allah adalnh Mahnkuasa.... "

Allah Maha Berkuasa melakukan apa pun tanpa
ada sesuafu yang mampu menghalanginya.

".. Allah Mah"a Pengampun lagi Mahn Peny ay ang. " (aI-
Mumtahanah:7)

Allah pasti mengampuni kesalahan-kesalahan
masa lalu baik berupa syirik maupun dosa-dosa
lainnya.

Ketika berada dalam penantian terwujudnya apa
yang dijanjikan olehAllah dalam ungkapan harapan
di atas, danAllah mengkfiususkan bagi orangorang
yang beriman agar memperlakukan dengan baik
orang{rangyang tidak memerangi mereka dalam
agama dan tidakmengeluarkan mereka dari tanah
air mereka, ... maka Allah meringankan larangan
dengan membolehkan mereka berbuat baik baik
dan berlaku adil dalam bermuamalah dengan mereka
sehingga tidak dibolehkan merugikan mereka
dalam hak-hak mereka. Setelah itu Allah melarang
dengan keras dari mencintai orang{rang yang me
musuhi dan memerangi orang{rang yang beriman
dalam agama dan mengeluarkan mereka dari tanah
air mereka sendiri atau orang-orang kafir itu mem-
banhr dalam pengusiran atas mereka darinya.

Allah memvonis bahwa kaum muslimin yang
menjadikan orang{rang kafr sebagai kawan dan
penolong, padahal mereka memusuhi orang-orang
yang beriman, sebagai orang-orang yang zalim.
Dan, di antara makna alimitu adalah syirik seperti
dapat dirujuk kepada firman Allah,

"S esunguhny a memmp er s e kutukan (Allah) adalah
b ennr - b enar ke 4liman y ang b es ar. " (Luqman : 13)

Ihr merupakan ancaman yang sangat menakut-

kan dan menggetarkan hati orang{rangyang ber-
iman. Mereka pasti berusaha jangan sampai masuk
ke dalam perangkapnya yang mengerikan.

Itulah kaidah dalam pergaulan dengan orang-
orang yang nonmuslim. Ia merupakan kaidah yang
paling adil dan sangat cocok dengan tabiat agama
Islam, arahannya, dpn pandangannya terhadap ke
hidupan manusia. Bahkan, persepsi Islam yang
universal terhadap segala makhluk yang ada. Ia ber-
sumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dan ia pun
mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah
takdir azahyang mengatasi segala perbedaan dan
perselisihan antara orang-orang yang beriman dan
selain mereka.

Kaidah itu merupakan asas syariat Islam dalam
hubungan internasional. Ia menjadikan kondisi kaum
muslimin antara mereka dengan seluruh manusia
tetap stabil. Hal itu tidak akan berubah sama sekali,
melainkan bila terjadi permusuhan dan penyerang-
an terhadap kaum muslimin yang harus dilawan
dan ditentang. Atau, karena kekhawatiran adanya
pengkhianatan setelah ditandatanganinya perjan-
jian damai, yaihr berupa ancaman penyeftrngan atau
menganczun kebebasan berdalnvah dan kebebasan
berkeyakinan. Itu merupakan bentuk lain dari per-
musuhan. Selain kondisi itu semua, kaidah yang
ditetapkan adalah perdamaian, kasih sayang, ber-
bakti, dan berbuat adil terhadap seluruh manusia.l

Jadi, pandangan Islam yang menentukan tentang
problematika antara orangorang yang beriman dan
orang{rang yang menentang mereka adalah kai-
dah akidah semata-mata. Ia menetapkan bahwa
nilai yang diusung oleh setiap mukmin dan harus
dibela mati-matian dengan berperang sekalipun
adalah perkara akidah semata-mata. Dengan demi-
kian, antara orang{rang yang beriman dengan
seluruh manusia tidak ada permusuhan dan pepe
rangan selama kebebasan dakwah dan kebebasan
berkeyakinan tetap dihormati. Selanjutnya ditegak-
kanlah manhajAllah di mukabumi ini dankalimat
Allah pun ditinggikan.

Pengarahan ini sesuai dengan arahan surah se-
cara keseluruhan. Yaitu, unfuk menampakkan nilai
akidah dan menjadikan sebagai satu-satunya panji
yang dikibarkan dan dibela setiap orang yang ber-
iman. Barangsiapa yang bergabung dengan orang-
orang yang beriman dalam membelanya, maka dia
pun berada dalam barisan mereka. Barangsiapa

I
I

r Harap dirujuk kitab Salamul Atamifi Kitab as-Salam al-Atami wa Al-lslam Q<edunundunia dalam panduan perdamaian dunia dan Islam),
Darus Syuruq.
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yang memeranginya mereka karenanya, maka dia
pun adalah musuh mereka. Dan, barangsiapayang
mengikat perjanjian dengan mereka kemudian
membebaskan mereka dalam menjalani akidah dan
dakwah, maka dia termasuk orang-orang yang
terikat dalam perjanjian damai. Islam tidak mela-
rang orang-orang yang beriman untuk berbuat baik
kepadanya dan bersikap adil bersamanya.

Sesungguhnya orang{rang yang beriman hidup
di dunia ini demi akidahnya, dan mereka menjadi.
kannya sebagai perkara pokok dalam hubungan
antara mereka dengan seluruh manusia lainnya.

Jadi, tidak ada perselisihan yang disebabkan oleh
perbedaan kepentingan dan maslahat. Islam tidak
mensyariatkan jihad untuk membela fanatisme
tertentu; baik berupa fanatisme golongan, jenis,
negeri, keluarga, ataupun kehrrunan. Sesungguh-
nya jihad itu hanya disyariatkan unhrk menegakkan
kalimat Allah yang tertinggi dan agar akidah Islam
menjadi manhaj yang dipakai dan ditegakkan di
muka bumi.

Setelah surah ini turun, surah atlTaubah pun me
nyusulnya. Di dalam surah at-Taubah itu terdapat ayal

" (Inilah p erny ataan) p emutusan p erhubungan dar i-
pada Allnh dan Rnsul- Ny a (y ang dihndnplan) lepadn
lrang-zrang musyrikin yang knmu (kaum muslimin)
telah mengadnknn perjanjian (dengan muekn)." (at-
Taubah: 1)

Dengan furunnya ayat itu, maka berakhirlah
segala bentuk perjanjian damai dan ikatan gencatan
senjata antara orang{rang yang beriman dengan
orang{rang musyrik secara keseluruhan. Hal itu
berlaku dengan diberi masa tangguh selama empat
bulan bagi orang-orang yang mengikat perjanjian
damai tanpa ketetapan wakhr yang pasti. Juga diberi
masa tenggang wakhr bagi orang{rang yang meng-
ikat perjanjian dengan masa waktu tertentu hingga
berakhir masanya.

Namun, ketetapan ini diputuskan setelah berkali-
kali percobaan dilakukan bahwa kaum-kaum itu
tidak menjaga ikatan perjanjian mereka dengan
orang{rang yang beriman, melainkan mereka se
lalu membatalkan dan mengkhianatinya bila mereka
melihat peluang kemenangan dan keuntungan.
Maka, kaidah lain pun berlaku bagi mereka,

'Jila knmu khtnwatir aknn (trjadinya) pengklianatnn
dari suatu golongan, makn lcembalikanl"ah perjanjian
itu lcepada merekn dengan cara yang jujur. Sesungguh-

nya Allah tidak menyukai orang-orang yang ber-

khiannt." (al-Anfaal: 54)

Kaidah sangat penting untuk mengamankan
markas kekuatan Islam (yang pada saat itu meliputi
semenanjung Arabia) dari pengintaian orang{rang
yang menginginkan kebinasaan bagi orang-orang
yang beriman. Yaitu, orang-orang yang hidup di
sekitar mereka, baik dari orang-orang musyrik
maupun dari Ahli Kitab yang telah beberapa kali
mengkhianati dan membatalkan perjanjian mereka.

Itulah bahaya yang laten bagi markas Islam.
Apalagi setelah dua kerajaan adikuasa pada saat itu
Persia dan Romawi pun telah bersiapsiap dan me-
rasa terancam keberadaannya dengan munculnya
kekuatan Islam. Maka, negeri-negeri yang berada
di bawah kekuasaan dua kerajaan besar itu pun
diperintahkan untuk memobilisasi pasukan. Se-

hingga, tidak ada pilihan lain selain membersihkan
dulu markas kekuatan pasukan Islam dari segala
sisa-sisa kekuatan musuh yang ada di dalam, se-

belum berekspansi keluar menghadapi musuh
yang adikuasa itu.

Kami cukupkan penjelasan panjang lebar ini,
agar kita kembali kepada bagian paragraf surah
yang membahas tentang hukum bagi wanita-wanita
mukminat yang berhijrah.

wanita sebagai -;;ad dan Dakwah

b7,i'H:e;i-;i:Lt3:rtf ict:tiril\;61iq1i"

irxslfs;+xeL{"J;;lt;gi:"**Fx
"&#1es,Wu&,:r""x:':t43{,'{TSs

,3SeWJ;"fiA"j,;:4r;r{;,i}{;J

F:fi .&"H:'\;;\:YWF'uw',i
Jt:F45 a4 tt fi6 

" \J * *VxV"&.
WuSr+Sit-Ji;'uiti\j6#Ci')KJ\

g,tti"r{sti'tt6'6
"Hai orang-orang )ang beriman, apabila datang bu-
hijrah lcepadamu wanita-wanita yang beriman, mala
hendaklnh knmu uji (leeimannn) merekn. Alkh bbih
mengetahui tmtang leim"arun merekn.Jila knmu telnh

mmgetnhui balw;a merekn (b mnr-bernr) buimnn, m.akn

janganlah lrnmu lumbalilun merelm leepadn (suami-
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suami merekt) zrang-zrang kafr. Merekn tiada hnl"al

bagi orang-orang kafir dnn orang-orang kafir itu tiada
hnklpuk bagi merekn. Dan, beriknnkh lupadn (suami-

suami merekn) mahar yang telah mereka bayar. Tiada
dosa atasmu mengawini merekn apabila kamu bayar
kepada merekn maharnya.Janganlah knmu tetap ber-

pegang pada tali (pnknwinan) dengan wanita-wanita
knfir. Hendaklnh kamu minta mahar yang telah knmu
bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang
tel"ah mereka bayar. Demikianlah hukum Allnh yang
ditenplrnn-Nya di antara kamu. Allnh Mah"a Mengetn-

hui lngi Mahnbijaksann.Jikn saeorang dari ishi-ishimu
lnri leepada orang-orang knfir, lnlu kamu mengalahknn

mereka, mala bayarktnlnh lcepadn orang-zrang yang
lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka

bayar. Dan, bertakwalah lrepada AUah Yang lcepada-

Nya kamu beriman." (al-Mumtahanah: 10-1 1)

Telah disebutkan riwayat tentang sebab nuzul
hukum-hukum dalam ayat di atas bahwasanya
dalam perjanjian Hudaibiyah terdapat butir kese-
pakatan bahwa "sesungguhnya bila datang kepada-

mu seseorang di antara kami (Quraisy) walaupun
dia menganut agamamu, maka kamu (Muharnrnad

saw.) harus mengembalikannya kepada kami".
Ketika Rasulullah dan orangorang yang beriman

bersamanya telah bertolak pulang dan sampai ke
lembah yang rendah dari Hudaibiyah, maka datang-
lah beberapa orang wanita mukminat yang me-
mohon untuk ikut berhijrah dan bergabung ke
dalam Daulah Islamiah di Madinah. Kemudian
Quraisy pun datang meminta agar wanita-wanita itu
dikembalikan sesuai butir perjanjian. Dan, tampak
sekali dari teks butir perjanjian itu bahwa hal itu
tidak mencakup sama sekali di dalamnya kaum
wanita. Maka, turunlah dua ayat di atas yang me-
larang orang{r:rng yang beriman untuk mengem-
balikan wanita-wanita mukminat itu kepada orang-
orang kafir sehingga kaum kafirin menyiksanya
dalam agamanya karena kelemahan kaum wanita.

Bersama dengan itu, turun pula hukum-hukum
tentang hubungan antarnegara yang mengatur
tentang pergaulan yang berasas kepada kaidah
yang lebih adil tanpa terpengaruh dengan perilaku
kelompok lain, dan segala bentuk kezaliman dan
kekerasan di dalamnya. Itulah salah satu kaidah dan

cara Islam dalam mengatur segalamacam mualna-
lah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Prosedur pertama yang dilakukan terhadap
wanita-wanitayang insin berhijrah itu adalah meng-
uji mereka untuk mengetahui sebab dan dorongan

mereka untuk berhijrah. Sehingga, bukan karena
disebabkan oleh keinginan terlepas dari seorang
suami yang dibencinya, atau untuk mencari man-
faat lain, atau ingin merealisasikan cinta pribadi
yang terpendam kepada orang yang berada di
Daulah Islamiah.

Ibnu Umarberk4ta, "Mereka diuji dengan, 'Demi
Allah, aku tidak keluar berhijrah karena benci ke-
pada suami. Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah
karena ingin pindah dari suatu negeri ke negeri
yang lain. Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah
untuk mencari keuntungan dunia. Dan, demi Allah,
aku tidak keluar berhijrah melainkan karena cinta
kepada Allah dan rasul-Nya semata-mata."'

Ikrimah berkata bahwa mereka diuji dengan,
"Kamu sekali.kali tidak digerakkan untuk datang,
melainkan karena cinta kepada Allah dan rasul-Nya.
Kamu tidaklah datang karena mencintai seorang
laki-laki dari kami, dan tidak pula karena lari dari
suamimu."

Itulah ujiannya. Hai itu didasarkan kepada kon-
disi lahiriah mereka dan ikrar mereka disertai ber-
surnpah dengan nama Allah. Sedangkan, perkara-
perkara yang tersembunyi dalam hati, maka urus-
annya diserahkan sepenuhnya kepadaAllah karena
manusia tidak mengetahuinya.

"Hai orang-orang yang beriman, apabiln datang ber-

hijrah lcepadamu wanita-uanita yang beriman, makn
hendaklah kamu uji (keimanan) merekn. Alkh lebih

mengetahui tentang keimanan mereka,.... "

Apabila mereka telah berikrar demikian, maka
janganlah kalian mengembalikan mereka kepada
orangorang kafir.

".. Jikn kamu telah mengetnhui bahua merekn (benar-

benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan
mereka kepada (suami-suami mereka) zrang-lrang
knfr. Merekn tiada halnl bagi orang-orang kafr dnn
orang-orang knfr itu tiada halnl puk bagi mereka...."

Karena ikatan safu-satunya telah tumbuh, yaitu
ikatan akidah. Maka, tidak ada peluang lagi bagi
ikatan lain yang dapat menghubungkan ikatan yang
terputus itu. Perkawinan merupakan suatu kondisi
yang bercampur-baur, menyatu, dan stabil. Ia tidak
mungkin dapat terbangun bila ikatan yang pertama
(ikatan akidah) terputus.

Iman merupakan tiang kehidupan hati, di mana
tidak mungkin tiang perasaan hati lainnya dapat
menggantikan posisinya. Bila hati kosong dari iman
itu, maka seorang mukmin tidak mungkin dapat
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saling merespons dan salingberinteraksi secara baik
dengannya. Apalagi, bersenda gurau dengannya,
mencintainya, merasa darnai bersamanya, dan me-
rasa tenteram berada di sampingnya. Dan, per-
kawinan itu merupakan tempat menjalin cinta,
kasih sayang, mendapat hiburan dan kedamaian.

Pada awal hijrah belum ada teks (nash) Al-Qur'an
yang mengatur. Sehingga, belum ada pemisahan
antara istri-istri yang mukminah dan suami-suami
yang kafr. Demikian pula antara suami-suami yang
mukmin dengan istri-istri yang kafir. Karena ma-
syarakat Islam pada saat itu belum stabil tiang-tiang
dan kaidah-kaidahnya.

Setelah perjanjian Hudaibiyah, kemenangan
Hudaibiyah seperti yang banyak disebutkan oleh
para perawi, maka telah tiba saatnya untuk memak-
lumatkan pemisahan mutlak dan sempurna Tujuan-
nya agar tertanam dengan kokoh dalam nurani
orang-orang yang beriman baik lakilaki maupun
wanita, sebagaimana telah menjadi perkara yang
kokoh dan stabil dalam kenyataan hidup mereka,
bahwa tidak ada ikatan melainkan hanya ikatan
akidah dan tidak ada hubungan melainkan hanya
hubungan iman. Juga bahwa tidak ada hubungan
dan ikatan apa-apa di antara orang{rang melainkan
hanya di antara orang-orang yang diikat oleh ke-
imanan kepadaAllah.

Bersama dengan prosedur pembedaan dan pe-

misahan itu, ada juga prosedur ganti rugi sebagai
bentuk keadilan dan persamznn. Sehingga, mahar
yang telah diberikan oleh suami yang kafir juga
dikembalikan lagi secara utuh kepadanya seperti
yang telah dia keluarkan kepada istrinya yang
mukminah, karena mau tidak mau isftinya ifu harus
menceraikannya. Hal itu sebagai ganti dari ke-
rugian mantan suaminya. Dan, demikian pula mahar
yang telah diberikan oleh suami yang mukmin,
harus dikembalikan lagi kepadanya setelah men-
ceraikan istrinya yang kafir.

Setelah itu, halallah bagi orangorang beriman
yang berhijrah unhrk menikahi wanita-wanita muk-
minah yang berhijrah selama mereka memberikan
mahar kepada mereka. Namun, ada perbedaan fiqih
yang menjadi masalah; apakah mereka memiliki
iddah atau mereka tidak memilikinya kecuali hanya
bagi yang hamil saja hingga dia melahirkan anak-
nya? Bila mereka memiliki iddah, apakah iddahnya
sama dengan iddah para wanita yang diceraikan
oleh suaminya yaitu tiga quru', atau apakah iddah-
nya hanya untuk mengetahui kosongnya rahim
yaitu dengan cukup satu kali haid saja?

"...Dan beriknnkh lepada (suami-suami mereltn) ruilmr
yang telah mereka bayar. Dan, tiada dosa atasmu me-

ngautini merekn apabiln kamu bayar kepadn merektt

maharny a. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali
(p erknwinnn) fungan w anita-w anita knfir. Hendnklah
kamu minta mnhnr yang telnh knmu bayar; dan lundnk-
l"ah muekn meminln mahnr yang telnh mnekn bayar...."

Kemudian Allah menghubungkan hukum-hukum
itu dengan jaminan besar yang terdapat dalam nurani
setiap mukmin. Yaitu, jaminan pengawasan Ilahi,
ketakutan kepada Allah, dan bertaftwa kepada-Nya.

"...D emikianlnh hukum Allah yang ditetapknn- Nya di
antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha-
bij alcsana." (al-Mumtahanah: 10)

Jaminan itu adalah jaminan satu-satunya yang
dapat diandalkan dan aman dari segala pengkhianat-
an, penyimpangan, dan tipu daya. Jadi, hukum Allah
adalah hukumTuhan Yang Maha Mengetahui dan
Mahabijaksana. Dia mengetahui segala yang ada
dalam hati. Dia adalah hukum Tuhan Yang Maha-
perkasa dan Mahakuasa. Cukuplah bagi nurani
seorang mukmin untuk merasakan hubungan ini,
dan menyadari sumber hukum ifu , agar dia berjalan
lurus di atasnya dan menjaga batasan-batasannya.
Seorang mukmin yakin sekali bahwa tempat
kembalinya adalah Allah semata-mata.

Bila orangorang yang beriman kehilangan se
suatu dari apa yang telah mereka keluarkan dari
mahar, karena orangorang kafir menolak mengem-
balikan mahar yang menjadi hak suami yang muk-
min (sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus),
maka seorang pemimpin kaum mukminin harus
menggantinya dari mahar yang terdapat pada istri-
istri mukminah yang telah berhijrah dan mahar
mereka belum dikembalikan kepada suami-suami
mereka yang kafir. Atau, dari harta rampasan
perang yang diperoleh dari orang-orang kafir itu
dan dikuasai oleh orang-orang yang beriman.

'Jika seseorang dari istri-istrimu lari lcepada orang-
orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka, maka
bayarkanlnh lupada nrang-zrang yang lari istriny a itu
mahar sebanyak yang telah merekn bayar...."

Hukum ini dan pemberlakuannya juga dikaitkan
dengan jaminan yang setiap hukum dan penegak-
annya selalu berkaitan dengannya,

"...Dan bertakwalah kzpada Allah Yang lupada-Nya
kamu briman. " (al-Mumtahanah: ll)

Suatu sentuhan bagi orang-orang beriman yang
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memiliki pengaruh yang mendalam di dalam hati
mereka.

Demikianlah hukum-hukum pemisahan itu antara

suami istri yang berbeda keyakinan, sebagai rea-

lisasi nyata dari persepsi Islam tentang nilai-nilai
kehidupan dan ikatan-ikatannya; dan tentang ke-
sahranbarisan Islam dan keistimewaannya di antara

semua barisan lainnya. Juga tentang pembangunan

kehidupan berdasarkan asas akidah dan meng-
ikatnya dengan lingkaran keimanan. Kemudian
pembentukan alam manusiayang meleburkan se
gala perbedaan-perbedaan jenis, warna kulit, bahasa,

nasab keturunan, dan asal tanah air. Hanya safu
perbedaan yang tersisa dan tanda pengenal yang
membedakan manusia. Yaifu, tanda pengenal ke-
lompok di mana mereka bernisbat kepadanya di
antara dua kelompok yang berbeda; kelompok
tentaraAllah atau kelompok tentara setan.

Kemudian Allah menjelaskan kepada Rasulullah
cara membaiat wanita-wanita mukminat itu atas

iman, karena mereka dan orang-orangyang selain
mereka ingin masuk Islam. Dia menjelaskan atas

asas.asas apa saja mereka harus berbaiat dan di.
baiat oleh Rasulullah.

4;S"til;Gr;g,LtA1;r.r:;;g\(Y.
'*\Ar'$';5:#,l"4,i1rOr^S j6i;U
3t;i;€r#lr[rli'&,,rtjr^-#,
g'3fuKtl,;il,,1ffit1,i;iib,:fi e

s
"Hai Nabi, apabik dntnng kzpadnmu lupadnmu wanitn-
wanita yang beriman untuk mengadakan janji setia,

bahwa mueka tidak akan mempersekutukan sesuatu

pun dmgan Allnh, tidak akan mmcuri, tidak aknn ber -

<inn, tidnk alan rnembunuh artak-annknya, ti.dnk almn

bubuat dusta y ang mnelm ada- adaknn antara tangan

d"an kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu
dalam urusan yang baik, mnka terimalah janji setia

mereka dan mohonkanlah ampunan lupada Allah
untuk mnekn. Sesungguhny a Allnh Maha Pengampun

lngi Maha Penyayang." (al-Mumtahanah: 12)

Asas-asas ini merupakan kaidah besar tentang
standar-standar akidah, sebagaimana ia juga me-

rupakan norma-norma kehidupan bermasyarakat
yang baru. Sesungguhnya ia adalah tidak menye-
kutukan Allah secara muflak dan tidak melanggar
hukum-hukum hudud (yaitu mencuri, berzina,
membunuh anak-anak sebagaimana ia juga men-
cakup pengguguran kandungan janin karena sebab
apa pun). Mereka telah diberi amanat atas bayi yang
dikandung dalam rahimnya.

"...Tidak almn berbuat dusta yang mereka ada-adnknn
antara tangan dan kaki merekn..'"

Ibnu Abbas berkata'Jangan sampai mereka me
nasabkan anaknya kepada selain ayah kandung-
nya." Demikian pula pendapat Muqatil.

Kemungkinan kehati-hatian ini (setelah melaku-
kan baiat atas janji tidak akan berzina) karena
kondisi nyata pada zamaijahiliah terlihat nyata
bahwa wanita menyerahkan dirinya kepada bebe-
rapa laki-laki. Bila dia melahirkan, dia akan melihat
laki-laki mana yang paling cocok rupanya dengan
anak yang dilahirkannya- Barulah dia menasabkan
anaknya kepada laki-laki itu. Bahkan, kadangkala
dia memiliki laki-laki yang paling ganteng dan baik
sebagai bapak anaknya, padahal dia tahu ayah anak
tersebutyang sebenarnya bukan lelaki itu.

lafazhayatyang umum meliputi maknaini dan
makna itu semua, pokoknya setiap dusta yang palsu
dan mengada-ada. Ibnu Abbas dan Muqatil meng-
kf,rususkan hanya makna di atas karena momennya
pas dengan kejadian kasus di atas.

Dan, syarat baiat yang terakhir adalah,

"...Dan tidak akan mendurhakaimu dalam tffusan
yang baik...."

Ia mencakup janji ketaatan kepada Rasulullah
dalam setiap perintah yang diperintahkan kepada
mereka. Rasulullah tidak mungkin memerintahkan
melainkan perkara yang makruf, Syarat ini merupa-
kan salah satu kaidah tatanan hukum dalam Islam,
yaihr kaidah bahwa tidak boleh taat kepada pemim-
pin atau seorang hakim melainkan hanya dalam per-

kara-perkara makruf yang sesuai dengan agama
Allah dan syariat-Nya. Juga kaidah bahwas anyataat
itu tidak boleh mutlak kepada pemimpin dalam
setiap urusan.

Kaidah menjadikan kekuatan syariat dan perintah
harus bersandar kepada syariatAllah, bukan dari
kehendak pemimpin atau kehendak umat bila berten-
tangan dengan syariatAllah Jadi, pemimpin dan umat
keduanya subyekhukum syariatAllah dan dari syariat

ihr segala kekuatan dan kekuasaan bersumber.
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Bila wanita-wanita itu berbaiat atas asas-asas
yang lengkap dan mencakup ini, maka terimalah
olehmu (wahai Muhammad saw. ) baiat mereka.
Dan, mohon ampunlah kepadaAllah bagi mereka
atas kesalahan-kesalahan masa lalu,

".. -lfial(n tnimnlnh j anji setia merekt dnn mohonkanl"ah

ampunan kepada Allah untuk mnekn. Sesungguhnya

All"ah Maha Pengam.pun lagi Maha Penyayang." (aI-
Mumtahanah: f2)

Allah pasti mengampuni, merahmati, dan me-
ringankan segala kesalahan yang menggelincirkan.

Akhirnya, dalam bagian penutup muncullah sen-

tuhanyang umum berikut ini.

;4);KtGc'i*;itW66j\qd
g';If 

'a1$K3,AK;-Sr;1x"Hai orang- orang y ang bnimnn, j anganlnh lumu j adi'
lan penolongmu kaum yang dimurkni Allah. Snung'
guhnya merekn tel.ah putus asa terhndnp negui akhirat
wbagaimnna orang-orang lwfr yang tel"olt bnadn dnlnm

kubur berputas asa. " (al-Mumtahanah: 13)

Ia muncul guna membisikkan ke dalam hati
orang-orang yang beriman atas nama iman, dan
dengan sifatyang membedakan mereka dari segala

kaum yang lain. Sifat ihrlah yang menghubungkan
mereka kepada Allah dan membedakan mereka
dari musuh-musuh Allah.

Pada beberapariwayat disebutkan tentang mak-
sud dari kaum yang dimurkai oleh Allah bahwa
mereka adalah orang-orang Yahudi, dengan ber-
sandar kepada kenyataan keterpurukan mereka
dengan laknat dan murka Allah dalam ayat-ayat
yang lain di tempat-tempat lain dari Al-Qur'an.
Namun, hal itu tidak mencegah pemahaman yang

lebih umum dari mereka karena ayat di atas pun
muncul dalam bentuk redaksi yang umum. Se-

hingga, ia meliputi orang{rang Yahudi dan orang-
orang musyrik yang disebutkan dalam surah ini.
Dan, mereka semua adalah musuh-musuh Allah.
Mereka semua telah dimurkai dan dilaknat oleh
Allah.

Mereka semua telah berputus asa dari kehidup
an akhirat. Mereka tidak berharap apa-apa di sana,

dan mereka tidak mempertimbangkan keunfungan
apa pun di sana, sebagaimana orang-orang kafir
juga berputus asa dari orang{rang yang telah mati
(yaifu para penghuni kubur) karena mereka me-
yakini bahwa urusan mereka telah berakhir. Mereka
meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan
dan tidak akan dihisab.

Bisikan itu merupakan sentuhan yang menghim
pun segala sentuhan yang terdapat dalam surah ini
dan arahan-arahannya. Surah ini diakhiri dengan
sentuhan yang sama yang terdapat pada awalnya,

agar iamenjadi senhrhan yang terakhir. Sentuhan
yang meninggalkan bekas-bekas dan pengaruh-
pengaruhnya yang bersih dan suci dalam hati. N
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Jli;rli;,--t
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang

;*si;f\'r6",;;'{i,2Y jeySic1S:&
gt6tv<,j6qv6ii\Au $
:,y#6w1(,$fi J6i1+\fi 1',;4

-#Ki7.eWc<,j$-oji*^i
/t .7, '1 t z.t4,/-j,z$ g t-ittz".t

ft-*- -Y.P.\-YY d u.)-r $, es+'J *.
\5,:"C1 y.$i 3i3 5 . a;.G i',r 6. ;rj
&'*,,;s$"x1fr6&$ffi6rlg
6 jiA;{3;., j,t#k*6lii,x-Juir,
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,*8r;aei{K'*gJtffr;;;<i\"5;
i,-atr j.r:j'ifiS"fie\,1;Sj,:,;"Ard;t

;:*jlAur{4a;l:"Jeirj"tl,ys
KtiSvctj$Ui;frj3,S-$4{Ai&
i,'3.y'ai5$':r;:j+grrt;t4;eS
gi*iKaXiSKt'{.fi,,K'A}W".
'#*ivo4*-fu $'-'K. j"'Kli

$r;g;;yiqp .iat;;;+
;;36ri,5tqu$twsri$Lry;;u
VUrp'.ri"r|if$iifi,kJtvK;'i,tAt
',Lt-l-*-V;y.;615fr$F'"j:2V66
gt#i;+le;r*W6JiGGk\i;ds
"Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di
langit dan apa saja yang ada di bumi. Dialah
Yang Mahaperkasa lagi lvlahabijaksana- (1) tlai
orang-or:rng yang beriman, mengapa kamu
mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?
(2) Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa
kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu
kerjakan. (3) Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berperang di jalan-Nya
dalam barisan yang terahrr seakan-akan me
reka seperti suatu bangunan yang tersusun
kokoh. ( ) Dan (irsattah) ketika Musa berkata
kepada kaumnya, 'Hai kaumku, mengapa
kamu menyakitikq seda^ngkan kamu mengeta-
hui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan
Allah kepadamuP Makq tatkala mereka ber-
palirg (dari kebenaran), Allah memalingkan
hati mereka- Atlah tiada memberi petunjuk
kepada kaum yang fasik. (5) Dan (ittgatlah)
ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani
Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
kepadamu, membenarkan kitab $"tg hrrun)
sebelumkur /aitu Taurat dan memberi kabar
gembira dengan (datangnya) seorang Rasul
yang akan datang sesudahku, yang namanya
Ahmad (Muhammad).'Maka, tatkala rasul iar
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data.ng kepada meneka dengan membawa bukti-
bukti yang nyata, mereka berkatan'Ini adalah
sihir yang nyata-' (6) Siapakah yang lebih zattun
daripada orang yang mengada-adakan dusta
terhadap Allah sedang dia diajakkepada agama
Islam? Allah tiada memberi pehrnjuk kepada
orang-orang yang zalim. (7) Mereka ingin hendak
memadamkan cahaya (agama) Altah dengan
mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap
menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-
orang kalir benci. (8) Diafah yang menguhrs
Rasul-Nya dengan membawa petrnjuk dan agama
ya^ngbena^r agax Dia memenangkannya di atas
segala ag:una-agama meskipun orang-orang
musyrik benci. (9) Hai orang-orang yang ber-
fun:ur, sukakah kamu Aku tunjukkan suaht per-
niagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari
azab yang pedih? (t0) (Yaitu) kamu beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di
jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah
yanglebih baikbagi kamujika kamu mengeta-
huinya- (11) Niscaya Allah aka^n mengampuni
dosadosamu dan memasukkan kamu ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat
tinggal yangbaik di dalam surga"Aden.Ihlah
keberunhrngan yang besar. (12) Dan (ada tagi)
karunia ya"ng lain yang kamu sukai (yaitu) per-
tolonga.n daxi Atlah dan kemenangarl yang de-
kat (wakhrnya). Sampaikanlah berita gembira
kepada orang-orang yang beriman. (l3) Hai
orang-orang yang beriman, jadilah kamu
penolong-penolong (agartta) Allah, sebagai-
mana Isa putra Maryam telah berkata kepada
pengrkut-pengikubrya yang setia,'Siapakah
yang aka^n menjadi penolong-penolongku (unhrk
menegakka^n agama) AIlahP Pengikutaengitut
yang setia itu berkat4 'Kamilah penolong-
penolong agama Allah.'IaIu, segolongan dari
ba.ni Israel beriman dan segolonga"n (yang lain)
kalir. Maka, I(ami berikan kekuatan kepada
orang-orang yang beriman terhadap musuh-
musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-
orang yang menang." (14)

Pengantar
Surah inimenargetkan dua sasaran dengan sangat

jelas, di samping ada isyarat-isyarat dan sentuhan-
sentuhan parsial yang dapat dirujukkan kepada dua
perkara mendasar itu.

Pertama, ia menargetkan agar menjadi stabil

dan kokoh dalam nurani kaum muslimin bahwa
agama-Nya adalah manhaj Ilahi untuk seluruh
manusia dalam gambaran dan bentuknya yang
paling akhir. Ia telah didahului oleh gambaran-gam-
baran dan bentuk-bentuk manhaj masa lampau yang
disesuaikan dengan periode-periode tertentu se-
panjang sejarah mapusia. Ia pun telah berlalu pula
dalam percobaan-percobaan kehidupan para rasul
dan kehidupan masyarakat. Semua percobaan itu
sebagai pengantar dari gambaran dan bentuk ter-
akhir dari agama yang satu, yang diinginkan oleh
Allah sebagai penutup risalah dan pasti dimenang-
kannya atas seluruh agama di muka bumi ini.

Oleh karena itu, redaksi surah menyebutkan ten-
tang risalah Musa guna menetapkan bahwa sesung-
guhnya kaumnya di mana dia diutus kepada mereka,
telah menyakitinya dan menyimpanC dari risalah-
nya sehingga mereka menjadi sesat. Maka, mereka
pun tidak dipercaya lagi mengemban amanat risa-
lah agama Allah di muka bumi ini.

' D an (ingatlnh) kztilw Musa b nkntn lepadn knumny a,
'Hai laumku, mmgapa lamu menyakitiku, sedangknn
kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah
utusan Allah kepadamu?'Makn, tatkala merekn ber-
paling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati
muelrn. All"ah tlada memberi petunjuk lcepada kaum
y ang fas ik. " (ash-Shaff: 5)

Jadi berakhirlah kepemimpinan kaum Musa
dalam mengemban amanat agama Allah. Pasalnya,
mereka tidak lagi dapat dipercaya atas amanat itu,
sejak mereka berpaling sehingga Allah pun mema-
lingkan hati mereka, dan sejak mereka sesat se-
hingga Allah menyesatkan mereka. Allah tidak mem-
berikan hidayah kepada orang-orang yang fasik.

Kemudian ia menyinggung tentang risalah Isa
guna menetapkan bahwa risalah ifu datang sebagai
pengembang dan penyempurna dari risalah Musa;
sebagai pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya
yaihr kitab Taurat dan sebagai pembuka dan peng-
antar bagi risalah terakhir dan pemberi kabar gem-
bira tentang kedatangan rasul yang membawa risa-
lah terakhir itu. Juga sebagai perantara dan peng-
hubung antara agama yang memiliki kitab yang per-
tama (agama yang dibawa oleh Musa) dan agama
yang memiliki kitab yang terakhir (agama yang di-
bawa oleh Muhammad saw.).

'Dan (ingatlnh) lutikn Isa putra Maryam bnkata,'Hai
bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
lrzpadamu, membm.orknn kinb (yang turun) sebelumku

yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan
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(datangnya) sezrang R.osul yang aknn datang sesudah-

ku, yang namanya Ahmad (Muhammad)..... " (ash-

Sha.ft 6)

Jadi, Isa datang untuk menyerahkan amanat
agarna nahi yang diembannya setelah Musa kepada
rasul yang diberitakan oleh dia sebagai kabar gem-

bira.
Telah ditentukan dalam ilmu Allah dan takdir-

Nya bahwa ketetapan tentang langkah-langkah
risalah itu berakhir pada ketetapan yang tetap dan
perrnanen. Dan, agamaAllah di muka bumi menjadi
kokoh dan stabil dalam bentuknya yang terakhir di
bawah pengembanan Rasulullah sebagai rasul pe
nutup,

'Dialah yang mengutus Rnsul-Nya dtngan mtmbawa
petunjuk dan agamayangbenar agar Dia memenang-

lannya di atas segaln agama-agama meskipun orang-

orang musyrik benci." (ash-Shaft 9)

Itulah tujuan dan sasaran pertamayang dipapar-
kan dengan jelas dalam surah ini.

Kemudian tujuan dan sasaran yang kedua ter-
bangun di atasnya. Sesungguhnya setiap kesadaran
terhadap hakikat ini serta pengetahuannya tentang
kisah akidah dan jatahnya dalam mengemban
amanat akidah itu di atas bumi ini...diikuti dengan
kesadaran terhadap beban-beban amanat itu. Suatu

kesadaran yang mendorongnya kepada kejujuran
niat dalam berjihad untuk memenangkan agama-

nyz atas seluruh agama lain di muka bumi ini, se
bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Juga agar
dia tidak bingung dan ragu-ragu arftaraperkataan
dan perbuatan.

Sangatkeji dan buruk bila seorang mukmin telah
menyatakan kesungguhannya untuk beriihad ke
mudian dia mengundurkan diri darinya, sebagai-
mana yang terjadi pada sebagian kelompok orang-
orang Islam seperti disinggung oleh beberapa riwayat
hadits. Oleh karena itu, dalam bagian pembukaan

dari surah ini setelah permaklumatan tentang
tasbih alam semesta dan seluruh isinya kepada
Allah, kemudian muncullah ayat,

"Hai orang-orang yng beriman, mengapa knmu me-

ngatakan apa yang tidak lamu perbuat? Amat besar

lcebencian di sisiAllnh bahwa lamu mengatakan apa-
apa yang tiada knmu kerjalmn. Sesungguhnya All"ah
mmyukni orang-orang yang bnpnang di jalan- Nya dn-
lnm barisan yang teratur seaknn-aknn mereka seperti natu
bangunan yang tersusun kokoh." (ash-Shaff: 2-4)

Kemudian di tengahtengah surah,Allah menyeru

mereka semua kepada perniagaan yang paling
menguntungkan di dunia dan di akhirat,

"Hai orang-orang yang beriman, suknknh knmu Aku
tunjukkan suatu pnniagaan yang dapat menyelnmat-

knn knmu d^ar i aab y ang p e di h ? (Yaitu ) knmu b er imnn
kepada Allnh dan Rnsul-Nya serta berjihad di jalan
Allah dengan hnrta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik
bagi knmu jikn kamu mengetahuinya. Niscaya Allah
akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan

kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungoi, dan (memasukkan kamu) ke tempat

tingal yang baik di dalam surga 'Aden. Itulah ke-

beruntungan yang besar. Dan (ada lagi) larunia yang
lnin yang lamu sukai (yaltul putolongan dnri Alkh
dan kemenangan yang dekat (waktunya). Sampai'
kanlah berita gembira kepadn zrang-orang yang ber-

;*on. :' (ash-Shaff: 10- 13)

Kemudian surah ini ditutup dengan seruan akhir
bagi orangorang yang beriman. Yakni, seruan agar
mereka menjadi penolong-penolong bagi Allah
sebagaimana kaum Hawariyrn para sahabat Nabi
Isa menjadi penolong-penolong bagi Allah, walau-
pun bani Israel mendustakannya dan mereka me
musuhiAllah.

"Hai orang-orang yang bnim"an, jadilnh lamu peno-

long-pmohng (agama) Allah, sebagaim.ann ha putra
Mary am telah berknn kep ada p engikut-pengikutny a

yang setia, 'Siapalmh yang akan mmjadi penolong-pe-

nolongku (untuk menegakkan agama) Allah?' Peng-

ikuhpengikut yarry setin itu b nlata,'Kamil"ah pmnlnng-

penolong agama Allah.' Lalu, segolongan dari bani
Isr ael b eriman dnn s egolongan (y ang lnin) kafa. Makn,
Kami berikan lukuatan kepada lrang-lrang yang
berimnn terhndnp musuh-musuh merela, lnlu merekn

menj adi 0r ang-nrang y ang metnng." (ash-Shaff: 14)

Dua langkah dan sikap ini dijelaskan dalam
surah ini sejelas-jelasnya. Hampir seluruh nash-
nash surah ini mencakup kedua hal itu dan bahasan
tentang keduanya hampir menempati seluruh isi
surah ini. Sehingga, yang tersisa hanyalah ancaman
terhadap orang-orang yang mendustakan risalah
yang terakhir, itulah kisahnya dan itulah akibatnya.
Ancaman ini selalu berkaitan dengan dua langkah
dan sikapyang mendasar di atas. Ancamantersebut
adalah firman Allah melalui Rasulullah setelah
sebutan tentang kabar gembira yang dibawa oleh
Isa a.s. tentang pengutusan rasul terakhir,

"...Maka, tatkaln rasul itu datang kcpada mereka d.e-

ngan membawa bukti-bukti yang nyata, mnekn ber'



Juz XXVIII: al-Mujaadilah s.d. al-Tahriim (2s0) Tafsir Fi Zhilalil-Qir'an XI

knta, 'Ini adalnh sihir yang nyata.' Sinpaknh yang lebih

4lim daripada orang yang mengada-adakan dusta
terhadnp Allnh sedang dia diajak knpada agamn Islnm?
Alkh tindn membri petunluk ktpadn orang-zrangyang

zalim. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya
(agama) AIkh dengan mulut (ucapan-ucapan) merelat,

dan Allnh tetap menyempurnaknn cah"aya-Nya meski-
pun orang-orang kafr benci." (ash-Sha^fr: 6-8)

Di dalamnya menjadi jelaslah bagi nurani setiap
mukmin bahwa agamanya adalah agama Allah
dalam bentuknya yang paling akhir di muka bumi
ini, dan bahwasanya amanat akidah seluruhnya
diwakilkan kepadanya. Seorang mukmin harus
menyadari bahwa dia dibebani untuk berjihad di
jalan Allah sebagaimana yang dicintai Allah bagi-
nya. Jalannya menjadi terang sehingga tidak tersisa
lagi dalam pandangannya kegelapan dan tidak ter-
sisa lagi dalam kehidupannya ruang kebingungan
dan keraguan dalam perkara jihad ini. Atau, tidak
tersisa lagi sikap maju-mundur dan berpaling dari
tujuan yang telah digariskan dan jatah amanat yang
dibagikan kepadanya dalam ilmuAllah dan takdir-
Nya sejak dahulu kala.

Di sela-sela pengarahan orang-orang yang ber-
iman kepada sasaran yang terang ini, Allah juga
mengarahkan mereka agar berperilaku dengan
akhlak seorang mukmin dan sesuai dengan tabiat
nuraninya. Yaitu, hendaknya janganlah dia me-
ngatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya; dan
jangan berbeda antara perkataan dengan perbuat-
annya, tidak pula lahiriah dengan batiniahnya, dan
tidak pula antara rahasia dan perkara yang terang
darinya. Kemudian hendaklah dia dalam setiap
kesempatan memurnikan dirinya untuk Allah,
mengikhlaskan diri untuk dakwah ke jalan-Nya,

berterus terang dalam perkataan dan perbuatan-
nya, stabil dan kokoh dalam menempuh jalannya,

saling mendukung dan menyokong bersama sau-

dara-saudara seiman laksana bangunan yang saling
mendukung.

Wajib Pertahankan Agama dalam Barisan
Teratur

Klt-rl'67i9,2tj,>-isievA:&
+s€2

"Butasbih kepada Allnh apa saja yang ada di kngit

dan apa saja yang ada di bumi. Dialah Yang Maha-
perkma lagi Mahabij akana." (ash-Shaff: l)

Tasbih ini berasal dari seluruh makhluk yang
ada untuk Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana. Ia disebutkan pada awal surah yang me-
nyebutkan dan memaklumatkan bagi orang-orang
yang beriman tentaig kenyataan bahwa sesung-
guhnyaagama mereka adalah episode terakhir dari
silsilah panjarrg risala{ agamaAllah. Sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang dipercaya atas
ag:rma ini yang mengesakan Allah, dan meng-
ingkari atas orang{rang musyrik dan orang{rang
kafir atas kemusyrikan dan kekafiran mereka.
Mereka adalah orang{rang yang diserukan oleh
Allah untuk berjihad menolong agama-Nya. Allah
telah menentukan bahwa agama-Nya akan dime-
nangkan atas seluruh agama lain meskipun orang-
orang kafir enggan dan benci.

Awal surah ini mengisyaratkan bahwa amanat
yang dibebankan kepada orang-orang yang ber-
iman itu adalah amanat segala makhlukyang ada.

Juga mengisyaratkan bahwa akidah yang meminta
mereka untuk berjihad karenanya adalah akidah
setiap makhlukyang ada di langit dan di bumi. Ke
menangan ag:rna Islam atas seluruh agama di dunia
adalah fenomena alam semesta yang seiring de-
ngan arah alam semesta, seluruhnya mengarah ke
hadapan Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana.

Kemudian Allah menyalatrkan orang{rang yang
beriman dengan celaanyangkeras atas kasus yang
terjadi pada sebagian dari mereka. Suatu kasus
yang dibenci oleh Allah sekeras-kerasnya dan me
laknabrya sebesar-besarnya. Kasus yang menjadi.
kan orang-orang yang beriman merasa jijik ter-
hadapnya secara khusus,

#5#1v<,j;il.Vr,i,J\w
i lS <' j3'1 vA F, J ;il -r46riA
-Ikk-tWe5$.6j\u^i

^, 
t-att/7t

$rf:+'tH.
"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu me-

ngatakan apa yang tidak knmu perbuat? Amat besar

krbmcian di sisiAllnh bahwa kamu mengatakan apa-
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apa y ang tiada knmu knj almn. Sesunguhny a A llnh me-

nyukni lrang-lrang yang berpnang di jalnn- Nya dnlnm

barisan yang teratur seakan-aknn mereka seperti suatu

bangunan yang tersusun kokoh." (ash-Sha.ff: 2-4)

Ali binThalhah mengatakan bahwa Ibnu Abbas
berkata, "Beberapa orang dari kaum mukminin
sebelum diwajibkan jihad berkata, 'Kami senang
bila Allah menunjukkan kepada kita amal yang
paling dicintai-Nya, sehingga kita pun mengerja-
kannya.' Maka, Allah pun memberitahukan kepada
rasul-Nya bahwa amal yang paling dicintai oleh
Allah adalah beriman kepada-Nya yang tidak di-

campuri dengan keraguan sedikit pun di dalamnya,

dan berjihad melawan orang{rang yang bermak-
siat kepada-Nya yang telah menentang dan me-

nylmpang dari iman dan tidak mengikrarkannya.
Setelah kewajiban jihad turun, sebagian orang-
orang yang beriman enggan dan tidak senang.
Mereka merasa sangat sulit melaksanakannya.
Maka, Allah pun berfirman dalam surah ash-Shaff
ay at 2-3,'H ai orang- orang y ang b er iman, mengap a

kamu mengatalwn apa yang tidak knmu perbuat ? Amnt

besar lubencian di sisi All"ah bahwa kamu mengataknn

apa-apa yang tiada knmu lcerjaknn.""
Pendapat ini disetujui dan dipilih oleh Ibnu Jarir

ath-Thabari dalam tafsirnya.
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya bahwa

jumhur ulama memposisikan ayat ini, bahwa ia
turun ketika o{'ang-orang yang beriman banyak
yang merindukan kewajiban jihad atas mereka,
namun ketika kewajiban itu turun, ada sebagian
yang berpaling, sebagaimana firman Allah,

' Tidakknh l(nmu p nhntiknn zrang- zrang y ang diknn-
kan fupada merekn, 'Tahnnlah tanganmu (dari ber-

perang), dirikanlah shalat, dan tunaikanlah <akat!'
Setelnh diwajibknn kepadn merekn bnperang tiba-tiba
sebagian d.ari merel<n (golongan munnfk) nkut lupadn
manusia (musuh), seperti takutnya lepada Allah, bah-

knn lzbih sangat dnripadn itu tnkutnya. Merela berknta,

'Ya Tuhnn lami, mengap a Engknu w aj ib lmn b np uang
kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan
(kewajiban berperang) kepada kami beberapa uaktu
lagi?' Katakanlah,"Kesenangan di dunia ini hanya

sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk lrang-zrang
yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya se-

dikitpun. Di mann saja kamu berada, kematian akan

mendapatkan knmu, kendntipun knmu berada dalnm

b ent eng y ang tinggt Wi ko ln h.. .. "' (an-Nis aa' z 7 7 -7 8)

Qatadah dan adh-Dhahhak berkata, 'Ayat ini
turun untuk mencela kaum yang mengatakan,

'Kami telah berperang, membunuh, memukul, me-

nombak, dan melakukan ini dan ihr', padahal mereka
tidak pernah melakukannya. "

Pendapat yang paling kuat dan cocok dengan

arahan ayat-ayat di atas dan penyinggungan tentang
perkara jihad adalah berkenaan dengan kewajiban
seperti yang dipegang olehJumhur dan pendapat

dari Ibnu Jarir. Namun, nash-nash Al-Qur' an selalu
lingkup dan jangkpuannya lebih jauh dari kasus-
kasus yang dihadafi ketika turunnya ayat pertama
kali untuk mengatasinya. Nash-nash Al-Qur'an itu
lebih mencakup dan lebih mengandung kandungan
yang lebih umum dan lebih banyak daripada kasus
yang terjadi dan menjadi penyebab turunnya ayat
ihr. Oleh karena itu, kita akan meniti dan berjalan
di atas makna-makna umum dari ayat ini dengan
tetap berpegang kepada sebab nuzulnya ayat se-

perti yang disebutkan oleh beberapa riwayat.
Sesungguhnyaayat di atas diawali dengan celaan

atas kasus atau kasus-kasus yang terjadi,

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa knmu me'

ngataknn apa yang tidnk knmu pnbuat ?'(ash-Shaff:
2)

Setelah itu langsung diikuti dengan pengingkar-

an terhadap perlakuan demikian dengan bentuk
ungkapan yang menjelaskan tentang kerasnya dan

besarnya pengingkaran itu,

'Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa knmu me'

ngataknn apa-apg yang tiada lmmu furjaknn."(a"h-
Shatr:3)

Kebencian yang besar "di sisi All.ah'adalah puncak

dari kebencian dan pengingkaran yang paling keras.

Hal itu merupakan puncak penghinaan dan celaan

atas suatu urusan. Khususnya dalam nurani se-

orang mukmin yang dipanggil dan diseru dengan
kehormatan iman, dan yang diserukan iangsung
oleh Tuhannya yang dia beriman kepada-Nya.

Ayat ketiga mengisyaratkan tentang tema yang

langsung di mana sebagian orang{rang yang ber-
iman mengatakan sesuafu yang tidak mereka kerja-
kan, ...yaitu jihad. Ia telah ditetapkan sebagai amal
yang dicintai olehAllah dan diridhai-Nya,

"Sesungguhnya Allnh mmyukni orang-orang yang bn-
pnang di jal"an-Nya dnlnm barisan yang tnatur seaknn'

akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun

kokoh." (ash-Shaff: 4)

Jadi, ia bukanlah sekadar perang dan jihad.

Namun, ia adalah berperang dan berjihad di jalan

Allah. Berperang harus bergabung dalam jamaah
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kaum muslimin dan berada dalam barisan. Ber-
perang harus dalam posisi yang kokoh dan ber-
tahan kuat dan teratur, "...dalam barisan yang teratur
seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang
tersusun kokoh."

Sesungguhnya Al-Qur'an seperti yang telah
kami katakan dalam beberapa kesempatan dalam

fuzke?8 ini, sedang membangun suafu umat. Ia
membangun suatu umat yang dapat mengemban
amanat agamanya di muka bumi ini, manhaj-Nya
dalam kehidupan ini, dan sistem-Nya dalam jiwa-
jiwa rnanusia. Dan, mau tidak mau ia harus mem-
bangun jiwa-jiwa umat sebagai individu-individu
sekaligus membangunnya sebagai jamaah juga dan
membangunnya sehingga beramal secara nyata.
Semua itu dalam satu langkah dan momen se-

kaligus.

Jadi, seorang muslim tidak mungkin membangun
individu melainkan dia harus berada dalam koridor
jarnaah. Islam itu tidak mungkin berdiri melainkan
dalam jaringan jamaah yang terorganisasi rapi dan
terikat dengan kokoh, memiliki sistem dan me-
miliki sasaran jamaah yang bergantung dalam wakhr
yang bersamaan kepada setiap individu di dalam-
nya. Sasaran itu adalah mendirikan manhaj Ilahi
dalam nurani dan dalam amal perbuatan bersama
pendiriannya di dunia ini. Dan, manhaj nahi itu tidak
mungkin tegak dan berdiri di dunia ini melainkan
di tengah masyarakat yang hidup dan bergerak,
beramal dan menghasilkan dalam batasan-batasan
manhaj nahi itu.

Agama Islam walaupun sangat memperhatikan
nurani individu dan pembebanan secara individu,
tetapi ia bukanlah agama yang individualis, kemu-
dian setiap individu beribad{lr sendiri.sendiri di
dalam kuilnya. Sesungguhnya bentuk beragama
seperti ini tidak merealisasikan apa-apa dalam
nurani individu dan otomatis tidak pula dapat me
realisasikannya dalam kehidupan pribadinya. Islam
tidak datang untuk mengasingkan seseorang se-
perti ini.

Sesungguhnya Islam itu datang untuk mgngua-
sai kehidupan manusia dan mengaturnya.,Juga
mendominasi setiap aktivitas individu dan masya-
rakat dalam setiap arah. Dan, manusia tidak mung-
kin hidup sendirian, karena dengan tabiatnya dia
hidup bermasyarakat dan berbangsa-bangsa.

Islam datang untuk mengatur individu dan ma-

syarakat sekaligus. Hal itu didasari oleh asas bahwa
manusia hidup seperti itu. Oleh karena itu, adab-
adab Islam, kaidah-kaidahnya, dan sistemnya se-

muanya tercelup dengan asas ini. Dan, ketika Islam
mengarahkan perhatiannya kepada nurani individu,
maka ia mencelupkan ke dalam nurani itu perkara-
perkara yang menyadarkannya bahwa individu itu
hidup dalamkomunitas jalnaah. Individu dan jamaah

yang ia hidup di tengahtdngah mereka sama-sama
mengarah ke hadirat Allah dan membangun di
dalamnya atas asas amanat agama-Nya di atas bumi
ini, manhaiNya dalam kehidupan, dan sistem-Nya
dalam jiwa-jiwa manusia.

Sejak awal dakwah Islamiah dibangun dalam
rnasyarakat Islam atau kaum muslimin, ia memiliki
kepemimpinan yang ditaati dan diseganiyaitu ke
pemimpinan Rasulullah. Juga memiliki komitmen-
komitmen kemasyarakatan di antara individu-in-
dividunya. Ia pun memiliki benhrk keberadaan ter-
sendiri yang membedakannya dari seluruh komu-
nitas masyarakat lain yang ada di sekitarnya, me-
miliki adabadab yang berkaitan erat dengan nurani
masing-masing individu, dan dalam waktu yang
sama sekaligus menjaga kehidupan jamaah. Semua
itu terjadi sebelum Daulah Islamiah berdiri di
Madinah. Bahkan, pembentukan masyarakat Islam
itu merupakan cikal bakal dari pendirian dan pe-

negakan Daulah Islamiah.

Bila kita perhatikan tiga ayat di atas, kita akan
menyaksikan peleburan akhlak individu dalam
hajat hidup bermasyarakat. Semua ini di bawah
naungan akidah agama dan tabiatnyayang ditentu-
kan realisasinya dalam kehidupan manusia dalam
gambaran sistem yang dijaga dan dibelanya.

Sesungguhnya dua ayatyang pertama mengan-
dung hukuman dari Allah dan pengingkaran ter-
hadap sikap sebagian orang-orang yang beriman
ketika mengatakan sesuahr yang tidak dikerjakan-
nya.

Dengan ini, keduanya menggambarkan tentang
aspek yang asli dari kepribadian muslim ... yaitu
jujur dan beristiqamah. Sehingga, mereka diperin-
tah agar mencocokkan antaraapa yang ada dalam
batinnya dengan apa yang dia nyatakan. Juga agar
dia mencocokkan perbuatannya dengan perkataan-

nya secara mutlak dan dalam batasan-batasanyang
lebih jauh jangkauannya daripada tema jihad dan
perang saja yang timbul dalam ayat selanjutnya.
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Karakter pribadi muslim seperti ini sering di-
tegur dan disentuh oleh Al-Qur'an. Kemudian sun-

nah Nabi saw. pun sering mengulang-ulang untuk
menambah kekuatan dan penekanannya. Allah
berfirman untuk mengancam orang-orang Yahudi,

'Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) lu'
bajiknn, sedang lumu melupakan diri dari ft*uajib-
an) mu s cndiri, padnhal kamu membara Akinb (Taurat) ?

Malat, tidaklcah kamu bnpikir?" (al-Baqarahz 44)

Allah mengancam orang{rang munafik,

"Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan,
' (Kew aj iban kami hany alah) taat.' Tetapi, apabila
merekn telah pngi d.ari sisimu, sebagian dari merekn

mengatur siasat di malnm hnri (mmgambil leeputusan)

l"ain dnri y ang tel.ah mne kn lat akan t'adi. Allah mmulis
siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka,
berpalinglah dari mueka dan bertawaknllah lupada
Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung." (an-
Nisaa':81)

Allah juga berfirman kepada orang-orang mu-
nafik dalam ayat lain,

"Di antara m.anusia ada orangucapannya tentangle-
hidupan dunia mmnrik hntimu, dnn dipersalcsilmnnya

lupadaAlkh (atas lubenaran) isi h.atinya, padalnl ia
adalnh penantang yang paling knas. Apabik ia ber-

paling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk me-

ngadalan knusalan padanya dan merusak tannman-
tanaman. Allah tidak menyukai kebinasaan." (aI'
Baqarah: 204-205)

Dalamhadits disebutkan bahwa Rasulullah ber-
sabda,

"Ta,nda-tanda orang munafik ada tiga. Bil"a dia ber-

bicara, ma*a dia bubohong. Biln dia berjanji, dia tidak
menepatinya. Dan, bila dia diberi amanat, maka dia
mengkhianatxn| a. " WR Bukhari dan Muslim)

Hadits-hadits lain dalam tema ini dan yang se
makna dengan ini sangat banyak. Mudah-mudahan
hadits yang kami sebutkan di sini termasuk di
antara hadits yang paling detail dan paling terperinci
tentang pengarahan Rasulullah yang mulia ber-
kenaan dengan kecenderungan nifak ini.

ImamAhmad danAbu Daud meriwayatkan dari
Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwa ia berkata,
"Keluarga kami dijenguk oleh Rasulullah dan aku
pada saat itu masih kecil. Maka, aku pun pergi
keluar untuk bermain. Namun, ibuku memanggil-
ku, Wahai Abdullah ke sini, ada sesuatu yang ingin
kuberikan padamu!' lalu, Rasulullah bertanya

kepada ibuku, "Apa yang ingin kau berikan?'lbuku
menjawab,"Kurma.' lalu Rasulullah b ersabda,' Bila
knmu tidak melakuktnnya, maka pasti ditulis atasnLu

sebagai suattt dusta. "'
Mungkinkarena mengambil dari tuntunan Nabi

sa\M. yang mulia dan tinggi inilah Imam Ahmad me-

nolak untuk mengajarlgn hadits kepada seseormg
yang harus menjalani pErjatanan panjang dan sangat
jauh dari tempat tinggalnya. Yakni, ketika dia me-

lihat orang itu berpura-pura mendekap pangkuan-

nya dan dia memanggil keledainya seolaholah ada

makanan dalam pelukan dan pangkuannyapadahal
tidak ada makanan. ImamAhmad merasa keberat-
an mengajarkan hadits untuk diriwayatkannya karena

dia telah berdusta kepada keledainya.
Inilah pembinaan akhlak yang detail, terperinci,

dan suci bagi nurani setiap mukmin dan kepri-
badiannya yang sangat cocok bagi orang-orang
yang diberi amanat mengemban manhaj Allah di
muka bumi ini. Itulah urusan yang ditetapkan da-

lam surah ini, dan ini merupakan episode di arftNa
episode tarbiah dalam masyarakat Islam yang diper-
siapkan oleh Allah untuk mengemban amanat itu.

Bila kita melihat secara langsung tema yang di-

hadapi oieh ayat-ayat itu ketika turun kepada Rasu-

lullah dan ia memberikan solusi kepadanya yaitu
tema jihad, maka kita akan berhenti sejenak di
hadapan tema-tema yang bermacam-macam untuk
kita bahas, kita perhatikan, dan kita mengambil
pelajaran darinyl.

Kita berhenti sejenak pertama kali di hadapan
jiwa manusia yang biasa dijangkiti oleh kondisi.
kondisi lemah. Sehingga, tidak ada yang dapat men-
jaganya pada saat itu selain pertolongan Allah, serta
selain peringatan yang terus-menerus, pengarahan
yang terus-menerus, dan pendidikan yang terus-
menerus. Orangorang yang menjadi sasaran ayat-

ayat di atas adalah sekelompok orang-orang yang
beriman. Disebutkan oleh beberapa riwayat bahwa
sesungguhnya mereka adalah dari kelompok Mu-
hajirin yang merindukan agar Allah memberikan
izin untuk berperang ketika mereka berada di
Mekah karena terdorong oleh pengaruh semangat
dan tekanan musuh. Mereka diperintahkan untuk
mencegah tangan-tangan mereka, dan mereka di-
perintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan
zakat,

"... S ete l"ah diw a1 ib kan lup adn mn e kn b erp erang.... "
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Yaitu, di Madinah tempat yang cocok dan me-
mungkinkan seperti yang telah ditentukan dalam
takdirAllah,

"...Tiba-tiba sebagian dnri merekn (golongan munafik)
takut kepada mnnusin (musuh), sepnti takuhrya ktpadn
Allah, bahkan lebih sangat daripada itu takutnya.
Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau
wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak
Engkau tangguhkan (luwajiban berperang) kepada
knmi beberapa waktu lagi?"'(an-Nisaa\ 77)

Atau mereka adalah sekelompok jamaah dari
orang{rang Islam di Madinah. Mereka menanya-
kan tentang amal yang paling dicintai oleh Allah
agar mereka melaksanakanny4 namun ketika mereka
diperintahkan untuk berjihad, mereka malah enggan
melakukannya.

Renungan ini cukup membuka mata kita tentang
urgensi dan pentingnya jiwa manusia diingatkan
secara terus-menerus dan berfurut-turut dengan
ketalnvaan, pengokohan diri, dan pengarahan. I(arena
jiwa-jiwa itu menghadapi beban-beban dalnvah yang
sangat berat dan sulit. Maka, pengingatan secara
terus-menerus itu agar ia tetap kokoh dan istiqa-
mah dalam jalanny4 mampu mengalahkan kondisi.
kondisinya yang lemah, dan selalu memberikannya
semangat tentang pencapaian cita<itanya yang
tinggr. Sebagaimana ia juga mengilhami kita agar
bertawadhu dalam memohon beban-beban amal
dan dalam merindukannya ketika kita berada dalam
keadaan sehatwalfiat dan segar bugar. Karena bisa
jadi kita tidak kuat atas beban yang kita usulkan
kepada Allah, kemudian Dia membebankan kita
untuktugas itu.

Mereka adalah komunitas orang-orang beriman
yang pertama Mereka juga mengalami masa-masa
kritis dan lemah. Dan, mereka mengatakan sesaufu
yang tidak mereka kerjakan. Sehingga, Allah men-
cela mereka dengan celaan yang keras dan meng-
ingkari mereka dengan pengingkaran yang me-
ngerikan.

Kemudian kita berhenti sejenak l."edua knlinyadi
hadapan cinta Allah bagi orang-orang yang ber-
perang di jalan-Nya denganberbaris kokoh danrapi
seolah-olah mereka adalah bangunan yang ter-
susun kokoh dan stabil. Kita berhenti sejenak di
hadapan seruanyang menggiurkan itu, yang sangat
kuat dan mendalam, agar kita ikut serta dalam

berperang di jalan Allah.
Perkara pertama yang dapat kita rekam di sini

adalah bahwa sesungguhnya ia ditampakkan untuk
menghalau dan menghadapi kondisi-kondisi dan
sikapsikap mundur, terlambat, dan benci terhadap
peperangan di jalanAllah Namun, sebab yang aneh
pada kasus yang terlatas ir{i tidak menafikan bahwa
seruan ifu umum dan mencakup semua orang yang
beriman. Sesungguhnya di belakangnya pasti ada
hikmah yang terpendam dan selalu ada.

Sesungguhnya Islam sama sekali bukan agama
yang gila perang dan ia tidak menginginkan dan
menyukainya. Namun, Islam mewajibkan atas umat-
umatnya karena kondisi membutuhkan hal itu, dan
sasaftm yang terdapat di baliknya sangat besar. Jadi,
Islam mengarahkan manusia dengan manhaj Ilahi
dalam bentuknya yang paling akhir. Dan, manhaj ini
(walaupun menyeru fitrah yang lurus) sesungguh-
nya ia membebankan jiwa-jiwa dengan usaln-usaha
agar mencapai ketinggian derajatnya, dan agar
stabil dan kokoh di atas derajatnyayang tinggi itu.

Di bumi terdapat berbagai maczun kekuatan
yang tidak menginginkan manhaj itu menjadi stabil
dan kokoh. Karena, sesungguhnya ia mencabut
dari para thagut beberapa keistimewaannya yang
bersandar kepada norma-norma yang batil dan
palsu. Manhaj Ilahi itu memerangi norma-norma
yang batil dan palsu tersebut, dan selalu me-
musnahkannya bila manhaj itu kokoh dan stabil
dalam kehidupan manusia. Kekuatan-kekuatan
duniawi itu biasanya mengeksploitasi orang-orang
yang lemah jiwanya serta mengganggunya agar
tidak stabil dan kokoh mempertahankan tingkat
imannya dan beban-bebannya. Sebagaimana ia juga
mengambil keuntungan dari orang-orang yang
lemah akal dan bodoh, orang-orang yang ber-
pegang kepada status quo dan warisan-warisan
nenek moyang agar mereka melawan manhaj Allah
dan menghalangi jalannya.

Kejahatan itu sangat kejam, kebatilan merajalela,
dan setan yang terhina dan terkutuk selalu meng-
goda. Oleh karena itu, menjadi keharusan dan ke-
wajiban atas para pengemban iman dan penjaga
manhaj ini agar mereka selalu kuat dan kokoh se-

hingga dapat mengalahkan para budak kejahatan
dan budak-budak setan yang menolongnya dalam
kejahatan. Mereka harus kuat dalam akhlaknya,
dan harus kuat dalam melawan musuh-musuh
mereka sekaligus.

Juga menjadi kewajiban bagi mereka untuk
mengalahkan dan berperang melawan musuh-
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musuh mereka ketika perang itu adalah sarana
satu-sahlnya untuk menjamin kebebasan dakwah.
Atau, untukmembangun manhajyangbaru dan ke-
bebasan berkeyakinan dengannya serta kebebasan
beramal sesuai dengan sistemnya yang tersusun
dan digariskan.

Mereka berperang di jalan Allah bukan di jalan
pribadi mereka masing-masing dan bukan pula
dalam membela fanatisme apa pun benfuknya se
perti jenis, warna kulit, asal daerah, keturunan, dan
keluarga. Dalam hadits disebutkan bahwa Rasu-
lullah bersabda,

"Barangsiapa yang buperang untuk meninggikan kn-
limat Allah sehinga menj adi yang tertinggt, maka dia
berperang di jalnn Allnh." (HR Abu Dawud dan
Ibnu Maajah)

KalimatAllah adalah ungkapan tentang kehen-
dak-Nya. Dan, kehendak Allah yang paling nyata
bagi kita sebagai manusia adalah sesuatu yang
cocok dan serasi dengan sistem alam semesta di
mana di atasnya berjalan seluruh sistem alam se.

mesta, yaitu alam semesta yang bertasbih kepada
Tuhannya. Manhaj Allah yang terakhir yang dibawa
oleh Islam adalah satu-satunya sistem yang serasi
dan cocok dengan sistem alam semesta itu. Ia juga
menjadikan seluruh alam semesta (termasuk di
dalamnya manusia) menegakkan syariat Allah,
bukan syariatyang dibuat oleh selain diri-Nya.

Hal ini mau tidak mau mesti dimusuhi oleh banyak
individu dan dihadapi oleh berbagai strata sosial
masyarakat, bahkan ditentang oleh banyak negara.
Namun, mau tidak mau Islam pun tetap harus me
lawan dan menghadapi segala kekuatan itu. Dan,
mau tidak mau Islam juga mesti mewajibkan jihad
atas orang-orang yang beriman untuk menolong
manhaj ini dan merealisasikan kalimat Allah di
dunia ini. Oleh karena itu, Allah mencintai orang-
orangyang berperang di jalannya dengan berbaris
baris seolah-olah mereka adalah bangunan yang
kokoh.

Kemudian kita berhenti sejenak untuk ketiga
knlinya dihadapan kondisi yang dicintai oleh Allah
pada jiwa-jiwa para mujahidin agar mereka ber-
perang dalam kondisi yang prima dan kokoh ter-
sebut,

"S esungguhny a Allah menyukai orang-orang yang bn -

perang di j al"an- Ny a dalnm b arisan yang tnatur seaknn-

akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun

kokoh."(ash-Sha-ff: 4)

Sebetulnya itu adalah pembebanan yang bersifat
individual, namun ia tanggung jawab individu di
tengah-tengah jamaah, yaitu jamaah yang memiliki
sistem dan aturan tersen$iri. Karena orang-orang
yang menentang Islam pui memiliki kelompok dan
kekuatan masyarakat tersendiri pula. Mereka
menggembar-gemborkan dan memobilisasi massa
untuk tujuan itu. Oleh karena itu, menjadi kewajib-
an bagi tentara-tentara Islam untuk menghadapi
musuh-musuh mereka dengan barisan yang ter-
susun rapi dan kokoh.

Itulah tabiat agama Islam bahwa ketika me-
megang kekuasaan, maka ia membenfuk jarnaah
yang saling menopang dan memiliki jaringan yang
kuat. Jadi, gambaran individu yang beribadah sen-
dirian, berjuang sendirian, dan hidup sendirian me-
rupakan gambaran yang sangat jauh dari tabiat
agamaini dan dari tuntutan-tuntutannya dalam kon-
disi jihad dan dalam keadaan menguasai segala
aspek kehidupan.

Inilah gambaran yang dicintai oleh Allah pada
diri orang-orang beriman yang menggambarkan
tentang tabiat agama mereka, dan menyingkap bagi
tabiat saling mendukung yang kokoh dan kuatyang
digambarkan oleh Al-Qur'an yang indzih dan mem-
pesona, "...Seaknn-aknn merela seputi suatu bangun-

an yang tersusun koknh."
Suatu bangunan yang saling mendukung di

antara bahan-bahan bangunannya. Setiap bahannya
menjalankan perannya masing-masing dan menu-
tup segala kelemahan dan kekurangannya. Karena
suatu bangunan akan hancur bila salah satu bidang-
nya terlepas dan kurang tepat, baik karena terlalu
maju maupun terlalu mundur. Suatu bangunan pun
akan hancur bila salah satu bidangnya tidak ber-
fungsi semestinya dan tidak menunaikan peran
yang diembannya, atau karena tidak saling men-
dukung dengan yang di atasnya atau yang di sam-
pingnya atau yang di bawahnya.

Sesungguhnya gambaran itu melukiskan ten-
tang suatu hakikat sekadar perumpamaan yang
umum. Gambaran menggambarkan tentang tabiat
jamaah dan tabiat ikatan-ikatan indMdu dalam
jamaah. Yakni, ikatan perasaan dan ikatan pergerak-
an di dalam sistemyang digariskan dan ditetapkan
serta mengarah kepada sasaran yang digariskan
dan ditentukan pula.
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Setelah itu, redaksi menyebutkan tentang kisah
manhaj Ilahi dan periode-periodenya dalam per-
jalanan risalah-risalah yang turun sebelum Islam.

t;\;i3ci;,iil*..*A-GiJusy3
;1$"K\:{JY;"(,cs:"HL;i'13;t5
i rt i ;*-J6 iV *'i'&;i\ t ti'i a *{ {i'6

"61bt76q6*.Kt6t3;J;,r#y-,4
66+ry'*.\ j;eff l:A;^t;i"ybcbi$,

t?li;=,s
' D an (ingatlnh) ketila Musa b n katn lcepadn knumny a,
'Hai lwumku, mmgapa kamu m"enyakitiku, sednngknn
knmu mengetahui bahwa sesunguhnya aku adalah
utusan Allnh kepadamu?'Makn tatkaln merekn ber-
paling (dari lcebenaran), Allah memalingkan hati
merelm. All"ah tlada memberi petunjuk kepadn kaum
yangfasik. Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam
berkata,'Hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah
utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang
turun) sebelumku yaitu Thurat, dan memberi kabar
gembira dengan (dnnngnya) seorang Rasul y ang almn
datang sesudahku, )ang namanla Ahmad (Muham-
mad).'Maka, tatkal,a rasul itu datang kepadn mereka
dtngan membawa bukti-bukti yang nyata, merela ber-
lan,'Ini adalah sihir yang nyata."'(ash-Shatr: 5-6)

Kejahatan bani Israel terhadap Nabi Musa (pada-

hal ia adalah orang yang menyelamatkan mereka
dari Fir'aun dan bala tentaranya; dan ia adalah rasul
mereka, pemimpin mereka, dan guru mereka)
adalah kejahatan yang berliku-liku dan bermacam-
macam warnanya. Jihad Nabi Musa dalam me-
luruskan penyimpangan-penyimpangan mereka
merupakan jihad yang sulit dan berat. Al-Qur'an
menyebutkan tentang kisah-kisah bani Israel dalam
berbagai gambaran tentang kejahatan itu dan
tentang beban yang melelahkan yang diemban oleh
Nabi Musa.

Mereka memarahi Nabi Musa, padahal ia ingin
menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun.
Mereka harus menghadapi kekejaman dan kesom-
bongan Fir'aun, sedang mereka merasa aman dalam
kehinaan mereka. Mereka berkata kepada Musa
dengan mencelanya dan menyalahkannya,

"Kaum Mrca bnknta, 'Knmi telnh ditindns (oLeh Fir'aun)
sebelum lwmu danng lcepadn knmi dnn sesudah kamu
datang. "' (al-,{raaf: 129)

Seolaholah mereka tidak melihat dalam risalah
Musa kebaikan sedikitpun. Atau, seolaholah mereka
harus menanggung akibat dari perbyatan Musa se
hingga harus menghadapi penyiksain terakhir itu.

Ketika Musa dapat menyelamatkan mereka dari
kejahatan Fir'aun dengan nama Allah yang telah
menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun dan
Allah menenggelamkannya di hadapan pandangan
mata mereka sendiri, setelah ihr mereka langsung
condong kepada peribadatan Fir'aun dan kaurrrnya,

"Kami seberanglwn bani Israel ke seberang lautan itu.
Maka, setelnh muelm sampai lce suatu kaum yang tetap
menyembah berhala merekn, bani Israel berkata, 'Hai
Musa, buatlnh untuk knmi sebuah tuhnn (bnhaln) se-

bagaimana merela mempunyai beberapa tuhan (bn-
hn l"a).'' (aI- Nraaf: 138)

Ketika Musa berangkat untuk bermunajat ke-
pada Tuhannya dalam wakhr yang telah ditentukan
di atas gunung untuk menerima luh-luh (kepingan-
kepingan batu atau kayu bertuliskan isi Taurat),
mereka pun sempat disesatkan oleh Samiri.

"Kemudian Samiri mmgeluarkan untuk merekn (dari
lobang itu) armk lembu yang bertubuh dan bersuara,
maka mereka berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tilhan
Musa, tetapi Musa telnh lupa."'(Ihaahaa: 88)

Kemudian mereka marah atas makanan mereka
di padang pasir yaihr'al-mannn wa as-sahta'.l Maka,
mereka pun menghujat Musa;

'...Hai Musa, lwmi tidnk bisa sabar (nhnn) dmgan satu
macam makannn saja. Sebab itu, mohonknnlnh untuk
knmi lepada Tuhnnmu, agar Dia mengeluarknn bagi
knmi dni apa y ang ditumbuhlan bumi y aitu sayur -mn-

)urnla, ketimunnya, bawang putihnya, kncang adas-
ny a, dan b aw ang merahny a.... " (al-Baqarah : 61 )

Dalam kasus sapi yang diperintahkan untuk di-
sembelih, mereka masih saja mempermainkannya,
serta mencari-cari cirinya dan tandanya. Mereka
beradab sangat buruk kepada nabi mereka dan
Tuhan mereka. Mereka bertanya,

'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kqmi, sapi
betina apaknh itu?" (al-Baqarah: 68)

I
I

I Al-manna adalah makanan manis seperti madu dan as*a/rua burung sebangsa puyuh.
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"...Mohonkanlah kepada Tithanmu untuk knmi agar
Dia mennangknn kzpad"a kami apa warnanya ?.... " (aI-
Baqarah:69)
"...Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk knmi agar

Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat
dari sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu
(masih) samar hagi ktmi?.... " (al-Baqarah: 70)

"... Kemudian merekn mmyembelihnya dan lnmpir saja

merekn ti"dak melnlsannknn p nintah itu.... " (al-Baqa-
rah:71)

Kemudian mereka meminta hari libur yang di.
sucikan. Namun, ketika hari Sabtu ditetapkan se
bagai hari suci itu, mereka malah melanggarnya.

Dan, di depan tanah suci yang diberitakan se-

bagai kabar gembira bagi mereka dengan mema-
sukinya, mereka malah berhenti di depannya de-

ngan hina dan sekaligus pada waktu yang sama
mereka memalingkan pipinya kepada Musa,

'Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya dalam
negui itu ada orang-orang yang gagah perknsa. Kami
seknli-knli tidak aknn memasukinya sebelum merekn lce

luar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya,
pasti kami akan memasukiny a. "' (al-Maa' idah: 22)

Setelah mereka diperintahkan berulang-ulang
dan diseru terus-menerus, dan mereka diberi se-

mangat dan ruh berperang, mereka malah mem-
bantah dan menjadi kufur,

'Mereka berkata, 'Hai Musa, kami seknli-kall tltak
aknn memasukinya selnma-l.am.anya, sel"agi mnelra adn
di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama

Tuhnnmu, dan b erp nanglnh knmu berdua, s esungguh'

nya kami hanya duduk menanti di sini saja."'(al'
Maa'idah:24)

Di samping itu, mereka banyak menyulitkan
Nabi Musa dengan pertanyaan-pertanyaan, usul-
usul, pelanggaran, penyimpangan dan perlawanan,
serta tuduhaq keji dan batil seperti yang disebutkan
dalam beberapa riwayat hadits.

Ayat dalam surah ini di sini menyebutkan ten-
tang perkataan Musa yang mencela mereka dengan
sikap kasih,

' D an (ingatlnh) kaikn Musa b nknn lupadn knumnya,
'Hai kaumku, mengapa knmu menyakitiku, sedangknn

kamu mengetahui bahwa sesunguhnya aku adalah
utus an Allnh kep adamu ?.... "

Mereka mengetahui hal itu dengan keyakinan.
Ungkapan itu merupakan gaya bahasa yang me-
ngandung peringatan sekaligus hardikan.

Namun, sesungguhnya akhirnya mereka ber-
paling, setelah Musa memberikan dan menunjuk-
kan kepada mereka segala jalan istiqamah. Se-

hingga, Allah pun manambah kesesatan dan keber-
palingan mereka. Allah menyesatkan hati mereka
sehingga tidak lagi bisa menerima hidayah. Dan,
mereka pun sesa!'sehingga Allahtnenetapkan ke-
sesatan atas mereka.

"...Maka tatknla mereka berpaling (dnri ktbenaran),
Allah memalingkan hati mere ka. Ailah tiadn memberi

petunjuk kepadn knum yangfasr,t. "(ash-Shatr: 5)

Dengan penyimpangan dan kesesatan itu, ber-
akhirlah kepemimpinan mereka dalam mengem-
ban agama Allah karena mereka tidak pantas lagi
mengemban amanat itu. Pasalnya, mereka telah
berpaling dan sesat.

***

Kemudian datanglah Nabi Isa bin Maryam untuk
mengatakan kepada bani Israel,

' D an (ingatlnh) lutilw Isa puha Mary am bu lata,'Hai
Bani krael, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
lepadnmu,...."

Jadi, Isa sama sekali tidak pernah mengatakan
bahwa dia adalah Allah, dan tidak pula mengatakan
bahwa dia adalah anak Allah. Isa juga tidak me-
ngatakan bahwa dia adalah salah satu oknum dari
tiga unsur dalam. ideologi Trinitas.

"... Membenarkan kinb (yang turun) sebelumku y aitu
Taurat, dan memberi knbar gembira fungan (datang-

nya) seorang Rnsulyang aknn d.atang sesudahku, yang
namany a Ahmad (Muhnmmad)...." (ash-Sha.ff: 6)

Dengan gaya ungkapan bahasa yang demikian,
ayat di atas menggambarkan tentang episode
lingkaran risalah yang saling terkait satu sama lain.
Yang lebih awal menyerahkan estafet risalah itu
kepada yang datang kemudian. Seluruhnya saling
terkait dalam hakikatnya. Semuanya memiliki satu
sasaran yang dihrrunkan dari langit ke bumi ini. Ia
merupakan episode demi episode dalam silsilah
yang panjang dan saling berhubungan. Ia merupa-
kan gambaranyang sesuai dengan kebijakanAlhh
dan manhaj-Nya.

Jadi, manhaj itu adalah satu pada dasarnya,
namun ia tergambar dalam berbagai bentuk sesuai
dengan kesiapan manusia, kemampuannya, dan
kebutuhannya. Juga sesuai dengan percobaan,
pengalaman, dan bekal ilmu pengetahuan sampai
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kepada kematangan akal dan perasaan.
Maka, tibalah saat datangnya risalah terakhir ke

tika akal, kesiapan, kemampuan, sumber daya, dan
kebutuhan manusia telah sempurna dan lengkap
secara total. Risalah terakhir (Islam) menyeru akal
yang tercerahkan di bawah bimbingan pengalaman
dan percobaan risalah-risalah terdahulu. Dan, ia
membebaskan akal untuk berbuat dalam batasan-
batasannya di dalam wilayah manhaj yang telah
digariskan bagi manusia untuk mengembannya,
yang sesuai dengan kemampuan dankesiapannya.

Berita gembira yang disampaikan oleh Isa Al-
masih tentang kedatangan Rasul Allah yang ter-
akhir yang bernama Ahmad Muhammad saw.)
adalah berita yang sah dan tidak bisa diragukan
dengan dalil teks Al-Qur'an ini, baik berita ini ter-
cantum dalam kitabkitab Injil yang tersebar luas
saat ini maupun ia tidak tercantum di dalamnya.
Karena, kitab-kitab Injil itu tidak dapat dijadikan
sebagai pegangan dan rujukan.

Al-Qur'an telah dibacakan kepada orang-orang
Yahudi dan Nasrani diJazirah Arab dan di antaranya
di dalamnya terdapat ayat,

" (Yaitu) zrang-zrang ) ang mengikut Rnsul, Nabi yang
ummi y ang (namnny a) mue ka dnp ati ter tulis di dalnm
Thurat dnn Injil yang ada di sisi muekn...."(al-A'raaf:
157)

Sebagian orang{rang yang objektif dan ikhlas
dari pendeta dan rahib yang kemudian masuk Islam
seperti Abdullah bin Salam mengakui hakikat itu.
Namun, mereka yang tidak objektif saling ber-
wasiat di antara mereka agar menyembunyikan
berita ifu dan merahasiakannya.

Sebagaimana juga telah ditetapkan kebenaran-
nya dalam rekaman sejarah bahwa bangsa Yahudi
menanti tibanya saat pengutusan nabi terakhir yang
dekat zamannya. Demikian pula kita dapat rnene
mukan sikap objektif dari sebagian orang-orang
yang beragama tauhid diJazirah Arab yang me-
ngucilkan diri dan mengasingkan diri dari beberapa
pendeta Nasrani. Namun, orang{rang Yahudi me-
nginginkan nabi dan rasul terakhir itu berasal dari
bangsa mereka. Maka, ketika Allah berkehendak
lain dan mengutusnya dari garis kehrrunan lain dari
nasab Ibrahim yaitu dari klan Ismail, mereka pun
membenci dan memeranginya.

Namun apa pun adanya, nash Al-Qur'an saja
sudah cukup menjadi keputusan final dalam masa-
lah-masalah seperti ini. Itulah keputusan yang tidak
bisa diragukan.

Tampaknya ayat-ayat yang selanjutnya dalam
surah ini, muncul berkenaan dengan penyambutan
bani Israel ffahudi dan Nasrani) terhadap nabi
yang telah diberitakan oleh kitab-kitab mereka.
Juga berkenaan dengan penyiaran tentang berita
penyambutan itu, serta tipu daya dan makar mereka
terhadap agama bqru yang telah di&kdirkan oleh
Allah bahwa ia pasti mengalahkan seluruh agama
lain, dan ditetapkan sebagai agama yang terakhir'.

,y*ri,Nrg3u;4K$6'q\i"c6
:#t 16 e i{Kv **1lt;ol,; 4<\ ;i,i &
;r'ttri+6ti{i'Vfu}t;J'r*Lt:t}t$:rf-i*

*t''Ft
'...Maka, tatkala rasul itu datang knpada merekn de-

ngan membauta bukti-bukti yang nyata, mereka ber-
kata,'Ini adnlah sihir yang ny ata.'Siapaknh y ang kbih
4lim daripada orang yang mengada-adakan dusta
terhndap Allnh sedang dia dinjak lupada agamn Islnm ?

Alkh tiadn membui petunluk kzpadn zrang-zrangyang

zalim. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya
(agama) Alkh dmgan mulut (ucapan-ucapan) mere kn,

dan Allah tetap menyempurnaknn calmya-Nya meski-
pun orang-orang knrtr benci." (ash-Shatr: 6-8)

Bani Israel telah bersikap terhadap agamayang
baru itu dengan sikap perrnusuhan, tipu daya ,dan
makar penyesatan. Mereka memeranginya dengan
segala sarana dan cara dengan membabi buta dan
belum padam hingga saat ini. Mereka memerangi-
nya dengan tuduhan keji,

"...Maka, tatkaln rasul itu datang fupada merekn de-

ngan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka ber-

knta, 'Ini adalah sihir yang nyata."'(ash-Shatr: 6)

Pernyataan mereka ini persis seperti tuduhan
orang{rang yang tidak mengetahui kitabkitab dan
tidak pernah mendengar adanya berita gembira
tentang kedatangan rasul dan nabi terakhir itu.
Mereka memeranginya dengan menyebarkan desas
desus dan permusuhan dalam tubuh pasukan Islam
untuk membenturkan antara orang-orang Muha-
jirin danAnshar di Madinah, serta antara KaumAus
danlGtazral dari kaum Anshar. Mereka juga me-
meranginya dengan berkonspirasi bersama orang-
orang munafik pada suatu kesempatan atau ber-
sama orang-orang musyrik pada kesempatan lain.
Mereka juga memeranginya dengan bersekufu ke
dalam tentara-tentara yang memusuhi Islam dan
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menyerang Islam sebagaimana terjadi dalam Perang

I*uab.
Bahkan, mereka juga memeranginya dengan

menyebarkan isu-isu yang batil sebagaimana terjadi
pada kasus hadits ifki'berita bohong) di bawah
koordinasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Juga se-

bagaimanayang terjadi pada kasus fitnah terhadap
Utsman di bawah konspirasi Abdullah bin Saba'.

Mereka pun memeranginya dengan menyebarkan
berita-berita bohong dan berita-berita Israeliyat
yang mereka masukkan ke dalam hadits dan sirah
Nabi Muhammad saw dan ke dalam kitab-kitab
tafsir-ketika mereka tidak mampu menyusupkan
berita-berita bohong ke dalam Al-Qur'an yang mulia.

Perang itu tidak pernah padamwalaupun sesaat,

hingga saat ini. Gerakan Zionisme Internasional
dan Salibisme lnternasional selalu melakukan kons
pirasi dan makarterhadap Islam dan terus-menerus
menyerang tanpa kenal damai sedikitpun dari gene
rasi ke generasi. Mereka telah menyerang Islam
dalam Perang Salib di bagian Timur dan meme-
ranginyapuladalam Perang Salib di Spanyol dan di
bagian Baral Mereka menyerang jantung khalifah
terakhir diTurki dengan membabi buta. Kemudian
membagi-bagikan wilayahnya menjadi negara-negam

kecil, danTurki mereka sebut sebagai "orang sakif'.
Mereka melatih pasukan-pasukan palsu di atas

tanah kaum muslimin sendiriyang bertugas untuk
melaksanakan segala fujuan dan kebencian mereka
terhadap Islam. Setelah mereka ingin menghancur-
kan "khilafah" diTurki dan menghabiskan segala

bekas dan syiar Islam, mereka menyebarkan opini
bahwa Kemal Atartuk adalah "pahlawan" pemba-
haruan. Kemudian tentara-tentara koalisi berpura-
pura dipukul munduroleh "pahlawan" ifu di daerah
Estonia agar dia tampak sebagai pahlawan dalam
pandangan rakyatnya.

Pahlawan itu telah membatalkan sistem kekha-
lifahan, menghapus bahasa Arab, dan memisahkan
Turki dari orang-orang Islam. Juga memaklumat-
kan bahwaTurki adalah negara sekuleryang tidak
ada sangkut pautnya dengan agama. Mereka terus-
menerus menciptakan "pahlawan-pahlawan" palsu

seperti ini setiap merekaingin memukul Islam dan
gerakan-gerakan Islam di negara-negara Islam.
Tujuannya agar mereka dapat membangun fana-

tisme lain bukan funatisme akidah dan agama, dan
panji lain yang bukan panji Islam.

"Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah
dengan mulut (umpan-umpan) merelta, d"an Allnh unp

meny empurnakan cah"aya- Ny a mu kipun lrang- orang

knfir benci." (ash-Shaff: 8)

Nash Al-Qur'an ini mengungkapkan tentang
suatu hakikat, dan sekaligus pada waktu yang sama

menggambarkan tentang lukisan yang mengun-
dang penghinaan dan pengololdolokan. Pada haki-
katnya mereka benar-benar telah menyatakan,

"...Ini ad.alnh sihir yang nyata." (xh-Shatr: 6)

Mereka menyebarkan desas-desus, berkonspi-
rasi, dan membuat makar sekuat tenaga dan sebisa

mungkin unfuk memusnahkan agamayang baru,
yaifu Islam. Gambaran itu menggarnbarkan tentang
kegagalan rnereka ketika berupaya memadamkan
cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka,
padahal mereka sangat lemah dan hina.

".. Allnh tetap menyempurnnknn calaya- Nya meskipun

lrang-nrang kafir benci." (ash-Sha^ff: 8)

Mahabenar janjiAllah. Dia telah menyempurna-
kan cahaya-Nya pada saat Rasulullah masih hidup,
sehingga Rasulullah dapat membangun kaum mus-
limin dalam bentuk gambaran yang hidup dan nyata
dari manhaj Ilahi yang terpilih. Ia merupakan gam-

baran yang memiliki tanda-tanda yang jelas dan
batasan-batasan yang digariskan. Ia diterapkan oleh
generasi-generasi muslimin dan bukan hanya teori
yang terdapat dalam lembaran-lembaran buku,
namun terwujud dalam alam nyata.

Allah menyempurnakan cahaya-Nya, meleng-
kapi agama kaum muslimin, dan menyempurnakan
nikmat-Nya atas mereka Dia ridha Islam sebagai
agama mereka. Mereka mencintai-Nya dan ber-
juang di jalan-Nya. Dan, seseorang di antara orang-
orang yang beriman itu lebih suka dilempar ke
dalam api membara daripada harus kembali kepada
kekafiran. Maka, hakikat agama pun tumbuh dalam
hati dan di atas bumi ini sekalieus. Dan, hakikat ini
semakinhari akan semakintampakdan pasti mun-
cul dan tegak di muka bumi, walaupun peperangan,
tipu daya, penyerangan, pengusiran, dan penyiksa-

an yang keras sering menimpa kaum muslimin dan

Islam.
Pasalnya, cahayaAllah tidak mungkin dapat di-

padamkan oleh mulut apa pun dan tidak bisa dimus-
nahkan dengan pembakaran dari api atau dengan
kekuatan besi yang ada di tangan para hamba dan
makhluk. Walaupun kadang-kadang para thagut
yang diktator danpara "pahlawan" yang diciptakan
oleh kakitangan pasukan Salib dan Zionis menyangka

dan dengan menepuk dada seolah-olah mereka
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telah mencapai tujuan dan target yang menjadi
sasarannya, padahal hal itu masih jauh dari jang-

kauan mereka.

Takdir telah berlaku bahwa sesungguhnya Dia
pasti memenangkan agama-Nya. Jadi, hal itu pasti

terjadi.

"{e"4i :F r4.,# E$ {-4 5; UJc i'},
*I'frfi'5A

'Dialnh yang mengutus R.asul-Nya dtngan membawa
petunjuk dan agamayangbernr agar Dia memeruIng-

knnnya di atas segaln agama-agama meskipun lrang-
orang musyrik b enci. " (ash-Shatr: 9)

Kesaksian Allah bahwa sesungguhnya agama
Islam merupakan 'hidayah dan agamayang benar",
itulah hakikat kesaksian. Itulah keputusan final
yang tidak perlu ditambah dengan apa pun. Dan,
kehendakAllah telah sempurna sehingga Dia me
nrenangkan agama ini atas seluruh agama yang
lain. Ia tampak dan muncul secara dominan karena
hakikat dirinya sendiri. Tidak ada satu pun agama

lain yang stabil dalam hakikatnya dan tabiatnya.
Sedangkan, agama-agama animisme tidak men-
dapat tempat dalam hakikat ini.

Sementara ifu, di antara agama-agama samawi
lainnya, agama Islam inilah yang menufupnya dan
mengganti perannya. Agama Islam merupakan gam-

baran akhir dari agama-agama samawi itu, dalam
gambarannyayans paling lengkap dan paling men-
cakup secara total. Ia datang dalam gambarannyayang

tinggi dan dapat diterapkan hingga alihir zaman.

Agama-agama samawi lainnya telah dipalsukan,
dikotori, dan dipecah-belah serta ditambah-tambah
sesuahr yang bukan aslinya. Bahkan, dikurangi pula

beberapa bagiannya. Ialu ia pun tidak layak lagi di-
pegang sebagai pedoman hidup. Seandainya agama-

agama itu tidak dipalsukan dan tidak dikotori, ia pun

merupakan ideologi yang ketinggalan zarrrarryurg
tidak lagi dapat memenuhi segala tuntutan zaman
yang selalu baru dan berkembang. Karena, ia telah
ditakdirkan dalam ilmu Allah berlaku hanya dalam
batasan wakfu tertentu.

Inilah bentuk realisasi janji dari sisi hakikat dan

tabiat dari agama ini. Sedangkan, dari sisi kenyataan
hidup, maka mahabenar janji Allah sekali lagi,
sehingga agama ini menjadi kekuatan, hakikat, dan

sistem yang mengalahkan seluruh sistem agama
lain. Saat ini ia telah dianut oleh sebagian besar dari
penduduk dunia dalam jarak wakhr yang singkat. Ia
dapat berekspansi hingga ke dataran Asia dan
Afrika. Sehingga, masuklaltke dalam agama Islam
lebih daripada lima kali lipat jumlah kaum muslimin
pada periode jihad. Ean, agama ini akan selalu me-
miliki peran dalam sejarah manusia yang pasti di.
tunaikannya.

Kemenangan Hanya Diperoleh
dengan Pengorbanan

Dalam nuansakisah akidah dan dalam menanti
janji Allah untuk mengokohkan agama terakhir ini,
Al-Qur'an menyeru orang-orang yang beriman.
Yaitu, orangorang yang langsung mendengar se-

ruan ifu pada saat furunnya dan orangorang yang
datang setelah merekahingga hari Kiamat. Mereka
diseru dan diundang ikut serta dalam perniagaan
yans paling menguntungkan di dunia dan di akhi-
rat, yaifu perniagaan iman kepada Allah dan ber-
jihad di jalan-Nya.

t'a*!Vi
"Hai orang-orangyang beriman, suknlah lwmu Aku
tunjukkan suatu perniagaan yang dnpat menyelnmat-
lan lmmu dnri a<ab y ang p e dih ? (Yaitu ) knmu b er im.an

kepada All"ah dan Rnsul-Nya snta berjihad di jalan
Allnh dengan hnrta danjiwamu. Itulnhyanghbih baik
bagi knmu jila kamu mengetahuinya. Niscaya Allah
akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan
kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya

sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat
tinggal yang baik di dalam surga 'Aden. Itulah ke-

beruntungan y ang besar. Dan, (ada lagi) knrunia yang
lnin yang knmu sukni (yaitu) pertolongan dari Allah
dan kemenangan yang dekat (waktunya). Sampai-
kanlnh berita gembira kepada lrang-zrang jang ber-

iman. " (ash-Shaff: 10- 13)
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Ayat-ayat itu terdirt dari kalimat perincian darr

kalimat sambung, kalimat pertanyaan dan jawaban-

nya, mendahulukan letak kata yang semestinya di
akhir, dan mengakhirkannya yang sebefulnya ber-
ada di awal. Gaya ungkapan demikian merupakan
ungkapan yang disengaja untuk menetapkan dan
memantapkan seruan ifu ke dalam hati dengan
berbagai wasilah dan sarana ungkapan.

Seruan ihr diawali dengan sebutan tentang iman,

"Hai orang-orang |ang buiman...."

Kemudian langsung diikuti dengan ungkapan
pertanyaan yang menyentuh, karena Allah yang
bertanya kepada mereka dan mengundang mereka
untukmenjawab,

"...Sukalmh lamu Aku tunjukknn suatu perniagaanyang

dapat menyelamatknn kamu dari azab yang pedih?"
(ash-Shatr: 10)

Siapa yang tidak tertarik dengan petunjuk Allah
tentang perniagaan itu? Dua kalimat itu dipisah
untuk menunggu jawaban yang dinantikan. Kemu-
dian muncullah jawaban setelah itu, setelah di-
tunggu-tunggu oleh hati dan pendengaran,

"...(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-
Nyo...."

Ternyata mereka telah beriman kepada Allah
dan rasul-Nya. Maka, hati mereka pun menjadi
cerah dan gembira mendengar salah safu bagran
dari jawaban telah terealisasi dalam diri mereka.

"...Serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan
jiwamu...."

Itulah tema pokok yang dibahas dalam surah ini.
Ia muncul lagi dalam gaya bahasa ini dan berulang-
ulang serta diarahkan dengan redaksi demikian.
Allah telah mengetahui bahwa jiwa manusia mem-
bufuhkan sentuhan yang terus-menerus dan ber-
ulang-ulang dengan berbagai macam gaya bahasa
dan coraknya. Sentuhan-serrtuhan ifu hendak mem-
bangkitkan jiwa untuk menunaikan taklif yang sulit
dan urgen di mana ia tidak mungkin lari dari tugas
menegakkan manhaj Ilahi dan menjaganya selalu
eksis di muka bumi ini. Kemudian komentar atas

tawaran perniagaan itu yang ditunjukkan bagi
mereka dengan komentar yang menggambarkan
keindahan dan hiasannya,

"...Itulnh yang kbih baik bagi lnmu jikn lamu mmgeta-
huinya." (ash-Sha^ff: 11)

Ilmu hakikat menuntun orang yang mengetahui

kepada kebaikan yang pasti itu. Kemudian Allah
memperincikan tentang kebaikan itu dalam ayat
selanjutnya yang berdiri sendiri. I(arena perincian
setelah bahasan global, menarik hati kepadanya dan

memantapkannya dalam perasaan dengan kokoh,

"Nis cay a Allah aknn mengampuni dosa-do samu.... "

Kebaikan seferti ini saja sudah cukup. Siapa
yang telah dijamin bahwa dosa-dosanya pasti di-
ampuni, lalu ia masih menginginkan yang lain lagi?

Atau, adakah orang yang masih bakhil untuk men-
dapatkan ampunan itu? Sesungguhnya karunia
Allah tidak terbatas.

"...Dan memasukkan knmu fu dalnm surga yang me-

ngalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukknn

kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga

Adzn...."

Sesungguhnya hal itu merupakan keuntungan
tiada taranya bila seorang mukmin berjihad dalam
masa hidupnya yang pendek. Sehingga, ketika ia
melepaskan kehidupan dunia itu, Allah langsung
menggantikan baginya kehidupan surga dan tem-
pat-tempat yang penuh dengan kenikmatan yang
kekal. Sesungguhnya itu benar-benar adalah ke-
beruntungan.

"...Itulah lcebnuntungan yang besar."(ash-Shaff: 12)

Seolaholah berakhirlah di sini perhitungan ten-
tang perdagangan yang menguntungkan itu. Se-

sungguhnya ia memang keberunhrngan yang besar

dan dahsyatketika seorang mukmin menukarkan
kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat.
Orang yang berdagang senilai satu dirham kemu-
dian mendapatkan keuntungan sepuluh dirham
saja membuat iri orang seluruh pasar kepadanya.
lantas bagaimana dengan orang yang menukar
kehidupannya yang hanya beberapa hari saja di atas

dunia dan hanya menikmati kenikmatan yang ter-
batas saja dalam kehidupan dunia ini, dengan ke
nikmatan yang kekal yang tidak diketahui masa
akhirnya melainkan hanya oleh Allah semata-mata,
dan di sana segala kenikmatan tidak akan terputus
dan terhalang oleh apa pun?

Telah sempurna baiat dan perniagaan antara
Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah dalam
komoditas itu, di malam BaiatAqabah.

Abdullah bin Rawahah berkata kepada Rasu:
lullah, "Persyaratkanlah untukTuhanmu dan untuk
dirimu apa yang Anda kehendaki!" Rasulullah ber-
sabda, "Snurryguhnya aku men"syaratknn untuk Tilhnn-

ku satu syarat, yaitu lalian menycmbah-Nya dan tidak
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boleh menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.
Dan, aku mersyaratkan untuk diriku sendiri satu

syarat, yaitu ktlian melindungiku dnri segala bahaya

yang kalian lindungi diri lalian dan harta bend"a knlian
darinya."Abdullah bin Rawahah bertanya, "Apa
balasannya bagi kami?" Rasulullah b ersabda, "Bagi
knlian adalah surga. "Mereka berkata, "Perdagang-

an yang pasti menguntungkan, kami tidak akan
pernah membatalkannya dan tidak pernah me-
minta untuk dibatalkan."

Sesungguhnya karunia Allah sangat agung. Dia
mengetahui bahwa jiwa-jiwa manusia juga terikat
dengan keinginan dan kesenangan kepada sesuatu
yang ada di dunia ini dalam waktu singkat, yang
sesuai dengan strukturnya sebagai manusia yang

terbatas. Allah merespons hal itu, maka Dia pun
memberikan kabar gembira baginya tentang ke-
bijakan-Nya yang tersimpan bahwa Dia pasti me-

menangkan agzlma ini di atas bumi, Dia pasti me
realisasikan manhaj-Nya dan dominasinya atas se-

luruh kehidupan pada generasi terbaik itu,

'Dan (ada Lagi) karunia yang lain yang knmu sukai
(yaitu) pertolongan dari Allah dan lumenangan yang
tiekat (waktunya). Sampaikanlnh berita gembira lu-
pada orang-nrangyang beriman." (ash-Shaft 13)

Di sinibarang dankomoditas dagangan itu telah
mencapai puncak keuntungannyayang tidak diberi-
kan oleh siapa pun melainkan hanya oleh Allah
semata-mata. KarenaAllah tidak akan pernah habis
perbendaharaan-Nya dan tidak ada seorang pun
yang dapat menghalangi rahmat-Nya. Jadi, karunia-
karunia ifu adalah ampunan, surga, tempat-tempat
tinggal yang baik, dan kenikmatan yang kekal di
akhirat.

Dan, di samping dan di atas perdagangan yang
menguntungkan itu dan balasan sebagai ganti atas

komoditas barang barter yang murah itu, terdapat
pertolongan dan kemenangan dari Allah yang sangat

dekat. Dan, siapa yang akan berpaling dari per-

niagaan seperti ini atau membatalkannya setelah
ditunjukkan oleh Allah kepadanya?

Di sini terdapat lintasan yang menyentuh jiwa di
hadapan seruan yang membangkitkan dan menye
nangkan ini. Sesungguhnya seorang mukmin yang
mengetahui hakikat persepsi keimanan di alam
semesta dan kehidupan ini, dia hidup dengan ke
sadaran hatinya dalam persepsi ihr. Dia menyadari
dan mengetahui seluk-beluk dan ruang-ruangnya.
Kemudian dia melihat kehidupan ini tanpa iman
dalam batasan-batasannya yang sempit dan hina,

tingkatnya yang rendah, dan perhatiannyafang
lemah. Maka, hati itu tidak dapat bertahan hidup
tanpa iman tersebut, meskipun hanya sebentar.

Setelah itu dia tidak akan ragu-ragu sedikitpun
untuk berjihad guna merealisasikan persepsi yang
agung, luas, dan tinggi dalam alam nyata. Dengan
demikian, dia bisa hidup di dalamnya dengan te-
nang dan melihat orang{rangyang lain pun hidup
dengan tenang. Dan, bisa jadi dia tidak rneminta
balasan lainnya atas jihadnya ituyangberada di luar
dirinya, karena ketenangan dan kedamaian dirinya
sendiri sudah merupakan balasan yang tiada ter-
kira. Balasan itu cukuplah jihad itu sendiri serta
segala keridhaan dan ketenangan yang diletak-
kannya dalam hati.

Dengan demikian, dia tidak betah dan bertahan
hidup dalam alam yang tanpa iman. Dan, dia tidak
akan bisa bertahan dan berdiam diri begitu saja
tanpa berjihad untuk mewujudkan alam yang
dimuliakan oleh iman. Jadi, dia benar-benal ter-
dorong untuk berjihad walau apa pun risiko yang
akan dihadapinya.

Tetapi, Allah Maha Mengetahui bahwa jiwa-jiwa

manusia itu kadangkala melemah, dan semangat
yang mendorongnya jatuh, serta usaha dan upaya
pun mengalami kelelahan. Jadi, jiwa yang kokoh ihr
pun bisa jatuh terbawa perasaan-perasaan sehingga
menuntunnya kepada keputusasaan dan rela
dengan kenyataan yang ada.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menyemangati kem-
bali jiwa-jiwa itu dengan semangat jihad dan me-
ngatasinya dengan terapi itu. Dia menyerukannya
dengan sentuhan-sentuhan dan pengaruh-peng-
aruh. Seruan itu datang berkali-kali dan bermacam-
macam dalam berbagai kesempatan. Ia tidak me
nyandarkannya hanya kepada iman, dan tidak pula
kepada satu seruan dengan sebutan iman.

Maka, Al-Qur'an menutup surah ini dengan se-

ruan baru lagi, mernbawa misi dan tabiatyang baru,
rangsangan yang baru, dan sentuhan yang baru.
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"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu peno-

long-penol,ong (agama) Allah, sebagaimann Isa putra
Ma ry am te lah b er kata kepada p engikut-pengikutny a

yang setia,"siapakalt yang akan menjadi penolong-
p eno longku (untuk menegakkan agama) Allah ?' Peng-

ikut-pengikut yang setia itu bnkan, 'Knmilnh pmolong-
penolong agama Allah.' Lalu, segolongan dari bani
Israel beriman dan segolongan (y ang l"ain) kafr Makn,
Kami berikan kekuatan kepada orang-zrang yang
beriman terhadap musuh-musuh merekn, lalu mereka

menj adi 0r ang- or ang y ang menang. " (ash-Sha-ff: 14)

A I - H aw ar iy u n adalah murid-murid Isa Almasih
a. s.. Ada yang bilang bahwa mereka berjumlah dua
belas orang yang sama-sama berlindung dan ber-
sembunyi dengan Isa. Dan, mereka secara total
belajar kepada Isa dengan cara talakki 'langsung'.
Merekalah orang-orang yang menyebarkan ajaran
dan wasiat Isa di muka bumi dan memeliharanya,
setelah ia diangkat ke langit oleh Allah.

Ayat ini di sini bertujuan untuk menggambarkan
tentang suatu sikap, bukan menggambarkan ten-
tang suatu kisah. Maka, mari kita menelusuri ayat
ini dari maksudnya yang puncak dan pokok, dan
kenapa ia diletakkan di surah ini.

"Hai orang-orang yang beriman, jadilnh knmu peno-

long-penolong (agama) Allah.... "

Dalam kedudukan yang mulia ini di mana Allah
mengangkat kalian secara resmi ke atas kedudukan
itu, lantas apakah ada kedudukan yang lebih tinggi
daripada kedudukan seorang hamba yang berada
di barisan penolong-penolong Allah? Sesungguh-
nya kedudukan ini mengandung kemuliaan yang
lebih besar daripada kemuliaan surga dan kenik-
matannya.

"...Sebagaimana Isa putra Maryam telah berknta ke-
pada pengikut-pmgikutnya y ang setia,'Siapaknh y ang
aknn matj adi pmol.ong-penolongku (untuk mmegak:knn

agama) Allah?' Pengikut-pengikut yang setia itu ber-

knta,' Kamilah p eno long-p eno hng agama Allah.... "'

Maka, para pengikut Isa itu menyambut pang-
gilan tersebut, sehingga mereka pun meraih kemu-
liaan. Isa datang dengan membawa berita tentang
nabi yang baru dan agama yang baru dan terakhir.
Maka, seyogianya pengikut-pengikut Nabi Muham-
mad saw lebih pantas untuk menyambut panggilan
yang abadi ifu, sebagaimana para htruariyuntelah
menyambut dan melaksanakannya pada waktunya
yang telah ditentukan. Inilah sentuhan yang nyata
dalam paparan dialog ini di dalam surah ini.

l-antas apa akibatnya?

"...Lalu segolongan dnri bani Israel beriman dan se-

golongan (yang lain) kafr. Maka, Kami berikan ke-

kuatan kepada orang-lrang yang beriman terhadap
musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi lrang-
zrang yang menang." (ash-Sha-ff: 14)

t
Takw'il nash ini dapat terarah kepada dua makna.

Yaifu , bisa bermakna bahwa sesungguhnya orang-
orang yang beriman kepada risalah Isa a.s. adalah
orang Nasrani secara umum baikyang akidahnya
lurus maupun yang akidahnya yang dicampuri
dengan penyimpangan. Allah telah memenangkan
mereka melawan orang-orang Yahudi padahal
mereka tidak beriman kepada-Nya sama sekali,
sebagaimana yang telah terjadi dalam sejarah.

Atau, makna lainnya adalah bahwa sesungguh-
nya orang{rangyang beriman dan mempertahan-
kan tauhid mereka menghadapi orangorangyang
menganggap Isa sebagai Tuhan atau penganutTri-
nitas dan segala agama lain yang telah menyimpang
dari tauhid. Dan, maknanya adalah mereka telah
dimenangkan dengan alasan dan argumentasi serta
bukti-bukti. Atau, maknanya bahwa tauhid yang
mereka anut adalah tauhid yang dimenangkan oleh
Allah dengan agamabaru dan akhiriniyaitu Islam.
Kemudian tugas membela tauhid itu diserahkan
kepada Islam untuk menyebarkannya di muka bumi
sebagaimana telah terjadi dalam sejarah. Makna
yang terakhir ini adalah makna yang paling dekat
dan paling kuat di dalam bagian redaksi surah ini.

Pelajaran yang dapat diambil dari isyarat yang
terdapat dalam seruan ini adalah pelajaran yang
telah kami isyaratkan sebelumnya. Yaitu, mem-
bangkitkan kembali semangat orang-orang yang
beriman kepada pelaksanaan agama baru ini.
Merekalah orang{rang yang dipercaya mengem-
ban amanat manhaj Allah di muka ini, sebagai pe
waris akidah dan risalah ilahiah. Merekalah orang-
orang yang dipilih untuk mengemban peran dan
fungsiyang besar ini. Ia membangkitkan semangat
mereka untuk menolong Allah dan agama-Nya,

"...Sebagaimarut Isa putra Maryam telah berknta ke-
pada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapaknh yang
aknn mmj a^di p molnng-p molongku (untuk mmegak:knn

agama) Ailah?' Pengikut-pengikut yang setia itu ber-

knta,' Kami lah p e no long- p eno h ng agama A llah.... "'

Sesungguhnya pasti kemenangan pada akhirnya
bersama para penolong Allah dan orangorang yang
beriman.
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Sesungguhnya ia merupakan penelusuran ter-
akhir dalam surah ini; dan sentuhanterakhirdalam
bagran arahan redaksinya. Ia memiliki warna dan
cita rasa yang sesuai dengan nuansa surah ini dan

arahan redaksinya. Bersama dengan itu terdapat
pula pembaruan dalamwarna dan keanekaragam-
an dalam cita rasa. 1
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"Senantiasa bertasbih kepada Allah aPa yang
ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja
Yang Mahasuci, Yang Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana. (1) Diatah yang mengutus kepada
kaum yang buta hurufseorang Rasul di antara
merekan yang membacakan ayat-ayat-Nya ke-
pada mereka" mensucikan mereka' dan me-
ngajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah
(as-sunnah). Sesungguhnya mereka sebelum-
nya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
(2) Dan (iuga) kepada kaum yang lain dari me-
reka yang belum berhubungan dengan mere-
ka. Diatah YangMahaperkasa lagi Mahabijak-
sana- (3) Demilianlatr karunia AllatU diberikan-
Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nyan dan
Allah mempunyai karunia yangbesar. (a) Per-

umparnaan orang-orang yang dipikulkan kepa-
danya Taural kemudian mereka tiada memi-
kulnya adalah seperti keledai yang membawa
kitab-kitab yangtebal. Amatlah buruknya per-
umpanr.ran kaum yang mendustakan ayat-ayat
Allah ihr. Dan, Allah tiada memberi pehrnjuk
kepada kaum yang zalim. (5) Katakanlah,'Hai
orang-or.rng yang menganut agama Yahudi,
jika kamu mendakwalan bahwa sesungguhnya
kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-
manusia yanglain, maka harapkanlah kemati-
anmu, jika kamu adalah orang-orang yang
benar.' (6) Mereka tiada akan mengharapkan
kematian ihr selama-liunanya disebabkan ke-
jahatan yang telah mereka perbuat dengan
tangan mereka sendiri. Allah Maha Mengeta-
hui akan orang-orang yang zalim. (7) Katakan-
lah,'Sesungguhnya kematian yang kamu lari
daripadanya, maka sesungguhnya kematian ihr

lii-sifi----t,
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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akan menemui kamu. Kemudian kamu akan
dikembalikan kepada (Allah), yang mengeta-
hui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia berita-
kan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.'
(8) Hai orang-orangyangberiman, apabila di-
seru unhrk menunaikan shalat pada hariJumat
maka bersegeralah kaum kepada mengingat
Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demi-
kian ihr lebih baik bagimu jika kamu menge-
tahui. (9) Apabila telah ditunaikan shalal maka
bertebaranlah kamu di muka buml" dan carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung. (10) Dan, apa-
bila mereka melihatperniagaa^n atau permain-
an, mereka bubar untuk menuju kepadanya
dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri
(berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi
Allah adalah lebih baik daripada permainan
dan perniagaan', dan Allah sebaik-baik Pem-
beri rezeki.' (11)

Pengantar
Surah initurun setelah surah ash-Sha^ffyang di-

sebutkan sebelumnya. Ia membahas secara tuntas
tentang tema yang juga dibahas oleh surah ash-
Shatr, namun dari sudut lain, dengan gaya bahasa
yang lain dan dengan senfuhan-senfuhan baru.

Sesungguhnya ia menuntaskan ketetapan di da-
lam diri komunitas kaum muslimin di Madinah bah-
wa merekalah yang terpilih akhirnya untuk me-
ngemban arnanat aqidah iman. Hal itu merupakarr
karunia dari Allah. Pengutusan Rasul yang terakhir
kepada kaum yang ummiyin buta huruf' (yaitu
masyarakat Arab) adalah karunia terbesar yang
harus diperhatikan dan disyukuri.

Ia juga menentukan beban-beban yang dipikul
dan dilaksanakan oleh komunitas umat yang me
nyambut seruan Rasulullah dan mengemban ama-
nat. Orang-orang yang mengemban amanat itu
bersambung-sambung berestafet, setiap zaman
tanpa pernah terpufus dan terpotong. Karena, Allah
telah menentukan dalam takdir-Nya bahwa benih
orang-orang yang mengemban amanat ifu akan
terus tumbuh dan berkembang. Meskipun Bani
Israel telah membatalkan diri dan mengundurkan
diri dari pengembanan amanat itu dan hubungan
mereka dengan amanat langit telah terputus, maka
jadilah mereka ketika dipikulkan beban amanat
Taurat di atas pundak-pundak bisa diumpamakan
seperti keledai yang membawa dan memikul kitab
kitab yang tebal. Keledai tidak memiliki tugas untuk

mengetahuinya dan tidak ada calnpur tangannya
dalam urusannya.

Ihrlah hakikat pokok yang ingin dituntaskan oleh
surah ini dan menetapkannya di dalam hati orang-
orang yang beriman. Yaitu, mereka yang ada di
Madinah pada saat ifu secara khusus. Mereka yang
ditandai oleh Allah untuk merealisasikan manhaj
Islami dalam gambarannyayang nyata, dan orang-
orang beriman yang datang sesudah mereka, yaifu
orang-orang yang diisyaratkan oleh surah ini. Me
reka dimasukkan dalam silsilah yang panjang
sepanjang zarnan.

Bersamaan denganifu padayang saatsama, su-
rah ini sekaligus menuntaskan beberapa kondisi
yang terjadi dalam masyarakat yang pertama itu, di
sela-sela proses pembinaan jiwa yang sulit, berliku-
liku, dan detail. Ia membebaskan jiwa dari berbagai
daya tarik yang menjadi penghalang. Di antaranya
sifat tamak dan keinginan yang tergesa-gesa men-
dapatkan keuntungan. Juga warisan kadisi-tradisi
lingkungan dan adat, khususnya cinta yang ber-
lebihan kepada harta benda dan segala sarananya
yang melalaikan dari penunaian amanat besar itu
dan persiapan jiwa menghadapinya.

Surah mengarahkan isyarat itu kepada kasus
tertentu yang terjadi ketika Rasulullah sedang ber-
khutbah di hadapan para sahabat di masjid pada
saat khutbahJumat. Pada saat itu tibalah salah satu
kafilah di antara kafilah-kafilah perniagaan. Ketika
diumumkan tentang kedatangan kafilah dagang itu,
serta-merta orangorang yang sedang mendengar-
kan khutbah tersebut bubar dan segera menuju
tempat perniagaan dan permainan yang biasanya
menyertai rombongan kafilah (yaitu memukul re-
bana, tarian siulan-siulan yang berdendang, dan
arak-arakan sebagaimana yang terdapat dalam adat
jahiliah pada saat itu). Mereka meninggalkan
Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah kecuali
dua belas orang yang mendalam ilmunya seperti
Abu Bakar dan Umar tetap berkonsentrasi men-
dengar khotbah.

Itulah yang disebutkan oleh beberapa riwayat
yang bisa jadi tidak terlalu detail menyebutkan
jumlah orang secara pasti. Namun, riwayat itu jelas-
jelas menetapkan bahwa kasus dan kejadian seperti
itu telah terjadi dari beberapa orangyanghadirpada
saat itu. Sehingga, harus diperingatkan oleh A1-

Qur'an yang mulia secara khusus.
Kasus ini menyingkap dengan sendirinya betapa

besarnya upaya dan usaha mendidik komunitas
masyarakat Islam yang pertama sehingga rnereka
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mencapai kesempurnaannya. Akhirnya, mereka
pun menjadi contoh teladan yang sangat langka
dalam sejarah Islam dan sejarah manusia seluruh-
nya. Ia mengilhami kita kesabaran ketika mengha-
dapi kesulitan dan untuk mengatasinya dalam misi
pendidikan dan tarbiah generasi-generasi berikut-
nya. Dengan demikian, terbentuklah komunitas
masyarakat Islamyang mampu mengemban beban
amanat akidah ini dan berusaha merealisasikannya
dalam alam nyata sebagaimana telah direalisasikan
dalam komunitas masyarakat Islam pertama.

Dalam surah ini terdapat juga proses mubaha-
lahl melawan orang{rang Yahudi dengan ajakan
kepada mereka untuk mengharapkan kematian
bagi setiap pihak yang batil dan tidak jujur dalam
pengakuannya. Hal itu disebabkan pengakuan me-

reka bahwa mereka adalah wali-wali dan kekasih-
kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain.

Juga pengakuan bahwa mereka adalah bangsa pilih-
an Allah dan pengutusan rasul dari selain golongan

mereka tidak mungkin terjadi. Itulah dalnvaan-dak-

waan dan pengakuan-pengakuan mereka. Namun,
Al-Qur'an memastikan bahwa sesungguhnya orang-

orang Yahudi itu tidak akan pernah menyambut
ajakan mubahalah ini karena mereka pasti menya-
dari kebatilan dan kebohongan pengakuan dan dak-

waan mereka.
Kemudian surah ini menetapkan tentang hakikat

mati yang tidak seorang pun bisa lari daripadanya.
Mati itu pasti menjemput mereka walaupun mereka
lari daripadanya. Mereka pasti kembali kepada
Nlah,ZatYang Maha Mengetahui perkara ghaib
dan perkara yang nyata, sehingga Dia mengung-
kapkan kepada mereka segala yang telah mereka
kerjakan. Ketetapan bukan hanya berlaku secara
khusus terhadap Yahudi semata-mata, namun Al-

Qur'an membiarkannya dan melepaskannya unfuk
melaksanakan misinya dan pengaruhnya terhadap
jiwa-jiwa orang-orang yang beriman juga. Jadi, haki-
kat ini harus stabil dan permanen dalam jiwa-jiwa

orang-orang yang mengemban amanat Allah di
muka bumi ini, agar mereka dapat melaksanakan
taklif-taklifrrya dan mereka mengenal jalannya.

Itulah arah surah ini, dan arah itu sangat dekat
dengan arah surah ash-Sha^ff sebelumnya, dengan
karakteryang berbeda di antarakeduanya dari segi
bahasan yang hendak dituntaskannya, gaya bahasa
yang menyenfuh hati, dan nuansa yang dihrjukan

oleh surah ini dan surah itu dalam arah yang satu

dan umum. Maka, marilah kita meneliti bagaimana
gaya Al-Qur'an membahas dan mengarahkan
dalam hal ini.

I

Pengutusan Rasulullah Adalah Karunia

;A q'ffi +r,f;Sr u('j o- 3ai aY +&
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"Senantiasa'bertasbih kepada Allah apa yang adn di
lnngit dan apa yang ada di bumi. Raja Yang Mah"asuci,

Yang Mah"ap erlwsa lngi Mafubij alcs ana." (alJumu-
'ah: l)

Bagian paragraf ini menetapkan hakikat tasbih
yang terus-menerus dari setiap yang ada kepada
Allah. Dia mensifatinya dengan sifat-sifat yang me-

miliki ikatan yang lembut dan halus dengan tema
surah. Yaitu, surah yang dinamakan dengan surah
alJumu'ah. Di dalamnya terdapat pengajaran ten-

tang shalatJumaf mengosongkan diri untuk ber-
zikir kepada Allah di dalam waktu pelaksanaannya,

meninggalkan aktivitas jual beli dan permainan, dan

mencari balasan dan pahala yang terdapat di sisi
Allah yang lebih baik daripada permainan dan per-

niagaan. Oleh karena itu, Allah menyebutkan dalam
ayat ini sifat,

"...Rnja...."

Yaitu, yang memiliki segala sesuatu sehubungan
dengan perniagaan di mana mereka saling berlom-
ba-lomba di dalamnya untuk mendapatkan keun-
tungan. Dan, disebutkan pula sifat-Nya,

".. . Yang Mahasuci. . .."

Yaitu, setiap yang ada di langit (ruang angkasa)

dan di bumi mensucikan diri, membersihkan diri,
dan mengarahkan kepada-Nya segala benhrk peng-

agungan dan kesucian, sehubungan dengan per-

mainan di mana mereka beramai-ramai membubar-
kan diri dan menuju ke arahnyakemudian dari ber-
zikir kepada-Nya.

Dan, disebutkan pula sifat-Nya,

".. . Yang Mahaperknsa.. .."

1 Saling melaknat dengan laknat Allah atas orangorang yang berdusu di antara dua pihak yang berselisih dan bersengketa.
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Ini sehubungan dengan mubahalah yang diseru-
kan kepada orang-orang Yahudi dan sehubungan
dengan kematian yang pasti menjemput manusia
seluruhnya, kemudian mereka kembali kepada-
Nya dan dihisab.

Dan, disebutkan pula sifat-Nya,

".. . Lagi Mahnbijaksana.. ..'{alJumu'ah: 1)

Ini sehubungan dengan pilihan Allah terhadap
orang-orang yang buta huruf unfuk diutus kepada
mereka seorang rasul yang membacakan kepada
mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan mereka, dan me
ngajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah.
Semua itu adalah keserasian-keserasian yang sa:
ngat halus dan lembut, momen-momen yang serasi
dan terkait antara permulaan dan hubungannya.

Kemudian redaksi mulai membahas tentang
tema surah yang utama.

-s;(F.{"w-:e-g;r,fisia*6ir}
-4#c6$6:rK't:1Sr&:r;i6:ii

'{WbW.6r?::;v39,8+r*t,Ktivr--
'Dial"ah yang mengutus kepada laum yang buta huruf
seorang Rnsul di antara mereka, yang membacakan
ay at-ay at- Nya lepadn mueltn, mmsucilan mereka, dnn
mengajarknn lcepada muekn Kinb dnn Hikrnah (As-

Sunnah). S esungguhny a mere ka seb e lumny a b enar -
bmar dalarn lusnatnn y ang ry ata. D an, (j uga) kepadn

knum yang lnin dari merekn yang belum bnhubungan
dengan mere kn. D ial"ah Yang Mahnp er lns a lngi Maha-
bij aks ana. " (alJumu'ah : 2-3 )

Konon orangorangArab disebut sebagai orang-
orang yang buta huru{ karena mereka umumnya
tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Imam
al-Jashshas pengarang kitab Ahknm Al-@i anme-
nyebutkan sebuah hadits tanpa sanad bahwa Rasu-

lullahbersabda, "Bulnn itu seperti ini, sepnti ini, dan
seperti ini, (b eliau mmgisy aratknn fungan j arij annya).
Sesungguhrya kita adnlalt um"at yang ummiy tidak bisa
menghitung dnn tidak bisa menulis."'

Disebutkan bahwa orang yang tidak bisa me-
nulis sebagai orang ummi karena dinasabkan ke-
pada kondisinya ketika dilahirkan oleh ibunya, dan

kemampuan menulis itu terjadi dengan berlatih dan
belajar.

Barangkali orang-orang yang tidak mampu me-
nulis dinamakan sebagai orang-orang yang ummi
adalah karena biasanya orangorang Yahudi menga-
takan kepada selain diri mereka dari umat-umat
lain, "SesungguhBya mereka 'joiem'." Dalam
bahasa Ibrani bermakna'ummi' yang dinisbatkan
kepada umat-umat lain karena mereka menyifati
diri mereka sendiri sebagai anak-anak bangsa Allah
yang terpilih, sedangkan orang-orang yang selain
mereka adalah umat-umat yang diperbudak. Nisbat
ini dalam bahasaArab dengan bentuktunggal ada-
lah 'umaf . . . 'ummiyun'.Kenyataan terakhir ini lebih
dekat dengan tema surah ini.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah me-
nunggu penguhrsan Rasul terakhir dari golongan
mereka Merekaberharap Rasul itu dapat menyatu-
kan golongan merekayang telah tercerai-berai, me
menangkan mereka setelah mengalami kekalahan,
dan memuliakan mereka setelah mereka jatuh
dalam lembah kehinaan. Mereka ingin mengalah-
kan orangorangArab dibawah pimpinan dari nabi
terakhir itu.

Namun, hikmah Allah menenhrkan bahwa nabi
ini berasal dari Arab, dari umat yang bukan dari
golongan Yahudi. Allah telah mengetahui bahwa
sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah hilang
dari diri mereka kelayakan dan keahlian yang pan-
tas menjadikan mereka sebagai pemimpin baru
yang sempurna bagi seluruh manusia. Kaum
Yahudi telah menyimpang dan tersesat sebagai-
mana disebutkan dalam surah ash-Shaff. Kaum
Yahudi tidak pantas lagi mengemban amanat itu
setelah apa yang terjadi pada sejarah mereka yang
panjang.

Di sana terdapat doa Nabi Ibrahim a.s. Ktralil
(kekasih) Allah. Doa yang ia ucapkan di bawah
naungan Ka'bah bersama-sama dengan Ismail a. s.,

'Dan (ingatlah) futika lbrahim meninggikan (mem-

bina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya

berdoa), 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami
(amalan kami), sesungguhnya Engkaukh Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami,
jadiknnlah kami berdua lrang yang tunduk patuh
lcepada Engknu dan (adiknnlnh) di antara anak cucu

knmi umat yang tunduk patuh kepada Engknu. Dan,
tunjukknnlnh lepada knml cara-cara dan tempat-tem-
pat ibadnt lnji knmi, dan tuimnl.ah nbat knmi. Sesung-

guhnya Engkaulah Yang Maha Penerima tobat iagi
Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk
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merekn selrangRasul d"ari knktngan merekn, yangaknn
membacaknn lupada mereka ayat-ayat Engkau, dan

mengaj arkan kepadn mnekn Al- Kinb (Al- foi an) dnn

Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucilan mnelm. Se-

sungguhny a Engknulnh Yang Mahap nlasa kgi Malu-
b ij alcs an a. "' (aI-B aqar ah: 127 - t29)

Doa ini telah lama berada di balik tirai gaib dan

telah dipanjatkan sejak berabad-abad yang lalu. Ia
terpelihara di sisi Allah, tidak pernah hilang hingga
tibalah wakhrnya yang ditentukan dalam ilmu Allah
sesuai dengan hikmah-Nya. Ia pun terealisasi pada

waktunya yang tepat dalam takdir Allah dan pe-

ngaturan-Nya. Dan, ia pun memerankan perannya

dalam alam semesta sesuai dengan pengarahan dan
pengelolaan nahi yang tidak akan pernah mendahu-
lukan sesuatu pun dan tidak pula mengpndurkan-
nya sesuai dengan ketentuannya yang digariskan
dan ditetapkan.

Kemudian doa ini pun terealisasi (sesuai dengan
takdir Allah dan pengaturan-Nya) sama persis
dengan teks doa Ibrahim yang dilafazhkannya.
Namun, tidak diulang kembali sebutannya dalam
surah ini,

"...Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sezrang

Rnsul dari kalangan merekn, yang akan membacaknn

kepada merekn ayat-ayat Engkau, dan mengajarknn

kepada mnelm Al-Kitab (Al- Qi an) dan Al-Hikmnh
(As- Sunnah) serta mmsucikan merekn. . .. "

Ia pun terealisasi sesuai dengan doa yang diucap
kan oleh Ibrahim ini. Bahkan, sifat Allah yang di.
sebutkan oleh Ibrahim dalam doanyayaitu,

". . . S es ungguhny a Engluul.ah Yang Mah"ap nkas a lngi
M ah"a b ij a ks ana. " (al-B aqarah : 129)

Itu adalah sifat Allah yang sarna yang terdapat
dalam komentar tentang peringatan terhadap karu-
niaAllah dan pemberian-Nya di dalam surah ini,

". . . D i al"ah Yang Mahnp n kas a lngi M ahnb ij alts ana. "
(alJumu'ah:3)

Rasulullah ditanya tentang dirinya sendiri, maka
beliau pun menjawab,

'Aku merupakan realisasi pengabulan doa bapakku

Ibrahim, dnn knbar gembira yang disampailmn oleh Isa.

Ibuku bermimpi lcetil(n mengandungku bahua seolah'

olnh keluar dari dirinya suatu cahnyayangmenyinari
istana-istana Bashrah yang tndapat di daerah Sy am. "
(HR Ibnu Ishaq)

ayat-ayat-Nya lupadn merekn, meruuciknn merekn drtn

mengajarkan kepada merekn Kitab dan Hikmah (As-

Sunnah). Dan sesunguhnya merekn sebelum.nya berutr-

benar dalam kesesatanyangnyata. Dan Quga) lcepada

kaum yang lnin dari merekn yang belum berhubungan

dengan mereka. Dan Dialah Yang Mahaperknsa lagi
Mahab ij a lrs ann. " @lJumrt'ah : 2-3 )

Karunia itu sangat tampak dalam pilihan Allah
bagi orangorang yang ummi, agar menjadikan me-

reka sebagaipara ahli dan pemilik Kitab yang nyata.

Juga agar menguhrs kepada mereka seorang rasul
dari diri mereka. Mereka terangkat dan menjadi
tinggi dengan pilihan Allah atas diri mereka kepada
kedudukan yang mulia. Dan, mereka pun keluar
dari kondisi buta huruf atau keterpingguan mereka
dengan membaca ayat-ayatAllah atas mereka, me-

ngubah apa yang ada pada mereka, serta mengisti-
mewakan dan membedakan mereka dari seluruh
makhluk di alam semesta.

". . .Menyucikan merekn. . .."

Sesungguhnya ia adalah proses pensucian dan
proses pembersihan. Yang dianjurkan dan ditanam-

kan oleh Rasulullah kepada mereka adalah penyuci-

an dan pembersihan nurani dan perasaan mereka.

Juga pembersihan atas segala amal dan kelakuan,
pembersihan terhadap kehidupan rumah tangga,
dan pembersihan terhadap kehidupan bermasyara-
kal Suatu pembersihan yang mengangkat jiwa-jiwa

dari ideologi.ideologi syirik kepada akidah tauhid,
dari persepsi-persepsi yang batil kepada akidah
yang sahih dan benar, dan dari cerita-cerita do-

ngeng yang tidak masuk kepada keyakinan yang
benar dan pasti. Dan, ia pun mengangkat jiwa-jiwa

dari kekotoran dan kekacauan akhlak kepada ke
bersihan akhak imani. Juga dari kekotoran riba dan
harta yang haram kepada usaha yang halal.

Pembersihan dan penyucian itu terjadi secara
total, sempurna bagi individu dan bagi mas.varakat,

bagi kehidupan yang dirahasiakan dan kehidupan
yang dinyatakan. Suatu proses pembersihan dan
penyrcian yang mengangat manusia bersama se-

gala persepsi-persepsinya dari kehidupan seluruh-
nya, dari jiwanya dan pertumbuhannya, kepada

ufuk-ufuk cahaya yang dapat menghubungkannya
dengan Tuhannya. Juga bermuamalah dengan a/-
Mala'ul A'la para malaikat yang berkedudukan
tinggr'. Dan, akhirnya dia pun dihisab amal-amalnya

dengan hisab yang berlaku dalam al-Mala'ul A'la
yang tinggi dan mulia itu.

' D ialnh y ang mengutus kepada knum y ang buta huruf
seurang Rasul di antara mereka, yang mernbacakan
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"...Dan mengajarknn kepada merekn Kitah dan Hik-
malt (As-Sunnah)... ."

Rasulullah mengajarkan kepada mereka tentang
Kitab Al-Qur'an, maka merekapun menjadi ahli
dalam perkara kitab itu. Rasulullah pun mengajar-
kan kepada mereka sehingga mereka mengetahui
hakikat-hakikat segala sesuatu. Mereka pun baik
dalam menenfukan dan mengukur segala sesuatu.
Ruh-ruh mereka pun diilhami dengan kebenaran
dalam berhukum dan beramal,dan itu merupakan
kebaikan yang berlimpah.

". . .Sesungguhnya merela sebelumnya benar-benar da-
lam kesesatan )ang nyata." (alJumu'ah: 2)

Kesesatan jahiliah digambarkan oleh Ja'far bin
Abi Thalib ketika bertemu dengan Najasyi Raja
Habasyah. Pada saat itu Quraisy mengirim dua
orang utusan kepadanya yaitu Amru ibnul-Ash dan
Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan maksud agar
memberikan gambaran yang membuat Raja Naja-
syi benci kepada orang-orang yang berhijrah ke
Habasyah (Etiopia) dari kaum muslimin. Mereka
berdua menjelek.jelekkan sikap orangorang yang
beriman di hadapan Najasyi agar dia mengeluarkan
mereka dari penyambutannya dan pertamuannya.
Maka, Ja'far pun berkata,

'lVahai raja, sesungguhnya kami sebelumnya
adalah masyarakat jahiliah. Kami menyembah ber-
hal4 memakan bangkai, melakukan perbuatan-per-
buatan nista, memutuskan tali silafurahmi, berbuat
buruk terhadap tetanggga, dan orang yang kuat di
arftara kami memakan orang yang lemah. Kami
tetap dalam keadaan demikian hingga Allah
mengutuskan kepada kami seorang rasul dari golo
ngan kami sendiri. Kami mengetahui nasabnya,
kejujurannya, amanatnya, dan kesuciannya. Beliau
pun mengajak kami untuk mengesakan Allah, me
nyembah-Nya, dan melepas segalatuhan selain diri-
Nya yang terdiri dari batu-batu dan berhala-berhala,
yang kami dan nenek moyang kami menyembah-
nya sebelumnya. Beliau menyrruh kami untuk
berkata jujur, menunaikan amanat, menyambung
silaturahmi, berbuat baik terhadap tetangga, dan
menahan diri dari segala perkara yang haram dan
dari menumpahkan darah. Beliau melarang kami
dari segalaperbuatan keji dan perkataan dusta dan
palsu, memakan harta anak yatim dan menuduh
wanita-wanita yang suci dan baik-baik. Beliau me
nyuruh kami untuk menyembah Allah dan tidak
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan,
beliau menlrrruh kami untuk menunaikan shalat,

zakat, dan puasa."
Bersama dengan kejahiliahan dan kesesatan

yang mereka anutpada zernan jahiliah, sesungguh-
nyaAllah telah mengetahui bahwa mereka merupa-
kan orangorang yang pantas mengemban akidah
ini dan mereka diberikan amanat untuk menjalan-
kannya. Karena, Altah mengetahui dalam jiwa-jiwa
mereka ada kebaikan dan terdapat kesiapan untuk
langkah-langkah perbaikan serta mereka memiliki
bekal yang tersimpan unfuk menunaikan peran
dakwah yang baru.

Sedangkan, orang{rang Yahudi telah kehilang-
an bekal setelah dirusak oleh nasib jelek dan hina
mereka di bawah kekuasaan tirani Fir'aun di Mesir.
Sehingga, jiwa-jiwa mereka dipenuhi dengan ikatan-
ikatan yang rumit, penylmpangan-penyimpangan,
dan kesesatan-kesesatan. Oleh karena itu, jiwa-jiwa
mereka tidak pernah lurus setelah itu, baik ketika
Musa masih hidup maupun setelah ia wafat.
Sehingga, Allah pun menetapkan laknat-Nya dan
kemurkaan-Nya atas mereka. Dan, Dia mencabut
dari tangan mereka amanat menunaikan agama-
Nya di muka bumi ini hineea hari Kiamat.

Allah mengetahui bahwa sesungguhnya seluruh
semenanjung Arabia pada saat itu adalah tempat
yang paling baik sebagai tempat berkembangnya
dakwah yang datang untuk membebaskan alam
seluruhnya dari segalakesesatan jahiliah. Juga dari
penyimpangan kebudayaan di dalam budaya ke-
kaisaran yang terbesar pada saat itu, di mana pe-

nyimpangan telah'mencapai hingga ke akar-akar-
nya. Kondisi inilah yang digambarkan oleh seorang
penulis Eropa dalam ceramah dan bukunya ketika
dia berkata,

"Pada dua abad, yaitu abad kelima dan keenam,
alam keagamaan telah berada di ambang pintu
kehancurannya karena kekacauan. Karena ideo
logi-ideologi yang membantu dalam pembangunan
kebudayaan telah hancur. Dan, tidak ada satu pun
yang dapat dianggap dan diyakini sebagai peng-
gantinya yang berperan untuk menggantikan ke-
dudukan dan fungsinya. Tampak sekali pada saat itu
bahwa sesungguhnya kota yang telah dibangun
selama lebih dari empat ribu tahun telah hampir
hancur dan binasa. Manusia hampir kembali kedua
kalinya kepada situasi yang buas dan tak terkendali,
di mana kabilah-kabilah saling memerangi dan
membunuh, tidak ada lagi aturan dan hukum yang
dihormati dan ditaati. Sedangkan, aturan dan sistem
yang diwariskan dan ditinggalkan oleh ajaran
Kristen lebih banyak membawa perpecahan dan ke
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hancuran daripada membawa misi penyatuan dan
pengokohan dalam satu sistem dan aturan. Kebu-

dayaan dan peradaban seolah-olah seperti pohon
besar yang naungannya menjangkau seluruh alam

semesta. Namun, kemudian dia berhenti dari ke
hidupannya dan melemah karena segala kerusakan
telah menggerogotinya hingga ke akar-akarnya.
Dan, di tengah-tengah fenomena kerusakan yang

total dan menyeluruh itu, lahirlah seorang laki-laki
yang kemudian menyatukan alam seluruhnya." 2

Gambaran ini dinukil dari sisi pandangan se-

orang penulis Eropa. Gambaran ini bila ditinjau dari
sisi pandangan Islam, maka ia lebih pekat dan lebih
gelap.

Allah telah memilih bangsa Badui di semenan-
jung jazirahArabia yang bergurun padang pasir
untuk mengemban amanat risalah agama ini.
Karena Allah mengetahui bahwa pada jiwa-jiwa

mereka dan kondisi mereka ada sikap keterbukaan
dan penerimaan terhadap langkah-langkah perbaik-

an dan bekal yang tertanam untuk berkorban dan
berinfak. Maka, Allah pun mengirimkan seorang
rasul ke tengah-tengah mereka. Beliau membaca-
kan kepada mereka ayat-ayatAllah, mensucikan
mereka, mengajarkan kepada mereka tentang kitab
Al-Qur'an dan Hikmah (As-sunnah). Sesungguh-
nya mereka sebelumnya berada dalam kesesatan
yang nyata.

' D an (j uga) kep ada knum y ang lain dari mer e kn y ang

belum berhubungan dengan mereka. Dialah Yang

Mahnp nknsa l"agi Mah"abij al<sana." (alJumu'ah: 3)

Kaum yang lain itu disebutkan dalam beberapa
riwayat.

Imam Bukhari berkata, "Kami diberitakan hadits
oleh Abdul AzizbinAbdullah, dari Sulaiman bin
Bilal, dariTsaur, dariAbil Ghaits, dariAbi Hurairah
r.a. bahwa ia sedang duduk di sekitar Rasulullah,
maka turunlah surah alJumu'ah ayat 3 , Dan (juga)

kepada kaum yang lnin d.ari msrekn yang belum bn-
hubungan dengan mere kn. D ialnh Yang Mahnp erkasa

lagi Mahabij aks ana.' l-alu para sahabat bertanya,
'Siapa mereka wahai Rasulullah?' Rasulullah tidak
menjawab mereka hingga mereka bertanya tiga
kali, dan di sekitar mereka ada Salman al-Farisi.
Maka, Rasulullah pun meletakkan tangannya di atas

tangan Salman al-Farisi kemudian bersabda,
'Seandninya imnn itu bna.da di lampu knndil atau bin-

tang tujuh, mnkn imnn itu pasti dicapai dnn diraih oleh

orang-lrang atau seorang dari merekn ini."'
Nash hadits ini mengisyaratkan bahwa nash Al-

Qur'an itu mencakup penduduk Persia. Oleh kare-
na itu, Mujahid berkata tentang ayat ini, "Mereka

adalah orang{rang yang asing selain bangsafuab
dan setiap orang;yang mempercayai dan beriman
kepada Rasulullah selain bangsa Arab."

Abu Hatim berkata, "Kami diberitakan hadits
oleh ayah kami, dari Ibrahim ibnul-Ala' az-Zubudi,
dari al-Walid bin Muslim, dari Muhammad Isa bin
Musa, dari Abi Hazim, dari Sahl ibnus-Sa'idi bahwa
Rasulullah bersabda,'Sesungguhnya pada sulbi
orang laki-laki dan wanita dari umatku terdapat
orang{rang yang masuk surga tanpa hisab.' Kemu-
dian Rasulullah membaca ayat ke 3 surah al-Jumu'-

ah, 'Dan (juga) kepada kaum yang lain dari merekn

yang belum berhubungan dengan mneka. Dialnh Yang

Mahnperkasa lagi Mahnbijaksana. ""
Maksudnya, adalah sisa yang tertinggal dari

umat Muhammad saw..

Keduapendapatdi atas masuk dalam pengertian

ayat di atas, karena ia menunjukkan tentang kaum
lain selain orang-orang Arab dan tentang generasi

lain selain generasi yang turun kepada mereka Al-

Qur'an. Ia mengisyaratkan bahwa sesungguhnya
umat ini rantainya dan silsilahnya tersambung dan

tidak terputus. Ia berkembang hingga bangsa-bang-

sa di dunia dan bangsa-bangsa di seluruh zarnan,
yang akan mengemban amanat yang besar ini dan

menegakkan agama Allah yang terakhir ini.

"... Dialah Yang Mahnperknsa lagi Mahabijaksana."
(alJumu'ah:3)

Dia Mahakuasa dan Mahakuat untuk memilih.
Dia Maha Mengetahui dan Mahabijaksana dalam
menentukan tempat pilihan-Nya.

Pilihan Allah atas orang-orang yang terdahulu
dan orang-orang yang datang kemudian, adalah
karunia dan kemuliaan.

#-a-siu;rStNV\z;s*j$i[iAjs
"D emikianLah lurunia Allah, dib erikan- Ny a kpada
siapa yang dikehendaki-Nya, dnn AIIah mempunyai

knrunia yang besar." (altumu'ah: 4)

Sesungguhnya pilihan Allah terhadap suatu
umat, jamaah, atau individu untuk mengemban

2 PenulisnyaadalahJohn Hendri Danison dalam buku,'al-awatif ha asas li al-hadharah', yang dinukil daribtku,'al-lslamwa an-nizham al<tlami

al-jadid,karangan dari Muhammad Ali dan diterjemahkan oleh Prof. Ahmad Jaudah AsSahhar.
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amanat yang besar ini, dan untuk menjadi tempat
penyimpanan cahaya-Nya dan tempat ditemukan
kemurahan-Nya serta untuk menjadi pusat yang di
dalamnya terjalin hubungan antara langit dan
bumi... tidak bisa ditandingi oleh karunia apa pun.
Ia merupakan karunia besar yang menumbuhkan
setiap apa yang dikorbankan oleh setiap mukmin
baik dirinya sendiri maupun harta bendanya atau-
pun kehidupannya. I)an, ia menumbuhkan segala
upaya dan keletihan-keletihan dalam menjalani per-
jalanan panjang ini, serta rasa sakit dalam perjuang-
an dan kekerasan jihad.

Allah menyebutkan kaum muslimin di Madinah
dan orangorang yang datang setelah mereka lalu
menjalin hubungan dengan mereka serta orang-
orang yang tidak pernah berjumpa dengan mereka-
Allah menyebutkan mereka semua dengan karunia
besar ini dalam mengemban amanat-Nya dan me
nyebutkan mereka dalam kaitan dengan pengutus-
an Rasulullah kepada mereka dari golongan mere-
ka sendiri unhrk membacakan kepada mereka kitab
Al-Qur'an, mensucikan mereka, dan mengajarkan
mereka tentang kitab Al-Qur'an dan hikmah
(hadits).

Mereka meninggalkan warisan bagi orangorang
yang datang kemudian dalam lembaranlembaran
zmnur. Warisan ifu sangat besar dan bekalnya sa-

ngat banyak dengan bekal-bekal Ilahi. Juga contoh
praktis dari perumpamznn yang nyata dalam ke-
hidupan jamaah orang-orang yang beriman pada
periode dan generasi yang pertama. Allah meng-
ingatkan mereka tentang karunia yang agung ini di
mana seluruh nilai-nilai lainnya menjadi kecil di
sisinya. Demikianlah pula seluruh nikmat-nikmat
lainnya menjadi kerdil sebagaimana seluruh rasa
sakit dan pengorbanan menjadi tidak terasa berat-
nya dan dahsyatnya bila berada di sisinya.

Penyebab Kaum Yahudi Kehilangan Peran
Risalah

Setelah itu Allah menyebutkan berita yang mene
gaskan bahwa peran orang{rang Yahudi telah ber-
akhir dalam mengemban amanat risalah Allah Se
hingga, mereka tidak lagi memiliki hati yang mam-
pu mengemban amanatyang besar dan dahsyatini
di mana ia tidak mungkin dapat diemban melainkan
hanya oleh hati yang hidup, memahami, mengenal,
menyadari, memurnikan diri, dan menunaikan
segala beban yang dibebankan kepadanya,

)-\4i JKt;j,v_ ilf ^i,!i\E 
ji Jt

" *r\ *I.,rj KC.$i ;;i 3t 
";3,: 

V\A J*1
g'tJ.\Af$i,s*r{{n|r,

"Perumpam.aan zran&:rrang yang dipikulkan kepada-
nya Taurat, kemudian merekn tiada memikulnya ada-
lah seperti keledai yang membaua kitab-kitab yorrg
tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang
mendustaknn ayahayat All"ah itu. Allah tinda memberi
petunjuk kepada knum yang <alim."(alJumu'ah: 5)

Jadi, bani Israel telah dipikulkan di atas pundak-
pundak mereka amanat untuk melaksanakan isi
Taurat. Mereka dibebani dengan amanat aqidah
dan syariah. Namun ternyata,

"... Kemudian merekn tiada memikulnya ...."

Unhrk memikul beban amanat itu, harus dimulai
dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengenalan
secara mendalam. Kemudian ia berakhir dengan
perbuatan untuk merealisasikan apa yang ada di
alam nurani kepada alam nyata. Namun, sejarah
bani Israel sebagaimana dipaparkan oleh Al-Qur'an
yang mulia dan sebagaimana pada kenyataannya,
tidak menunjukkan bahwa mereka benar-benar
menghormati dan meletakkan amanat itu pada ke-
dudukannya. Juga tidak menunjukkan bahwa mere
ka benar-benar memahami hakikatnya atau benar-
benar mengamalkannya. Oleh karena itu, mereka
diumpamakan lakdana keledai yang membawa
kitabkitab yang besar, dan dia tidak mendapat apa-
apa darinya melainkan berabrya saja. Dengan demi-
kian, mereka bukanlah orang{rang yang berhak
mengemban amanat itu dan tidaklah mereka dapat
bergabung bersama dalam mencapai targetnya"

Gambaran perumpamzurn itu merupakan gam-
baran yang tercela dan terhina. Ia merupakan per-
misalan yang buruk dan jelek. Namun, gambaran
itu melukiskan tentang kenyataan yang sejujurnya
dan sebenar-benarnya,

"...Amatlah buruknya perumpamaan. kaum yang
mm"dustaknn ayarayat Alkth itu. All"ah tiada memberi
petunjuk kepada knum yang zalim. " (alJumu'ah: 5)

Perumpamaan orang-orang yang dibebankan
kepada mereka amanatTaurat ini kemudian mereka
tidak menunaikannya; setiap orang yang dibeban-
kan amanat akidah kemudian mereka tidak me-
ngembannya; dan orangorang beriman yang hidup
di zamart ini dan mereka mengemban dan mem-

I
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bawa nama orang{rang yang berislam namun tidak
melakukan perbuatan-perbuatan yang Islami;
khususnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an
dan kitab-kitab namun mereka tidak melaksanakan
ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya, ... maka
mereka semuanya laksana keledai yang memikul
kitab-kitab dan mereka sangat banyak junrlahnya.

Jadi, persoalannya bukan persoalan kitab-kitab
yang dibawa dan dipelajari. Namun, ia adalah masa-

lah pemahaman dan pengamalan terhadap kan-

dungan yang terdapat dalam kitab-kitab itu.

orangorang 
"*t;"*sumsi 

dan menyangka
hingga saat ini bahwa mereka adalah bangsa pilihan

Allah. Mereka menyangka bahwa sesungguhnya
mereka adalah kekasih-kekasih dan wali-wali Allah,
dan bukan seluruh manusia. Juga mengHaimbah-
wa selain mereka adalah umat yang buta huruf atau

umat-umat yang lebih rendah. Oleh karena itu,
dalam pandangan mereka, mereka menyangka
bahwa mereka tidak perlu lagi diperintahkan untuk
memelihara hukum-hukum agama mereka ter-
hadap orang-orang yang lain dari golongan umat
yang buta huruf. Mereka berkata,

"...Tidak ada dosa bagi kami terhadap lrang-lrang
yang ummL. " (Ali Imran: 75)

Ditambah lagi dengan dakwaan-dakwaan dan
pengakuan-pengakuan lainnya yang mengandung
kebohongan kepada Allah tanpa sandaran dalil yang
jelas. Oleh karena itu, di sini disebutkan tentang seru-

an unhrk bermubahalah dengan merek4 yang telah
berturut-turut diserukan kepada mereka, kepada
orang{rang Nasrani dan orangorang musyrik.

;i"c$UtiF"e:rL-Y't1'u-4i(#.St
f Ai;:{t*;*A9inL;r$rft ou\
SySS a,l.'gr W^ii'4 $ J,iq
Jy.6jv 3l;4Yfr|;r3#g'iiil6i

"Kanknnlah'Hai orang-orang I ang menganut agama

Yahudi, j ilrn lrnmu mendnkwaknn bahwa sesunguhny a

knmu sajalnh keltnsih Allah bukan manusia-manusia

yang lain, mnka hnrapkanl.ah kematianmu, jikn kamu

adalah nrang-lrang yang benar.' Merekn tiada aknn

menghnrapknn kematian itu selnma-lamany a disebab-

knn ktj ahnnn yang telnh mnekn perbuat dzngan tangan

mereka sendiri. Alkh Mahn Mengetahui aknn orang-

nrang yang zg.lim. KataknnLah,'Sesungguhnya kmati-
an |ang lmmu lnri daripadanya, makn sesungguhnya

kematian itu akan menemui knmu. Kemudian knmu

akan dikembalik4n kepada (Alkh) y ang mengetahui

yang ghnib dnn ydng nyata, lalu Dia beritalan lupodo-
mu apa y ang teLah kamu kerj alwn."' (a{umu'ah: 6-

8)

Mubahaiah artinya saling berhadapannya dua
pihak yang berselisih, dan kedua pihak sama-sama

berdoa kepadaAllah agar menghukum pihakyang
batil di antra keduanya. Setiap kelompok yang
diajak oleh Rasulullah pasti takut melakukan
mubahalah ini dan pasti mengundurkan diri. Dan,
mereka tidak pernah menerima tantangan itu. Hal
itu menunjukkan bahwa dalam hati mereka,
mereka mengikrarkan dan membenarkan kejujur-
an Rasulullah dalam risalah yang dibawanya dan
kebenaran agama Islam.

ImamAhmad telah berkata, "Kami diberitakan
hadits oleh Ismail bin Yazid azZw qi, dari Abu Yazid,

dari Furat, dariAbdul tfurim bin Malik al-J azan, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Abu Jahal (semoga

laknat Allah terhadapnya) berkata, 'Apabila aku
melihat Muhammad di sisi Ka'bah, pasti aku akan
mendatanginya hingga aku menginjak lehernya. "
Maka, Rasulullah bersabda,

"Seandainy a AbuJahal mel.alcsanakan niatny a, maka

malaikat pasti mencabut nyawanya secara terang-

terangan. Seandainy a nrang- orang Yahudi mengingin-

kan lumatian, malm mneka pasti mati dan melihat
tempat mnelrn di ncralca. Dan, seandainya zrang-nrang

yang dinnnng oleh R.asulullah untuk bermubah"alnh,

maka pasti merelm kembali ke rumahnya tidnk mene-

mukan l"ogi leeluarga dan hnrta bendanya." (HR Bu-
khari, Tirmidzi, dan Nasai)

Bisa jadi ini bukan mengajak bermubahalan.
Namun, hanya sebagai tantangan dan ancaman
bagi kaum Yahudi karena mereka sesungguhnya
menyangka bahwa mereka adalah kekasih-kekasih
Allah dan bukan seluruh manusia yang lain. Jadi,
kalau benar apa yang mereka yakini, lantas apa
yang membuat mereka takut dari kematian dan
menjadikan mereka makhluk paling penakut di du'
nia? Padahal, kalau benar demikian adanya, ketika
mereka meninggal, maka mereka pasti menerima
di sisi balasan yang dianugerahkan kepada wali-wali
dan kekasih-kekasih Allah yang dekat dengan-Nya.

#t'fuiKr.Wu'65#,*
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Kemudian Allah mengomentari tantangan ini,
dengan komentar yang menunjukkan bahwa se-
sungguhnya mereka tidak benar dan jujur dalam
pengakuan mereka. Sesungguhnya mereka belum
membekali diri mereka dengan sesuatuyang dapat
menenangkan dan mendamaikan diri mereka sen-
diri. Mereka sama sekali tidakyakin dan berharap
mendapatkan pahala dan kedekatan dengan Allah.
Namun, sesungguhnya mereka telah melakukan
maksiat yang membuat mereka takut mati dan
segala konsekuensinya. Dan memang, orang yang
belum mempersiapkan bekal apa-apapasti takut
unfu k memulai perjalanan,

'Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu
selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah
merela perbuat dengan tangan mereka sendiri. Allnh
Mahn Mengetahui aknn zrang-zrang y ang zglim. " (aI-

Jumu'ah:7)
Di akhir penelusuran ini, Allah menetapkan ten-

tang hakikat kematian dan apa yang terjadi setelah-
nya. Allah membuka mata mereka bahwa tidak ada
peluang dari kematian itu karena kematian merupa-
kan suafu kepastian dan tidak ada kesempatan
sedikit untuk lari daripadanya. Setelah kematian itu,
semua orang akan kembali kepada Allah yang di.
lanjutkan dengan proses hisab (perhihrngan amal)
yang tidak dapat diragukan lagi dan pasti terjadi,
"Kataknnlnh, 'Snungguhnya kematian yang knmu l.ari
daripadanya, makn sesungguhnya kem"atian itu akan
menemui lmmu. Kemudian kamu akan dilembaliknn
lupada (Allah), yang mengetahui yang ghnib dnn y ang
nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah
knmu krrjaknn. " (alJumu'ah: 8)

Ia merupakan sentuhan di antara senfuhan-sen-
tuhan Al-Qur'an yang mengisyaratkan bagi para
objek seruan ini dan bagi orang-orang yang selain
mereka. Ia merupakan senfu han yang menetapkan
suatu hakikat dalam hati yang telah dilupakan oleh
manusia, padahal ia selalu mengejar mereka ke-
manapun mereka lari dan berada. Jadi, kehidupan
ini pasti berakhir. Dan, jarak yang jauh dari Allah
pasti berakhir pada proses kembali kepada-Nya,
sehingga tidak ada tempat berlindung darinya ke
cuali hanya kepada-Nya. Proses hisab dan pem-
balasan yang berlaku setelah kematian itu kedua-
nya pasti terjadi dan tidak ada kemustahilan ten-
tangnya. Jadi, tidak ada peluang lari dan menye-
lamatkan diri darinya.

Ath-Thabari meriwayatkan dalam kitab Mu'jarn
nya, dari hadits Muadz bin Muhammad al-Hudzali,

dari Yunus, dari al-Hasan, dari Samurah yaitu hadits
marfu'bahwa ia berkata, "Perumpamaan orang-
orang yang lari dari kematian adalah laksana kancil
yang dituntut oleh tanah karena utangnya. Kemu-
dian ia pun berusaha menunaikannya. Namun ke-
tika ia lelah dan lamban dalam berjalan, maka ia pun
masuk ke dalam lub4ngnya.Tanah pun berkatake
padanya, Wahai kancil, mana pembayaran utang-
mu?' Maka, ia terkena penyakit kudis, dan ia terus-
menerus dijangkiti oleh penyakit itu, hingga leher-
nya terputus, maka matilah ia."

Gambaran ini memiliki isyarat-isyarat yang
dinamis dan bergerak. Dan, ia memiliki sentuhan
yang sangat dalam dan menggugah.

Keutamaan ShalatJumat dan Adab-Adabnya
Sekarang tibalah bagian akhir dari surah ini,

yang secara kfiusus datang unhrk mengajarkan ten-
tang sesuahr yang menyangkut upacara ibadah sha-
latJumat. Sehubungan dengan kasus yang terjadi
kemungkinan lebih dari sekali, karena gaya bahasa-
nya menunjukkkan hal itu terjadi berulang-ulang.

,:zii;;oetlt2sL32j,6yrlJ(tji(;v.

'LTo$sa"TUr;f i^\t>JL-1i,:,:(,
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"Hai orang-orang yang berimnn, apabila disnu untuk
mmurnilcan sh.akt padn hnrilum.a.t, mala bersegualnh
kaum lupoda mengingat Allnh dnn tinggalknnlnh jual-
beli. Yang dtmikian itu lebih baik bagimu jila lamu
mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka
butebaranlah knmu di mukn bumi, dnn carilnh knrunia
Allnh dnn ingatlnh All^ah banyak-banyak supaya kamu
bnuntung. Dan, apabila merekn melihnt perniagaan
atau pnmairnn, merekn bubar untuk menuju kepada-
nya dan merekn tinggalknn kamu sednng berdiri (bn-
khutbah). Kataknnlah, Ap a y ang di sisi Alkh adalah
lebih baik dnripada permainnn dnn perniagaan', dan
A llnh s e b aik - b ai k Pemb n i r e a ki. " (altumt'ah : 9- I 1 )

Shalat Jumat adalah shalat yang dilakukan se-
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cara berjamaah dan ia tidak sah bila dilakukan de-

ngan tidak berjamaah. Ia merupakan shalat ming-
guan yang dilaksanakan di hari Jumat di mana
kaum muslimin harus berkumpul, bertemu, dan

mendengalkan khutbah yang mengingatkan mere-
ka kepada Allah. Ia merupakan ibadah yang meng-

andung pengorganisasian sesuai dengan metode
Islam dalam mempersiapkan dan membekali
orang-orang yang beriman untuk urusan-urusan
dunia dan akhirat, satu kesafuan sistem dan satu
kesatuan ibadah. Dan, kedua hal itu pada hakikat-
nya adalzLh ibadah.3

Ia memiliki tuntunan yang khusus tentang tabiat
aqidah Islam yang bersifat komunitas, yang telah
kami bahas dalam tafsir surah ash-Shaff. Banyak
sekali hadits-hadits yang menerangkan tentang
keutamaan shalat ini dan seruan kepadanya serta
bersiapsiap untuk menunaikannya dengan mem-
bersihkan diri, mandi, memakai pakaian yang baik,
dan memakaiwewangian

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslimter'
dapat hadits dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah
bersabda, "Bila seseorang di antara kalian pergi lce

shnlntJumat, makn hendaklah ia mandi dulu."
Diriwayatkan dari para pengarang kitab Sunan

yang empat Clirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu
Majah) dari Aus ats-Tsaqafi bahwa Rasulullah ber-
sabda, "Barangsiapa |ang membersihkan diri dan

mandi di hari Jumat, bergegas dan bersegera, dan

berjalnn dan tidnknnik fundaraan kemudinn dia deknt

dengan im^am, lalu dia mmdengar (khutbalt) dan tidak
berbicara, makn baginya pahnkt setiap langknh sama

denganpahnl.a satu tahunberpuasa dan shnlnt tahniud
(qiyamullail)."

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ka'ab
bin Malik, dari Abu Aynrb al-Anshari bahwa Rasu-

lullah bersabda, "B arangsiap a y ang memb ersihkan

diri dengan mandi di hnrtlumat, dnn memakni w ewa-

ngian luluarganya yang ada padanya, memakni palmi-
an yang paling indnh yang.dimilikinya, kemudian dia
lvluar menuju masjid, lnlu dia mendiriknn shnlnt biln
hnl itu memungkinkannya, dan dia tidak menggangu

orang Lain, kemudian dia diam mendengarknn ketikn

imam luluar berkhutbah hingga dia memimpin slmlnt,

... maka bagtnya kafarat (penebusan) dosa antara

Jumat itu danJumat berikutnya."
Ayat pertama dari paragraf ini memerintahkan

orang{rang yang beriman agar meninggalkan jual

beli dan segala aktivitas kehidupan lainnya ketika
mereka mendengar azan Itmat,
"H ai o r ang- orang y ang b er iman, ap ab i la dis er u untu k
menunniktn shnlnt padn hnriJumat, makn bnsegerakth

knum lrepada mengingat Allnh dan tinggalknnlahjual-
beli...."

r
Ayat ini menganjurkan mereka dengan mening-

galkan segala aktivitas kehidupan agar berkonsen-
trasi untuk berzk dalam waktu ini,

"... Yang demikian itu lebih baik hagimu jikn kttmu

menge tahui. " (alJumu'ah : 9)

Hal itu mengisyaratkan bahwa sesungguhnya
melepaskan diri dari urusan-urusan perdagangan

dan kehidupan untuk menyambut seruan dan me
nikmati shalatJumat itu di dalamnya terdapat peng-

ajman dan pendidikan yang permanen dan terus-
menerus bagi jiwajiwa orang{rang yang beriman.
Oleh karena itu, harus ada periode-periode tertentu
di mana hatiharusberlepas diri dari segalakesibuk-
an dan akitivitas-aktivitas kehidupan dan segala
daya tarikbumi, agar jiwa itu benar-benar kosong,
berkonsentrasi kepada Tuhannya, dan berzikir
kepada-Nya. Juga menikmati dan merasakan cita
rasa khusus karena memurnikan diri dan berhu-
bungan dengan al-Mala'il A'la, serta memenuhi
hatinya dan dadanya dengan udarayang bersih dan

wangi lalu merasakan ketenteraman dengannya.
Kemudian redaksi kembali lagi kepada bahasan

tentang kesibukan-kesibukan dan aktivitas-aktivitas
kehidupan yang disertai dengan berzlkk kepada
Allah,

'Apabiln telah ditunaikan shnlnt, malw bntebaranlah
lamu di muka bumi, dnn carilnh knrunia Allah dan

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu ber-

untung. " (alturnu'atr : 10)

Inilah keseimbanganyang menjadi ciri khas dari
manhaj Islami. Yaitu, keseimbangan antara tunhrtan
kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kele-
lahan, aktivitas, dan usaha dengan proses ruh yang

mengasingkan diri dari suasana yang menyibukkan
dan melalaikan itu disertai dengan konsenhasihati
dan kemurniannya dalam berzlktr.Ia sangat pen-

ting bagi kehidupan hati di mana tanpanya hati tidak
mungkin memiliki hubungan, menerima, dan me
nunaikan beban-beban amanatyang besar ifu.

Jadi, berzikir kepada Allah di sela-sela aktivitas

3 Harap dirujukfa sal'al-lbadat al-lslamiyah (Ibadah-ibadah Islam)" dalarnl<ttabAn-Nafsuwal Muitama':karangan Muhammad Quthb, Daarusy

Sluruq.
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mencari rezeki dan penghidupan, dan merasakan
kehadiran Allah di dalamnya, itulah yang meng-
alihkan segala aktivitas kehidupan kepada ibadah.
Namun, sesungguhnya (bersama dengan itu)
masih harus pulamenyediakanwaktu dan periode

khusus kegiatan murni untuk berzikir semata-mata,

melepaskan diri dari segala akitivitas, memurnikan
semata-mata untuk berzikir, sebagaimana yang di.
isyaratkan oleh dua ayat ini.

Irak bin Malik r.a. bila telah selesai shalatJumat,
dia segera bangkit pulang dan di depan pintu dia
berhenti untuk berdoa,

"Ya Allah, sesungguhnya aku telnh memenuhi pang-
gilnn-Mu, telah aku lnlesarnlan sh"alat yang menjadi
keuajibanku dari-Mu, dan aku pun hndn k bertebaran

di muka bumi sebagaimana Engkau perintahkan.
Mala, anugerahkanlnh reuki knpadnku dari larunia-
Mu, dnn Engkau sebaik-baik Pemberi rezekf. "(Riwa-
yat Ibnu Abi Hatim)

Gambaran ini melukiskan kepada kita betapa
Irak melaksanakan perintah itu dengan sungguh-
sungguh, dengan penuh kesederhanaan. Jadi, ia
merupakan perintah yang harus dilaksanakan se
gera setelah mendengarkannya dengan apa adanya

dan sesuai dengan hakikatnyajuga.
Kesadaran yang sungguh-sungguh, jelas, dan

sederhana ini, itulah yang mengangkat komunitas
jarnaah sahabat kepada tingkat yang telah diraih-
nya, walaupun bersama dengan ifu masih ada

bekas-bekas daya tarik jahiliah dalam diri mereka,
sebagaimana yang digambarkan dalam ayat yang
terakhir dari surah ini,

'Apabila merel(n melih"at pnniagaan atau pnmainan,
mereka bubar untuk menuju kepadarrya dan mereka

tinggallan lmmu sednng bndiri (bnkltntbah) Katalan-
lah, Apa yang di sisi Allah adakh lebih baik daripada

permainan dan perniagaan', dan Allah sebaik-baik
Pemberi reaeki." (alJumu'ah: 11)

Jabir r.a. berkata, "Ketika kami sedang menu-
naikan shalat (|umat) bersama Rasulullah, tiba-tiba
datanglah kafilah dagang yang membawa makanan.
Maka, orang{rang prrn menuju kepadanya, sehing-
ga tidak tersisa lagi bersama Rasulullah melainkan
hanya dua belas orang di antaranyaAbu Bakar dan
Umarr.a.. Maka, hrunlah ayat 11 surah alJumu'ah."

Dalam ayat di atas terdapat isyarat bagi mereka
bahwa semua yang ada di sisi Allah adalah lebih
baik dari permainan dan perdagangan. Ia juga me-
ngandung peringatan bagi mereka bahwa sesung-
guhnya rezel<t itu dari Allah semata-mata.

Kasus ini sebagaimana telah kami bahas se-

belumnya, menyingkap kepada kita betapa sulitnya
Rasulullah dan betapa besarnya upaya dan usaha
mendidik komunitas masyarakat Islam yang di.
keluarkan oleh Rasulullah untuk membina jiwajiwa
para sahabat hingga dapat membentuk jamaah dan
masyarakat Islam yang langka dan satu-satunya
dalam sejarah. Beliau memberikan bekal kesabaran
bagi orangorang yang berkecimpung dan bergerak
dalam dalnryah kepadaAllah pada setiap zaman ter-
hadap apa pun yang mereka temui dalam perjalanan
panjang itu baik berupa kelemahan, kekurangan,
kemunduran, dan ketergelinciran di jalan.

Inilah hakikat jiwa manusia lengkap dengan ke-
baikan dan keburukannya. Namun, ia menerima
dan memiliki bekal untuk meningkat lebih tinggi ke
tangga-tangga keyakinan aqidah, kebersihan diri,
dan kesucian jiwa tanpa ada batasnya sama sekali,
bersama dengan kesabaran, pemahaman, penge
tahuan, kekokohan, kesabaran, dan sikap pantang
mundur dan tidak mengundurkan diri di tengah
jalan. Allah Maha Penolong. J
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"Apabila orang-orang munafik datang kepada-
mu, mereka berkatan'Kami mengakui bahwa
sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.'
Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu
benar-benar Rasul-Nya dan Allah mengetahui
bahwa sesungguhnya orang-orang muna"frk inr
bena"r-benar pendusta- (1) Mereka itu menjadi-
kan sumpah mereka sebagai perisailalu mere-
ka menghalanli (manusia) dari jalan Allalu Se-

zunguhnya amat buruHah apa yang telah me
reka kerjakan. (2) Yang demikian ihr adalah
karenabahwa sesungguhnya mereka telah ber-
iman, kemudian menjadi kalir fiagil lalu hati
mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak
dapat mengetd. (3) Apabila kamu melihat me-
reka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu
kap*. Da^n, jika mereka berkata' kamu men-
dengarkan perkataan mereka- Mereka adalah
seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka
mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras
ditujukan kepada mereka. Mereka itulah
musuh (yt"S sebenarnya), maka waspadalatr
terhadap mereka, semoga Atlah membinasa-
kan mereka- Bagaimanakah mereka sampai
dipalingkan (dari kebenaran)? (4) Apabila di'
katakan kepada mereka marilah (beriman)
agar Rasulullah memintakan ampunan bagi-
mu, mereka membuang muka mereka dan
kamu lihat mereka berpaling sedang mereka

;ilif;i$- 't,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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menyombongkan diri. (5) Sama saja bagi mere-
kq kamu mintakan ampunan atau tidak kamu
mintakan ampunan bagi mereka" Allah tidak
akan mengampuni mereka. Sesungguhnya
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang yang fasik (6) Mereka orang-orang yang
mengatakan (kepada orang-orang Anshar),
Janganlah kamu memberikan perbelanjaan
kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di
sisi Rasulullah supaya mereka bubar (mening-
gatkan Rasulullah).' Padahal kepunyaan Allah-
lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi
orang-orang muna^fik itu tidak memahami. (7)

Mereka berkata.,'Sesungguhnya jika kita telah
kembali ke Madinah, benar-benar orang yang
kuat akan mengusir orang-orang yang lemah
daripadanya.' Padahal, kekuatan itu hanyalah
bagi Allah, bag rasul-Nya, dan bagi orang-
orang mukmin" tetapi orang-oriurg muna^fik ihr
tiada mengetahui. (8) Hai orang-orang yang
beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-
anakmu melalaikan kamu dari mengingat
Afhh. Barangsiapa yang membuat demikian,
maka mereka ihrlah orang-orang yang rugi.
(9) Dan, belanjakanlah sebagian dari apa yang
telatr Kami berikan kepadamu sebelum datar,g
kematian kepada salah seorang di antara
kamur lalu ia berkatar'Ya Tlrhanku, mengapa
Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku
sampai wakhr ya^ng dekag yangmenyebabkan
aku dapat bersedekah dan aku termasuk
orang-orang yang salehP (10) Allah sekali-kali
tidak akan menangguhkan (kematian) sese-
orang apabila datang waktu kematiannya.
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerja-
kan.'(11)

Pengantar
Surah yang membawa nama lif,rusus ini adalah

surah al-Munaafiquun. Ia menunjukkan dan mem-
bahas tema kemunafikan. Surah ini bukan safu-
satunya surah yang membahas tentang tema nifak
dan orang-orang munafik, gambaran tentang hal
ihwal mereka dan tipu daya mereka. Karena hampir
setiap surah Madaniyyah pasti menyebutkan ten-
tang orangorang munafik baik dengan isyarat mau-
pun terang-terangan. Namun, surah ini hampir
membatasi bahasannya hanya pada tema orang-
orang munafik. Juga pada isyarat kepada beberapa
kasus dan perkataan-perkataan mereka yang telah
timbul dari mereka dan diriwayatkan dari mereka.

Surah ini mengandung hardikan dan teguran
yang keras terhadap orang-orang munafik, terha-
dap perilaku mereka, dusta-dusta mereka, desas-
desus dan kasak-kusuk mereka, serta manuver-
manuver mereka. Juga penyingkapan atas keben-
cian dan tipu daya mereka terhadap orang-orang
yang beriman, beseSta kehinaan, sifat penakut, dan
mata hati mereka yang buta.

Di dalam surah ini tidak ada bahasan lain selain
bahasan tentang orang{rang munafik, kecuali di
bagian tertentu ada isyarat sekilas tentang orang-
orang yang beriman untuk memperingatkan me-
reka agar tidak satu pun dari sifat-sifat orang{rang
munafik ifu melekat pada mereka walaupun dari sisi
yang jauh. Derajat kemunafikan yang paling rendah
adalah tidak memurnikan diri semata-mata untuk
Allah dan lalai dari berziktr kepada-Nya karena
sibuk mengurus harta benda dan anak-anak Kemu-
dian bakhil dan tidak suka berderma di jalan Allah
hingga tibalah hari di mana tidak bermanfaat lagi
sedekah dan derma.

Gerakan kemunafikan yang dimulai dengan
masuknya Islam pertama kali di Madinah kemu-
dian berlanjut hingga menjelang wafatnya Rasu-
lullah dan tidakpernah berhenti sedetikpun, walau-
pun sarana, corak dan warnanya berganti-ganti dari
waktu ke waktu,... ini memiliki pengaruh yang
sangat signifikan dalam sejarah kehidupan periode
Rasulullah dan kejadian-kejadiannya. Gerakan ini
telah menyibukkan dan membikin ulah sehingga
banyak menyita udaha, waktu, dan potensi kaum
mukminin hingga menghabiskan porsi yang sangat
besar. Penjelasan tentang gerakan ini telah disebut-
kan dalam Al-Qur'an dan hadits yang mulia ber-
ulang-ulang yang menunjukkan dahsyabrya gerak-
an ini dan pengaruh puncaknyayang sangat mem-
bahayakan terhadap kehidupan dakwah pada saat
itu.

Ada bahasan yang sangat baik tentang gerakan
ini dalam buku Sirah Rnsulull"ah, Shurah Muqtabasah
min Al-@i an al-Karim (Sejarah Rasulullah, Des-
kripsi dari Al-Qur'an yang Mulia) karangan Prof.
Muhammad IzzahDNuz4 yang kami kutip secara
gamblang berikut ini.

"Sebab munculnya gerakan itu di Madinah sa-

ngatjelas. Rasulullah dan kaum muslimin yang per-

tama di Mekah tidak memiliki kekuatan dan wi-
bawayang bisa melahirkan dan mewujudkan satu
kelompok manusia tertentu yang menakuti mereka
atau mengharapkan kebaikannya. Sehingga, ke-
lompok tersebut berpura-pura dan memalsukan
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wajah mereka dalam perilaku-perilaku nyata.
Namun, secara sembunyi-sembunyi mereka malah
bersiasat licik dan membuat makar dan strategi ja-

hat, sebagaimana wajah dan karakter orang{rang
munafikpada umumnya.

Penduduk Mekah dan pemimpin-pemimpin me-

reka secara terang-terangan menyerang Rasulullah.
Mereka menyiksa orang-orang yang beriman de-

ngan siksaanyangkeras dan mampu mereka laku-
kan. Mereka menentang dakwah dengan segala
sarana tanpa belas kasihan dan perikemanusiaan.
Kekuatan memang berada di tangan orang-orang

Quraisy. Sehingga, orang-orang yang beriman ter-
paksa berhijrah, pergi bersama agama mereka dan
darah mereka ke Habasyah pertama kali, setelah itu
ke Madinah. Bahkan, ada sebagian dari orang-
orang yang beriman dapat difitnah sehingga keluar
dan murtad dari agamanya karena kekejaman dan
pemaksaan atau dengan godaan dan tawaran yang
menggiurkan. Akhirnya, sebagian mereka ada
yang terguncang dan masuk ke dalam kelompok
orang{rang yang musyrik. Sebagian lagi yang men-
dapatkan penyiksaan dan kekejaman meninggal
dunia karena mempertahankan agamanya.

Sedangkan di Madinah, urusannya sangat ber-
beda. Rasulullah sebelum berhijrah ke Madinah
telah mampu menjaring orang-orang Anshar se-

bagai penolong-penolong setia beliau yang kuat dari
kaum Aus dan It:-azr:aj. Rasulullah belum memutus
kan untuk berhijrah kecuali setelah memantapkan
posisi beliau dan hampir tidak tersisa lagi rumah
orang Arab di Madinah melainkan telah dimasuki
oleh misi Islam. Dalam kondisi seperti ini, bukanlah
urusan mudah bila orangorang yang belum masuk
Islam bersikap (baik karena disebabkan oleh ke-
jahilan dan kebodohan, atau karena kemarahan,
kedengkian dan penentangan) dengan sikap per-
musuhan yang terang-terangan kepada Rasulullah
dan orangorang yang beriman baik dari kaum Mu-
hajirin maupun dari kaum Anshar.

Rasa fanatisme juga berpengaruh sangat besar
di dalam pengambilan sikap tidakbermusuhan se-

cara terang-terangan. Karena, sesungguhnya mayG
ritas kaumAus dan Khazraj telah menjadi penolong-
penolong setia dari Rasulullah. Mereka semua ter-
ikat dengan ikatan perjanjian untuk saling memper-
tahankan diri dan saling menolong untukmelawan
musuh bersama. Ditambah lagi bahwa sebagian
besar mereka adalah orang-orang yang sangat baik
Islamnya. Dan, mereka telah beriktikad dan berke-
yakinan terhadap RasulAllah bahwa Muhammad

saw adalah pemimpin mereka yang tertinggi yang
wajib ditaati dan dipatuhi. Beliau adalah pembim-
bing mereka yang sangat mereka segani dan hor-
mati.

Maka, orang-orang yang masih didominasi oleh
tradisi kemusyrikan dan orang-orang yang diper-
budak oleh penyakit hati yang akut, kesombongan,
dan kebencian... tidak memiliki peluang untuk
menyatakan permusuhan dan serangan yang te-
rang-terangan. Mereka tidak punya pilihan lain se-

lain berpura-pura menampakkan Islam dan me-
ngerjakan rukun-rukunnya. Kemudian makar, tipu
daya, siasat, dan pengkhiantan mereka lakukan
dengan berbagai cara dan sarana yang menggiur-
kan, menipu, dan gerakan isyarat dan muslihat.
Dan, walaupun kadangkala mereka menampakkan
sikap terang-terangan dalam berbuat makar dan
tipu muslihat dan tabiat-tabiat kemunafikan mereka
ditunjukkan secara nyata, hal itu hanya terjadi dari
mereka karena kondisi dan krisis yang mendesak
dan keras menimpa Rasulullah dan orang-orang
yang beriman. Mereka mencari<ari alasan pem-
benaran atas sikap mereka dengan alasan lebih ber-
maslahat, sesuai dengan logika, dan sikap berhati-
hati.

Namun, bagaimanapun kondisinya, mereka
tidak pernah mengakui secara terang-terangan bah-
wa mereka adalah orang-orang kafir atau orang-
orang munafik. Tetapi, sesungguhnya kemunafik-
an, kekafiran, dan sikap mereka dalam berbuat
makar, tipu muslihat, dan berkhianat tidak tertutup
dari Rasulullah dan orang-orang yang ikhlas dari
para sabahat beliau kaum Muhajirin dan Anshar.

Sikapsikap terang-terangan pada kondisi-kon-
disi kritis dan krisis semakin menambah kekejian,
keburukan, dan kebencian terhadap kekafiran dan
kemunafikan mereka. Ayat-ayat Al-Qur'an sering
mengarahkan kepada mereka tentang kekejian
mereka itu berkali-kali. Al-Qur'an pun menunjuk-
kan tentang perbuatan dan makar mereka, meng-
hardik mereka karena kejahatan-kejahatan, kebu-
rukan dan tipu daya mereka. Kemudian Al-Qur'an
mengingatkan Rasulullah dan orang-orang yang
beriman dari mereka pada setiap kesempatan dan
kondisi.

Sikapsikap orang{rang munafik ini telah men-
capai jangkauan yang jauh dan pengaruhnya sangat
luas seperti yang disebutkan oleh ayat-ayat Mada-
nlyyah. Seolah-olah telah terjadi bentrokan yang
kual yang mengingatkan tentang bentrokan antara
Rasulullah dan para pemimpin Quraisy di Mekah
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walaupun berbeda tingkat dan akibatnya. Karena
sesungguhnya Rasulullah semakin bertambah kuat
posisinya dan markasnya serta kekuatan beliau pun
bertambah kukuh. Akibatnya, kekuasaan Islarn pun
bertambah luas dan Rasulullah menjadi orang yang
berkuasa, dihormati sebagai pemimpin dan peng-
uasa, perintahnya ditaati dan dilaksanakan, dan
posisinya semakin perkasa.

Sementara orang-orang munafik hanyalah him-
punan kecil orzlng{rang yang saling menopang dan
saling mengikat dengan penonjolan beberapa tokoh
khusus yang memiliki karali:ter yang menonjol. Ke
lemahan mereka dan kecilnya jumlah dan peran
mereka keduanya berjalan bertolak belakang de-
ngan kebalikan hasil yang dicapai oleh Rasulullah
dari kekuatan yang terus bertambah kukuh dan
perluasan wilayah kekuasaan Islam yang semakin
bertambah luas.

Cukuplah menyadarkan Anda tentang bahaya
sikap dan peran orang{rang munafik, khususnya
pada awal-awal periode Madinah, bahwa sesung-
guhnya Anda menyaksikan orang-orang munafik
memiliki posisi yang kuat dengan perasaan fana-
tisme yang masih kuatmengakar dalam mayoritas
kabilah-kabilah mereka. Sebagaimana mereka juga
tidak dihina dan dijelekjelekkan secara terang-
terangan dan sempurna. Islam pun belum begihr
meresap dalam jiwa mayoritas kaum muslimin pada

saat itu secara lengkap dan total. Sementara Rasu-

lullah berkonsentrasi penuh mengantisipasi bahaya
yang datang dari kaum musyrikin yang menentang
beliau dari segala penjuru.

Penduduk Mekah adalah musuh beliau yang
paling kejam dan keras. IGbilah-kabilah diJazirah
Arab selalu mengintai dan menanti waktu yang
tepat menyerang beliau. Mereka memberdayakan
segala kesempatan dan peluang untuk menghan-
curkan Rasulullah. Sementara itu, kaum Yahudi di
Madinah dan sekitarnya telah mengingkari Rasu-

lullah sejak awal dan memprediksikan keburukan
atas beliau. Kemudian mereka pun secara terang-
terangan menampakkan kekafiran, permusuhan,
dan tipu daya terhadap beliau. lalu mereka pun
menjalin kerja sama dengan orang-orang munafik
dan mengikatperjanjian dalam menyatukan usaha
dan sasaran bersama, saling menopang dalam
setiap perlawanan dan bentrokan dengan orang-
orangyang beriman.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya
orang-orang munafik tidak mungkin kuat, ber-
tahan, dan dapat melancarkan kejahatan yang keras
dan terusmenerus melakukan makar dan tipu daya
melainkan disebabkan oleh dukungan dari orang-
orang Yahudi dengan jalinan kerja sama dan per-
janjian untuk salingrnendukung dan menopang di
arfiara mereka. Kejahatan mereka tidak melemah
dan bahaya mereka tidak berkurang melainkan
setelah Allah memenangkan rasul-Nya atas mere
ka, mengalahkan mereka, dan melindunginya dari
kejahatan mereka." 1

Manuver Orang-Orang Muna^fik
Surah ini diawali dengan gambaran tentang cara

orang-orang munafik dalam menyiasati apa yang
terdapat di dalam hati dari kekufuran. I:.Iu, mereka
menampakkan keislaman dan syahadatbahwa se-

sungguhnya Rasulullah adalah utusan Allah. Mere-
ka bersumpah palsu dan dusta agar orang-orang
yang beriman membenarkan mereka. Mereka
mengambil sumpah-sumpah itu sebagai perisai dan
topeng untuk menutup hakikatdiri mereka dan me
nipu orangorang yang beriman di sekitar mereka,

F!ii1"$\3;iey-:"pi]("oj'#tt':siq61-
#6t3i+;;;:fi iy{55r'A;i"xy
$k:uff 1.V{Ji*;'U\5t'e"i"6r;Sr

*t'j:;'
'Apabila lrang-zrang munafik datang kepadamu,
merekn berknta, 'Knmi mmgakui bahwa sesungguhnya

kamu benar-benar fusul Allah.' Allah mengetahui
b ahtu a s es ungguhny a knmu b enar - b enar Rns ul - Ny a.
Allah mengetahui bahw a s e sungguhny a zrang- lrang
munnfk itu bmar-benar pmdusta. Mereka itu mmjadi-
knn sumpah mere kn sebagai p nis ai, Lalu mne ka mmg-
halangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya

amat buruklah apa yang telnh merekn kerjakan." (aI-
Munaafiquun: 1-2)

Orangorang munafik datang kepada Rasulullah
kemudian mereka bersyahadat di hadapan Rasu-

lullah tentang risalah beliau dengan lisan mereka.

t Harap dirujuk pasal itu secara lengkap dari halaman 176 hingga 216 dari jilid kedua dari buku tersebut
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Mereka sama sekali tidak menginginkan kebe-
naran di situ. Mereka menyatakan syahadathanya
sebagai perisai dan pelindung untuk menyembu-
nyikan kejahatan dan hakikat mereka kepada

orang{rangyang beriman. Mereka berdusta dalam

hal bahwa sesungguhnya mereka datang untuk
menyatakan kesaksian syahadat ini. Mereka datang

hanya unfuk mengelabui orang-orang yang ber-

iman dengan sikap itu dan agar menutupi belang

mereka dengan perkataan itu. Oleh karena itu,
Allah memaklumatkan tentang dusta mereka dalam

syahadat mereka setelah dengan berhati-hati dan

tegas menetapkan hakikat risalah,

"...AIInh mmgetahui bahwa sesurrygularya knmu bntar -

bmar Rnsul- Nya. Allnh mengetahui bahwa sesungguh-

nya nrang-nrang munnfik itu benar-benar pendusta."
(al-Munaafiquun: 1)

Ungkapan ayat ini sangat detail dan penuh ke
hati-hatian dengan gambaran yang membangkitkan
perhatian. Ia mendahulukan penetapan risalah
Rasulullah sebelum menyatakan tentang kedustaan
perkataan orang{rang munafik. Sekiranya tidak di-

sebutkan kehati-hatian ini, maka ungkapan ini se
cara teksfual akan diasumsikan sebagai pendustaan

orang-orang munafik terhadap sasaran syahadat
merekayaitu risalah Rasulullah Namun, bukan ini
yang dimaksudkan dalam ayat itu. Sesungguhnya
maksudnya adalah pendustaan terhadap ikrar me-

reka, karena sesungguhnya mereka tidak meng-
ikrarkan kebenaran risalah Rasulullah secara benar
dan mereka tidak bersyahadat dengan keikhlasan
hati mereka.

'Mereka itu menjadikan sumpah mneka sebagai pe-

risai,...."

Ia mengisyaratkan bahwa sesungguhnya mere
ka mengucapkan sumpah setiap urusan dan ke-
jahatan mereka terungkap, atau diketahui dari
mereka bahwa mereka telah melakukan makar dan

tipu daya. Atau, dinukilkan dari mereka perkataan-
perkataan keji dan kotor terhadap orangorang yang

beriman. Mereka bersumpah untuk melindungi
diri dari akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuen-
si yang tersingkap dari mereka. Sehingga, menjadi-
kan sumpah-sumpah mereka perisai dan topeng
tempat berlindung, untuk meneruskan makar,
desas-desus, dan manuver-manuver mereka bagi
orang{rang yang tertipu dan terlena.

"... Lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan
Allnh..... "

Mereka menghalangi diri mereka sendiri dan
menghalangi orang lain dengan bertopeng kepada

sumpah-sumpah yang dusta dan palsu itu.

"....Sesungguhnya amnt buruklnh apa yang telnh mnekn

kerj akan." (al-Munaaliquun: 2)

Apakah adaya4g lebih buruk dari dusta, khianaf
dan penyesatan?

Al-Qur'an menyebutkan penyebab dari syahadat
mereka yang dusta dan sumpah-sumpah mereka
yang penuh dengan khianat dan tipu daya. Juga si.

kap mereka dalam menghalangi orangorang dari
jalan Allah dan kejahatan perbuatan mereka. Al-

Qur'an menyebutkan sebab itu adalah bahwa se
sungguhnya mereka telah kafr setelah beriman,
dan merekalebih memilih kekafiran setelah mere-

ka mengenal Islam,

'offi'S;6b-fi e'&V6"ft wr,;;t;^s
+v

"Yangdanikian itu adnlah knrenn bahwa sesungguhnya

merekn telah beriman, lcemudian mmjadi k"rt, AoSi)
lnlu h.ati mneka dikunci mati, larenn itu merelm tidak
dapat mmgerti.' (al-Munaaliquun: 3)

Jadi mereka sebehrlnya mengenal iman, nalnun
mereka lebih memilih kembali kepada kekufuran.
Dan, hati yang memiliki pemahaman, perasaan, ke
hidupan, dan telah mengenal iman seperti itu tidak
mungkin memilih kembali kepada kekafiran. Jika
tidak demikian, maka siapa yang telah merasakan
dan mengenal, kemudian menjelajahi tentang per-

sepsi iman mengenai alam semesta, merasakan
perasaan iman dalam kehidupan, bernapas dalam
ruang iman yang cerdas, hidup dalam cahaya iman
yang cerah dan terang, dan berlindung di bawah
naungan iman yang mencerahkan dan membang-
kitkan.... kemudian kembali kepada kekafiran yang

bodoh, mati, kosong, kering, dan gundul? Siapa
yang mau melakukan hal itu? Hanya orang-orang
buta dan tidak bersyukur serta hasad saja yang mau
melakukannya. Mereka adalah orang yang tidak
mengenal dan tidak merasakan perbedaan yang
jauh di antara kedua hakikat itu!

Kemudian paragraf berikutnya menggambarkan
bentuk yang langka dan menakjubkan. Ia mem-
bangkitkan sikap penghinaan, olok-olokan, dan
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celaan terhadap kelompok manusia seperti ini yang
tenggelam dan buta dalam kebodohannya. Gambar-
an ihr terlukis dengan kekosongan mereka, kebu-
taan mereka, ketakutan, hasad, dan keras kepala
tidak bersyukur. Mereka dijadikan sasaran dan per-
umpamaan dalam penghinaan di alam semesta
yang ada ini.

'Apabiln knmu melihnt mnekn, tubuh-tubuh merelta
menjadiknn knmu kngum.Jilw mereka berlwta, kamu
mendmgarkan perkntaan merekn. Merekn adalah se-

akan-almn kayu yang tersandar. Mnekn mengira bah-
wa tiap - tiap tnialan y ang knas dinjulwn kepadn me-
rekn. Merekn itulnh musuh (yang sebenarnya), maka
waspadalah terhndap mereka, semoga Allnh membina-
sakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai di-
p alingknn (dari kebenaran) ?' (al-Munaafiquun: 4)

Jadi jasad-jasad mereka sangat menakjubkan.
Namun, mereka bukanlah orangorang yang dapat
berinteraksi baik. Karenanya, selama mereka
masih diam, maka jasad-jasad mereka menakjub
kan. Namun, jika mereka berbicara, maka nyatalah
bahwa mereka kosong dari segala makna dan nilai,
dari segala perasaan, dan dari segala pikiran.

".... Kamtt mend.engarkan perkataan mereka. Mereka
adalah seaknn-almn knyu yarry tersandar...".

Namun, kayu ihr bukan hanya kayu biasa. Tbtapi,
kayu yang tersandar, tidak ada gerakannya sama
sekali. Ia tersandar di samping dinding.

Sikap jumud yang tertidur ini dan dingin ini,
menggambarkan dari sisi pemahaman ruh-ruh me.
reka, bila masih memiliki ruh. Kemudian dihadap
kan dari sisi lainnya suatu kondisi kekhawatiran,
kengerian, ketakutan, keterkejutan, dan kegun-
cangan yang terus-menerus,

"..Msrekn mmgira bahna tiapliap teriaknn yang leras
dituj u knn lup adn m(r e kn.... "

Mereka menyadari bahwa sesungguhnya mere
ka adalah orang-orang munafikyang tersembunyi
dan tertutup dengan tirai yang tipis, yaitu mema-
merkan diri, bersumpah, menjilat, dan menyim-
pang. Setiap wakhr mereka selalu khawatir aib me
reka terbuka dan tirai mereka tersingkap. Ungkap

an ayat di atas menggambarkan kondisi mereka
yang selalu menoleh ke sekitar mereka. Mereka
selalu khawatir terhadap setiap gerakan, setiap
suara, dan setiap bisikan. Mereka selalu berasumsi
buruk bahwa sasaran semua itu terfuju unfuk men-
cari mereka dan bahwa hakikat diri mereka telah
diketahui. t

Jadi, sungguh buruk perumpamaan mereka.
Mereka laksana kayu yang tersandar dan ompong
ketika mereka menghadapi urusan yang menyang-
kut pemahaman agama, pembinaan ruh, dan sen-
tuhan-senfuhan iman. Mereka laksana kayu yang
bergoyang dan terombang-arnbing ke sana kemari
ketika menghadapi perkara menakutkan atas jiwa
dan harta benda.

Dengan kedua sikap itu, mereka menjadi musuh
pertama bagi Rasulullah dan orangorang yang ber-
iman,

"...Merekn itulah musuh (y ang s eb enartul a),. . . . "

Mereka itulah musuh yang sejati, yaitu musuh
dalam selimut. Mereka bersembunyi di dalam
barisan pasukan, dan mereka lebih berbahaya dari-
pada musuh eksternal yang terang-terangan,

"....Makn uaspadalnh terhadnp merekn,.. . . "

Namun, Rasulullah di sini belum diperintahkan
untuk memerangi mereka. Maka, Rasulullah me-
ngambil langkah kebijakan lain terhadap mereka
yang di dalamnya terkandung hikmah, keluasan,
dan keyakinan ataskeselamatan beliau dan orang-
orang yang beriman dari tipu daya mereka. (Se-

bentar lagi ada contoh dari langkah kebijakan itu).

"... S emlga Allah membinas akan mnekn. B agaima-
rnknh merekn sampai dipalingltnn (dnri kebenaran) ?"
(al-Munaafiquun: 4)

Allah pasti mengejar dan membinasakan mereka
ke mana pun mereka kembali dan ke arah mana
pun mereka pergi.

Doa ini dari Allah dan kandungan doa ini pasti
terlaksana. Ia merupakan ketentuan yang pasti ter-
jadi.Tidakada satu punyang mampu menolaknya
atau tidak ada sesuafu punyang mampu menolak-
nya. Inilah yang pasti berlaku pada akhir perjalanan
manuver mereka.

Paragraf sel-j"hry" d;edaksi surah ini terus
memaparkan secara panjang lebar tentang manu-
ver-manuver mereka yang menunjukkan tentang
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kejahatan dalam hati mereka. Juga makar tersem-
bunyi mereka terhadap Rasulullah dan kebohong-
an ketika berhadapan langsung dengan beliau. Sifat-

sifat yang digambarkan itu merupakan kumpulan
dari sifat-sifat yang masyhur dimiliki oleh orang-
orang munafik,

'"j#.irir p # <t*frrgvs *S iil
;ir\ri"t-.? $t ;;:'^* :;" &1 fujs
tffi$&;-fi"Sjj,6.it5e7Ai;li
y-{i €;,4 A )ii JLjt 4 r6'"}fi.*
'"SX'4":d$.4i;lipi^t:Jj{tw

&l'l:'l<telfi
'Apabiln dilanknn lepada merekn m"aril"ah (beriman)

agar Rasulullah memintakan ampunnn bagimu, me-

rekn membuang mukn merelm dan knmu lihat mereka

berpaling sedang merekn menyombonglan diri. Sama

saj a b agi mnekn, knmu mintnknn ampunnn atau tidak
kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tldak
akan mengampuni merekn. Sesungguhnya Allah tidak
memberi petunjuk kepada lrang-zrang yang fasik.
Merekn zrang- zrang I ang mengatalan (lepada zrang-
orang Ansh.ar), JanganLah lamu memb nikan perbelnn-

jaan kepada zrang-zrang (Mulmjinn) yangada di sisi

Rnsulullnh sup ay a mnekn bubar (mminggallan Rasu-

lullnh).' Padahal, kepuny aan Allnhlnh p erb mdnhnrann
Langit dan bumi, tetapi lrang-zrangmunafik itu tidak
memahnmi. Mereka berlata, 'Sesungguhnya jikn kin
telnh kemb ali lu Madinah b mar - b m.ar orang y ang kuat
akan mengusir orang-orang yang lemnh dnripadany a.'
Padnhnl kekuatan itu hnny alnh bagi Alkh, bagi rasul-
Nya, dnn bagi orang-orangmuftmin, tetapi orang-orang

munaf,k itu tiada mengetahui." (al-Munaafiquun:
5-8)

Banyak sekali ulama salaf menyebutkan bahwa
kumpulan redaksi surah ini semuanya turun kepa-

daAbdullah bin Ubay bin Salul.

Ibnu Ishaq memperincibahasannya tentang hal
ini dalam bahasan yang berkaitan dengan Perang
bani Musthaliq pada tahun keenam Hijriyah di
Muraisik, yaitu tempat sumber air bagi mereka. Ke-

tika Rasulullah berada di tempat air itu setelah pe-

rang usai, maka berbondong-bondonglah orang-
orang mengambilair di situ. Umar ibnul l(haththab
menyewa seseorang dari bani Ghaffar bernama
Jahjah bin Mas'ud yang berfugas menuntun kuda-
nya. Maka, berdesadesakkanlah antara Jahjah dan

Sinan bin Wabar al-Juhani. Al-Juhani adalah kaum
yang menjadi sekutu dari kaum Aun bin lCtazraj .

Mereka berdua berebutan air, hingga mereka ber-
kelahi. Maka, berteriaklah al-Juhani,'Wahai orang-
orang Anshar." Dan berteriaklah Jahjah, 'lMahai
orang{rang Muhajirin. "

Maka, bukan main marahnyaAbdullah bin Ubay
bin Salul dan di sisinyaterdapatbeberapaorang dari
kaumnya di antaranya adalah ZaidbinArqam se-

orang anak kecil. Kemudian dia berkata, 'Apakah
mereka Muhajirin) telah bersikap demikian? Apa-

kah mereka telah berlepas dari kita dan merasa le
bih banyak dari kita di negeri kita sendiri? Demi
Allah, kita tidak membekali diri kita dan Jalabib
Quraisl melainkan sebagaimana dikatakan oleh
orang{rang yang terdahulu,'Gemukkanlah anjing-
mu, maka ia pasti memakanmu.'Oleh karena itu,
demi Allah, bila kita telah kembali pulang ke Madi-
nah, maka benar-benar orang yang kuat akan meng-
usir orangorang yang lemah daripadanya."

Kemudian di'a berpaling kepada orang-orang
yang ada di sekitarnya kepada setiap orang yang
hadir dari kaumnya dan berkata kepada mereka,
"Inilah yang telah kalian perbuat terhadap diri ka-
lian. Kalian menyediakan negeri kalian untuk mere
ka. Kalian bagikan kepada mereka harta benda
kalian. Demi Allah, sekiranya kalian tidak mem-
berikan fasilitas dan bantuan kalian kepada mereka,
maka mereka pasti akan beralih kepada negeri lain
bukan ke negeri kalian."

TddbnArqam mendengar hal itu, lalu dia me-
nuju Rasulullah ketika telah selesai dari urusan pe
rang dengan bani Musthaliq musuh beliau. Kemu-
dian dia memberitahukan berita itu kepada beliau
dan di sisi beliau ada Umar ibnul l(haththab. Maka,
ia berkata kepada Rasulullah, "Perintahkanlah ke-
padaAbbad bin Bisyr agar membunuhnya." Rasu-

lullah pun bersabda, "Ialu bagaimana wahai Umar

2 Nama yang diberikan oleh orangorang munafik kepada sahabat Rasulullah dari kaum Muhajirin.
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bila orang-orang berkata bahwa Muhammad saw
telah membunuh sahabatnya? Tidak, tapi sekarang
serukanlah agar semua pasukan segera bertolak
pulang." Namun, wakhr itu sebetulnya Rasulullah
belum ingin beranjak untuk bertolak pulang. Maka,
orang{rang pun semua bertolak pulang.

KemudianAbdullah bin Ubaybin Salul berjalan
bersama Rasulullah ketika dia menerima kabar bah-
wa Zaid bin Arqam telah menyampaikan kabar yang
didengarkannya darinya. Maka Abdullah bin l-Jbay
pun bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak
pernah mengatakan hal itu dan tidak pernah ber-
bicara seperti ihr. Dia termasuk orang-orang yang
dihormati dan ditinggikan dalam kaumnya. Maka,
berkatalah orang-orang yang berada di sekitar
Rasulullah dari kaum Anshar yang termasuk saha-
bat beliau, 'lMahai Rasulullah, mungkin anak kecil
itu (Zaid bin fuqam) telah salah dalam menyampai-
kan beritanya, dan tidak menyimpan dengan baik
perkataan dari orang ini (Abdullah bin Ubay)."
Mereka menyatakan hal itu sebagai rasa hormat
mereka kepada Abdullah bin Ubay dan sebagai
pembelaan baginya.

Setelah Rasulullah beranjak dan mulai bertolak
melakukan perjalanan pulang, Usaid bin Hudhair
menjumpai beliau dan mengucapkan salam dengan
salam kenabian. Kemudian dia berkata'Wahai nabi
Allah, sesungguhnya Anda telah bertolak pulang
pada waktu yang sangat aneh, tidak biasanya Anda
melakukan perjalanan seperti ini." Rasulullah pun
berkata kepadany4 "Apakah belum sampai kepada-
mu berita tentang teman kalian." Dia bertanya,
'Teman yang mana wahai Rasulullah?" Rasulullah
menjawab, 'Abdullah bin Ubay." Dia bertanya lagi,
"Apa katanya wahai Rasulullah?" Rasulullah men-
jawab, "Ia menyangka bahwa sesungguhnya bila
dia kembali ke Madinah, maka orang yang lebih
kuat akan mengusir orang yang lebih lemah dari-
nya." Dia berkata, "Anda wahai Rasulullah, demi
Allah, pasti mengeluarkannya darinya bila Anda
kehendaki. Demi Allah, dialah yang lebih hina dan
lemah. Anddah yang lebih kuat dan perkasa." Ke
mudian dia berkata, 'Wahai Rasulullah, bersikap
lembutlah kepadanya, karena demi Allah sesung-
guhnya Allah telah mengutus Anda kepada kami.
Sesungguhnya kaumnya telah mengafur permata
baginya untuk mengalungkannya, dan sesungguh-
nya dia memandang kedatangan Anda telah me-
rampas darinya haknya sebagai raja."

Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan
bersama orang{rang pada sisa hari itu hingga be

liau memasuki waktu sore, dan malam hari hingga
pagi hari. Kemudian pada pertengahan hari itu ke-
tika matahari mulai panas, Rasulullah pun mengajak
orang-orang untuk beristirahat. Baru saja mereka
meletakkan diri di atas tanah, mereka pun tertidur
pulas. Rasulullah mengambil kebijakan itu untuk
melupakan orang{fang dari desas-desus yang ter-
jadi pada hari sebelumnya karena perkataan dari
Abdullah bin Ubay.

Ibnu Ishaq berkata, "Maka, turunlah surah ini
yang disebutkan di dalamnya tentang orang-orang
munafik, dan ia turun kepadaAbdullah bin Ubay
dan orangorang yang semisal dengannya. Setelah
surah ini turun, Rasulullah mengambil dan menun-
juk telinga dari Zaid bin fuqam dan bersabda'Inilah
orang yang memenuhi kewajibannya kepada Allah
dengan telinganya."'

Disebutkan bahwa sampailah kepada Abdullah
anak dariAbdullah bin [Ibaytentans berita bapak-
nya.

Ibnu Ishaq diberitakan hadits oleh Ashim bin
Umar bin Qatadah bahwa sesungguhnya Abdullah
datang kepada Rasulullah dan berkata, 'lMahai
Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kepadaku
bahwa sesungguhnya Anda ingin membunuh
Abdullah bin tlbay karena konspirasi yang Anda
dengar darinya. Bila Anda mau tidak mau harus me
ngambil kebijakan itu, maka perintahkanlah tugas
itu kepadaku. Pasti aku akan membawakepalanya
kepada Anda. Demi Allah, kaum Ktrazraj telah
mengetahui bahw'a mereka tidak memiliki orang
yang lebih berbakti kepada orang hranya lebih dari-
pada diriku. Sesungguhnya aku takut, bila Anda
menyuruh orang lain untuk membunuh Abdullah
bin Ubay, sehingga jiwaku tidak kuat melihatnya
berjalan di tengah-tengah orangorang kernudian
aku membunuhnya. Dengan demikian, aku telah
membunuh seorang mukmin karena membunuh
seorangyang kafir (Abdullah bin Lhay). Akhirnya,
aku pun masuk ke dalam neraka." Maka, Rasulullah
bersabda, "Bahkan kami akan bersikap lembut ke
padanya dan berlaku baik kepadanya dalam bergaul
selama dia masih hidup berdampingan dengan kita."

Setelah kejadian itu, maka kaumnya sendirilah
yang mencerca Abdullah bin llbay, menghardiknya
dan mengecamnya bila terjadi suatu kasus darinya.
Maka, Rasulullah pun bersabda kepada Umar ibnul
Ktratthab ketika berita itu sampai kepada beliau,
"Bagaimana pendapatrnu wahai Umar? Demi Allah,
seandainya aku membunuhnya pada hari ketika
kamu memintaku unhrk membunuhnya, maka pasti
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terjadi keguncangan. Tapi bila aku menyuruhmu
untuk membunuhnya saat ini, pasti kamu mem-
bunuhnya (dengan mudah)." lalu Umar berkata,
"Demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa
keputusan Rasulullah lebih besar keberkahannya
daripada keputusanku."

Ikrimah dan Ibnu Zud sertaorang-orang selain
mereka menyebutkan bahwa sesungguhnya sete
lah orangorang bertolak untuk pulang menuju
Madinah, Abdullah anak Abdullah bin Ubay bin
Salul berdiri di depan pintu Madinah dan menghu-
nus pedangnya. Maka, orang-orang pun melewa-
tinya. Dan, ketika Abdullah bin Ubay tiba, dia ber-
kata kepada bapaknya, "Kembalilah ke belakang-
mu!" Abdullah bin Ubay bertanya, "Kenapa kamu?
Kasihan dirimu!" Maka, dia berkata, "Demi Allah,
kamu tidak boleh melewati tempat ini, hingga Rasu-

lullah mengizinkanmu masuk. Karena, sesungguh-
nya beliau adalah yang lebih kuat dan perkasa

sedangkan kamu adalah orang yang lebih lemah
dan lebih hina!"

Ketika Rasulullah tiba karena beliau selalu ber-
jalan di belakang pasukan dengan cara saqah,3

maka Abdullah bin Ubay pun mengadukan perihal
anaknya kepada Rasulullah. Maka anaknya, Abdul-
lah pun berkata, "Demi Allah, watrai Rasulullah, dia
tidak boleh memasuki Madinah hinggaAnda mem-
berikan izin baginya." Maka, Rasulullah mengizin-
kannya. Abdullah pun berkata, "Karena Rasulullah
telah memberikan izin kepadamu, maka lewatlah
sekarang!"4

Bila kita perhatikan kepada kasuskasus, pelaku-
pelakunya, dan nash Al-Qur'an, maka kita akan me
nemukan diri kita bersama dengan perjalanan sirah,
manhaj tarbiah Ilahiah, dan takdir Allah yang me
nakjubkan dalam mengatur segala urusan.

Jadi, orangorang munafik pun menyusup dalam
barisan orangorang yang beriman pada masa hidup
Rasulullah selama hampir sepuluh tahun. Rasu-

lullah tidak mengeluarkan mereka dari barisan
orang-orang yang beriman. Allah tidak memberi-
tahukan kepada beliau tentang nama-nama dan
pribadi-pribadi orang-orang munafik melainkan

pada saat ketika beliau telah dekat masa wafatnya.
Walaupun Rasulullah mengenal mereka dalam
corak bahasanya yaitu dalam penyimpangan mere
ka dan kata-kata yang menjilat, beliau juga menge-
nal mereka dari ciriciri mereka dan apa yang tam-
pak dari mereka dari bekas-bekas dan pengaruh-
pengaruh perbu4tan dan perangai mereka.

Hal itu dikarenakan bahwaAllah tidak menyan-
darkan hati manusia kepada manusia. Sebab, hati
itu hanya milikAllah semata-mata. Hanya Dia sen-

diri yang mengetahui segala isi yang ada di dalam-

nya dan Dia yang akan menghisabnya sendiri. Dia
hanya memberikan kekuasaan kepada manusia
dalam perkara-perkara yang lahiriah dan ny ata agr
manusia tidak menghukum dengan prasangka dan
praduga. Juga agar tidak memutuskan suafu per-

kara dengan firasal Bahkan, ketika Allah memberi-
tahukan secara detail kepada Rasulullah tentang
orang{rang yang masih berada dalam sifat kemu-
nafikan mereka hingga ke masa-masa akhir dari
kehidupan beliau, Rasulullah tidak pernah meng-
ambil kebijakan unhrk mengusir mereka dari Madi-
nah ketika mereka tetap menampakkan keislam-
annya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya.

Rasulullah mengenal mereka dan hanya mem-
perkenalkan mereka kepada seorang saja dari saha-

bat beliau yaitu Huzaifah ibnul Yaman r.a. dan tidak
menyebarkan informasi ifu kepada kaum muslimin.
Sehingga, Umar r.a. seringkali mendatangi Huzu'
fah agar merasa tenang atas dirinya dari berita ke
munafikan itu. Dia bertanya kepada Huzufahapa-
kah Rasulullah menyebutkannya termasuk orang-
orang munafik. Huzufahberkata kepadanya, "\Ma

hai Umar, kamu bukan termasuk dari mereka!" Dan,

diatidak menambah informasi apapun setelah itu.
Rasulullah melarang mendirikan shalat mayit

atas orang-orang munafik yang meninggal. Jadi
para sahabat mengetahui seseorang termasuk
orang{rang munafik ketika Rasulullah tidak men-

dirikan shalat mayit atas mayat tertentu. Setelah
Rasulullah meninggal, Huzaifahlah orang yang
tidak ikut shalat mayit atas orang-orang yang di.
kenalnya dan diberitakan oleh Rasulullah bahwa ia
termasuk orangorang munafik. Karenanya, Umar
tidak mau bangkit untuk mendirikan shalat mayit
dan menunggu Huzaifah. Apabila Huzaifah ikut

3 Yaitu berada di barisan paling belakang dari pasukan untuk rhelihat orangorang yang ketinggalan, sesat, dan orang yang butuh kepada bantuan

dan pertolongan.
4 Yang patut diperhatikan adalah kasus lla ditsul llki yang masyhur itu terjadi setelah Perang bani Musthaliq ini, dan yang pemimpinnya dan

orang yang paling berperan adalah Abdullah bin Ubay.
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shalat, maka dia pun tahu bahwa mayit bukan ter-
masuk dalam kumpulan orang-orang munafik. Dan,
bila Huzaifah tidak ikut shalat mayit, maka dia pun
tidak ikut shalal namun tidak mengatakan apa pun.

Demikianlah kasus-kasus itu terjadi (sebagai-
mana yang digambarkan oleh takdirAllah) untuk
hikmah tertentu dan maksud tertentu. Juga untuk
pendidikan dan pelajaran serta pembangunan akh-
lak, sistem kehidupan, dan adabadab.

Kasus Abdullah bin llbay ini merupakan satu-
satunya kasus yang menjadi sebab furunnya ayat-
ayat dalam surah ini. Dan, ia adalah satu-satunya
yang dijadikan medan untuk mengambil pelajaran
dan nasihat yang banyak.

Inilah Abdullah bin Ubay yang hidup di antara
orang-orang yang beriman, dan berada dekat de
ngan Rasulullah. Berulang-ulang ayat-ayatdan ke-
jadian-kejadian yang terjadi di hadapannya dan dari
belakangnya, yang membuktikan tentang hakikat
agama Islam dan kejujuran Rasulullah. Namun,
Allah tidak memberikan hidayah kepada hatinya
untuk beriman, karena Allah tidak menentukan
bagrnya rahmat dan nikmat iman.

Abdullah bin Ubay berhenti di hadapan iman itu,
dan di hadapan cahaya dan pengaruh yang meman-
car dengan deras. Dia berhenti di situ karena ke-
bencian yang ada di dalam hatinya. Kebencian yang
timbul karena dia tidak mencapai citacitanya men-
jadi raja bagi kaum Aus dan lftnzral, disebabkan
oleh kedatangan Rasulullah membawa agama
Islam ke Madinah. Hal inilah satu-satunya peng-
halang yang menghalanginya dari hidayah. Pada-

hal, hidayah itu datang kepadanya dengan segala
dalil dan buktinya dari segala sisi, dan dia hidup
dalam naungan Islam dan perlindungannya di
Madinah.

Kemudian inilah anaknyaAbdullah r.a. sebagai
contoh yang tinggi dan mulia bagi orangorang ber-
iman yang benar-benar murni dan taat. Dia merasa
sakit dan tidak nyaman dengan perilaku bapaknya
dan dia merasa malu terhadap sikap bapaknya.
Namun, dia juga menyimpan kebaktian kepada
bapaknya sebagaimana seorang anak yang berbakti
dan cinta kepada orang tuanya. Dia mendengar
bahwa sesungguhnya Rasulullah ingin membunuh
bapaknya itu. Maka, bercarnpuraduklah dalam diri-
nya antara rasa kasih sayang dan perasaan-perasaan
yang saling bertolak belakang. Namun, dia mampu

mengatasinya dengan tegas, kuat, dan bersih.
Sesungguhnya dia mencintai Islam, mencintai

ketaatan kepada Rasulullah, dan senang unfuk me-
laksanakan perintah beliau walaupun harus mem-
bunuh bapaknya sendiri. Namun, dia tetap tidak
kuat bila orang lain yang maju untuk membunuh
bapaknya dan orangrtersebut tetap berjalan dengan
tenang di atas bumi setelah itu di hadapan mata
kepalaLnya sendiri. Dia sangat khawatir jiwanya akan
menguasainya dan dia tidak mampu mengalahkan
setan dan pengaruh fanatisme keturunannya dan
bisikan-bisikan balas dendam.

Oleh karena itu, dia datang kepada nabinya dan
pemimpinnya unhrk mengemukakan getaran-getar-
an hatinya agar beliau membantunya dan meng-
hilangkan beban berat yang dipikulnya. Dia me-
mohon kepada Rasulullah bila mau tidak mau harus
membunuh Abdullah bin Ubay agar perintah itu
diberikan kepadanya untuk membunuhnya lang-
sung. Dia pasti menaatinya dan membawa kepala-
nya kepada beliau. Dengan demikian, tugas itu
tidak diserahkan kepada orang lain sehingga dia
tidak bisa menahan diri bila melihat pembunuh
bapaknya berjalan di muka bumi. Kemudian, bisa
jadi dia akan membunuhnya sehingga dia pun
membunuh seorang yang mukmin disebabkan
pembunuhan terhadap orang kafir. Maka, dia pun
akan masuk ke dalam neraka karenanya.

Sesungguhnya pemandangan ini adalah feno
mena luar biasa yang dihadapkan kepada hati, se
hingga ke mana pun diarahkan dan ke arah mana-
pun mata memandang pada sikap yang mulia ini.
Sesungguhnya ia merupakan gambaran tentang
sikap iman yang luar biasa dalam hati manusia,
ketika Abdullah menawarkan diri kepada Rasu-
lullah pekerjaan yang paling sulit dilakukan oleh
seseorang, yaitu membunuh bapak kandungnya
sendiri. Dia benar-benar jujur dalam niat menawar-
kan dirinya itu. Dia ingin menghindarkan diri dari
bahaya yang lebih besar bila orang lain yang akan
membunuh bapaknya. Yaitu, bila dia tidak kuat me
nahan gejolak hatinya yang membara sebagai
manusia biasa kepada orang mukmin yang mem-
bunuh ayahnya sehingga dia pun akan membunuh-
nya. Ia merupakan gambaran dari kejujuran dan
keterusterangan yang luar biasa ketika dia meng-
hadapi kelemahan dirinya sendiri sebagai manusia
kepada bapaknya ketika dia berkata,

"Demi Allah, kaum Ktrazraj telah mengetahui
bahwa mereka tidak memiliki orang yang lebih ber-
bakti kepada orang tuanya lebih daripada diriku."



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xl (287 ) Juz )(XVIII: al-Mujaodilah s.d. at:fahriint

Dia memohon kepada nabinya dan pemimpin-
nya untuk membantunya keluar dari kelemahan iht
dan mengeluarkannya dariproblemaifu. Sama se
kali dia tidak meminta Rasulullah untukmembatal-
kan keputusannya atau mengubahnya karena perin-
tah Rasulullah pasti ditaati dan isyaratnya pasti ter-
laksana. Namun, dia meminta agar dia menjadi pe
laksana dari tugas ifu untuk membawa kepala orang
tuanya kepada Rasulullah.

Rasulullah yang mulia menimbang jiwa seorang
mukrnin yang sedang tertekan ini, lalu beliau meng-
hapus rasatertekan itu dengan kelapangan danke
muliannya,

"Bahkan, knmi almn busikap lembut lupadarrya dnn
berlnku baik lcepadanya dalnmbergaul sel.ama diama-
sih hidup berdampingan dmgan kita."

Sebelum itu Rasulullah juga menolak pendapat
Umar ibnul Ktraththab dengan berkata,

"Bagaim.ana wahai Umar bila orang-zrang berkata
bahwa Muhammad saw. telah membunuh sahabat-
nya?"

Kemudian Rasulullah memutuskan dan meng-
ambil kebijakan atas kasus itu sebagai pemimpin
yang diilhami dan bijaksana. Beliau memerintatrkan
untuk segera bertolak berangkat pulang pada wak-
tu yang sebetulnya bukan saatnya pulang. Beliau
dan para sahabatterus melakukan perjalanan hing-
ga terasa capek agar orang{rzmg akan melupakan
kejadian yang berbau fanatisme yang kotor itu,
yang dibangkitkan oleh teriakan dua orang yang
saling bentrok! Dengan demikian, Rasulullah me-
ngalihkan mereka dari kemungkinan terjadinya
konflik yang diembuskan oleh pemimpin orang-
orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia
ingin terjadi konflik yang membakar hubungan
antara Muhajirin dan Anshar yang telah terjalin
ikatan ukhuwah dan kasih sayang yang sangat
langka dalam sejarah ideologi dan sejarah manusia.

Akhirnya, kita berhenti pada sikap yang menak-
jubkan pada kasus yang terakhir. Yaitu, fenomena
seorang mukmin pada diri Abdullah anak dari
Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menghunus
pedangnya di depan pintu masuk ke Madinah dan
menghalangi bapaknya masuk ke Madinah,
sebagai pembenaran atas perkataan bapaknya
sendiri yang menelan ludahnya sendiri, "Orang
yang perkasa pasti akan mengeluarkan orang yang
lemah." Tujuannya agar bapaknya sadar bahwa
Rasulullah yang lebih perkasa dan lebih kuat, dan

bahwasanya Abdullah bin Ubaylah yang lebih
lemah dan hina. Dan, dia tetap berdiri di sana hing-
ga Rasulullah tiba dan mengizinkan ayahnya untuk
masuk ke Madinah. Maka, Abdullah bin Ubay pun
masuk dengan'winRasulullah. Dengan praktik itu,
menjadi terang dan jelaslah siapa yang lebih per-

kasa dan kuat, daq siapayang lebih lemah dan hina
dalam kejadian dan.waktu itu sekaligus.

Sesungguhnya itu merupakan puncak dari ke-
tinggran iman yang luar biasa indah dalam pribadi-
pribadi para sahabat yang mulia itu. Iman telah
mengangkat mereka kepada puncak ini. Padahal,
mereka manusia biasa juga, mereka juga memiliki
kelemahan manusiawi, kasih sayang manusiawi,
dan getaran-getaran kemanusiaan. Inilah yang
paling indah dan paling jujur yang terdapat dalam
akidah ini, ketika manusia mengetahui tentang
hakikatnya, dan ketika mereka menjelma menjadi
hakikat itu sendiri yang berjalan di muka bumi se-

bagai manusia yang memakan makanan seperti
biasa dan berjalan-jalan di pasar untuk berniaga.

Kemudian mari kita telusuri dan hidup dalam
nash-nash Al-Qur' an yang mengandung kejadian-
kejadian itu,

'Apabiln diknnknn lupada mmeka mnrilah (buiman)
agar Rasulullnh memintalmn ampunnn bagimu, mue-
kn m.embuang mulw mnelw dnn lmmu lihnt merekn bn-
paling sedang mereka menyombongkan diri." (al-
Munaafiquun:5)

Mereka telah bertindak dan mereka telah ber-
kata. Bila mereka telah mengetahui bahwa sesung-
guhnya hal itu telah sampai kepada Rasulullah,
mereka malah berpaling, condong kepada dusta,
congkak, dan bersumpah dengan sumpah-sumpah
pembenaran sebagai tameng dan perisai mereka.
Mereka berpaling bila seseorang berkata kepada
mereka,

".... Marilah (beriman) agar Rnsulullah memintaknn
ampunan bagimu,...."

Mereka merasa dalam keadaan aman dari per-
temuan dan berhadapan dengan Rasulullah,

" ... Merelm membuangmukn mereka....."

Mereka melakukan itu karena merasa tinggi hati
dan sombong. Dua sifat ini merupakan dua sifat
yang saling berkaitan dalam diri orangorang muna-



Juz )(XVIII: al-Mujaadilah s.d. atlahrii,n (288) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XI

fik, walaupun kadangkala dua sifat ini hanya timbul
dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan
pusat kekuataan dalam kaumnya. Namun, pribadi.
pribadi mereka sendiri adalah pribadi-pribadi yang
sangat lemah dan tidak berani berhadapan lang-
sung dan melawan.

Jadi, mereka sombong, menghalangi orang-
orang dari jalan Allah, dan berpaling membuang
muka mereka selama mereka merasa aman dari
berhadapan dengan Rasulullah. Namun, bila mere-
ka dihadapkan kepada Rasulullah, tnaka mereka
ketakutan lalu berlindung kepada dusta dan sum-
pah-sumpah palsu mereka.

Oleh karena itu, Allah mengarahkan seruan ke
pada Rasulullah dengan ketentuan takdir-Nya da-

lam memutuskan perkara terhadap mereka pada

setiap kondisi dan tentang ketiadaan makna dari
istigfar bagi mereka setelah ketentuan Allah di-
putuskan,

"Sama saja bagi mereka, kamu mintaknn ampunan
atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka,

Allnh tidak akan mengampuni merekn. Sesungguhnya

Allnh tidak mernbui petunjuk ltzpada orang-zrang yang

fasik. " (al-Munaafiquun : 6)

Al-Qur'an menceritakan tentang salah satu segi
kefusikan mereka, yang mengakibatkan keputusan
Allah jatuh kepada mereka,

'Muela zrang- zrang J ang mengatalan (L,eponn rrang'
orang Ans hnr), langanLah lamu mun b eriknn p erb elnn-
jaan kepadn nrang-nrang (Muhnjirtn) yang ada di sisi

Rasulullnh supay a merekn bubar (meninggallun Rasu-
lullah.'...."

Pernyataan ini adalah pernyataan yang menjelas-
kan tentang keburukan tabiat dan kejahatan perila-
ku. Ia merupakan langkah pemboikotan dan pela-

paran yang menampakkan bahwa musuh-musuh
kebenaran dan keimanan selalu saling menopang
dan mendukung meskipun berbeda zannn dan
tempat, dalam memerangi akidah dan menyerang
agama Islam. Hal itu dikarenakan kebodohan dan
kehinaan perasaan mereka sehingga menyangka
bahwa seteguk air kehidupan ini adalah segalanya,
lalu mereka mesti memerangi orang-orang yang
beriman.

Sesungguhnya itu merupakan langkah orang-
orang kafir Quraisy dalam memboikot bani Hasyim
dalam perkampungan mereka agar mereka mening-
galkan Rasulullah dan tidak menolongnya kemu-
dian menyerahkannya kepada orang{rang musy-

rik. Sebagaimana ia juga merupakan langkah dari
orang{rang munafik yang diceritakan oleh ayat ini
agar para sahabat meninggalkan Rasulullah karena
tertekan dan kelaparan.

Ia jugamerupakan langkah orang-orang komu-
nis yang memerangi dan mengharamkan kartu
bantuan makananrbagi orang-orang yang ber-
agama, agar mereka mati kelaparan atau mereka
kembali kufur kepada Allah dan meninggalkan
shalat. Sebagaimana ia juga merupakan langkah
orang-orang yang lain dalam memerangi dakwah
dan gerakan kebangkitan Islam dalam negara-
negara Islam, dengan pengepungan, pelaparan, dan
penutupan segala peluang kerja dan pintu rezeki.

Demikianlah tercakup dalam sarana yang hina
itu segala permusuhan terhadap iman dari sejak
dahulu hingga saat ini, . . . dengan melupakan hakikat
yang sederhana di manaAl-Qur'an mengingatkan
mereka pada penufup ayat"

"..Padahnl lupuny ann Allahl^ah prben"d"aharaan kngtt
dan bumi, tetapi orang-lrang munafik itu tidak
memahami." (al-Munaafi quun: 7)

Dari perbendaharaan Allah yang ada di langit
dan di bumi itulah, orang-orang yang berusaha
menghalangi dan memboikot rezeki orang-orang
yang beriman, mendapatkanrezeli. Jadi, bukanlah
mereka yang menciptakan rezeki mereka sendiri.
Oleh karena itu, alangkah bodoh dan rendahnya pe
mahaman mereka ketika mereka berusaha me-
motong rezel<t dari orang lain.

Demikianlah Allah memantapkan dan mengu-
kuhkan posisi orangorang yang beriman. Dia me-
nguatkan hati mereka dalam menghadapi langkah
yang terkutuk dan saranayang hina ini, ketika mu-
suh mempergunakannya. Allah menenangkan
orang{rang yang beriman bahwa perbendaharaan
AUah di langit dan di bumi adalah perbendaharaan
rezel<tbagi semua orang. Allah yang memberikan
rezekt kepada musuh-musuh-Nya tidak mungkin
melupakan kekasih-kekasih dan wali-wali-Nya. Rah-

mat-Nya tidak menghendaki kebijakan pelaparan
dan pemotongan jalur rezeki sebagai hukuman-Nya
walaupun terhadap musuh-musuh-Nya sekalipun.

Allah Mahatahu bahwa mereka tidak mungkin
dapat memberikan rezeln atas diri mereka sendiri
baik sedikit maupun banyak bila Dia memotong
pasokan rezeki yang dianugerahkannya. Dia Maha-
mulia dari sikap menyerahkan suatu urusan kepada
hamba-hamba-Nya (walaupun mereka musuh-
musuh-Nya) di mana mereka tidak mampu melaku-
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kannya sama sekali. Jadi, langkah pelaparan adalah

langkah yang tidak akan dipikirkan melainkan oleh
orang yang paling hina dan orang yang paling ter-
kutuk.

Kemudian Al-Qur'an memaparkan tentang per-

nyataan mereka yang terakhir,

'Merekn berknta, 'Sesungguhnyajilu kita telnh lumbali
lu Madinah, beruzr-benar orang yang kuat alnn mmg-
usir orang-orang yng lemah daripadnnya.'. . . . "

Kita telah menyaksikan bagaimana Abdullah
anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul mewujudkan
hal itu. Sehingga, orang yang lebih hina tidak di.
izinkan masuk Madinah melainkan dengan izin
orang yang lebih perkasa. " ....Padahal
lcekuatan itu hanyal.ah bagi Allnh, bagi rasul-Nya, dan

bagi orang- orang mukmin, tetnpi orang- orang munafk
itu tiada mengetahui." (al-Munaa.fiquun: 8)

Allah memasukkan Rasulullah dan orang-orang
yang beriman ke dalam pihak- Nya dan melindungi
mereka dengan kekuasaan-Nya- Itu merupakan ke
muliaan yang tidak akan diberikan oleh selainAllah.
Kemuliaan apalagi yang lebih mulia daripada kemu-
liaan yang diperoleh dengan penggabungan yang
diikatkan oleh Allah bagi Rasulullah dan orang-
orang yang beriman kepada pihak-Nya? Seolaholah
Allah berfirman, "Inilah Kami penolong-penolong
kalian! Inilah panji orang-orang yang perkasa dan
inilah barisan orang{rang yang perkasa dan kuat!"

Allah Mahabenar. Dia menjadikan keperkasaan
sebagai kembaran iman dalam hati orang-orang
yang beriman. Keperkasaan yang bersumber dan
bersandar kepada keperkasaan Allah Keperkasaan
yang tidak akan melemah dan tidak akan meng-
hinakan. Ia pun tidak akan melempem dan layu.
Dan, ia tidak akan memojokkan hati orang-orang
yang beriman kepada krisis yang kritis melainkan
bila iman mereka lemah. Bila iman kukuh dan man-

tap, maka keperkasan itu juga kukuh dan mantap.

" . . . Ti:tapi orang- orang munnfik itu tiala mmgetahui . "
(al-Munaafiquun: 8)

Bagaimana mereka bisa tahu, sedangkan mereka
tidak merasakan keperkasaan itu dan tidak ber-
hubungan dengan sumbernya yang murni.

Peringatan kepada Orang Mukmin
Bagi orang-orang beriman yang telah digabung-

kan oleh Allah ke dalam barisan-Nya bersama Rasu-

lullah dan menetapkan bahwa keperkasan-Nya ada-

lah keperkasan mereka pula, Allah mengarahkan
seruan yang terakhir dalam surah ini agar mereka
meningkat kepa{a kedudukan yang mulia itu. Juga
agar mereka membebaskan diri dari segala sifat
yang menyerupai sifat orang-orang munafik; dan
agar mereka lebih memilih tempat yang tinggi itu
atas seluruh harta benda dan anak-anak. Sehingga,
jangan sampai mereka membiarkan harta benda
dan anak-anak itu melalaikan mereka dari pencapai-

an derajat dzin kedudukan yang mulia ihr.

Lp\{A33S,F,i&;u"i;iv#
5V135'vi#Jt--6.A:1i'qiii
xrrrifr :qrg<-:;Kr;j j;$1*-tgiG

#'43'11:,4-
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-
hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari
mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat dtmi-
kian, mnkn mnelw itulah orang-orang yang rugi. Dan,
belnnjalunlnh wbagian dari apayangtelnh Kami beri'
lan lupadnmu sebelum datang kematian ktpada salah

seorang di antara lmmu, lalu ia berkata, 'Ya Tuh.anku,

mengapa Englmu tidnk mmanguhlcan (lumatian)ku
sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku
dnpat bersedelnh dnn aku termasuk zrang-nranglang
salzh?' AIln h selrnli-lali tidnk aknn mmnngguhkan ft'z -

matian) seseorang apabiln datnrry waktu kematiannya.

Allnh Maln Mmgetnhui ap a y ang lamu kcrj aknn.' (al-
Munaafiquun: 9-1f)

Harta benda dan anak-anak adalah faktor-faktor
yang sering melalaikan orang dan menyibukkannya
bila hati tidak selalu waspada dan mengetahui pun-

cak tujuan dari keberadaannya. Juga bila hati tidak
menyadari bahwa sesungguhnya ia memiliki target
yang tinggi yang sesuai dengan kualitas makhluk
yang diciptakan olehAllah dan ditiupkan kepadanya

ruh ciptaan-Nya. Ruh ciptaan-Nya tersebut selalu
menyemangati manusia unfuk mencapai dan me
wujudkan sifat-sifat Ilahiah dalam batasan kemam-
puannya sebagai manusia.

e1!5s;i<g#tt#6trifu.
u;si p, 6v ft a:t,-w_ ri" $* ; *
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Allah telah menganugerahkan harta benda dan
anak-anak agar manusia menjadi khalifah di muka
bumi ini, bukan untukmelalaikan mereka dari ber-
zikir kepada Allah dan berhubungan dengan Sum-
ber segala sesuatu yang dibutuhkannya sebagai
manusia. Barangsiapa yang lalai dari berhubungan
dengan Sumber itu dan melalaikan dirinya dari ber-
zikir kepada Allah agar menjadi sempurna hubu-
ngan itu, maka "merekn itulnh orang-orang yang ru$".

Hal pertama yang menjadikan mereka merugi
adalah kehilangan karakter dan ciri itu, yaitu karak-
ter dan ciri sebagai manusia. Jadi, karakter dan ciri
itu sangat bergantung kepada hubungan dengan
Sumberyang membuat manusia sebagai manusia.
Barangsiapa yang kehilangan dirinya sendiri, maka
dia telah kehilangan segalanya, walaupun dia me
miliki harta benda dan anak-anak.

Al-Qur' an menyentuh mereka dalam tema infak
dengan sentuhan-sentuhan yang bermacam-ma-
cam dalam satu ayat,

"Dan, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah
Kami beriknn lupadamu.. .. "

Allah mengingatkan mereka di sini dengan Sum-
ber dari segala rezel<tyang ada di tangan mereka.

Jadi ia dari sisi Allah yang mereka imani danTuhan
yang menyuruh mereka untuk berinfak.

" ....Sebelum danng lcematinn lupada sal.ah seorang di
antara knmu,...."

Sehingga, dia akan meninggalkan segala sesuatu
dari harta bendanya untuk orang lain dan para ahli
warisnya. Kemudian diabaru sadar setelah melihat
bahwa ternyata tidak ada satu pun yang dia infakkan
untuk dirinya sendiri, dan hal itu merupakan tin-
dakan paling bodoh dan kerugian yang paling
merugikan. Kemudian barulah dia berkhayal dan

berangan-angan seandainya dia dimundurkan sedi-
kit dariwakhr ajalnya sehingga diabisaberinfak dan
bersedekah agar termasuk dalam golongan orang-
orang yang saleh.

"...Lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau
tidak mmangguhlmn (l',cm.atinn)ku sampai waktu yang
fuknt, yangmenryebabknn aku dnpat bnsedeknh dnn aku
termasuk lrang-zrang yang saleh?"' (al-Munaa-
fiquun: 10)

Hal itu tidak mungkin pernah terjadi!

'Allah seknli-kali tidak akan menangguhknn (kemati-
an) seseorang apabiln don g waktu kematiannya...."

Kematian itu merupakan hal yang mustahil di-
tangguhkan, dan dia tidak dapat lagi mengerjakan
apa pun!

"... All.ah Mahn Mmgetahui ap a y ang knmu kui aknn. "
(al-Munaafiquun: 11)

Sesungguhnya ayat itu mengandung sentuhan-
sentuhan yang bermacam-macam dalam ayat yang
safu. Ia dipaparkan pada tempabryayang pas sete-
lah pemaparan tentang karakter-karakter orang-
orang munafik dan makar tipu daya mereka ter-
hadap orangorang yang beriman. Juga dipaparkan
perlindungan orang-orang yang beriman dalam
barisan Allah yang menjaga mereka dari makar dan
tipu daya orang-orang munafik. Oleh karena itu,
sepantasnyalah mereka menunaikan segala ke-
wajiban dan hrntutan iman. Juga diperingatkan agar
mereka jangan sampai lalai dari berzikr kepada
Allah karena Dialah Sumber dari keamanan dan
ketenangan.

Demikianlah Allah mendidik orangorang yang
beriman dengan Al-Qur'an yang mulia ini. J
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Junlafi AItflI: l8

*isif;9, "y

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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"Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang
di langitdan apa ya.ngdi bumi llanya Allahlah
yang mempunyai semua kerajaan dan semua
pujian-pujian; dan Dia Mahakuasa atas segala
sesuahr. (1) Dialah yang menciptakan kamu,
maka di antara kamu ada ya^ng kalir dan di
antara kamu ada yang berima^n. Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan. (2) Dia men-
ciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang
benar. Dia membentrk rupamu dan dibagus-
kan-Nya rupamu ihr, dan hanya kepada-Nyalah
kembali(mu). (3) Dia mengetahui apa yang ada
di langit dan di bumi serta mengetahui apa
yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu
nyatakan. Allah IVIaha Mengetahui segala isi
hati. (a) Apakah belum datang kepadamu (hai
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orang-orang kafu) berita orang-orang ka.fir da-
hulu? Maka, mereka telah merasakan akibat
yang buruk dari perbuatan mereka dan mere-
ka memperoleh azab yang pedih. (5) Yang de-
mikian itu adalah karena sesungguhnya telah
datang kepada mereka rasul-rasul mereka
(membawa) keterangan-keterangan, lalu
mereka berkatar'Apakah manusia yang akan
memberi pehrnjukkepada kami? Lalu mereka
ingkar dan berpaling; dan Allah tidak memer-
lukan (mereka). Allah Mahakaya lagi Maha
Teqguji (6) Orang-orang yang kafir mengatakan
bahwa mereka sekali-kali ddak akan dibangkit-
kan. Katakanlal\'Tfdak demikiarL demi Thhan'
ku, benar-benar kamu akan dibangkitkan,
kemudian akan diberitakan kepadamu apa
yang telah kamu kerjakan.'Yang demikian itu
adalah mudah bagi Allah. (7) Maka, beriman-
lah kamu kepada Atlah dan Rasul-Nya serta
kepada cahaya (Al-Qn"'*) y"tg telah Kami
turunkan. Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (8) (Ingatlah) hari (yang di
wakhr itu) Allah mengumpulkan kamu pada
hari pengumpulan (untuk dihisab), itulah hari
(wakhr itu) ditampakkan kesalaha"n-kesalahan.
Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan
mengerjaka^n amal saleh, niscaya Alfah akarl
menghapus kesalahan-kesalahannya dan me-
masukkannya ke dalam surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Itulah keber-
unhrngan yang besar. ($ DarU orang-orang yang
kafu dan mendustaka"n ayat-ayatKami, mereka
ihrlah penghuni-penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya. Dan, itulah seburuk-buruk
tempat kembali. (10) Tfdak ada suahr musibah
pun yang menimpa seseorang kecuali dengan
izin Allah. Barangsiapa yangberiman kepada
Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk
kepadahatinya. Allah Maha Mengetahui segala
sesuahr. (11) Dan taatlah kepada Allah dan taat-
lah kepada Rasul.Jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah
menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.
(12) (Didah) Allah, tidak ada T\rhan (yang ber-
hak disembah) selain Dia. Dan, hendaklah
orang-orang mukrnin bertawakal kepada Allah
s4a. (13) flai orang-orang yang beriman, se-

sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-
anakmu ada yang menjadi musuh bagimu,
maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka-

Jika kamu memaa.fkan dan tidak memarahi
serta mengampuni (mereka), maka sesungguh-
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe-

nyayang. (1a) Sesungguhnya hartamu dan anak-
anakmu hanyalah cobaan (bagimu); di sisi
Allahlah pahala yang besar. (15) Maka, ber-
takwalah kamu kepada Allah menurutkesang-
gupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan
nalkahkanlah nafl<ah yang baik untuk dirimu.
Da^rq barangsiapa yang dipelihara dari kekikir-
an dirinya" maka mereka itulah orang-orang
yang beruntung. (16)Jika kamu meminjamkan
kepada Allah pinjaman yang bail niscaya Allah
melipatgandaf€n (pembalasannya) kepadamu
dan mengampuni kamu. Allah MahaPembalas
jasa lagi Maha Penyantun. (17) Yang Mengeta-
hui yang gaib dan yang nyata. Yang Maha-
perkasa lagi Mahabijaksana" (18)

Pengantar
Surah ini merupakan surah yang paling mirip de-

ngan surah-surah Makkiyyah dalam temanya , arah-
annya, naungannya, nuansanya, dan isyarat-isyarat-
nya, khususnya bagian pertama darinya. Nuansa
surah-surah Madaniyyah hampir tidak terlihat di
dalamnya kecuali pada paragraf-paragraf akhir.

Bagian pertama dan paragraf-paragraf awal hing-
ga awal seruan,

"Hai orang-orangyang berimnn, sesungguhnya di anta-
ra istri-istrima.. .. "(at{bghaabun: 13)

Sasarannya adalah pembinaan dan pembangun-
an asas-asas akidah dan pembentukanpersepsi Isla-
mi dalam hati dengan gaya bahasa surah-surah Mak-
kiyyah yans ditujukan kepada orangorang musyrik
dan kafir pertama kali. Mereka diserukan dengan
persepsi ini dalam bentuk seruan yang pertama kali
didengar dan dihadapi. Ia menggunakan pengaruh-
pengaruh alam semesta dan jiwa, sebagaimana ia juga

memaparkan tentang nasib dan hukuman atas orang-
orang yang terdahulu dari para pendusta sebelum-
nya. Di samping itu, ia juga memaparkan tentang ke-
jadian-kejadian dan fenomena-fenomena hari Kiamat
guna menetapkan hari kebangkitan dan penekan-
annya dengan tekanan yang keras. Tekanan yang
menunjukkan bahwa orang{rang yang diseru itu
termasuk orang-orang yang ingkar dan kafir.

Sedangkan, bagian dan paragraf akhir menye-
rukan orang-orang yang beriman dengan seruan
yang mirip dengan seruan-seruan yang ada dalam
surah Madaniyyah untuk menganjurkan mereka
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agar berinfak dan memperingatkan mereka dari
fitnah harta benda dan anak. Seruan yang semisal
dengan ini muncul berulang-ulang dalam periode

Madinah disebabkan oleh problematika yang mun-
cul pada masyarakat Islam yang baru dibentuk. Se
bagaimana di sana sesungguhnya terdapat pula
bentuk-bentuk hiburan atas musibah dan kejadian
yang menimpa atau beban-beban yang ada di pundak
orang{rang yang beriman. Kemudian penyerahan

kembali segala urusan kepada takdir Allah dan
penetapan persepsi Islami di dalam urusan ifu.

Itulah tema yang sering berulang-ulang dibahas
dalam surah-surah Madaniyyah, khususnya setelah
perintah jihad dan pengorbanan-pengorbanan yang
timbul karenanya.

Di sana ada beberapa riwayat bahwa surah ini
termasuk di antara surah Makkiyyah dan adapula
beberapa riwayat bahwa surah ini adalah surah Ma-
daniyyah dengan beberapa alasan penguat. Kami
hampir-hampir saja condong memasukkan surah ini
ke dalam surah Makkiyyah karena terpengaruh de-

ngan gaya bahasanya yang terdapat dalam paragraf-
paragraf pertama dan nuansanya.

Namun, kami tetap memasukkan ke dalam surah
Madaniyyah bersama dengan pendapatyang paling
kuat dalam masalah ini. Karena, sesungguhnya di
sana tidak ada satu pun faltor yang menghalangt
bahwa paragraf-paragraf pertama sebagai seruan
kepada orangorang kafir setelah hijrah, baik mere
ka adalah orangorang kafr Mekah maupun orang-
orang kafir yang dekat dari Madinah. Sebagaimana
sesungguhnya tidak ada pula rintangan dan larang-
an bahwa surah-surah Madaniyyah dalam beberapa
kesempatan dan keadaan tertenfu, menjadikan sa-

sarannya adalah pembinaan dan pembangunan as:ls
asas akidah dan pencerahan tentang persepsi Islami
dengan gaya bahasayang sering digunakan untuk
surah-surah Mal':kiyyah. Wallahu a'lam

Persepsi Islam tentang Alam Semesta
Bagran pertama dan paragraf-paragraf awal, sa-

sarannya adalah pembinaan dan pembangunan per-

sepsi iman berkenaan dengan alam semesta, serta
pemaparan tentang hakikat hubungan antara Pen-

ciptanyaAllah dengan alam semestayang diciptakan-
Nya. Ia juga menetapkan tentang hakikat beberapa
sifatAllah dan asmaul husna serta pengaruhnya dan
jejaknya dalam alam semesta dan dalam kehidupan
manusia.

":zs+l^Wrl7;:iierr,--5a\,2(,8U}-

'jj4"fu f.;ra4l1fi#i*,*,!l;X
o.i$id[-$:;srsv",5\5L.:tft,
$)st-t'\Af'f'e'G|f;i;'",fr F,tV
f^:5'oA3,(4:,i3A;j,6'J5,t;tt\.zYlx-

#:i'Ai')toW
"Sennntiasa bertasbih kepadn Allnh apa yang di lnngit
dnn apa yang di bumi. Hanya Allnhlah yang mempu-
nyai snnua lerajaan dnn stmua pujinn-pujian; dnn Din
Mahnkuasa atns segaln sesuatu. Dialnh yang mmcipta'
knn kamu, makn di antara knmu ada yang knrtr dan

di antnra lmmu adn yang berimnn. AII"ah Mahn Melihnt
apa yang kamu furjalan. Dia menciptaknn langit dan
bumi dengan (tujuan) yangbenar. Dia membentukru'
pamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu, dan hanya
lupadn-Nyakh lemlali(mu). Din mngetnhui apa yang
ada di kngit dan di bumi suta mengetahui apa yang
knmu rah.asiakan dnn apa yang lamu nyatakan. All"ah

Maha Mengetahui segala isi hnti." (at-Taghaabun:
r-4)

Persepsi dan pandangan imani yang ada dalam
alam semesta ini adalah persepsi yangpaling detail
dan luas yang dikenal oleh orang-orang yang ber-
iman sepanjang Sejarah. Risalah-risalah Ilahiah telah
datang. Semuanya membawa keyakinan tentang
keesaan Allah dan penciptaan-Nya atas seluruh alam

semesta dan seluruh maktrluk Juga penjagaan dan
perhatian-Nya atas segalayang ada di alam semesta.

Kita tidak boleh meragukan sedikitpun tentang
perkara ini karenaAl-Qur'an menceritakan tentang
rasul-rasul dan risalah-risalah seluruhnya. Sedang-
kan, temuan-temuan yang diperoleh dari kajian da-

lam kitab-kitab yang dipalsukan dan menyimpang,
tidak boleh diiadikan sandaran. Demikian pula kitab
kitab yang ditulis oleh orangorangyang tidakber-
iman kepadaAl-Qur'an atau hanya beriman kepada
sebagiannya saja.

Sesungguhnya penyimpangan dari akidah iman
terjadi pada pengikut-pengikut rasul yang membawa
risalah tersebut. Sehingga, tampak bahwa seolah-

olah rasul itu tidak membawa risalah tauhid yang

murni. Atau, ia seakan tidak datang membawa aki-
dah tentang kekuasaan Allah yang mutlak atas alam
semestadan Dia selalu berhubungan dengan alam
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semesta itu. Ini timbul dari penyimpangan yang
baru terjadi, bukan dari asas akidah yang murni.

Pasalnya, agamaAllah itu adalah satu sejak dari
awal risalah hingga akhir risalah. Dan, sangat mus-
tahil Allah menurunkan suatu agama yang me-
nyimpang dan bertentangan dengan kaidah-kaidah
tauhid ini, sebagaimana yang diasumsikan oleh
orang-orang yang menemukan penyimpangan-pe
nyimpangan itu dalam kitab-kitab yang dipalsukan
dan menyimpang atas nama agama.

Namun, penetapan hakikat ini tidak menafikan
bahwa persepsi Islam tentang ZatAllah, sifat-sifat-

Nya dan jejak-jejak, bekas-bekas dan pengaruh-
pengaruh sifat-sifat itu dalam alam semesta daq
dalam kehidupan manusia,... adalah lebih luas, lebih
detail, dan lebih lengkap dari segala persepsi tauhid
sebe-lumnya yang terdapat dalam agama-agama
samawi yang terdahulu. Hal ini sesuai dengan tabiat
risalah yang terakhir dan misinya yang terakhir
serta sesuai hajat hrntunan manusia di mana risalah
ini datang unfuk menyerukannya dan mengarah-
kannya. Ia juga datang untuk membentuk persepsi
yang total dan sempurna beserta segala permasalah-

an-permasalahan, cabangcabang, jejak-jejak, bekas-

bekas, dan pengaruh-pengaruhnya.
Dari persepsi ini diharapkan hati manusia (de

ngan kadar kemampuannya) mampu mengetahui
hakikat ketuhanan dan keagungannya, serta me-
rasakan kekuasaan Ilahi dan menyaksikannya
dalam jejak-jejak yang dapat disaksikan di alam
semesta. Dia juga bisa merasakannya dalam setiap
makhluk yang hidup beserta jejak-jejak dan bekas-
bekas yang dapat disaksikan dan diketahui. Dia
hidup dalam ruang kekuasaan Ilahi beserta jejak-
jejaknya yang tidak akan hilang dan tertutup dari
indra, hati, dan ilham nurani. Dia bisa menyaksikan-
nya bahwa hal itu meliputi segala sesuatu, me-
nguasai segala sesuafu, mengatur segala sesuafu,
menjaga dan memelihara segala sesuatu. Sehingga,
tidak ada satu pun yang terlepas darinya baik yang
besar, kecil, agung, mau pun remeh.

Di antara misi akidah dan persepsi itu adalah
agar hati manusia memiliki daya sensitivitas se-

hingga selalu takut, menanti, tamak, berharap, dan
bercitacita. Manusia diharapkan menjalani ke-
hidupan ini dengan selalu bergantung dalam setiap
gerakan fisik dan getaran hatinya kepada Allah.
Juga merasakan kekuasaan dan keperkasaan-Nya,
merasakan ilmu-Nya dan pengawasan-Nya, merasa-
kan rahmat dan karunia-Nya, dan merasakan ke-
dekatan-Nya dalam setiap keadaan.

Akhirnya, tujuan sesungguhnya di antara misi
akidah dan persepsi itu adalah agar manusia mera-
sakan bahwa segala sesuatu yang ada mengarahkan
dirinya kepadaAllah. Sehingga, seharusnya dia pun
mengarahkan dirinya kepada-Nya. Sesungguhnya
segalayang ada bertasbih memuji-Nya. Maka, seha-

rusnya dia pun be5tasbih kepada-Nya. Allah me-
ngafur segala urusannya dan menenfukan hikmah
segala sesuatu. Maka, seharusnya dia tunduk kepa-
da syariat-Nya dan aturan-Nya.

Dengan demikian, ia merupakan persepsi iman
dalamalam semestadengan maknaini dan dengan
segala makna lain yang tampak dalam tempattempat
lain di Al-Qur' an yang telah memaparkan beberapa
bagian dan sisi dari persepsi iman yang total, sem-
purna, meliputi, dan detail. Dan, contoh paling dekat
adalahyang terdapatdi dalam bagian dari surah al-

Hasyr dalanjuz2Sni.

"Smantiasa bertasbih kepada Alkh apa y ang di lnngit
dan apa yang di bumi. Hanya Allahlah yang mempu-
nyai snnua knajaan dan semua pujinn-pujinn; dan Dia
Mahnkuasa atas s egala s esuatu. " (atTaghaabun: 1)

Jadi, semuayang ada di langitJangit dan di bumi
mengarahkan diri menujuTuhannya dan bertasbih
memuji-Nya. Hati seluruh alam semesta ini adalah
beriman. Ruh segala yang ada di dunia ini adalah
beriman, dan Allah Maha Memiliki atas segala se-

suafu. Segala sesuatu menyadari tentang hakikat ini.
Allah terpuji dalam diri-Nya sendiri dan diagung-

kan oleh makhluk-makhluk-Nya. Bila manusia sen-

diri bersikap berseberangan dengan alam semesta
yang besar ini, maka hatinya telah kafir dan ruhnya
jumud, melanggar dan bermaksiat, tidak bertasbih
kepadaTuhannya, dan tidak menghadapkan dirinya
kepadaTuhannya. Dengan demikian, dia berperila-
ku aneh dan menyimpang seterang-terangnya se-
perti orang yang terbuang dan terusir dari segala
yang ada dalam alam semesta.

Ia merupakan kekuasaan yang muflak dan tidak
terikat dengan apa pun. Ia merupakan hakikatyang
terpatri dalam hati setiap mukmin sehingga me-
ngetahuinya dan terpengaruh dengan bukti-bukti
dan tanda-tandanya. Dan, dia mengetahui bahwa
ketika dia bersandar kepada Tuhannya, maka dia
telah bersandar kepada kekuatan yang dapat me-
lakukan segala sesuatu, dan merealisasikan wujud
segala sesuatu tanpa batas dan ikatan apa pun.
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Itulah gambaran tentang kekuasaan Allah dan
tasbih segala sesuatu dalam memuji-Nya. Seluruh
alam semesta mengarahkan pujian kepada-Nya. Itu
merupakan salah safu bagian daripandangan iman
yang besar.

Sentuhan luduasasarannya ke dalam hati manu-
sia yang bertentangan dan berseberangan dengan
alam semestayang beriman danbertasbih memuji
Allah dengan pujian. Sentuhan kedua ini adalah
kenyataan bahwa di antara manusia ada orang yang
beriman dan ada orangyang kafir. Hanya manusia
saja yang bersikap yang aneh seperti ini, sedangkan
alam semesta tidak demikian adanya,

'Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara
knmu adayangknfir dandi antara ktmu odayangbn-
iman. Allah Malm Melihnt apa y ang knmu kerj aknn. "
(atTaghaabun:2)

Karena kehendak Allah dan kekuasaan-Nya, ma-
nusia itu terwujud. Allah memberikan manusia dua
potensi, yaitu mengarah kepadakekafiran dan me-
ngarah kepada keimanan. Dengan potensi dan ke-
siapan inilah, manusia menjadi istimewa di antara
makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dengan karakter
kesiapan inilah, manusia dibebani amanat iman. Ia
merupakan amanat yang besar dan beban yang
sangat berat.

Namun, Allah memuliakan manusia dengan ke
mampuan untuk membedakan dan memilah serta
kekuatan untuk memilih. Kemudian ada bekal lain
yaitu bekal pertimbangan yang dengannya dia dapat
mengukur dan menimbang segala amal dan fujuan-
nya. Itulah bekal agamayang diturunkan olehAllah
melalui rasul-rasul-Nya. Allah membantu manusia
untuk menunaikan amanat tersebut dengan bekal itu
semua dan Dia tidak menzalimi mereka sedikit pun.

"...All"ah Mah"a Melilnt apa yang lamu leerjaknn."

Jadi, Allah Maha Mengawasi terhadap apayang
dilakukan oleh manusia dan Maha Mengetahui atas

niat dan tujuan setiap manusia. Maka, hendaklah
setiap manusia bekerja dan beramal. Namun, dia
harus berhati-hati terhadap pengawasan Allah Yang
Maha Mengawasi dan Maha Melihal

Persepsi tentang hakikat manusia dan sikapnya
itu merupakan bagian dari persepsi Islamyang jelas

dan lurus berkenaan dengan sikap manusia dalam
alam semesta ini, dengan kesiapan-kesiapannya dan

potensi-potensinya di hadapan Pencipta alam
semesta.

Smtuhnn lutga mengisyaratkan tentang kebenar-
an yang murni dan tersimpan dalam tabiat alam
semesta. Dengan tabiat itulah, langitJangit dan
bumi berdiri. Hal ini sebagaimana ia juga meng-
isyaratkan tentang penciptaan Allah yang indah dan
mempesona dalam wujud manusia. Kemudian pada

akhir ayat, terdapat ketetapan tentang kembalinya
segala sesuatu kepada Allah,

'Dia menriptaknn l"angit dnn bumi dtngan (tujuan) yang
benar. Dia membmtuk rupamu dnn dibaguskan-Nya
rupamu itu, d.an hanya kepadn-Nyalnh kembali(*u)."
(atTaghaabun:3)

Bagian awal dari teks ayat ini adalah,

"Dia menciptakan ktngit dan bumi dengan (tujuan)
yang benar...."

Ia menekankan dalam perasazur setiap mukmin
bahwa kebenaran adalah murni dalam alam se-

mesta, bukanlah sesuatu yang baru ada atau hanya
sekadar tambahan yang sekunder sifatnya. Jadi,
bangunan alam semesta ini terbangun atas kebenar-
an yang murni itu. Yang menetapkan hakikat ini
adalah Allah yang telah menciptakan alam semesta
ini dan yang mengetahui atas apa saja kedua benda
itu berdiri.

Kekokohan hakikat ini dalam perasaan orang
memberikan kondisi ketenangan dan keyakinan
tentang kebenaran yang di atasnya agama Islam
berdiri dan di atasnya pula seluruh alam semesta
berdiri. Oleh karena itu, Islam pasti menang, pasti
kekal, dan pasti kokoh setelah hilangnya buih-buih
kebatilan.

Hakikat yang kedua adalah,

"...Din m.embentuk rupamu dnn dibagusknn- Nya rupa-
mu itu, dan h.anya kepada-Nyalah kembali(mu)."(at-
Taghaabun:3)

Ia menyadarkan manusia tentang kemuliaannya
di hadapanAllah dan tentang karuniaAllah dalam
memperbagus dan memperindah benhrknya, yaitu
bentuk penciptaannya dan bentuk perasaannya.

Jadi, manusia merupakan makhluk hidup yang pa-

ling sempurnayang ada di muka bumi dari sisi pem-

bentukan tubuhnya, sebagaimana Allah pun me-
ninggikan manusia dari sisi penciptaan perasaannya

dan kesiapan ruhnya yang memiliki rahasia-rahasia
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yang menakjubkan. Oleh karena itu, pantaslah ma-
nusia diwakilkan bertugas sebagai khalifah di muka
bumi ini dan dia ditetapkan sebagai penghuni dalam
kerajaan yang terhampar sangat luas ini.

Penelitian dan penelusuran yang teliti terhadap
susunan fubuh manusia dankepadasalah satu ang-
gota di antara anggota-anggota badanny4 pasti me
netapkan hakikat itu dan menggambarkannya, "...

Dia mtmbmtuk rupamu dan dibagusknn-Nya rupamu

itu,....'
Suatu susunan yang menghimpun antara kein-

dahan dan kesempurnaan. Keindahan dan kecan-
tikan tubuh manusia pun bertingkat-tingkat antara
benfuk yang satu dengan benhrk yang lain. Namun,
dapat dipastikan bahwa setiap diri manusia memili-
ki keindahan tersendiri, penciptaannya sangat sem-
purna, dan memenuhi segala tugas-tugas dan ka-
rakter-karakter yang membuat manusia selalu lebih
di atas bumi ini atas seluruh makhlukhidup.

"... Dan hnnya fupadn- Nyalnh lernbali(rnu).'\ufri,
Dialah tempat kembalinya setiap sesuatu, setiap
urusan, dan setiap maKrluk. Dia jugatempatkem-
balinya alam semesta dan manusia. Dengan kehen-
dak Allah, semua manusia ada dan kepada-Nya juga

mereka kembali. Dari-Nya segala permulaan dan
kepada-Nya segala sesuahr berakhir. Dia Yang Awal
dan Dia Yang Akhir. Dia meliputi segala sesuatu
dari dua sisinya;permulaannya dan akhirnya. Allah
yang tidak terbatas dengan apa pun.

Sentuhnn leeempat dalanparagraf dan bagian ini
adalah tentang gambaran ilmuAllah yang meliputi
segala sesuatu, yang bisa mendeteksi segala rahasia
manusia maupun yang tampak darinya. Bahkan,
atas apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia
ihr sendiri, yaitu segalayang terdetik dan terbersit
dalam hati,

'Dia mengetahui apa yang adn di kngit dan di bumi
serta mengetahui apa yang lamu rahasiakan dnn apa

yangkamu nyatakan. Atlah Maln Mmgetahui segala

isi hati. " (atlaghaabun: 4)

Kestabilan hakikat ini dalam hati orang yang ber-
iman, menganugerahkan kepadanya makrifah ten-
tang Tuhannya sehingga dia mengetahui.Nya de-
ngan hakiki. Dengan demikian, dia akan dianuge
rahi sisi bagian dari persepsi iman tentang alam
semesta- Sehingga, ia akan mempengaruhi perasaan

dan arah tujuannya. Maka orang demikian pun akan

hidup dengan selalu menyadari bahwa dia selalu
terdeteksi oleh radarAllah. Sehingga, tidak ada sahr

rahasia pun yang dapat dia sembunyikan dari-Nya
dan tidak ada satu pun niat dalam hatinya yang
dapat disembunyikan dari Allah. Karena, Allah
Yang Mahatahu mampu mendeteksi segala yang

ada dalam hati. ,
Tiga ayat sepertiini saja sudah cukup sebagai be

kal bagi manusia untuk hidup dengan mengetahui
hakikat keberadaannya, keberadaan seluruh alam
semesta, hubungannya dengan Penciptanya, adab-
nya denganTuhannya, ketakutan dan ketahvaan-
nya kepada-Nya dalam setiap gerakan, maksud, dan
tujuan.

Kisah Terdahulu sebagai Pelajaran
Bagian kedua dari surah ini menyebutkan tentang

nasib orang-orang terdahulu yang telah mendusta-
kan para rasul dan keterangan-keterangan yang jelas

dariAllah Mereka menolak dan mengkritik status
kemanusiaan dari para rasul. Hal ini sebagaimana
orang-orang musyrik dan orang-orang kafir juga

mendustakan dan menolak status kemanusiaan
dari Rasulullah. Dan, mereka kufur kepada kete-
rangan-keterangan yang jelas yang dibawa oleh
beliau,

'Apakah belum datang fupadamu (hai orang-orang
lnfl) berin orang-orang lafr dahulu? Makn, mnekn
telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan
mnelm dnn mnelm mempnokh aznb yang pedih. Yang

dsmikian itu adnlnh larena sesungguhnya telah dntang
kepada mereka rasul-rasul rnereka (membawa) lute'
rangan-keterangan, lalu mereka berkata,'Apakah
manusia yang alun memberi petunjuk kcpada knmi?'
Lal:u merekn ingkar dan berpaling; dan Allah tidak
memerlukan (mereka). Allah Mahakaya lagi Maha
Terpuj i." (at{bghaabun: 5-6)

Seruan ini difujukan umumnyaterhadap orang-
orang musyrik. Ia merupakan peringatan bagi
mereka tentang berita dan akibat yang menimpa
orang{rang yang mendustakan. Juga merupakan
ancaman terhadap mereka bahwa mereka pun bisa
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dihukum dengan hukuman serupa dengan orang-

orang itu.
Gaya bahasa yang muncul dalam bentuk per-

tanyaan dalam ayat ini, bisa jadi timbul untuk meng-

ingkari kondisi mereka setelah datang kepada

mereka berita orang-orang kafir yang terdahulu
hingga mereka mendapatkan hukuman atasnya.

Dan, bisa jadi juga timbul untuk memalingkan dan

mengarahkan perhatian mereka kepada berita yang

diceritakan kepada mereka.
Orang-orang musyrik itu mengetahui, saling

menukil, dan saling menceritakan secara turun-
temurun tentang kisah-kisah orang-orang yang

telah binasa dari orang-orang yang terdahulu,
seperti kaum 'Aad, Tsamud, dan negeri l,uth. Orang-

orang musyrik melihat langsung bekas-bekas dan

sering melewatinya di semenanjung Jazirah Arab
dalam perjalanan mereka dari utara ke selatan atau

sebaliknya.
Al-Qur'an menambah informasi atas beritayang

telah diketahui dan dikenal secara luas di dunia ini
dengan informasi tentang hukuman danazabyang
menimpa mereka di akhirat.

"...dan mereka memperoleh azab yang pedih." (at-
Taghaabun:5)

Kemudian Al-Qur'an menyingkap tentang sebab

yang membuat mereka harus menerima hukuman
ihr dan harus menghadapi hukuman yang menanti
mereka di akhirat,

"Yang demikian itu adalnh larenn s es ungguhny a t elnh

datang leepada mereka rasul-rasul mereka (membawa)

lceterangan-keterangan, lalu mnekn berlmta,'Apakah
manusia yang alan memberi petunjuk kepada kami?'

Penolakan ini persis seperti penolakan orang-

orang musyrik terhadap Rasulullah Penolakan ini
adalah penolakan yang sembrono dan serampang-

an yang timbul dari kebodohan terhadap hakikat
tabiat risalah dan hakikatnya sebagai manhaj Ilahi
yang diperuntukkan kepada manusia. Oleh karena
itu, manhaj itu harus dicontohkan secara nyata oleh

manusia, dia hidup dengannya, dan pribadinya

merupakan terjemahan darinya. Sehingga, orang-

orangyang lain pun akan mencelupkan dirinya de
ngan contoh ifu semampu mereka. Dan, contoh ifu
seharusnya tidak asing dari jenis manusia. Kalau

contoh itu asing, maka manusia tidak menemukan
contoh yang dapat ditiru dan diteladani dalam

kehidupan nyata.
Penolakan itu juga timbul dari kebodohan ter-

hadap tabiat manusia yang hakikatnya mulia. Pada-

hal, dengan kemuliaan itu dia pantas menerima
risalah langit dan menyampaikannya kepada se-

luruh alam, tanpa dibutuhkan bantuan malaikat se-

bagaimana orang-orang musyrik menyarankan dan

mengusulkan. Dalam diri manusia terdapat ruh dari

Allah dan ruh itu,mempersiapkan manusia untuk
menyambut risalah dari Allah dan menunaikannya
secara sempurna sebagaimana diterimanya dari
ufusan malaikal

Hal ihr merupakan kehormatan bagi seluruh ma-

nusia. Tidak akan ditolak melainkan hanya orang-

orang yang bodoh dan tidak tahu tentang kadar
kesempurnaan manusia di sisi Allah, ketika dia me
wujudkan dalam dirinya hakikat ruh dari Allah yang

ditiupkan ke dalam dirinya.
Penolakanitu jugatimbul dari sikap keras kepala

dan kesombongan yang dusta terhadap keenggan-

an mengikuti utusan Allah yang berasal dari manu-

sia. Dalam pandangan orang{rang itu, mengikuti
manusia yang sama dengan mereka seolah-olah
merupakan kekurangan dan penghinaan terhadap
nilai dan kehormatan orang{rang yang sombong

dan bodoh itu. Maka, dalam pandangan mereka,

boleh saja mengikuti seorang rasul Allah bila ia
berasal dari jenis makhluk lain selain dari jenis

mereka sendiri.
Sedangkan, bila mereka difuntut untuk meng-

ikuti salah satu dari orang yang sejenis dengan

mereka, maka dalam pandangan mereka itu me-

rupakan kehinaan dan kekurangan nilai dan ke-

hormatan. Oleh karena itu, mereka kafir dan ber-
paling dari para rasul dan penjelasan-penjelasan

mereka. Kesombongan dan kebodohan itu telah
mengunci hati mereka sehingga memilih untuk
bersikap syirik dan kafir.

"...Lalu merela irrykar dnn bnpaling; dan Allah tidnk

memerlulnn ftnn eln). AIkh Mahakny a lngi Mala Ter -

puj i. " (atltaghaabun: 6)

Allah sama sekali tidak membuhrhkan iman dan

ketaatan mereka. Allah sama sekali tidak membu-

tuhkan apa-apa dari mereka dan tidak pula dari
orang- orangyang selain mereka. Dan, Allah sekali-

kali tidak membutuhkan apa-apa.

Itulah berita orang{rang yang terdahulu dari
orang-orang kafr yang telah mendapatkan hukum-
an atas kekufuran mereka. Inilah yang menyebab
kan mereka harus menerima hukuman dan meng-

hadapi azablandi akhirat Oleh karena itu, bagai

mana mungkin ada lagi orang{rang yang datang
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kemudian dan baru, lalu berani mendustakan rasul
dan penjelasan dari Allah? Apakah mereka me-
nerima hukuman yang serupa dengan hukuman
mereka?

Kepastian 
""" ^"O"rgLta"Bagian yang ketiga merupakan sisa dari bahasan

yang terdapat dalam bagian kedua. Ia menceritakan
tentang pendustaan orang-orang kafir kepada hari
kebangkitan. Jelas sekali bahwa orangorang kafir itu
adalah orangorang musyrikyang diarahkan dakwah
kepada mereka oleh Rasulullah pada saat itu.

Di dalam bagran ketiga ini terdapat pengarahan
kepada Rasulullah agar menekankan tentang per-
kara kebangkitan dengan penekanan yang tegas
dan kuat. Di sana juga terdapat gambaran tentang
fenomena kejadian dan peristiwa di hari Kiamat,
tentang akibat yang menimpa orang-orang yang
mendustakannya dan orang-orangyang membenar-
kannya. Juga ada seruan kepada mereka agar ber-
iman dan taat serta mengembalikan segala sesuatu
yang terjadi dalam kehidupan mereka kepadaAllah
semata-mata,

yang telah kamu kerlaknn.' Yang demikian itu adalah
mudah bagi Allah. Makn, berimanlah kamu kepada
Alkh dan Rasul- Ny a sntn kep ada cah.ay a (Al- Qti an)
yang telah Kami turunkan. Alkh Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan. (Ingatlah) hari (yang di
waktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada hari
pengumpulan (untulgdihisab), itulah hari (waktu itu)
ditamp akkan ke s alahan- lus alnhan. Barangsiap a y ang
beriman lupada Allah dan mengerjakan amal saleh,

nismy a All"ah akan mengh.apus lesaltthnn- fusalnhnnny a
dnn memasukkannya lu dalnm surga yangmmgalir di
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dal.amnya
s e lam a - lamany a. Itu la h ke b eruntungan y ang b e s ar.
Dan, orang-orang yang knfr dan mendustakan ayat-
ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka,
mnelw leknl di dakmnya. Dan, itulnh seburuk-buruk
tempat kembali. Tidak ada suatu musibah pun yang
menimpa seseorang lucuali dzngan izin Alkh. Barang-
siapa yang beriman lupada Allah, niscaya Dia aknn
memberi petunluk lepada hattnya. All"ah Mahn Mmge
tahui segaln sesuatu. Dan, taatlnh kepada Allnh dan
taatlah kepada R.asul. Jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya keuajiban Rnsul Kami hanyalah me-
ny ampaiknn (amanat Allnh) dengan terang. (Diakh)
All"ah, ttdak ada Tilhan (yangberhttk disembah) sekiln
Di.a. Dan, lundaklnh zrang-zrang mukmin butawaknl
kepada Ailnh saja." (atlaghaabun: 7-l3)

Sejak awal Al-Qur'an menyebutkan bahwa per-
nyataan orang-orang kafi r tentang kemustahilan
adanya peristiwa kqbangkitan merupakan khayalan
dan praduga yang dibuat-buat. Sehingga, Al-Qur'an
memutuskan bahwa hal itu merupakan dusta dan
kebohongan sejak awal ketika menceritakan tentang
itu.

Kemudian Al-Qur'an mengarahkan Rasulullah
unhrk menekankan tentang perkara kebangkitan
dengan setegastegasnya, yaitu dengan bersumpah
atas namaTuhannya. Tidak ada penegasan apa-apa
setelah sumpah Rasulullah dengan nama Tuhannya
itu;

"...Katnlunkth, 'Tid"ak demikinn, fumi Tilhnnku, berutr-
benar knmu aknn dibangkitkan. Kemudian aknn di-
buinknn lupadamu apa yang telah knmu kajakan.... "'

Jadi, tidak ada satu pun yang tertinggal dan di-
remehkan begitu saja dari segala perbuatan. Allah
lebih tahu daripada manusia tentang amal mereka,
hingga Dia memberitakannya kepada mereka nanti
di hari Kiamat.

". . . Yang demikian itu adalah mudah bagi Allnh." (at-
Taghaabun:7)

#A;*ipr$Wj.J j:66t\iia:3&)

#fi C;1*-sg,i*L i; - *# *
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,3i,91<t"t:iW-:q6'iu)\;6
tiJ. oe tCU * lAi e';V t r\>
,{} 6,fr5' ,i:E );q'\L,i;r' 4i et ,Jy-

1{;-,F"i'f;tN-VAr6SStry
' j^$ y;\i'tr t:,i $ ryi Ur a-;, &69

g,('j.;ir\JU;4;lig'
"Orang-mangyang knfr mengatnknn bahwa mnelca se-

knli-knli tidnk aknn dibangkitknn. Kankanlnh, 'Tidak
fumikinn, demi Tilhnnku, benar-benar kamu akan di-
bangkitlan, lrzmudinn aknn dibdnlnn kzp adamu ap a
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Allah Maha Mengetahui atas apa-apa yang ada

di langit dan di bumi. Dia Maha Mengetahui tentang

segala yang tersembunyi dan yang terang. Dia Maha

Mengetahui atas apa yang ada di dalam hati. Dia
Mahakuasa atas segala sesuafu, sebagaimana yang

telah disebutkan di awal surah sebagai pengantar

dari penetapan ini.
Dalam nuansa penekanan yang tegas ini, Al-

Qur'an mengajak manusia untuk beriman kepada

Allah, rasul-Nya, dan cahaya yang turun bersama
rasul-Nya, yaitu Al-Qur'an. Cahaya itu juga adalah

agama yang diberitakan dalam Al-Qur'an dan ia pada

hakikatnya adalah cahaya karena datang dari sisi

Allah Dan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ia

adalah cahayadalam jejak-jejaknya di mana ia me
nyrnari hati sehingga dengan sendirinya menjadi
tercerahkan dan ia pun dapat melihat hakikat yang

tersembunyi dalam dirinya sendiri.
Setelah seruan untuk beriman ditujukan kepada

mereka, ada komentar tambahan yang menyadar-
kan mereka bahwa sesungguhnya mereka selalu

tembus pandang di mata Allah dan tidak ada perkara
yang tersembunyi sedikitpun dari Allah tentang
mereka.

'Maka, berimanlnh knmu kepadn Allah dan Rasul.

Nya serta lupadn calnya (Al-Qi an) yang telnh Kami
turunkan. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
furj akan." (at{bghaabun: 8)

Setelah seruan ini, redaksi Al-Qur'an kembali ke
pada penyempurnaan gambaran peristiwa hari ke
bangkitan, yang telah ditegaskan dengan penegas-

an yang kuat,

"(ngatlah) h.ari (yang di wakru itu) Allnh mengumpul-

knn knmu padn hnri pmgumpuLan (untuk dihisab), itu-

y:,y* (waktu itu) dinmpaklmn lesalnltan-lusalnhnn

Hari itu disebut hari pengumpulan karena semua
makhluk dari segala generasi dibangkitkan pada

saat itu, sebagaimana ia juga dihadiri oleh seluruh
malaikat yang tidak diketahui jumlahnya secara
pasti melainkan hanya oleh Allah. Namun, untuk
mendekatkan ke dalam gambaran kita, sebaiknya
kita simak hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar
r.a. bahwa Rasulullah bersabda,

"S esungguhny a aku melihnt ap a y ang tid.ak lmlian lihnt,

dnn aku mmdmgar apa y ang tidak dapat knli.an dmgar.

Langtt bergetar, dan ia berhak untuk bergetar. Tidak

adn satu pun tempat seluas empat jari rulninlan di sann

pasti ad.a seorang makilknt yang meletaklmn keningnya

bersuj ud kepadn Alkh. Demi Allah, seandainya knlian

mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian sedi'

kit ternwa d.an banyak mmnngis, dan pasti knlian tidak

akttn bersenang senang dengan istri-istri knlian di atas

kasur, danpastilah knlian keluar menuiu dataran-da-
taran yang tinggi, untuk memohon perlindungan lupadn

Alkh. Dan, sesur4gguhnya aku lebih senang menjadi
batang pohon yang ditebang." (HR Til:nidzi)

Tidak ada satu pun tempat di langit seluas empat
jari melainkan di sana pasti ada seorang malaikat,
padahal langit itu luar biasa luasnya. Tidak ada se
orang manusia pun yang mengetahui tentang batas-

batasnya. Bayangkan matahari yang demikian be-

sarnya saja di langit tampak seperti debu yang be
terbangan di udara. Apakah hal ini dapat mendekat-
kan ke dalam pandangan manusia tentang jumlah

malaikat? Sesungguhnya malaikat itu hanyalah se
bagian dari makhlukyang dikumpulkan di Padang
Mahsyar di Hari Perhimpunan itu.

Dalam gambaran kejadian di Hari Perhimpunan,
terdapat peristiwa penampakan kesalahan-kesalah-

an dan kerugian. Yaitu, gambaran tentang kejadian
yang terjadi di mana oftrng{rang yang beriman men-

dapatkan kenikmatan dan keberuntungan meraih
surgaJannatun Naim. Juga gambaran mengenai
halangan terhadap orangorang kafir dari kenikmat-
an apa pun, kemudian tempat akhir mereka adalah
nerakaJahannam. Gambaran itu merupakan gam-

baran tentang dua nasib yang sangat berbeda. Se-

olah-olah di sa+a ada perlombaan meraih keber-
untungan dan kemenangan dalam segala sesuatu;

dan setiap orang harus mengalahkan saingannya
dalam meraihnya.

Kemudian yang menang adalah orang-orang
yang beriman dan yang kalah adalah orang-orang
kafir. Jadi, kerugian itu adalah sesuai dengan gam-

baran yang bergerak dan tergambar dalam pen-
jelasan yang ditafsirkan oleh ayat sesudahnya,

".. .Barangsiapa yang beriman kpada Alkh dan me-

ngerjaknn amal saleh, niscaya Allnh akan menglnpus

lcesalnhnn-lusalnhnnnya dnn memosukknnnya le dnlnm

surga yang mmgalir di bawahnya sungai-sungai, mereka

luknl di dnkmny a selnmn-lnrnnnla. Itulnh luberuntung-

an lang besar. Dan, zrang-zrang yang kafr dan men-

dustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-
penghuni neraka, merekn lsknl di dakmnya. Dan, itu.
lah seburuk-buruk tempat lembalL " (atlaghaabun:
e-ro)

Sebelum Allah menyempurnakan seruan-Nya
kepada manusia unfuk beriman, Dia menetapkan
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salah satu kaidah dari kaidah-kaidah tentang pan-
dangan iman dalam masalah takdir. Juga dalam jejak
dan pengaruh iman kepada Allah dalam memberi-
kan hidayah kepada hati,

"Tidnk adn suatu musibah pun yang mmimpa seseorang

lucuali dengan izin Allah. Barangsiapa yang beriman
lcepadnAllnh, niscaya Dia aknnmemberi petunjuk ke-
pana hntirya. Allnh Mahn Mmgetahui segala sesuatu."
(at-Taghaabun: 11)

Penyebutan tentang hakikatini di sini, pertalian
dan kaitannya hanyalah sekadar penjelasan tentang
pemaparan hakikat iman yang diimbau dan diseru-
kan dalam bagian paragraf surah ini. Ia merupakan
hakikat iman yang mengembalikan segala sesuatu-
nya kepada Allah dan berkeyakinan bahwa segala
yang menimpa seseorang yang berupa kebaikan
ataupun keburukan adalah terjadi dengan izin Allah
Ia merupakan hakikaq di mana iman tidak akan ada
dan sempurna bila tidak bersamanya.

Hakikat ini merupakan asas dari segala perasaan
keimanan ketika menghadapi kehidupan dengan
segala kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwanya,
baik dan buruknya. Sebagaimana bisa jadi pula di
sana terdapat kaitan dan hubungan yang erat deng-
an kejadian yang sedang terjadi pada saat surah ini
turun, atauayat-ayatdari surah ini furun, di antara
kejadian-kejadian yang terjadi antara orang-orang
yang beriman dan orang-orang musyrik.

Dalam hadits yang disepakati kesahihannya oleh
Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah
bersabda, "Sungguh rnennkjubkan bagi seorang muk-
min! Tidnk adn satu pun takdir Allah tmtang sesuatu

melainlmn sel"alu baik baginya. Bila dia ditimpa oleh
suatu kernudlnratnn, dia pun busabar dan perlara ter-
sebut baik baginya. Dan, bik dia dinnugerahlan suatu
kzsmnngan, dia pun bnsyulatr dnn pnlmra tersebut baik
puk baginya. Dan, pnknra itu tidnk dipnuntuklan lce-

pada seseorang pun melainkan hnnya bagi seorang
mukmin."

"...Barangsiapa y ang berim"an kzpadn Alkla niscaya Din
almn memberi petunjuk lwpada hatinya. Allnh Maln
Mengetahui segaln sesuatu. " (at{h,ghaabun: 11)

Sebagian ulama salaf terdahulu menafsirkan
bahwa iman di ayat ini adalah iman kepada takdir
Allah dan penyerahan diri secara total kepada-Nya
ketika musibah menimpa. Pendapat Ibnu Abbas
menyatakan bahwa maksudnya adalah Allah mem-
berikan hidayah yang muflak kepada hatinya, mem-
bukanya untuk menyingkap hakikat'laduni' yang
tersembunyi, serta menghubungkannya dengan

segala sumber dari segala sesuatu dan segala keja-
dian. Sehingga, dia dapatmelihatnyabahwa di sana
penciptaannya dan puncaknya. Oleh karena itu, dia
pun menjadi tenang, stabil, dan damai.

Kemudian dia mengetahuinya dengan suatu pe
ngetahuan yang menghubungkannya kepada kai-
dah umum dan univgrsal. Sehingga, dia tidak mem-
butuhkan lagi penglihatan dan pandangan yang ber-
sifatparsialyang biasanya sering salah dan terbatas.

Oleh karena ifu, komentaryang datang setelah-
nya adalah, ".. Allnh Maln Mmgetnhui wgaln snuaht. "

Jadi, petunjuk itu merupakan hidayah kepada se
dikit dari ilmu Allah yang dianugerahkan kepada
orangyang diberikan petunjuk oleh diri-Nya, ketika
imannya benar-benar jujur dan sah. Sehingga, dia
pun berhak mendapatkan anugerah Allah berupa
lenyapnya tirai dan tersingkapnya rahasia-rahasia
...dengan batasan tertentu....

Seruan terhadap merekauntuk beriman diikuti
dengan seruan kepada mereka agar taatkepada
Allah dan taat kepada rasul-Nya.

"Dan, tantlnh lepada Allnh dan tnatl"ah kepada Rasul.

Jilca kamu bnpa:hng maka sesungguhnya kewajiban
Rnsul Kami hnny alah mml ampaikan (amannt Allnh)
dengan tnang." (at-Taghaabun: 12)

Sebelumnya telah dipaparkan kepada mereka
tentang hukuman atas orang{rang yang berpaling
sebelum mereka. Dan, di sini Allah menetapkan
bahwa rasul hanyalah sekadar penyampai. Apabila
Rasulullah telah menyampaikan, maka beliau pun
telah menunaikan amanat, menyelesaikan kewajib
an, serta membangun hujiah dan alasan. Yang ter-
sisa hanyalah penantian terhadap hukuman yang
menimpa mereka karena kemaksiatan dan keber-
palingan mereka, di mana mereka telah diperingat-
kan sebelumnya.

Kemudian bagian ini ditutup dengan penetapan
tentang hakikat keesaan Allah yang telah mereka
ingkari dan dustakan. Dia pun menetapkan tentang
urusan orang-orang yang beriman kepada Allah
dalam bermuamalah dengan-Nya,

'@ial^ah) Allnh, tidnk odn Tulun (yang brhnk disem-
bah) sel"ain Dia. Dan, hnnaHnh nrang- zrang mukmin
bntawakal kepada Allnh saj a. " (at{bghaabun: 13)

Hakikat tauhid merupakan asas dan dasar dari
segala pandangan iman. Dan, hal itu menentukan
bahwa segala bentuk tawakal harus ditujukan ha-
nya kepada diri-Nya semata-mata. Inilah salah satu
pengaruh dari pandangan iman yang ada di dalam
hati.
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Dengan ayat tiga belas ini, redaksi surah ini me-

nyeru ke dalam komunitas orang{rang yang ber-

iman. Ia merupakan penghubung antara ayat-ayat

sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya dalam surah

ini.

Fihah Keluarga dan Harta Benda
Padabagian akhir, redaksi surah mengarahkan

seruannya kepada orangorang yang beriman unhrk
mengingatkan mereka tentang fitnah istri-iski, anak-

anak, dan harta benda. Ia mengajak mereka untuk
bertakwa kepada Allah, mendengarkan, menaati,
dan berinfak. Sebagaimana ia pun memperingatkan
mereka dari sikap bakhil dalam jiwajiwa mereka.

Allah menjanjikan kepada mereka bila mampu me
ngatasinya bahwa bagi mereka adalah rezeki yang

berlipat ganda, ampunan, dan kemenangan. Akhir-
nya, mereka diingatkan tentang ilmu Allah bagi
sesuatu yang nyata dan yang gaib, kekuasaan-Nya
dan kebesaran-Nya bersama dengan hikmah-Nya
dan kemuliaan-Nya,

63;"?)$('&,tXui\-Y;\;.u$iqv'
\fuT)"\;3^Jw"r)"1i.{6"Hi
Ks;r,5jiicy$ry3;-'K,+9
,ffi6i{w6tL-y;Ai1-:K6:,:3_

;5:'-r.-r,t*r4fu\H6'r;tifrf ;
v|j.oLt'o.u;,if3at;!"-*;;'&"j.
3Kf1;6{J}F;tJfi {f_(G6jir
t:s"ro;\;+t54\Lct l+

"Hai orang- orang y ang b erimnn, sesunguhnya di antnra

istri-istrimu dnn anak-an akmu ad.a y ang mmia.di mu-
suh bagimu, mnla ber hnti- hattlnh lamu tnlwdap mne -

lrn.Jilil kamu memaafknn dan tidnk memnrahi serta

mmgampuni (mnela), mala sesungguhrrya Alkh Mahn

Pengampun lagi Mahn Penlolang. Sesungguhrtya har-

tamu dan arutk-anakmu hanyalah cobaan (bagtmu);

di sisi Allnhlnh pahnla yang buar. Mala, bntafu:alah
knmu kepad"a Allah menurut kesanggupanmu dnn dt-
ngarlah serta taatlah; dnn nafkahlanlnh nafknh yang

baik untuk dirimu. Barangsiapa yang dipelihnra dari
lukikiran dirinya, mnlu msrelfi itulnh orang-orangyang

beruntung.Jika knmu meminjamknn kepada Alkh pin-
j aman yang baik, niscaya Alkth melipatgandaknn (F*'
baLtuanny a) lupadamu dan mmgampuni knmu. Allnh
Mahn Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Yang Me-

ngetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Mahnper knsa

lngi Mahabij alesana." (at-Taghaabun: 14- 18)

Telah disebud<an dari Ibnu Abbas r.a. tentang
ayat pertama dari himpunan ayat-ayat ini, bahwa ia

ditanya oleh seseorang, dan ia menjawab, "Sesung-

guhnya mereka adalah orang-orang yang berislam
di Mekah. Kemudian mereka hendak menghadap

kepada Rasulullah dan mendatanginya, namun istri-

istri dan anak-anak mereka menghalangi dan tidak
membiarkan mereka pergi. Setelah mereka menda-

tangi Rasulullah dan melihat orang{rang telah di-

berikan pemahaman dalam agzuna, maka orang-
orang itu pun hendak memberikan hukuman kepa-

da mereka. Lalu Allah menurunkan ayat 14 surah

ath-Taghaab un,'Hai zrang- zrang y ang b er iman,

sesungguhnya di antara istri-istrimu dnn annk-anakmu

ada yang mrnjadi mrcuh bagimu, m.alw bnltati-hntihh
kamu tnhadap mereka.Jika kamu memaaJkan dan

tidak memarahi serta mengampuni (merekn), maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi
dengan sanadnya yang lain, dan dia berkata, "Hadits

ini hasan dan sahih." Demikian pula yang dikatakan

oleh Ikrimah pembantu dan maula Ibnu Abbas.
Tbtapi, nash,Al-Qur'an ini lebih umum dan lebih

meliputi daripada kasus yang parsial itu, dan ia lebih
jauh jangkauannya dan lebih panjanc lingkupnya.
Peringatan tentang f,trrah istri-istri dan anak-anak ini
seperti peringatan yang terdapat dalam ayat setelah-

nya yang diperingatkan tentang fitnah harta benda
dan anak-anak sekaligus,

"S esunguhny a hnr tamu dan anak- anakmu hany alnh
cobaan (bagimu); di sisi Alkhkh pahal"a yang besar."

(at{bghaabun: 15)

Di sana juga terdapat peringatan bahwa di antara

istri-istri dan anak-anak ada yang menjadi musuh.
Sesungguhnya hal ini mengisyaratkan tentang haki-
kat yang mendalam tentang kehidupan manusia,

dan menyenfuh hubungan-hubungan yang saling

terkait secara terperinci dalam susunan struktur
nurani dan sekaligus dalam kerumitan-kerumitari
permasalahan hidup. Maka, bisa jadi isti-istri dan
anak-anak menjadi faktor-fuktor yang menyibukkan
dan melalaikan seseorang dari berzik'tr kepada
Allah. Hal ini sebagaimana mereka juga dapat men-
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jadi faktor-faktor yang mendorong seseorang
unhrk bertindak curang dan tidak memenuhi beban-
beban iman, karena menghindarkan diri dari ke-
sibukan-kesibukan yang melelahkan dan meliputi
mereka.

Seandainya seorang mukmin benar-benar me
ngemban kewajibannya, maka dia pasti menemukan
segala sesuatu yang diraih oleh seorangmujahid di
jalan Allah! Seorang mujahid di jalan Allah pasti
harus menghadapi segala kemungkinan kerugian
duniawi dalam banyak hal dan dia harus meng-
orbankan banyak hal. Dia dan keluarganya juga akan
menghadapi ujian dan ancaman. Kadangkala dia
bisa bertahan terhadap siksaan dan ujian atas diri-
nya sendiri. Namun, dia tidak kuat bertahan bila
siksaan dan ujian itu tertimpa kepada ishi dan anak-
anaknya. Sehingga, dia pun menjadi bakhil dan
penakut karena ingin memenuhi segala kebutuhan
mereka; baik yang berupa keamanan, kestabilan,
kenikmatan, maupun harta benda.

Dengan demikian, merekapun menjadi musuh
baginya, karena mereka telah menghalanginya dari
berbuat kebajikan dan merintanginya dari meraih
dan merealisasikan tujuan keberadaan hidupnya
yang paling tinggi. Sebagaimana istri-isti dan anak-
anak sering menghalangi jalannya dan melarang-
nya dari menunaikan kewajibannya karena ingin
menghindarkan diri dari segala konsekuensinya
dan atau karena mereka tidak mengikuti jalan yang
ditempuhnya. I-alu, dia tidak bisa membebaskan
dirinya dari mereka dan memurnikan dirinya hanya
untukAllah.

Semua ifu merupakan bentuk-bentuk dari per-
musuhan dengan berbagai tingkatannya. Semua itu
biasa terjadi dalam kehidupan seorang mukmin
dari waktu ke wakhr.

Oleh karena itu, kondisi yang runyam dan ber-
benturan ini, membutuhkan peringatan dari Allah
unfuk membangkitkan kesadaran dalam hati orang-
orang yang beriman. Juga peringatan agar berhati-
hati dari pengaruh buruk perasaan-perasaan demi-
kian dan tekanan dari pengaruh-pengaruh itu.

Kemudian Allah mengulang kembali peringatan
tentang fitnah harta benda dan anak-anak ini dalam
berbagai benhrk. Dan, kata 'fitnah' itu sendiri me
ngandung dua makna.

Putamn" sesungguhnyaAllah menguji kalian de-

ngan fibrah harta benda dan anak-anak unfuk me
nempa kalian, maka hendaklah kalian berhati-hati
dengan harta benda dan anak-anak ifu. Dan, ingat
dan sadarlah selalu sehingga kalian lulus dalam ujian

ini. Kemudian murnikan, ikhlaskan, dan bersihkan-
Iah diri kalian hanya untukAllah semata-mata. Hal
ini hampir mirip dengan seorang pandai emas yang
menempa emasnya sehingga menjadi murni dan
bersih dari segala kotoran dan campuran lain.

Kedua,sesungguhnya harta benda dan anak-anak
ini merupakan fitnahgodaan bagi kalian yang dapat
menjerumuskan kalian kepada penyimpangan dan
maksiat. Maka, berhati-hatilah terhadap fitnah go
daan ini, jangan sampai menjerumuskankalian dan
menjauhkan diri kalian dari Allah

Kedua makna itu adalah saling berdekatan.
Diriwayatkan dari ImamAhmad sebuah hadits

dengan sanadnya dariAbdullah bin Buraidah bahwa
ia mendengar ayatrnya (Buraidah) berkata, "Rasu-
lullah sedang berkhotbah, kemudian datanglah
Hasan dan Husein r.a. yang keduanya memakai
pakaian berwarna merah. Mereka berdua berjalan
dan sering tergelincir jatuh. Maka, Rasulullah pun
turun dari mimbar kemudian membopong kedua-
nya dan meletakkan keduanya di hadapannya. lalu
Rasulullah bersabda, 'Mahabenar Allnh dan rasul-
Nya, sesungguhnya hnrta benda dan anak-anak knlian
adalah fitnah. Aku melihat kepada dua balita ini,
mereka berdua berjalan dan sering tergelincir jatuh,
mnlm aku pun tidak sabar untuk memutusknn khutbah-
ku dan mengangknt ktduanya."'

Hadits ini diriwayatkan olehAshabus Sunan dari
hadits IbnuWaqid. Itulah Rasulullah dan itulah dua
putra dari puteri beliau, Fathimah. Jadi, sesungguh-
nya perkara ini sangat berbahaya. Maka, sesung-
guhnya peringatan dan ancaman dalam perkara ini
menjadi sangat penting, yang telah ditentukan oleh
Pencipta hati manusia, dan meletakkan perasazrn-
perasaan di dalamnya, agar dapat merintanginya dari
pelanggaran dan berlebihlebihan. Beliau sangat
menyadari bahwa ikatan-ikatan kasih sayang bisa
menjerumuskannya seperti yang dilakukan oleh
musuh-musuhnya, dan bisa mengelabuinya ke dalam
perangkapperangkap seperti perangkapperangkap
musuh.

Oleh karena itu, hati orang-orangyang beriman
ditunjukkan kepada sesuatu yang lebih mulia di sisi
Allah. Hal ini setelah ada peringatan terhadap fihrah
harta benda dan anak-anak itu, Juga setelah ada
seruan agarberhati-hati terhadap permusuhan yang
tersebar dalam pribadi anak-anak dan istri-istri, ka-
rena itu semua adalah fibrah sedangkan di sisi Allah
terdapat pahala yang besar.
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Setelah itu Allah membisikkan kepada orang-

orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah
dalam batasan kemampuan dan kekuatan. Juga agar

mendengar dan taat kepada-Nya,

'Maka, bertahtalnh knmu kepada Allah menurut lce-

sanggup anmu dan dengarlah s erta taatlah,. . . . "

Dalam batasan ini, ".. .Menurut lesangupanmu
... ", tampak sekali kelembutan dan kasih sayang

Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Juga tampak
ilmu-Nya tentang kadar kemampuan mereka dalam

bertalcwa dan menaati-Nya. Dalam hadits Rasulullah

bersabda, 'Apabikt aku menyuruh knlian mel'akuktn

sesrntu, makn kerjaknnlah sesuai dengan lumnmpuan-

mu. Dan, apabila akumelnrangknlian terhndnp sesuatu,

maka jauhilah perknra itu."
Jadi, ketaatan dalam suatu perintah tidak ada ba-

tasannya. Karena itu, Allah menerima ketaatan itu
sesuai dengan kemampuan. Sedangkan, dalam per-

kara larangan, maka di sana tidak dispensasi. Kare-

na ifu, larangan tersebut harus dijauhi dengzrn sem-
purna tanpa pengecualian sedikitpun.

Allah menyerukan mereka agar berinfak,

"...Dan nafknhkanlah naJkah yang baik untuk diri-
mu...."

Jadi, orangorangyang beriman itu berinfak unhrk

diri mereka sendiri. Allah menyuruh mereka agar
berinfak segala kebaikan untuk diri mereka. Allah
menjadikan harta benda yang mereka infakkan se-

olaholah harta benda yang mereka infakkan bagi
keluarga mereka sendiri, dan Dia menjanjikan bagi
mereka kebaikan ketika melaksanakannya.

Allah menyadarkan mereka bahwa sifat bakhil
dalam diri sendiri adalah ujianyang selalu menyer-
tainya. Maka, berbahagialah bagi orang-orang yang

mampu melepaskan dirinya darinya. Orang yang
mampu menjaga dirinya dari sifat itu telah men-

dapatkan keutamaan dan karunia dari Allah,

". . . Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,

makn mtrekn itu,lah orang-orang yang beruntung. " (at
Thghaabun: 16)

Allah terus merangsang orang-orang yang ber-

iman untuk mengeluarkan dan menyenangkan diri
mereka agar berinfak, sehingga sampai menyebut-
kan bahwa inJak mereka merupakan pinjaman bagi

Allah. Dan, siapa yang tidak beruntung bila memin-
jamkan sesuatu kepada tuannya, yaitu Allah? Dia

(Allah) pasti mengambil pinjaman itu kemudian me
lipatgandakannya dan mengampuninya. Allah pasti

berterima kasih kepada peminjam dan merahmati-
nya dengan kasih sayang dan kelembutan bila dia

kurang dan tidak sempurna dalambersyrkur kepa-

da-Nya.

'Jikn knmu memirljamknn lupaln Alkh suatu pinjam-
an yang baik, niscay a Alkth melipatgandaknn (pemba-

lasannya) lupadamu dan mengampuni kamu. Alltth
Mahn Pembaku .i asa lngi Mafui Peny antun." (at-Ta-

ghaabun: 17)

Bertambah-tambahlah berkah dari Allah. Dia
adalah Maha Pemurah, alangkah pemurah dan
dermawannya Allah; dan alangkah agung dan

mulianya Allah! Dia menciptakan para hamba ke
mudian memberikan rezeki kepada mereka. Ke-

mudian Dia memohon kelebihan dari kebutuhan
para hamba-Nya yang telah dianugerahkan-Nya
dalam bentuk pinjaman,lalu pinjaman itu dibalas
dengan berlipat ganda. Kemudian Allah pasti ber-

terima kasih kepada hamba-Nya yang telah Dia
ciptakan dan Dia berikan segala anugerah. Dan, Dia
pasti merahmatinya dengan kasih sayang dan ke-

lembutan bila dia kurang dan tidak sempurna dalam

bersyukur kepada-Nya. Alangkah mulianya dan

dermawannya Engkau Ya Allahl
Sesunggrrhnya Allah mengajarkan kepada kita

dengan sifat-sifat-Nya bagaimana kita merangkak
naik. Dia memuliakan diri kita dengan segala ke-

kurangan dan kelemahan kita. Dia mengajarkan
kita agar kita selalu berusaha meningkatkan diri ke

derajatyang lebih tinggi untuk bercermin kepada-

Nya, dan agar kita berusaha untuk meneladani-Nya
dalam batas-batas kemampuan kita dan tabiat kita
yang kecil.

Allah telah meniupkan ruh-Nya kepada manusia.

Sehingga, menjadikannya selalu rindu dan tertarik
mewujudkan keteladanan yang sempurna dan ter-

tinggi yang mampu dia usahakan dalam batas-batas

kemampuannya dan tabiabrya. Oleh karena itu,
ufuk-ufuk yang tertinggi selalu terbuka agar manusia

mencapai kesempurnaan, dan mengusahakan agar

selalu naik tingkat demi tingkat hingga menjumpai
Allah dengan kecintaan-Nya dan keridhaan-Nya.

Penelusuran ini diakhiri setelah sentuhan yang

menakjubkan itu, dengan sifat Allah yang mengeta-

hui dan mengawasi segala yang ada dalam hati.
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"Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata.Yang
Mahnp e r lus a lagi Mahnb ij a l<s ana. " (at-Taghaabun :

l8)

Jadi, setiap sesuatu pasti tersingkap dalam ilrnu-
Nya, tunduk kepada kekuasaan-Nya, dan terorgani-
sir dengan hikmah-Nya. Semuanya bertujuan agar
manusia hidup sambil merasakan dan menyadari

bahwa mataAllah selalu melihatnya dan mengawasi-
nya. Demikian pula kekuasaan-Nya menguasai
mereka. Kebijakan-Nya mengatur dan mengelola
segala urusan mereka baikyang lahiriah maupun
yang batiniah. Dan, pandangan bila tertanam kokoh
dalam hati, cukuplah sebagai jaminan bagi hati agar
bertahwa kepada A!ah, memurnikan dirinya bagi.
Nya, dan menyambut segala seruan-Nya. ]
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"Hai nabi apabila kamu menceraikan istri-
istrimra maka henda^klah kamu ceraikan me-
reka pada wakhr mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (y"ng wajar) dan hitunglah waktu
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Ttrhanmu.Janganlah kamu keluarkan mereka
dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) kelua"r kecuali kalau mereka me-
ngerja"kan perbuatan keji yang terang. Itulah
hukum-hukum Allah. Barangsiapa yang
melanggar hulicrm-hukum Allah, mala sesung-
guhnya dia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu
suatu hal yang baru. (l) Apabila mereka telah
mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
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mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan baik dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi yang adil di anta:ra kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran
dengan itu orang yang beriman kepada Allah
dan hari akhiral Barang:siapa yang bertakwa
kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan
baginya jalan keluar. (2) Dan, memberinya
rezeki dari arah yang tiada disangkasangka-
nya. Barangsiapa yang bertawakal kepada
Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melak-
sanakan urusan (y""S dikehendaki)-Nya. Se-
sungguhnya Allah telah mengadakan keten-
tuan bagi tiap-tiap sesuatu. (3) Dan, wanita-
wanita yang tidak haid lagi (monopause) di
antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu
(tentang masa iddahnya), maka iddah mereka
adalah tiga bulan, dan begitu h"lt) wanita-
wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita
yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya.
Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan
dalam urusannya. (4) Itulah perintah Allah
yang diturunkan-Nya kepada kamu. Barang-
siapa yang bertakwa kepada AIla}, niscaya Dia
akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan
akan melipatgandakan pahala baginya. (5)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana
kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka unhrk menyempitkan (hati) mereka.
Dan, jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka na^fl<ahnya hingga mereka bersalin.
Kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di
antara kamu (segala sesuahr), dengan baikJika
kamu menemui kesulitan, maka wanita lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (6)

Hendaklah orang yang mampu memberi
na^fkah menurut kemampuannya. Dan, orang
yang disempitkan rezekinya hendaklah mem-
beri nafl<ah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban
kepada seseorang melainkan (sekadar) apa
yang Allah berikan kepadauya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah ke-

sempitan. (7) Dan berapalah banyaknya
(penduduk) negeri yang mendurhakai perintah
Thhan mereka dan rasul-rasd-Nyu, makaKami
hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang
keras, dan Kami azab mereka dengan azab
yang mengerikan. (8) Maka, mereka merasa-
kan akibatyangburuk dari perbuatannyan dan
adalah akibat perbuatan mereka kerugian
yang besar. (9) Allah menyediakan bagi mereka
azab yang keras, maka bertakwalah kepada
Allah hai orang-onrng yang mempunyai akal,
(yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguh-
nya Allah telah menurunkan peringatan
kepadamu, (10) (dan mengutus) seor:rng Rasul
yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah
yang menerangkan (bermacam-macam
hukum) supaya Dia mengeluarkan or:urg-orang
yang beriman dan mengerjakan amal-amal
saleh dari kegelapan kepada cahaya. Barang-
siapa beriman kepada Atlah dan mengerjakan
amal yang saleh, niscayaAllah akan memasuk-
kannya ke dalam surga-surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya
Atlah memberikan rezeki yang baik kepada-
nya. (11) Allahlah yang menciptakan tujuh
langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah
berlaku padanya, agar kamu mengetahui
bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu,
dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-
benar meliputi segala sesuatu."(12)

Pengantar
Ini adalah surah ath-Thd*q, di mana Allah

menjelaskan tentang beberapa hukum talak. Dan,
di sini Dia menjelaskan beberapa perincian tentang
talak yang tidak Dia jelaskan dalam surah lain (yaitu

surah al-Baqarah), yang mengandung juga bebe-
rapa hukum talak. Allah menetapkan dalam surah
al-Baqarah beberapa kondisi yang berbeda-beda
tentang talak yang termasuk urusan keluarga.
Surah ath:Thalaaq ini mengandung penjelasan
waktu yang dimungkinkan terjadinya perceraian
yang disahkan dan diterima oleh Allah serta ber-
jalan sesuai dengan hukum-hukum-Nya,

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu,
maka hendaklah knmu ceraikan merekn pada waktu
mer e kn dnp at (menghndnp I ) ;ddnhny a (y ang w aj ar ) .. . . "

Kemudian penjelasan tentang hak dan kewajiban
istri yang diceraikan untuk menetap di dalam
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rumahnya (yaitu rumah suami yang menceraikan-
nya) selama masa iddah. Istri itu tidak boleh di-
keluarkan dan diapun tidakboleh keluarkecuali dia

melakukan perbuatan keji yang nyata,

"..Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah

merekn dan janganlnh merekn (diizinkan) keluar lv-
cuali knlnu mnekn mengerjakan perbuatan luii yang
terang...." (ath{halaaq: 1)

Kemudian penjelasan tentang hak istri yang di-

ceraikan setelah masa iddah berakhir, baginya
boleh keluar dari rumahnya untuk melakukan se-

suatu yang diinginkannya selama suaminya dalam
masa iddah ihr tidak merujuknya dan memasukkan-
nya kembali ke dalam tanggung jawabnya. Dengan
melakukan itu, suaminya dilarang sekali bermaksud
membahayakannya, menyakitinya, dan menghala-
nginya dari pernikahan baru dengan lelaki lain.
Namun, niat dan maksud dari rujuk kembali itu
haruslah bertujuan mengembalikan kehidupan
rumah tangga di antara keduanya dengan baik,

"Apabiln mnekn telnh mmdeknti akhir iddnhnya, mnkn

rujukilah merekn fungan baik atau lepaskanl"ah muekn

dengan baik-.."

Bersama dengan itu disertai dengan persaksian

atas terjadinya rujuk ataupun perceraian,

"...Dan persalcsiknnlah dengan dua orang saksi yang
adil di antara kamu dan hendaklnh kamu tegakkan

lusalcsian itu karena Alkh...." (ath{halaaq: 2)

Dalam surah al-Baqarah dijelaskan tentang
masa iddah bagi wanita yang diceraikan yang masih
mengalami haid, yaitu tiga quru'yang berarti tiga
masa haid atau tiga masa suci dari haid seperti yang

disebutkan dalam perbedaan fiqih. Dalam surah
ath:Thalaaq, Allah menjelaskan tentang masa iddah
bagi wanita cerai yang monopause dan telah ber-
henti dari haidnya dan bagiwanitakecilyang belum
haid,

'D an w anita-wanita y ang tidak hnid lngi (monopause)

di antara wanitn-wanitamu jikn lamu ragu+agu (tm-
tang masa iddnhnya), makn iddah merekn adakh tiga

bulan, dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak
lmid...."

Setelah itu Allah menjelaskan tentang masa
iddah wanita cerai yang hamil,

"...Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah
mereka itu ialah sampai mereka melahirknn kan-
dungannya.... " (ath-Thala.aq: 4)

Kemudian Allah menjelaskan perincian tentang
tempat tinggal bagi wanita cerai selama masa iddah-

nya dan tentang masalah nafl<ah wanita cerai yang

hamil hingga dia melahirkan,

'"lempatknnlah merekn (para isni) di mana knmu ber -

tempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah

knmu menyusahkln merekn untuk merry empitknn (hnti)

mereka. Danjila merekn (isti-istri yang sudnh dinktk)
itu sednng hnmil, makn berilwnkth kepada mereka rutf
knhny a hingga merekn bersalin.... "

lalu penjelasan tentang hukum menyusui bagi
bayr yang dilahirkan oleh wanita cerai yang hamil
itu setelah dia melahirkannya. Dan, upah bagi sang

ibu atas penyusuannya dalam kesepakatan antara
dia dan ayah bayi tersebutuntukkemaslahatan bayi
mereka berdua atau upah bagi wanita yang me-

nyusuinya bila disusui oleh wanita lain,

"... Kemudian j ilm muekn mmyusuknn (anak-annk)mu

untulvnu, mnkn beriknnlah kepada merekn upahnya,

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala se-

suatu), dengan baik.Jika kamu menemui kesulitan,

makn w anita lnin boleh mmyusuknn (anak itu) untuk-
nya." (athl\alaaq: 6)

Kemudian ada tambahan penjelasan tentang naf-

kah dan upah dalam segala kondisi secara terpe-
rinci, yang ditetapkan sesuai dengan kondisi ke-
mampuan dan keuangan suami,

' Hmdaklah nrang yang mampu memberi nafah me-

nurut fumampubnnya. Dan, orang yang disempitkan

reatkinya hendaklah msmberi nafknh dari h"arta yang

diberikan Allnh kepadanya. Allnh tidak memikulkan

beban lupada seseorang melninknn (selmdar) apa yang

Allah berikan kepadanya. Alkh kelak akan mem-

berikan kelapangan sesudah kesempitan." ("th-
Thalaaq:7)

Demikianlah nash-nash ayat ini berturut-turut
menjelaskan tentang kondisi-kondisi dan efekefek
yang terjadi karenanya disertai dengan hukum-
hukum yang terperinci dan detail. Dan, ia tidak
membiarkan sahr pun unsur keluarga yang tercerai-
berai karena perceraian melainkan ia menente-
ramkannya di tempatnya dan menjelaskan hukum-
hukumnya dengan penuh kelembutan, ketelitian,
dan kejelasan

Manusia Ourri fou*- O- **"*na berada di
hadapan surah ini ketika ia menjelaskan tentang
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hukum-hukum talak dan efek-efek serta pengaruh-
pengaruhnya. Ia benar-benar meliputi, menguasai,
dan menghimpun urusan talak ini dengan sangat
menakjubkan yang terdfui dari anjuran, ancarnan,
dan komentar atas setiap hukumnya.

Selain itu, ia mengaitkan permasalahan ini de-
ngan qadar Allah dalam lapisanJapisan langit dan
lapisan-lapisan bumi, dengan sunnah-sunnah Allah
perihal kehancuran orang{rang yang tersesat dari
perintah-Nya serta perihal solusi dan kelapangan
bagi orangorang yang bertak',rra kepada-Nya. Hal
itu disampaikan dengan anjuran yang terus-me-
nerus kepada perkara yang makruf, anugerah
ampunan, keridhaan, upaya mengutamakan ke-
bajikan, dan sikap tamak terhadap segala kebaikan.

Juga dengan peringatan tentang qadar Allah dalam
penciptaan, rezel<t, kemudahan, dan kesusahan.

Manusia berdecak kagum dan terpesona berada
di hadapan himpunan hakikat-hakikat alam semesta
yang terbesar berkenaan dengan paparan pen-
jelasan tentang talak dengan penuh perhatian dan
penguasaan, sehingga seruan pun difujukan secara
langsung kepada Rasulullah secara pribadi. Itu me
rupakan perintah umum bagi orangorangyang ber-
iman dan hukum umum bagi orangorang yang ber-
islam, sebagai tambahan perhatian dan peringatan
terhadap bahaya yang ada dalam perkara itu.

Perincian hukum-hukum ini Q<ondisi per kon-
disi, situasi per situasi, perintah yang dikuatkan de
ngan ancaman keras dalam setiap hukum agar di-
jaga dengan ketat, bertakwa kepada Allah dalam
pelaksanaannya, merasakan pengawasan Allah da-

lam menerimanya, dan penjelasan panjang lebar
dengan komentar mengenai anjuran dan ancaman)
... merupakan penjelasan yang menyadarkan hati
bahwa sesungguhnya urusan itu adalah hakikat
Islam secara sempurna! Ia merupakan seluruh
ajaran Islam ini! Ia merupakan persoalan yang di.
perincikan ketentuan-ketentuannya oleh kekuasa-
an langit dan langit selalu mengintai dan mengawasi
pelaksanaan hukum-hukumnya!

Di samping itu, ia menjanjikan bagi orang{rang
yang bertakwa balasan yang terbesar dan tertinggi
yang dicitacitakan oleh setiap mukmin. Namun, ia
juga mengancam orang-orang yang menyimpang,
terlambat merespons, dan sengaja membahayakan
pihak lain, dengan ancaman yang paling kejam dan
paling keras yang ditimpakan atas para pelaku mak-
siat. Demikian pula ia menggugah manusia agar
selalu berharap dengan harapan yang menggebu-
gebu untuk meraih kebaikan yang tersimpan di

balik pelaksanaan perintah untuk menjalankan yang
makru{ memberikan maaf, berlaku baik, dan me-
mudahkan pihak lain.

Dalam surah ini, seorang pembaca pasti akan
membaca penggalan-penggalan ayat berikul
"...Bertnkwalnh lepznn Ahh Tuhnnmu... Itulnh hukum-

hukum Alkh. Barartgsiapa yng melanggar hukum-
hukum AIIah, maka sesungguhnya dia telah berbuat

aalim terhadnp dirinya smdiri. Knmu tid,ak mmgetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal
yang baru." (ath{halaaq: 1)

"...Dan persalcsiknnlah dcngan dua orang salcsi yang
adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakknn
kesalcian itu knrena Alkh. Demikianlah diberi pe-
ngaj aran derryan itu orang yang beriman leepada Alkh
dan lnri akhirat. Barangsiapa yang bertakwa lcepada

Allnh, niscaya Dia aknn mengadakan baginya jalan
keluar, dan membninya reryki dari arah yang tiada
disangka-sangkany a. Barangsiapa y ang b ertaw akal
lcepada Allah, niscaya Allah aknn mencukupkan (ke-

per luan) ny a. Snungguhny a Allnh mel"aksarutknn urus -

an (yang dilce hmdaki)-Nya. Sesungguhnya Alt"ah telah

mengadaknn ketentuan bagi tiap aiap sesuatu." (ath-
Thalaaq:2-3)

".'Dan barangsiapa y ang bertakwa lcepada Allah, nis-
caya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam
un$ anny a. " (ath{halaaq: 4)

"Itulah perintah Allnh yang diturunknn-Nya kepada

kamu. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia aknn menghapus leesalnhan- lcesalahnnny a
dan akan melipatgandakan pahala baginya." (ath-
Thalaaq:5)

"..Allnh lulak akan memberiknn kel"apangan sesudah

kes emp itan. " (ath{halaaq: 7)

Sebagaimana dia juga akan membaca ancaman
yang keras, panjang lebar, dan terperinci,

"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang
mendurhakni puintah Tuh"an merekn dan rasul-rasul-
Nya, makn Kami hisab penduduk negeri itu dengan
hisab yang luras, dan Kami azab muekn dengan a4b
yangmmgeriknn. Malm, merelm mnasaknn akibat yang
buruk dari perbuatannya, dan adal"olt akibat pubuatan
merekn lurugian yang besar." (ath-Thalaaq: 8-9)

'Allnh menyediaknn bagi merekn azab yang luras,...."

Setelah itu diikuti dengan peringatan terhadap
tempat kembali seperti itu, dan peringatan tentang
nikmat Allah yang menurunkan rasul beserta
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cahaya yang dibawanya, disertai isyarat pahala yang

besar,

"...Maka, bertalcwalah kepada Allah hai zrang-lrang
yang mempunyai akal, (yaitu) zrang-zrang yang ber-

iman. Sesungguhnya Allah telah mrnurunknn puingat-
an kepadamu, (dan mengutus) sezrang Rasul yang
membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang mene-

rangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia
mmgeluarlatn zrang-zrang yang bnimnn dnn mtngerja-

knn amal-amal saleh dari kegelnpan kepada cah.aya.

Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjaknn

amal yang saleh, niscaya Allnh akan memasukknnnya

ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya

sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-

Lamanya. Sesungguhnya Allnh memberiknn rezeki yang

baik kepadanya. (ath{halaaq: 10-ll)

Kemudian dia akan membaca sentuhan yang
dahsyat dan agung dalam alam semesta yang luas
dan besar,

'Allnhlnh yang mmtiptaknn tujuh lnngit dnn seperti itu
puln bumi. Perintah All.ah bnklat padnnya, agar lumu
mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segaln se-

suatu, dan sesungguhnya Allah, ilrnu-Nya benar-bmar

meliputi segala sesuata. "(ath-Thalaaqt n)
Dia membaca semua ini sebagai komentar atas

hukum-hukum talak. Dia akan mendapatkan bahwa
satu surah penuh ini membahas tentang pengatur-

an persoalan talak dan komentar-komentar menge-
nai pengaruh dan efeknya. Kemudian hal itu dikait-
kan dengan hakikat iman yang paling besar dalam
alam semesta dan jiwa manusia.

Talak itu merupakan kondisi yang menghancur-
kan, bukan kondisi yang membangun. Ia adalah
kondisi mengakhiri segalanya, bukan kondisi me
mulai pembinaan dan pembangunan rumah tangga.
Ifu belum membangun suafu negara. Namun,
dalam perasaan perkara membangun rumah tangga

adalah lebih besar dari membangun suatu negara.

*it

I^antas Hat Ini Menunjukkan tentang
tlakikat Apa?

Sesungguhnya ia memiliki banyak petunjuk dan
arahan yang semuanya terhimpun dalam kemulia-
an agama ini. Juga kesungguhan dan kemunculan-
nya dari sumber yang secara pasti bukan dari ma
nusia, hingga walaupun di sana tidak ada petunjuk
lain selain petunjukyang terdapat dalam surah ini.

Petunjuk pertama.Sesungguhnya ia menun-

jukkan pentingnya urusan keluarga dalam sistem
kehidupan yang islami.

Sesungguhnya Islam mengatur sistem keluarga.
Dalam pandangan Islam, rumah merupakan tempat
tinggal dan istirahat. Di dalamnya setiap jiwa harus
mendapatkan kasih sayang, rahmat, cinta, tirai pe
nutup, perhiasary penjagaan, dan kesucian. Dalam
naungan rumah itu, anak-anak tumbuh dan gene-

rasi baru berangsur-angsur mencapai kesempurna-
an. Dan, dari rumah itu pula ikatan-ikatan kasih dan

hubungan-hubungan ketergantungan dan peng-

asuhan berkembang.
Oleh karena itu, Islam menggambarkan hubung-

an rumah tangga dengan gambaran yang halus dan

lembut, yang darinya tersebar sifat kasih sayang, di
dalamnya terbentang naungan, dan menyebarkan
semangat dan wangi keharuman yzrng semerbak di
dalamnya,

"Di antara tanda-tanda lukuasaan-Nya ialah Dia
menciptaknn untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

supaya knmu cenderung dan merasa tenteram lupada-
nya, dan dtjadiknn-Nya di antaramu rasa kasih dnn

sayang...." (ar-Ruum: 21)

"...Merekn itu adalah paknian bagimu dan knmu pun
adalnh paknian bagi merekn...." (al-Baqarah: 187)

Jadi, hubungan rumah tangga merupakan hu-
bungan dan ikatan antara jiwa dengan jiwa. Ia me-

rupakan hubungan dan ikatan antara tempat tinggal
dengan kestabilan. Ia merupakan hubungan dan
ikatan Nrtara cirrta dengan kasih sayang. Dan, ia
merupakan hubungan dan ikatan antara tirai pe-

nutup dan perhiasan. Sesungguhnya manusia pasti

merasakan cinta dan kelembutan dalam ungkapan-
ungkapan, dan dari sela-selanya dia mendapatkan
semangat dan naungan.

Sesungguhnya ia merupakan ungkapan sem-
purna tentang hakikat hubungan yang diwajibkan
oleh Islam dalam membina ikatan manusia yang
melekat dan kuat. Pada saat yang sama, segala
maksud dan tujuan puncak dari ikatan perkawinan
sangat diperhatikan dan diprioritaskan. Di arfiara-

nya, perkembangan dan penerusan keturunan.
Islam memberikan porsi yang cukup terhadap se
gala tujuan dan maksud dengan karakter kebersih-
an dan kesuciannya. Juga pengakuan terhadap ke-

sungguhan dan keseriusannya serta mengatur
antara arahan dan problematikanya. Hal itu di-
tunjukkan ketika Allah menyatakan,

'Tstri-istrimu adalnh (seperti) tanah tempat karnu ber-

cocok tanam.... " (al-Baqarah: 223)
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I)alam hal ini, Allah memperhatikan makna ke-

suburan dan perkembangbiakan.
Islam meliputi sarang ini, atau buaian ini, atau

tempat tinggal ini (maksudnya rumah tangga) de-

ngan segala perhatian dan jaminan sebagaimana
tabiat Islam demikian adanya yang memandang se-

gala sesuafu secara totalitas. Karena sesungguhnya
Islam itu tidak cukup hanya semangat-semangat
ruhiah, namun iaharus diikuti dengan sistematika
hukum dan jaminan syarial

Orang yang memahami sistem keluarga dalam
Al-Qur'an dan hadits pada setiap persepsinya dan
bagi setiap keadaannya, kemudian menyaksikan
pengarahan-pengarahan yang menyertai pensya-
riatan itu dan penghimpunan yang jelas di sekitar-
nya dengan segala pengaruh dan komentar, serta
dalam mengaitkan urusan rumah tangga ini de-

ngan Allah secara langsung dalam setiap temanya,
sebagaimana yang tampak dalam surah ini dan
surah lainnya..., pasti dia mengetahui secara sem-
purna tentang agungnya urusan keluarga dalam
sistem ajaran Islam. Juga betapa tingginya nilai
keluarga ini di sisi Allah. Dalam hal ini dia telah
menghimpun antara talrwa kepadaAllah dan tahwa
silaturahmi yang difirmankan oleh Allah di awal
surah an-Nisaa',

"Hai seknlian m.anusia, b nnlalalrth lupadn Titlunmu
y ang telah menciptakan knmu dari diri yang satu, dan

daripadnnya Allnh menciptaknn istrimu, dnn daripada

ke duany a Allnh memp nkemb angb iakkan lnki - kki dan

w anita yang bany ak. D an, b ertakwalnh lupada Alkh
yang dengan (mempngurruknn) namn- Nya knmu sakng

meminta satu sama lnin, dan (pelihnrakh) hubungan
silnturahmi. Sesungguhnya Allah selnlu menjaga dan
mengawasi knmu." (an-Nisaat: 1)

Sebagaimana Islam juga menghimpun antNa
persembahan ibadah kepadaAllah dengan berbakti
kepada kedua orang fua dalam surah al-Isra' dan

surah lainnya,

' Tuhnnmu telnh memerintahkan supay a knmu j angan

menyembah seLain Dia dan hendaklah knmu berbuat

baik lcepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (aI-
Israa': 23)

Islam pun menjelaskan tentang kesyukuran ke
pada Allah dan kesyukuran kepada kedua orang tua
dalam surah Luqman,

"... B n sy u kur lah kep ada - Ku dan kep adn dua or ang ib u

b ap akmu, hany a kep ada- Kulah kembalimu." (Luq-
man: 14)

Sesungguhnya perhatian yang sangatjauh dan
mendalam tentang perkara keluarga ini seiring de-

ngan ketentuan qadar Ilahi dalam membangun ke-
hidupan manusia atas asas keluarga. Yaitu, ketika
ketentuan qadar Allah berlaku bahwa sarang per-

tama yang berwujud dalam kehidupan manusia
adalah keluarga Adam dan istrinya. Kemudian
manusia berkembang biak dari sarang pertama ini
menjadi banyak sekali. Padahal, Allah Maha Ber-
kuasa untuk menciptakan berjuta-juta manusia se-

kahgus.
Namun, ketentuan qadarAllah menentukan hal

ini untuk sebuah hikmah yang tersimpan dalam
kewajiban dan tugas keluarga yang agung dalam
kehidupan manusia. Dan, manusia dengan bekal
fitrah dan potensinya mampu memenuhi segala ke-
butuhan kehidupan keluarga. Dalam institusi ke
luargalah kepribadian seorang manusia dan keisti-
mewaan-keistimewaannya hrmbuh. Dan, di sanalah
dia menemukan pengaruh-pengaruh dan efekefek
yang paling mendalam pada kehidupannya.

Kemudian perhatian yang besar ini berlaku
dalam sistem Islami (ia merupakan manhaj Allah
yang terakhir di muka bumi) seiring dengan qadar
Allah dalam penciptaan manusia secara aksioma,
sebagaimana demikianlah hakikatnya terjadi kese
rasian dalam segala sesuafu yang bersumber dari
Allah tanpa cacat dan pertentangan.

Petunjuk kedua dari arahan surah ini dan dari
himpunan sistem hubungan-hubungan rumah tangga
dan keluarga, dengan penghimpunan yang ada
dalam seluruh Al-Qur'an, adalah pengarahan sistem
Islami untuk mengangkat hubungan-hubungan
manusia ini ke derajat kesucian yang berhubungan
dengan Allah. lalu, mengambilnya sebagai sarana
unfuk pensucian ruh dan kebersihan perasaan. Bukan
seperti pandangan keyakinan-keyakinan animisme
atau dalam pandangan agama-agama yang menyim-
pang dan sangatjauh dari hakikat fitrah yang telah
diciptakan oleh Allah pada diri manusia.

Sesungguhnya Islam tidak memerangi dorong-
an-dorongan fitrah dan tidak pula menganggapnya
sebagai perkara yang kotor. Namun, Islam meng-
aturnya, membersihkannya, dan meninggikannya
melampaui tingkat binatang. Islam meningkatkan-
nya hingga mencapai tingkat standar di mana adab
adab pribadi dan masyarakat dapat leluasa bergerak
di atasnya.
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Islam membangun hubungan-hubungan lawan
jenis dan seksual atas dasar perasaan manusiawi
yang mulia dan tinggi. Ia mengatur pertemuan dua
jenis manusia sebagai pertemuan yang menyatu-
kan dua ruh, dua hati, dan dua jiwa. Atau, dengan
ungkapan yang lebih lengkap, ia mempertemukan
dua manusia yang diikat oleh kehidupan yang sa-

ling menopang, cita-cita yang saling mendukung,
angan-angan yang saling membina, serta masa depan
yang saling melengkapi dan menyempurnakan.
Mereka berdua bertemu dalam membina keturun-
an yang didambakan. Mereka bahu-membahu dalam

membangun generasi baru, yang akan fumbuh dalam
sarang yang sama, di mana kedua orang tua ber-
fungsi sebagai penjaga di dalamnya dan keduanya
tidak boleh berpisah dan berseberangan.

Islam memandang dan menganggap bahwa per-

nikahan merupakan sarana menuju kesucian dan

ketinggian. Islam mengajak kaum muslimin untuk
menikatriran laki-laki dan wanitanya yang sendirian
bila harta benda menjadi penghalang untuk merea-
lisasikan sarana yang penting ini dengan tujuan
membersihkan kehidupan dan meningkatkannya,

"Dan kauinkanlah zrang-zrang yang sendirian di
antara kamu, dan lrang-zrangyang l"ayak (berknwin)

dnri hnmba-hnmba saltnyamu yang wanita.Jila mtrekn

miskin, Allah akan memampukan merekn dtngan lm-
runia- Nya. Alkth Mahnluas (pmberian- Nya) lagi Mahn

Mengetahui." (an-Nuur: 32)

Allah menyebutkan bahwa pernikahan adalah
"ilu han" yutu penjagaan dan perlindungan. Dan,
telah tertanam kokoh dalam hati orangorang yang

beriman bahwa meneruskan kehidupan tetap da-

lam kesendirian tanpa perkawinan tidak akan men-
dapat ridha Allah.

Imam Ali segera menikah lagi setelah wafat istri-
nya Fatimah binti Rasulullah Ia berkata, "Aku takut
menemui Allah sementara aku masih dalam keada-
an sendirian."

Maka, pernikahan dalam tradisi seorang mukmin
merupakan perkara ketaatan yang dengannya dapat
mendekatkan diri kepada Allah Tuhannya. Dan,
hubungan ini meningkatke tempatyang suci dalam
nuraninya karena ia merupakan salah satu benhrk
ketaatan kepadaAllah.

Petunjuk ketiga dalam arahan redaksi surah
ath-Thalaaq ini dan surah-surah yang semisal de-

ngannya, adalah praktisnya dan aktualnya sistem
Islami dan sistem muamalahnya dalam kehidupan
dan jiwa manusia sebagaimana yang terdapat dalam
fitrahnya bersama dengan usaha meningkatkannya
ke tingkat yang lebih mulia lewat potensi-potensi
dan pengaruh-pengaruh kehidupannya. Oleh ka-

rena itu, tidak cu\up hanya mensyariatkan hukum-
hukum detail dal'am permasalahan yang disandar-
kan kepada nurani ini. Dan, tidak cukup hanya de-

ngan mengandalkan pengarahan. Namun, ia harus
memberdayakan kedua hal itu dalam menghadapi
kenyataan jiwa dan kenyataan hidup.

Sesungguhnya kaidah mendasar dalam ikatan
perkawinan adalah kestabilan dan kelanggengan.
Islam meliputi ikatan ini dengan segala bentuk ga-

ransi yang menjamin kestabilan dan kelanggengan
itu. Dalam mewujudkan tujuan puncak itu, Islam
mengangkat hubungan itu kepada martabat ketaat-
an dan membantu pembinaannya dengan biaya
negara bagi para fakir miskin baik laki-laki maupun
wanita.

Islam mewajibkan adab-adab yang menghalangi
orang dari berbuat tabarruj (berdandan menor dan
berlebihan) dan menimbulkan fi tnah seksual, agar
dorongan-dorongan nafsu tetap dapat dikendalikan.

Juga agarhati tidakcenderung merespon dan mem-
pedulikan bisikan-bisikan fitnah yang bertebaran
secara mencolok di pasar-pasar.

Islam mewajibkan had ztnadurhad bagi hrduh-
an berbuat zina (al-qadaafl.

Islam juga menetapkan kehormatan rumah tang-
ga dengan mewajibkan meminta izin kepadapeng-
huninya sebelum memasukinya.

Selain itu, Islam mengatur ikatan-ikatan perkawin-

an dengan syariat yang mengikal Juga membangun
institusi rumah tangga yang berdiri di atas kepe-
mimpinan salah satu daripasangan (suami). Karena,
dia lebih memiliki potensi untuk memimpin. Hal ini
sebagai antisipasi terhadap kekacauan, benturan,
dan pertentangan disertai dengan jaminan-jaminan

lain. Juga bersama pengarahan-pengarahan yang
diliputi dengan kasih sayang dan di atas acuan ikat-
an hubungan-hubungan ini dengan takwa kepada
Allah dan merasakan pengawasan-Nya.

Namun, kehidupan yang nyata membuktikan
bahwa di sana terdapat koirdisi-kondisi di mana
benturan-benturan dan pertentangan-pertentang-
an terjadi walaupun telah ada jaminan-jaminan
dan pengarahan-pengarahan. Kondisi-kondisi itu
harus pula dihadapi dengan aksi-aksi yang nyata
sesuai dengan logika fakta yang nyata. Dan, hal
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itu tidak dapat diingkari ketika kehidupan per-
kawinan berada di ambang kehancuran. Pada saat
seperti itu mempertahankan kehidupan rumah
tangga merupakan perkara yang sia-sia dan ter-
bangun tanpa asas.

Islam tidak segera memutuskan ikatan per-
kawinan tersebut dan membubarkannya secara
total dan serta merta ketika ucapan talak itu keluar,
dan ketika pertama kali terjadinya perselisihan.
Namun, Islam malah menguatkan ikatan itu dengan
kuat dan tidak membiarkannya terputus melainkan
setelah usaha dan upaya yang maksimal. Setelah
hal itu tidak memungkinkan danharapan telah ter-
putus dari mempertahankan ikatan itu, barulah
Islam mengesahkannya.

Sesungguhnya Islam membisikkan kepada se.
tiap suami,

"...Dan, bergaullah dengan mereka secara patut. Ke-
mudian bila lmmu tidak menyukni merelta, (malw ber-
sabarlnh) karena mungkin kamu tidak menyulai se-

suatu, padahnl Alkh menjadiknn padanya kebaiknn
yang banyak " (an-Nisaa': L9)

Islam menganjurkan para suami untuk menanti
dan bersabar walaupun sangat membenci istrinya,
dan membuka pintu dan jalan keluar yang masih
samar-samar,

"...Kemud'i.an biln kamu tidak mmyukni muela, (rnnka

basabarlnh) knrma murrykin lamu tidnk mmlukai se -
suatu, padahnl Alkh menjadilun padanya kebaiknn
yang banyak " (an-Nisaat: 19)

Bisa jadi para suami itu belum mengetahui bahwa
pada diri istri-iski yang mereka benci itu terdapat
kebaikan yang berlimpah dan Allah menyimpan ke
baikan itu bagi mereka. Oleh karena itu, mereka
tidak boleh membuangnya dan menyia-nyiakannya.

Bila persoalan perkawinan melebihi problema-
tika cinta dan kebencian hingga sampai kepada
nusyuz dan pertentangan yang semakin jauh, maka
Islam tidak menjadikan talak sebagai langkah per-
tama keluar dari persoalan ifu. Namun, harus ada
upaya dari pihak ketiga yang berusaha menyelesai-
kan persoalan ifu,

'Jilrn lrnmu khawatirlan ada pnsmgketaan di antara
lwduany a, malca kiriml"o,h seorang halwm dnri keluarga
lnki-laki dan seorang hnknm dnri luluarga wanita.Jikn
ludua orang h"aknm itu bermalcsud mengadaknn per-
baiknn, niscaya All"ah memberi taufik kepada suami-
istri itu. Sesungguhnya Mahn Mmeetahui lngi Maha
Mengennl. " (an-Nisaa': 35)

"D an j ikn s eorang w anita khau atir aknn nusy ul atau
sikap tidak acuh dari suamtnya, maka tidakmengapa
bagi luduanya mengadaknn perdamaian yang sebenar-

benarnya, danpnjanjian itu lebih baik ftogt mereka)
.... " (an-Nisaa': 128)

Bila penengah itu tidak mampu berbu at apa-apa,

maka kehidupan romah tangga itu telah benar-
benar rusak, dan di sana tidak ada lagi yang dapat
meluruskan dan membuatnya stabil. Sikap mem-
pertahankan rumah tangga pada kondisi seperti ini
merupakan usaha yang pasti gagal, dan tekanan
pun semakin memperumit masalah. Maka, me-
rupakan langkah yang bijaksana menerima ke-
nyataan dan mengakhiri kehidupan rumah tangga
itu walaupun sangat dibenci dalam Islam, karena
perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah
talak.

Apabila seorang suami hendak menceraikan
istrinya, maka dia tidak boleh sembarang waktu
menceraikannya. Namun, menurut sunnah Nabi
saw., talak harus terjadi pada masa suci istrinya dan
suaminya belum mencampurinya pada masa suci
itu. Kemudian ada masa iddah dan di dalamnya ter-
dapat peluang untuk rujuk dan merajut kembali
serpihan-serpihan yang menghancurkan ikatan per-
kawinan. Walaupun demikian, kadangkala percerai-
an itu mau tidak mau harus terjadi. Karena itu, Islam
pun mengatur hukum-hukum secara detail yang
menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang
realistis.

Petunjuk keempat yang ada dalam surah ini
dan segala kandungannya yang berupa anjuran,
ancarnan, komentar, dan penjelasan yang rinci dan
kuat, adalah bahwa Islam harus menghadapi kon-
disi-kondisi nyata dalam komunitas kaum muslimin
yang masih mewarisi kegagalan dan kebobrokan
sistem jahiliah. Juga harus menghadapi problema-
tika yang dihadapi oleh wanita yaitu tekanan, ke
kerasan, dan penghinaan yang membufuhkan ke-
tegasan, pengaruh-pengaruh yang membekas dalam
jiwa, dan perincian-perincian yang detail.

Hal itu tidak terjadi di semenanjungArabia saja,
namun ia telah menjadi perilaku yang mendunia
pada saat itu. Kedudukan wanita pada saat itu se-
perti seorang hamba atau malah lebih rendah dari
seorang hamba. Di samping pandangan orang ter-
hadap hubungan seksual adalah sangat menjijikkan
dan kotor. Dan, mereka memandang bahwa wanita
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adalah setan yang selalu menggoda terjadinya hal
itu.

Oleh karena itu, Islam mengangkat ikatan per-

kawinan dan kedudukan wanita ke tingkat yang
tinggi seperti telah dijelaskan sebelumnya. Islam
mengatur nilai, kedudukan, hak-hak, dan jaminan-
jaminan bagi wanita. Dia dilahirkan dan tidak boleh
dikubur hiduphidup atau dihina. Dia dilamar dan

tidak boleh dinikahi melainkan dengan izin dan
kerelaarurya. Dia dinikahi sebagai istri dan memiliki
hak-hak yang terpelihara dengan jaminan syarial
Dan, dia diceraikan tapi dia memiliki hak-hakyang
dijelaskan secara terperinci dalam surah ini, surah
al-Baqarah, dan surah-surah lainnya.

Islam mensyariatkan semua itu, bukan karena
wanita di semenanjungArab dan di tempatlain me-

rasa bahwa kedudukan mereka tidak memuaskan
atau menyenangkan. Bukan pula karena perasaan

laki-lakiyang tidak rela dengan penghinaan terhadap

wanita. Bukan pula karena gerakan persatuan wanita
Arab atau wanita di dunia. Bukan pula karena wanita
telah menjadi anggota parlemen atau MPR.

Sesungguhnya ia merupakan syariat dari langit
agar diterapkan di bumi. Ia adalah keadilan langit
bagi bumi dan kehendak langit terhadap bumi, agar
kehidupan meningkat dari kubangan kehinaan ini.

Juga agarhubungan perkawinan semakin suci dan
agar suami isbi yang merupakan satu jiwa meng-
hormati hak-hak asasi manusia dan kehormatan-
nya.

Inilah agama Islamyang mulia dan tinggi. Tidak
seorang pun berpaling darinya melainkan orang
tertuhrp akalnya" Tidak mencelanya melainkan orang
yang kurang akalnya. Dan, tidak memeranginya
melainkan orang yang tercela dan merugi. Se-

sungguhnya tidak mungkin berpaling dari syariat
Allah kepada syariat manusia melainkan orang yang

ingin kekal di bumi dan mengikuti hawa nafsunya.

Beberapa Ketentuan tentang Thlak dan Iddah
Sekarang kami paparkan hukum-hukum yang

ada dalam arahan surah ini. Hukum-hukum yang
ada dalam surah ini adalah hukum lain, bukan hu-
kum-hukum yang dijelaskan secara ringkas dalam
bahasan sebelumnya. Ia adalah sesuatu yang hidup,
di dalamnya terdapat ruh, di dalamnya terdapat
gerakan, di dalamnya terdapat kehidupan, di dalam-

nya terdapat isyarat, dan ia memiliki pengaruh yang

membekas. Inilah perbedaan yang mencolok antara

studi hukum dalamAl-Qur'an dengan studihukum
dalam kitatFkitab fiqih dan usul fiqih.

WG:a."s*)q\;;$tita,:i(6-
w;b$;j*"H,:^r;jiv"s,
tLJi':;iry&i",up(i7y-<;#.t;
'M at i(,ffi 'p ""5 

^r' 

#:i3- ;;i ;fi
C6,a:t";ri.Ai

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu,
maka hendaklah lamu ceraikan mereka pada u;aktu

mereka dapat (menghadap) iddahnya (yang wajar)
dan hitunglah waktu iddah itu serta bntalanalah lce-

padn Allnh Tuhnnmu.Janganlnh knmu luharknn mnekn

dari rumah merekn dan janganl"ah mereln (diidnkan)
fu luar lecuali knlnu mnekn mengerj aknn pnbuatnn keji
yang terang. Itulnh hukum-hukum Allnh. Barangsiapa

y ang melanggar hukum-hukum Allnh, mnkn sesungguh-

nya dia telnh berbuat aalim tuhadap dirinya sendiri.

Kamu tidak mengetnhui baranglwli AIkh mtngadaknn

sesudah itu suatu hal yang baru." (ath{\alaaq: 1)

Inilah periode pertama dan hukum pertamayang

diserukan oleh arahan Allah kepada Rasulullah,

"Hai nabi,...."

Kemudian ttittpak bahwa hukum itu dikhusus-
kan bagi semua orangyangberiman, bukan untuk
Rasulullah secara pribadi,

"...Apabiln knmu menceraikan istrtistrimu.... "

Susunan ungkapan ini mengisyaratkan apa yang

ada di baliknya, yaitu membangkitkan perhatian
serta menggambarkan kesungguhan dan keserius-
an. Jadi ia merupakan urusan yang penting, di mana
Allah menyeru nabi-Nya secara pribadi unhrk mem-
bebankan perintah-Nya kepadanya sebagaimana
Dia menyampaikannya bagi orang-orang setelah-
nya. Ia merupakan isyarat dan sentuhan kejiwaan
yang sangat jelas terhadap apayang dimaksudkan
dan diinginkan untuk dimeriahkan dan disambut
dengan gembira.

".. Apabiln lrnmu mmreraiknn istri-istrimu, mnkn hen-

daklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka

dap at (menghadapi) iddahny a (y ang uaj ar).... "

Mengenai batasan dari nash ini telah disebutkan
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sebuah riwayat hadits sahih yang diriwayatkan oleh
Bukhari. Iafazlny a berbunyi, " Kami diberitahukan
hadits oleh Yahya bin Bukair, dari al-laits, dari Uqail,
dari Ibnu Syihab, dari Salim bahwa sesungguhnya
Abdullah bin Umar menceraikan istrinya ketika dia
sedang haid. Kemudian Umar r.a. mengabarkan hal
itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun marah
kemudian bersabda,

'Hendakl.ah dia rujuk lcepadanya, lalu tetap memper-

gaulinya sebagai istri hingga istrinya bersih dari hnid-
nya. Kemudian istrinya hnid logi don mmjadi suci lngi.
Dan, bila dia tetap ingin menceraikannya, maka hen-

daklah dia mmceraikannya pada saat istrinya dalam
lceadaan suci dan sebelum dia menyetubuhinya. Itul"ah
iddah yang dengannya diperintahknn oleh Allah Yang

Mahap erkasa lagi Mahatinggi. "' (HR Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh,

"Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk
menceraiknn ruanita."

Oleh karena itu, haruslah ditetapkan waktu ter-
tentu untuk menjatuhkan talak. Seorang suami tidak
boleh menceraikan istrinya sesuka hatinya kapan
saja, melainkan istrinya harus berada dalam keada-
an suci dari haidnya, dan pada keadaan suci di
antara keduanya belum terjadi persetubuhan (ima).
Beberapa riwayat atsar yang lain menentukan
bahwa di sana terdapat waktu lain yang kedua di
mana seorang suami boleh menjatuhkan talak ke
pada istrinya, yaitu bila istri sedang hamil dan ke
hamilannya jelas tampak.

Hikmah dalam penentuan waktu ini adalah
bahwa diharapkan jatuhnya talak tersebut mundur
hingga setelahwakhr yang biasanya jiwapada saat
itu sering mengarah kepada talak. Dan, dorongan
itu bisa mereda bila keinginan menjatuhkan talak
tersebut muncul tiba-tiba, dan jiwa seseorang pun
kembali tenang dan stabil.

Sebagaimana di dalamnya terdapathikmah untuk
mengecek ada atau tidaknya kehamilan sebelum
terjadinya perceraian. Dan, bisa jadi seorang suami
tidak jadi menjatuhkan talak, bila dia tahu bahwa
istrinya sedang hamil. Namun, bila dia terus maju
untuk mentalak istrinya, walaupun iskinya telah
jelas-jelas hamil, berarti dia telah benar-benar ingin
menceraikan istrinya. Jadi, pensyaratan istri dalam
keadaan suci tanpa terjadi jima pada saat itu, untuk

memastikan kekosongan rahim dan tidak adanya
kehamilan. Sedangkan, persyaratan kejelasan ter-
jadinya kehamilan dimaksudkan agar urusan ini
terang dan jelas.

Ini merupakan usaha pertama unfuk membangun
keseriusan dalam membina rumah tangga, dan
usaha mencegah riqtangan dan halangan dari pem-

bangunan rumah rjngga itu.
Hal ini bukanlah dimaksudkan bahwa talak itu

tidak boleh terjadi melainkan hanya dalam periode
waktu yang ditetapkan itu. Talak itu terjadi kapan
saja ketika seorang menceraikan istrinya.l Namun,
jatuhnya talak dalam periode selain waktu yang di.
tetapkan itu adalah suatu yang dibenci oleh Allah
dan dilaknat oleh Rasulullah. Hukum ini sudah
cukup bagi seorang mukmin untuk berpegang ke-
padanya hingga tibanya waktu yang ditetapkan oleh
Allah. Maka, Allah menetapkan sesuatu yang di-
kehendaki-Nya dalam masalah ini.

"...Dan hitunglah uaktu iddah itu...."

Hal itu dimaksudkan agar tidak ada perpanjang-
an waktu bagi wanita yang diceraikan disebabkan
tidak adanya perhitungan iddah. Dan, akhirnya
menjadi suatu yang berbahaya baginya karena hal
itu dapat mencegahnya dari pernikahan dengan
lelaki lain setelah habisnya masa iddahnya. Atau,
bisa jadi terjadi kekurangan masa iddah sehingga
maksud yang diinginkan dari tenggang waktu masa
iddah itu tidak tercapai. Yaitu, meyakinkan bahwa
rahim wanita yang diceraikan sedang dalam keada-
an suci dari kehamilan unhrk menjaga agar nasab
tidak bercampur baur. Kemudian hal itu meng-
isyaratkan adanya perhitungan yang teliti yang
menunjukkan betapa pentingnya urusan ini. Juga
adanya pengawasan dari langit untuknya, dan seru-
an kepada orang-orang yang terkait agar teliti di
dalamnya.

"S erta bertnkwakh lupada Allnh Tuhnnmu.Janganl"ah

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau
merekn mengerjakan perbuatan leji yang terang....""

Ini merupakan peringatan pertama. Ia me-
rupakan peringatan pertama dari Allah dan peng-

utamaan ketalrwaan terhadapNya, sebelum urusan
larangan mengeluarkan istri-istri dari rumah-ru-

1 Ini adalah pendapat paling kuat dari pendapat ahli fiqih. Di sana ada pendapat bahwa talak itu tidak terjadi melainkan hanya dalam periode
waktu yang ditetapkan itu.
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mah mereka. Yaitu, rumah-rumah suami mereka.

Namun, Allah menyebutnya sebagai rumah-rumah
istri-istri mereka sebagai penguat dan penegasan

tentang hak istri-istri itu dalam menempati dan

tinggal di dalamnya selama periode masa iddah.

Mereka tidak boleh dikeluarkan darinya dan

mereka pun tidak boleh keluar dengan kemauan

sendiri, kecuali dalam kondisi mereka melakukan
perbuatan keji yang jelas dari mereka. Telah di-

sebutkan bahwa perbuatan keji itu berupa zina se-

hingga wanita itu harus keluar untuk menerima
hukuman had. Bisa juga berupa penyiksaan dan
perbuatan zalimnya kepada keluarga suaminya.

Bisa juga berupa perbuatan nusytLz (pembangkang-

an) terhadap suami walaupun dia telah mencerai-

kannya, dan berupa perbuatan yang menyakitinya.
Hal itu disebabkan hikmah dari menetapnya istri

yang diceraikan di rumah suaminya itu adalah

memberikan kesempatan untuk rujuk kembali,
membangkitkan gelora-gelora cinta dan kasih sa-

yang, dan mengungkit kenangan-kenangan hidup
bersama di antara mereka berdua. Bisa saja dengan

disebabkan perceraian istri menjadi jauh, namun
dia tetap dekat di mata suaminya di rumahnya. Se-

hingga, kondisi akan berpengaruh terhadap ke-

duanya.
Namun, bilaistri itu melakukan zinapadahal dia

berada di rumah suaminya, atau dia mengganggu
keluarganya, atau dia melakukan nusyu z terhaday
nya, maka tidak ada peluang dan kesempatan lagi
untuk membangkitkan perasaan-perasaan dan ke
nangan-kenangan yang baik, atau menghidupkan
kembali perasaan cinta dan kasih sayang yang ter-
pendam. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi
meminta istri untuk tetap tinggal dalam periode

iddah itu. Pasalnya, kedekatan suami dengan istri-
nya pada kondisi demikian malah semakin me-

mutuskan ikatan-ikatan dan menjauhkan, sama

sekali tidak menghidupkan dan membangkitkan-
nya kembali

"... Itulah hukum- hukum Allah.... "

Inilah peringatan yang kedua Jadi penjaga dan

pemelihara atas hukum ini adalah Allah. lantas
siapa di antara orang-orang beriman yang berani
menantang hukuman had yang dijaga oleh Allah?

Sesungguhnya hal itu merupakan kebinasaan dan

kehancuran.

"...Barangs'inpa y ang melanggar hukum-hukum Allnh,
maka sesungguhnya dia telnh berbuat glim terhadap

dirinya sendiri...."

Dia telah menzalimi dirinya sendiri kar-ena ke-

beraniannya menantang Allah seperti itu. Dengan
perlakuan itu, dia telah menzalimi dirinya dengan

menzalimi suaminya. Padahal, dia dan suaminya

berasal dari jiwa yang sahr. Jadi, kalau dia menzalimi

suaminya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri
dengan pertimbapsan itu.

"...Kamu tidak mengetahui barangknli Alkh mengadn-

knn sesudah itu suatu hal yang baru. " (ath-Thalaaq:
1)

Ayat ini merupakan sentuhan yang membekas.

Siapa yang mengetahui kegaiban yang disimpan
oleh Allah, qadar-Nya yang tersembunyi di bela-

kang perintbh-Nya untuk menghitung masa iddah,

dan perintah-Nya agar wanita yang dicerai tetap

tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Se-

sungguhnya di sanaterdapatharapan dan ia mem-

bangkitkan cita-cita. Mungkin semuanya adalah

kebaikan. Mungkin juga keadaan berubah dan ber-

ganti menjadi kepuasan dan keridhaan. Pasalnya,

qadarAllah itu bergerak terus, berganti terus, dan

kejadian-kejadian terjadi terus-menerus. Sikap me-

nyerahkan segala urusan kepada Allah itulah per-

kara yang utama dan terbaik. Menjaga hubung-an

dengan-Nya adalah lebih tertuntun dan terarah. Di
dalam ketakwaan dan merasakan pengawasan-Nya

terdapat segala kebaikan.

Jiwa manusid bisa;;:", oleh keadaan yans

sedang terjadi dengan segalakondisi dan sentuhan
yang ada di dalamnya. Bisa jadi segala jalan keluar
menuju masa depan tertutup. Sehingga, jiwa men-
jalani hidup dalam penjara situasi dan kondisi yang

terjadi. Dan, ia merasakan bahwa situasi itu gelap

selamanya, dan bahwa segala kondisi dan keadaan
yang terjadi akan selalu menyertainya dan meng-

usirnya. Ini merupakan penjara jiwayang mengunci

dan merusak otototot dalam banyak hal.
Namun, bukan itu hakikatnya, karena qadar

Allah selalu bekerja, selalu berganti, dan selalu ber-

ubah. Juga selalu menciptakan sesuatu yang tidak
terlintas dalam perhifungan manusia berkenaan ke
adaan dan situasi. Yaitu, jalan keluar dan keluasan

setelah mengalami kesempitan, kemudahan se-

telah kesulitan, dan kelapangan setelah mengalami

kesukaran rezel<r. Allah dalam setiap hari selalu

sibuk dengan segala urusan. Dia akan menampak-

kannya bagi makhluk setelah hal itu tertutup dari

mereka.
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Allah menghendaki agar hakikat ini tertanam
kokoh dalam diri manusia. Sehingga, mereka selalu
berharap terhadap apa yang diperbuat oleh Allah
dalam segala urusan yang selalu diperbaharui.Nya
dan pintu-pintu harapan selalu terbuka terhadap
perubahan situasi dan kondisi yang dialami. Juga
agar jiwa.iiwa mereka selalu dinamis dengan harap
an-harapan, optimis dengan citacita, dan tidak ter-
bentur dengan pintu-pintu jalan keluar yang terkunci.
Dan, ia tidak hidup dalam penjara situasi dan kon-
disi yang terjadi. Situasi dan kondisi yang akan
datang bisa jadi membawa sesuatu yang tidak per-
nah terbayangkan.

"-Kamu tidak mmgetahui barangknli Allah mmgadn-
lan sesudah itu suatu hal y ang baru. " (ath-Thalaaq:
1)

efr!,$itui;,:-;;iKIu;,$J$(tF"A:'W:fri&fu Sr";;'\,i;V
ai;F.;iT{u;v.i,l\Ui.t(J+'E}
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' Ap abiln mnela telah mmddrnti akhir iddnhny a, mnla
rujukilnh mnela dtngan baik anu lepasknnlnh merelu
dtngan baik. Dan, pnsalcsilwnlah dengan dua orang
salcsi yang adil di antara kamu dan hendaklnh knmu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah
dibui perryajaran dzngan itu orang yang bniman ke-
padn Alkh dan hnri akhirat. Barangsiapa yang ber-
takwa kepada Allah, niscaya Dia almn mengadalmn
bagirrya jalnn luluar dnn memberinya reryki dari arah
yang tiadn disanglm+anglany a. Barangsiapa yang bn -
tawalal lupada Allnh, niscaya Allnh alwn mencukup-
lan (leepuluan)nya. Sesungguhrya Allah mehlcsana-
kan urusan (y ang dikehendaki) - Ny a. S esungguhny a
Ailnh telnh mmga"daknn lutentuan bagi tiap-tiap se-

s:yatu. " (ath-Thalaaq: 2-3)

Inilah periode kedua dan inilah hukumnya. De
ngan tibanya puncak waktu yang ditetapkan, maka
berakhirlah masa iddah. Bagi suami selama isbinya
yang diceraikannya belum keluar dari masa iddah,
maka ia boleh merujuk istrinya sehingga kembali

ke dalam tanggung jawabnya setelah pernyataan
rujuknya itu. Inilah yang dimaksudkan dengan me-
megangnya kembali. Atau, sebaliknya suami mem-
biarkan masa iddah itu berlalu. Sehingga, istrinya
menjadi bebas darinya dan tidak halal lagi baginya
melainkan dengan akad nikah yang baru sebagai-
mana istri yang barlr dinikahi.

Sama sajabagi seorang suami baik dia merujuk
istrinya maupun berpisah dengannya, maka dia di-
perintahkan berlaku baik dan makruf dalam kedua
keadaan itu. Seorang suami sangat dilarang me-
rujuk istrinya untuk membahayakannya, seperti dia
merujuknya sebelum masa iddah habis. Kemudian
dia kembali menceraikannya untuk kedua kalinya
atau ketiga kalinya agar masa penantian istrinya
menjadi lama tanpa bisa menikah dengan lelaki lain.
Atau, seorang suami merujuk istrinya kembali de-
ngan maksud membiarkannya menggantung dan
melakukan tipu daya kepadanya agar istrinya mau
menebus dirinya kepadanya dengan sejumlah harta
benda.

Kedua kondisi itu terjadi ketika surah ini turun
pada zarnan sahabat. Dan, hingga saat ini kondisi
itu akan terus terjadi setiap jiwa manusia menyim-
pang dari takwa kepadaAllah. Dan, ketakwaan ke
pada Allah merupakan jaminan pertama bagi ke-
lestarian hukum-hukum-Nya dalam hubungan suami
istri dan juga perceraian.

Demikian pula seorang suami dilarang mem-
bahayakan istrinya dalam perceraian dengan hardi-
kan, celaan, hinaan dalam ungkapan, dan dengan
kemarahan. Pasalny4 ikatan perkawinan dibangun
dengan kebaikan dan diakhiri pula dengankebaik-
an untuk mengekalkan cinta dan kasih sayang yang
ada dalam hati. Karena bisajadi setelah perceraian
itu mereka kembali berhubungan sebagai suami
istri. Sehingga, kenangan-kenangan buruk tidak
mengganggu mereka disebabkan oleh kali.mat
kotor, ejekan yang menusuk atau menying-gung
kemurnian perasaan ketika mereka kembali rujuk
lagi. Kemudian yang lebih penting adalah ia me-
rupakan adab Islami yang sejati di mana Islam
menganjurkan untuk berhias dengannya dalam
lisan dan hati.

Dalam duakeadaan itu baikperceraian maupun
rujuk, dibutuhkan kesaksian dua orang yang adil.
Orangorang yang mengetahui telah ada perceraian
dan tidak mengetahui adanya rujuk, sehingga me-
reka menyebarkan isu macam-macam dan berkata
yang tidak-tidak. Sedangkan, Islam menghendaki
kemurnian dan kesucian dalam hubungan-hubung-
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an dan ikatan-ikatan itu baik di dalam hati manusia
maupun di dalam lisan mereka. Rujuk dan percerai-

an bisa terjadi tanpa persaksian menurut sebagian
ulama. Namun, menurut sebagian ulama lainnya,
kedua perkara ihr baru sah bila ada persaksian dalam

keduanya. Namun, setelah itu terjadi ijmak ulama

bahwa persaksian harus adabaik dalam perceraian

maupun rujuk.
Setelah penjelasan tentang hukum itu, muncul-

lah senfuhan dan arahan yang berlanjut,

"...Dan lund.aklnh lamu tegakknn kcsalcsian itu lwrm.a

Allah...."

Jadi, persoalan ini adalah persoalan Allah dan
persaksian di dalamnya adalah untukAllah. Dialah
yang memerintahkan hal itu. Diayang mengawasi
pelaksanaannya. Dan, Dia pula yang membalas
ganjaran atasnya. Interaksi dalam hal itu adalah
dengan Allah, bukan dengan suami atau istri atau-
pun manusia.

"...Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang

yang beriman kepada All"ah dan hnri akhirat...."

Orang-orang yang menjadi objek dari seruan
hukum-hukum ini adalah orang-orang beriman
yang meyakini hari akhirat. Allah menyatakan ke
pada mereka bahwa sesungguhnya Dia menasihati
mereka tentang urusan mereka. Bila mereka benar-
benar jujur dalam keimanan kepada-Nya dan ke-
pada hari Kiamat, maka mereka seharusnya me-
nuruti nasihat dan mengambil pelajaran. Inilah tun-
tutan iman mereka dan inilah standar kebenaran
pengakuan mereka dalam keimanan.

"...Barangsiapa yang bertahra kepada Allah, niscaya

Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.'(ath-
Thalaaq:2)

'Dan munbninya re<eki dnri arah yang tiadn disangla-
sangknnya...."

Yaitu, jalan keluar dari kesempitan dan kesulitan
di dunia dan di akhirat. Juga diberikan rezeki yang
tidak pernah dibayangkannya dan dinantikannya.
Iamerupakan ketetapan umum dan hakikat abadi.

Namun, kelekatannya di sini dengan hukum-hu-
kum talak mengisyaratkan ketelitian realisasinya
ketika orang-orang yang bertalawa benar-benar men-
jaga ketalnvaannya kepada Allah dalam hal ini se@ra

khusus. Ia merupakan urusan di mana standar yang
paling sensitif dan paling teliti selain daripada
standar perasaan dan standar nurani. Permainan
dan bermain-main dalam persoalan ini sangat luas

medannya. Dan, tidak ada yang dapat menghenti-
kannya melainkan ketakwaan kepadaAllah dan pe
rasaan yang sensitif dalam nurani.

"...Barangsiapa yang bntawaknl kzpada All.ah, niscaya

Allnh akan mencukupknn (keperluan)ny a. Sesungguh'

nya Allnh melnlesanalan urusan (yang diluhendnki)-
Nyo...." I

Ruang konspirasi dan tipu daya sangat luas da-

lam hubungan perkawinan ini. Jalur:ialurnya sangat

banyak. Kadangkala tipu daya dibalas dengan tipu
daya yang lain untuk melindungi diri darinya. Di
sini terdapat isyarat agar tindakan tipu daya ini, ber-
alih kepada sikap tawakalkepadaAllah karena Dia
pasti menjamin segala kecukupan orang-orang
yang bertawakal kepada-Nya dan Dia pasti me-
nyempurnakan segala urusan-Nya.

Apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, dan

apa yang dikehendaki-Nya pasti terlaksana. Maka,
sikap bertawakal kepada Allah adalah sikap ber-
gantung dan berserah diri kepada kekuasaan Tuhan
Yang Mahakuasa dan kekuatan Yang Mahaper-
kasa, Yang Maha Berkehendak atas apa yang di-
inginkan-Nya, Yang Maha Menyempurnakan atas

apa yang dikehendaki-Nya.
Nash ayat ini kandungannya umum. Yang di-

maksudkan dengannya adalah pembentukan pan-

dangan iman yang benar dalam hati, sesuai dengan
kehendak Allah dan takdir-Nya. Namun, kemuncul-
annya di sini berkenaan dengan hukum-hukum talak
memiliki sentuhannya dan efeknya tersendiri dalam
masalah ini.

"...Sesungguhny a Allah telnh mengadakan lutentuan
bagi tiap -tiap s esuatu." (ath{halaaq: 3)

Jadi, setiap sesuatu telah ditentukan sesuai de
ngan ukurannya, wakhtnya, tempatnya, kandung-
an-kandungannya, hasil-hasilnya, dan sebabsebab
nya. Tidak ada sesuafu pun yang terjadi secara ke
betulan dan tidak ada sesuatu pun yang sia-sia

dalam seluruh alam semesta ini dan daiam jiwa ma-

nusia dan kehidupannya. Ia merupakan hakikat
yang agung di mana aspek yang besar dari pan-

dangan keimanan terbangun di atasnya.

Kami telah menjelaskan bahasan ini secara ter-
perinci ketika kami memaparkan bahasan tentang
firmanAllah,
"...Dia telnh menciptaknn segala sesuatu, dan Dia me-

netapknn ukuran- ukuranrry a dengan serapi-rapiny a. "
(al-Furqaan:2)

Dan, ketika kami membahas ayat,
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"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu me-

nurut ukuran " (al-Qamar: 49)

Namun, Allah menyebutkan kembali hakikat
umum ini di sini, untuk mengikatkan dengan takdir-
Nya tenkng talak dan masa berlakunya, tentang
iddah dan periode berakhirnya, serta tentang per-

saksian dan penegakkannya. Allah menentukan
karakter hukum-hukum talak ini dengan karakter
sunnah-Nya yang pasti terlaksana dan hukum-Nya
yang umum. Juga meletakkan dalam gambaran pe-

rasaan bahwa urusan talak ini adalah urusan yang
serius dan sungguh-sungguh yang terambil dari
sistem alam semestayang ditentukan dalam setiap
ciptaan Allah.

"&: i;t fri )LK$- € q:ii A'4, 6ijtffircTtitiv:*41$7Fe
# tt""' it i A s+.ai 8:-t;'"Arg-
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' Dan w anitn-wanita yang tidak haid lngi (monopause)

di antara wanita-wanitamu jilm lmmu ragu-ragu (ten-

tangmasa iddahnya), maka iddahmerela adakh tlga
bulan, dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak
haid. Dan wanita-uanita yang hamil, waktu iddnh
mereka itu ialah sampai merelw melnhirlan kandung-
ann| a. Barangsiapa yang bntalata leepada Allah, nis-
caya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam
urr$anny a. hulah pernnh Allnh yang diturunknn- Ny a
kepada kamu. Barangsiapa yang bertakua kepada
Allnlt, niscaya Dia aknn mengh"apus lusalnlmn- kesal"ah-

annya dan akan melipatgandaknn pahala b@rlo."
(ath-Thalaaq: a-5)

Ini merupakan batasan periode masa iddah bagi
wanita-wanita cerai yang tidak aktif haidnya dan ti-
dak dalam keadaan hamil. Ia meliputi wanita-wanita
menopause dan wanita-wanita yang belum pernah
haid baik karena masih kecil dan belum cukup
umur maupun disebabkan oleh suatu penyakit. Hal
itu dikarenakan masa iddah yang telah dijelaskan
dalam surah al-Baqarah sebelurnnya adalah ber-
laku bagi wanita-wanita yang masih haid. Yaitu,
selama tiga masa haid atau tiga.masa suci sesuai
dengan perbedaan fiqih dalam masalah ini.

Sedangkan, bagi wanita-wanita yang tidak lagi
aktif haidnya dan wanita-wanita yang belum pernah
haid sama sekali, maka hukumnya masih mem-
bingungkan, yaitu bagaimana mereka menghitung
masa iddahnya? Maka, turunlah ayat iniyang men-
jelaskan dan menghilangkan kebingungan dan ke-
raguan, dan menentukan bahwa iddah kedua ke-
lompok wanita itu adalah tiga bulan, karena kedua
kelompok wanita itu sama-sama tidak haid. Sedang-
kan, wanita hamil masa iddahnya adalah masa ke-
lahiran bayinya, baik wakhrnya lama maupun cepat.
Walaupun setelah itu sebetulnya ada empat puluh
hari menanti masa suci dari nifas, karena kesucian
rahim pada saat itu telah benar-benar meyakinkan,
sehingga tidak dibutuhkan lagi kepada masa pe-

nantian habis masa nifas.
Adapun wanita cerai yang hamil menjadi terlepas

secara mutlak dari mantan suaminya setelah me-
lahirkan, sehingga tidak ada hikmah apa-apa dalam
penantian masa iddah baginya setelah ihr. Selanjut-
nya wanita itu tidak boleh dirujuk lagi oleh mantan
suaminya melainkan dengan akad nikah yang baru.
Dan, Allah telah menentukan segala perkara ten-
tang ketentuan-ketentuannya, dan tidak ada satu
hukum pun melainkan di baliknya terdapat hikmah.

Itulah penjelasan tentang hukum, kemudian
muncullah penjelasan tentang sentuhan-senfu han
dan komentar-komentar,

"...Barangsiapa yang butala.oa kepada Allah, niscaya

Allnh menjadiknn baginya kemudnh"an dalam urusan-
nya." (athA\alaaq: 4)

Kemudahan dalam urusan merupakan puncak
yang diharapkan dan dicitacitakan oleh setiap ma-
nusia. Sesungguhnya merupakan kenikmatan yang
sangat besar bila Allah menjadikan segala urusan
menjadi mudah bagi hamba-hamba-Nya, sehingga
tidak ada lagi kelelahan, kesulitan, kerumitan, dan
kesempitan. Para hamba Allah akan menyelesaikan
segala urusan dengan mudah dalam perasaan dan
takdirnya. Mereka dapat meraihnya dengan mudah
dalam gerakan dan amalnya. Mereka pun merasa
puas karena kemudahan mendapatkan hasil dan
nilainya. Dan, mereka pun hidup dalam segala ke-
mudahan hingga menemui Allah. Sesungguhnya
Allah menganjurkan kemudahan dalam perkara talak
dengan menjanjikan balasan dan gantinya berupa
kemudahan di dalam seluruh aspek kehidupan.

"Itulnh perintah Allnh yang diturunknn-Nya lupadn
ka,mu,....tt
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Ini merupakan sentuhan lain dalam bidang dan

segi yang lain. Suatu sentuhan yang sungguh-sung-
guh dan menarik perhatian kepada sumber pe-

rintah. Allahyang telah menurunkan perintah itu,
yang diturunkan bagi orang-orang yang beriman
kepada-Nya. Jadi ketaatan kepada Allah merupakan
realisasi nyata dari iman dan realisasi hakikat hu-
bungan Nttara mereka dengan Allah

Kemudian redaksi kembali kepada takrva yang
digugah secara terus-menerus dalam ruang para-

graf ini'

"...Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya

Dia aknn menghapus lusalahan-kesalnhnnnya dan aknn

melip atgandnknn p ahala b aginy a. " (ath{halaaq: 5)

Balasan pertama bagi sikap talrwa adalah ke-
mudahan dalam segala urusan. Dan, balasan kedua

adalah Allah menghapus dosa-dosa dan memper-
besar pahala setelah penghapusan dosa. Itu me-
rupakan rangsangan dan tawaran yang sangat
menggiurkan. Ia merupakan hukum umum dan ke
adilan yang meliputi segalanya. Namun, ia men-
cabut segala nuansa dan naungan tema talak lalu
memenuhi hati dengan perasaan akan kehadiran
Allah dan anugerah-Nyayang umum. Oleh karena
itu, orangyang demikian tidak akan mendapatkan
kesulitan dan kerumitan karena Allah memenuhi-
nya dengan segala kemudahan, ampunan, dan
pahala yang besar.

merekn naJknhnya hingga merekn bersalin. Kemudian

j ikn mere ka meny usukan (anak- anak) mu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan mu-

syawarahknnkth di antara knmu (segala sesuatu) de-

ngan baik. Dan, jika knmu menemui kesulitan, maka

wanita lnin boleh menyusuknn (anak itu) untuknya.

Hendaklnh lrangryang mampu memberi naJkah me-

nurut kem.ampuannya. Dan, orang yang disempitlmn

re4kinya hendaklah membni ,*fkah dnri hnrta yang

diberikan Allnh lupadanya. Allnh tidak memikulktn
beban kepada seseorang melninkan (sekndar) apa y ang

Allnh beriknn lupadanya. Allah kelak aknn memberi'

kan lre ktp angan s esudah ke s emp itan. " (ath{halaaq:
6-7)

Ini adalah penjelasan terakhir tentang perincian
tempat tinggal istri di rumah, dan pemberian infak
dalam masa iddah sesuai dengan masanya yang
berbeda-beda. Jadi yang diperintahkan adalah
memberikan tempat tinggal sesuai dengan ke-
mampuan suami, tidak boleh rendah dari tempat
tinggal suami atau lebih rendah dari ukuran ke-
mampuan dan kekayaannya. Para suami tidak
boleh sengaja membahayakan istri-istrinya dengan
menekan mereka dalam ukuran tempat tinggal,
atau tingkat kelayakannya, atau dalam bermuzuna-

lah dengannya.
Allah mengkhususkan penjelasan nafl<ah bagi

istri-istri yang hamil, (padahal semua wanita cerai
wajib dinafl<ahi) karena lamanya waktu kehamilan
bisa jadi dipahirmi oleh orang bahwa kewajiban
memberi nafl<ah hanya sebagian masawakhr hamil
saja, dan tidakusah disempurnakan sisanya. Atau,
masa pemberian nafl<ah harus ditambah dan diper-
panjang karena masa hamilnya sangat pendek dan
waktu melahirkan telah begitu dekat setelah per-

ceraian itu. Sehingga, Allah pun mewajibkan nafl<ah

hingga selesai melahirkan dan ia merupakan masa

berakhirnya periode iddah untuk tambahan pen-
jelasan syariabrya.

Kemudian Allah menjelaskan tentang perma-

salahan menyrsui yang tidak dijadikan sebagai ke
wajiban atas istri tanpa imbalan apa-apa.Jadi selama

istri menyusui anak yang merupakan buah per-

nikahan mereka berdua, maka menjadi hak istri
mendapatkan upah atas susuannya yang dengan-
nya dia dapat menopang kehidupannya dan mem-
beli susu buatbayinya. Inilah bentuk pemeliharaan

dan perlindungan syariat terhadap ibu.
Dalam waktu yang sama, Allah memerintahkan

ayah dan ibu agarmerekaberdua bermusyawarah

,i7,i# j,',r\giAfi A;fu71'6
eirilJg-llXilr:E5-u'-fr,|i:'#r,i,Ji

&fr*3;,X'iffi:AlitJY
''lempatknnlah merekn (para istri) di mann knmu ber-

tempat tinggal mtnurut kemampuanmu dan j anganlnh

knmu menyusahlwn merela untuk menyempitlnn (hnti)

mereka. Dan, jika mereka (istri-istri yang sudah di'
talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
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dalam uru san bayi dan maslahabrya karena dia me-
rupakan amanat bagi mereka berdua. Sehingga,
jangan sampai kegagalan mereka membina rumah
tangga terimbas kepada bayi yang suci dan tak ber-
salah itu.

Inilah kemudahan yang diserukan Allah kepada
keduanya. Sedangkan, bila mereka mengalami ke-
sulitan dan mereka tidak mencapai kata sepakat,
maka bayi harus dijamin haknya,

"...Dan, jikn knmu menemui lusulitan, maka wanita
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (ath-
Tha{aaq:6)

Tanpa ada keberatan apa pun dari ibu kandung-
nya dan tanpa pembatalan hak bayi dalam hal men-
dapatkan susuan karena kesulitan keduanya se-

telah kesepakatan tidak tercapai.
Kemudian Allah memperincikan tentang ukuran

naflrah, yaitu mudah, saling menolong dan adil,
suami tidak boleh zalim, dan iski tidak boleh keras
dan ngotot. Barangsiapa yang diperluaskan rezeki-
nya oleh Allah, hendaklah dia memberikan infak
sesuai dengan keluasannya, baik perihal tempat
tinggal, nafl<ah kehidupan, maupun upah mennrsui.
Dan, barangsiapa yang disempitkan rezel<tnya,
maka tidak ada dosa baginya, karena Allah tidak
menuntut seseorang untuk memberikan nafl<ah
melainkan sesuai dengan anugerah yang diberikan
Allah kepadanya.

Dialah Yang Maha Pemberi dan tidak seorang
pun dapat meraih selain apa yang dianugerahkan
oleh Allah. Jadi tidak ada sumber lain dalam anu-
gerah selain sumber yang satu ini, dan tidak ada
simpanan kekayaan lain selain simpanan harta benda
ini.

".. Allah tldak mnnikulknn beban lupadn sesezrang nu-
lainknn (sekadar) apa yang Allah berikan kepada-
nya...."

Kemudian ada sentuhan kepuasan dan keluasan
harapan bagi keduanya,

"..Allnh lulnk aknn memberiknn lel"apangan sesudah

ke s empitan. " (ath-Thalaaq: 7)

Jadi, segala urusan bergantung kepada Allah
dalam kelapangan sesudah kesempitan dan ke-
mudahan sesudah kesusahan. Oleh karena itu,
lebih baik bagi kedua suami ishi itu menyelesaikan
segala masalah berdua, dan menghadapkan diri ke
padaAllah dalam segala urusan. Keduanya hendak-
lah merasakan adanya pengawasan Allah dan agar
keduanya bertakwa kepada-Nya. Dialah yang mem-

beri dan yang mencegah. Dialah yang memper-
sempit dan yang memperluas. Di tangan-Nyalah
kesempitan dan kelapangan, kesulitan dan ke-
mudahan, serta kegentingan dan kesejahteraan.

Hukum-Huu"- rh;;;"*' Nabi saw.
Membawa Kebahagiaan

Sampai di sini, maka bahasan dalam surah ini
telah mencakup segala hukum talak serta tetek
bengeknya. Juga meliputi penelusuran segala efek
dan pengaruhnya hingga menemukan solusi yang
jelas dan terang. Allah tidak membiarkan rumah
tangga yang hancur itu menjadi berkeping-keping
dan menjadi debu yang memenuhi jiwa-jiwa dan
menutup hati.

Ketika bahasan selesai tentang semua perkara
itu, maka redaksi mulai memaparkan pelajaran ter-
akhir tentang hukum final yang menimpa orang-
orang yang mendurhakai perintah Allah dan rasul-
Nya sehingga mereka tidak mendengar dan me-
respons. Allah meletakkan pelajaranke atas kepala-
kepala manusia, yang mengingatkan mereka ten-
tang hukuman final dan menyedihkan yang selalu
menanti orangorang yang tidak bertalnva dan tidak
taat. Sebagaimana ia pun mengingatkan tentang
nikmat-nikmatAllah atas orangorang beriman yang
diserukan dengan surah ini dan syariatnya,

6+w6"rfrW,Jile{Ji,g3
i;$;^s^Jr,.1.jf,$K6:,;,|ie."i\t3
,liuniwfti:"t1::;i{'fr 'Jgfr 6J
W.1;t # 6 KL{fr iJ ; \jt\: iii ;q.r\
e*9(6iifr\.tji'vr.#$\A;K!;
xvi&W f,uu i;s:Ai Jy,>i6 t c
ffi {4";n:Ai}g:fi-ii$n"f #

&615
"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang
mendurhakni perintah Tilhnn merekn dan rasul-rasul-
Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan

hisab yang keras, d.an Kami a<ab mereka dengan a4b
yang mmgeriknn. Mala, mnekn msrasakan akibat yang
buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan
mereka kerugian yang besar. Allah menyediakan
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bagi mneka aab yang kna; m"ala bntalatalnh lepotn
Allnh hai zrang-orang yang mempunyai aknl, (yaitu)
Trang-Trang yang beriman. sesungguhnya Allah telnh
menurunkan pningatan kepadamu, (dan mengutus)

seorang R.asul yang membacaknn lcepadnmu ayat-ayat
Alkh yang mennanglun (bermacam-macam hukum)
supaya Dia mengeluarkan orang-zrang yang beriman
dan mengerjaknn amnl-amal saleh dari lcegelapan kt-
pada cahaya. Barangstapa beriman kepadn All"ah dan
mengerj alun amal yang saleh, niscaya Allah aknn me-

masuklrnnnya kc dnlam surga-surga ]ang mengalir di
bawahnya sungai-sungai. Mereka keknl di dalnmnya
s e lama- lamany a. S esunguhny a Allah memb er ikan
repki yang baik lupadnnya. " (ath{halaaq: 8-11)

Itu merupakan peringatan yang panjang dan
ancarnan yang terperinci fenomena-fenomena dan
kejadian-kejadiannya. Sebagaimana ia juga merupa-
kan peringatan yang mendalam tentang nikmat
Allah dengan iman dan cahaya serta janji.Nyaperi-
hal balasan di akhirat. Dan, ia merupakan rczeli
yang paling baik dan paling mulia.

HukumanAllah yang dijatuhkan kepada orang-
orang yang mendurhakai perintah Allah dan tidak
tunduk kepada rasul-rasul-Nya merupakan sunnah
yang berlaku terus-menerus.

'Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang
mendurhakni perintah Tulnn merelm dan rasul-rasul-
Nya, makn Kami hisab penduduk negeri itu dzngan

hisab yang keras, dan Kami aaab merela fungan aab
yang mengerilan. "(ath{halaaq: 8)

Perincian hukuman atas negeri-negeri itu dan
penyebutan tentang hisab yang sulit dan azabyang
keras, kemudian gambaran tentang akibat dan tem-
patkembaliyang buruk,

'Mala, mnekn muasalwn akibat yang buruk dari per-
buatannya, dan adalnh akibat perbuatan merel<n lu-
rugian yang besar." (ath:Iltalaaq: 9)

Kemudian mengulur gambaran tentang akibat
kerugian itu dalarn ayat selanjutnya,

'Allnh menledialrnn bagi merekn oqab yang keras,...."

Semua ini dimaksudkan untuk memperpanjang
tampilan gambaran kejadian dan perincian tentang
langkahJangkah dan periode-periodenya. Ini me
rupakan salah satu metode yang indah dalam Al-
Qur'an untuk menanamkan pengaruh dalam pe-

rasaan dan memperlama keberadaannya dalam hati.
Mari kita berhenti sejenak di hadapan ancaman

ini. Kita akan menyaksikan bahwaAllah menurun-

kan azab kepada negeri-negeri ifu satu persatu se-

tiap ia mendurhakai perintahAllah dan rasul-Nya.
Kita mendapatkan bahwa ancaman ini dipaparkan
di sini berkenaan dengan permasalahan talak dan
hukum-hukum talak Jadi perkara talak dan hukum-
hukumnyaberkaitan erat dengan hukum alam se
mesta. r

Di sini terdapat isyarat bahwa perkara talak
bukanlah sekadar perkara keluarga atau pasangan.

Namun, ia merupakan permasalahan umat Islam
seluruhnya. Umat Islamlah yang bertanggung
jawab dalam masalah ini. Umat Islamlah yang ber-
tanggung jawab atas syariat Allah. Dan, pelang-
garan umat terhadap perintah Allah di dalamnya,
atau pelanggaran umat terhadap perintah Allah di
dalam selain perkara itu dari hukum-hukum ins-
titusi ini atau manhaj Allah yang lengkap tentang
kehidupan ini, adalah pelanggaran terhadap pe-

rintah Allah di mana bukan orang{rang yang me
langgar saja yang akan dijatuhi hukuman melain-
kan seluruh negeri dan umat di mana terjadinya
pelanggaran ifu, dan di mana penyimpangan dari
manhaj Allah itu berlaku.

Agama Islam ini diturunkan untuk ditaati dan
dilaksanakan seluruh ajannnya secara sempurna
dan menguasai segala aspek kehidupan. Maka,
barangsiapa yang melanggar perintah Allah di
dalamny4 walaupun perkara itu berada dalam urus-
an individu, maka ia harus menghadapi konse-
kuensi yang menimpa seluruh komponen negeri,
karena sunnah i\llah tidak akan pernah berganti
dan berubah.

Negeri-negeri itu telah merasakan akibat yang
buruk dari perbuatanny4 dan akibat perbuatan me
reka adalah kerugian yang besar. Penduduknya
telah merasakan pedihnya azabitu di dunia ini se
belum hari hisab di akhirat. Azablhttelah ditimpa-
kan kepada negeri-negeri, umat-umat, dan bangsa-
bangsa yang melanggar manhaj Allah di muka bumi
ini. Kita telah menyaksikan hal ini dan orang{rang
yang sebelum kita pun telah menyaksikan azab ini.
Semua mereka telah merasakan kerusakan dan ke-
binasaan, kemiskinan dan kekeringan, kezaliman
dan kelaliman serta kehidupan yang tidak memiliki
rasa arnan, kedamaian, ketenangan, dan kestabilan.
Dan, setiap hati kita dapat menyaksikan kenyataan
dari peringatan ini.

Di atas ifu ad a azabyang menanti para pelanggar
perintah Allah dan manhaj-Nya dalam kehidupan
sebagaimana difirmankan oleh Allah,

'All"ah mmledialmn bagi merelw aab yang leeros,...."
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Allah Mahabenar dengan segala firman-Nya.
Sesungguhnya Islam merupakan manhaj sistem

komunitas jamaah, sebagaimana telah kami bahas
dalam surah ash-Shaff. Ia datang untuk mem-
bentuk kaum muslimin yang memiliki sistem yang

khusus. Ia datang untuk mengelola dan mengatur
kehidupan jamaah seluruhnya. Oleh karena itu, se-

luruh komponen jamaah bertanggung jawab atas-

nya dan bertanggung jawab atas hukum-hukum-
nya. Apabila mereka berpaling dari manhaj ini dan
melanggarnya, maka hukuman itu pasti terealisasi
kepada mereka sebagaimana hukuman itu telah
diturunkan dan dirasakan kepada negeri-negeri dan
bangsa-bangsa yang berpaling dan melanggar se.
belum mereka.

Dalam menghadapi peringatan dan fenomena-
fenomenanya yang panjang, redaksi ayat menyeru
para ulul albab dari orangorang beriman yang telah
dituntun oleh hati mereka kepada keimanan. Ia me
nyerukan kepada mereka agar bertalnva kepada
Allah yang telah menurunkan kepada mereka kitab
yang memberikan peringatan,

'-.Makn bertakwalah kepada Allah hai zrang-zrang

yang mempunyai akal, (yaitu) zrang-zrang yang ber-

iman. Sesungguhny a Allnh telnh menurunknn peringat-
an lcepadamu. " (ath-Thalaaq: 10)

Peringatan itu ditampakkan dan dilekatkan pada
pribadi Rasulullah. Sehingga, pribadi Rasulullah
sendiri merupakan peringatan atau dalam ungkap
an lain sebagai pengemban yang bertanggung jawab

atas peringatan itu.

"(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacaknn ke-

padamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (ber-

tnacam-rnacam hukum).... "

Di sini terdapat selipan makna yang sangat indah,
mendalam, dan jujur yang memiliki beberapa isyarat,
pehrnjuk, dan arah yang bermacam-macam.

Sesungguhnya peringatan ini datang dari sisi
Allah, yang menemui mereka lewat pribadi Rasu-

lullah yans jujur dan amanah. Seolaholah peringat-

an ihr tembus kepada mereka secara langsung dan
pribadi Rasulullah tidak menutup sedikitpun dari
hakikat peringatan itu.

Isyaratbagian kedua dari nash ini adalah bahwa
sesungguhnya pribadi Rasulullah telah mendarah
daging dalam peringatan itu. Sehingga, beliau me-
rupakan gambaran nyata dan fisik dari peringatan
itu akhirnya beliau merupakan jglmaannya. Rasu-

lullah merupakan terjemahan hidup dari hakikat

Al-Qur'an. Demikianlah gambaran Rasulullah se-
perti yang dilukiskan oleh Aisyah r.a., "Sungguh
akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an itu sendiri."

DemikianlahAl-Qur'an itu tertanam dalam jiwa
Rasulullah untuk menghadapi kehidupan. Dan,
beliau adalah Al-Qur'an yiurg menghadapi segala
tantangan dan tuntutan kehidupan.

Di atas nikmat peringatan, cahaya,hidayah, dan
kesalehan, ada janji kenikmatan surga yang kekal
selama-lamanya. Semua mereka diingatkan kem-
bali bahwa rezel<t yang paling baik adalah surga.
Sehingga, tidak mungkin dibandingkan dengan rezeki
apa pun di dunia ini.

"...Supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang ber'
imnn dnn mmgerjakan am.al-amnl sal.eh dnri legelnpan

klpodn calata. Barangsi.apa berim"an kepada All"ah dnn
mengerjaktn amalyang saleh, niscaya Allah akan me-

masukktnnya ke dalam surga-surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal il dalnmnya
selnmn- lnmnny a. Sesungguhny a Allnh mmtbeiknn re<Bki

yang baik kepadanya." (athrlhalaaq: 11)

Allah adalah pemberirezeki di duniadan di akhirat
Namun, suatu rezeki yang lebih baik dari rezeki apa
pun. Dan, pilihan manusia terhadap rezeki yang
terbaik adalah pilihan yang benar dan mulia.

Demikian sentuhan terhadap rezeln sekali lagi.
Dan, dengan isyarat ini, menjadi remehlah setiap
rezekiyang ada dibumi dibandingkan dengan rezeki
yang ada di surga. Namun, Allah juga menjanjikan
(pada penggalan p'ertama) keluasan di dunia pula.

Pada bagian penufup, muncullah sentuhan alam
semesta yang dahsyat. Ia menghubungkan antara
tema surah, syariabrya, dan pengarahannya dengan
takdirAllah, kekuasaanAllah, dan ilmu Allah dalam
ruang alam semesta yang luas ini,

'it ffi:Ar,6{i'a; ** sr,*- e $tl'i

&:L6i^";frj,6Ee^iaw.:i;
&W,{'

'Allnhlnh yang menriptnkan tujuh kngit dan seputi itu
pul"a bumi. Perintah Allah berlnku padnnya, agar knmu

mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala se-

suatu, dan sesungguhnya Allnh, ilmu-Nya benar-benar

me lip uti s egala s esu atr"r. " (ath-Thal aaqz 12)
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Tujuh lapis langitmerupakan sesuatu yang masih
belum kita ketahui tentang hakikatnya, bidang-
bidangnya, dan jarak-jaraknya. Demikian pula hrjuh
lapis bumi. Bisa jadi planet bumi yang kita tempati
saat ini merupakan salah satu di antara tujuh lapis
bumi itu, sedangkan yang enarn lagi masih tersim-
pan dalam ilmu Allah. Dan, bisa jadi makna, ",.Dan
seperti itu pula bumi...,"bahwa planet bumi ini ter-
masuk dalam jenis langit. Jadi, bumi itu seperti
langit dalam struktur dan karakter-karakternya.

Namun, apa pun maknanya, tidak dibutuhkan
dan diperlukan pencocokan teks-teks ayat ini dan
mengujinya dengan ilmu-ilmu yang telah kita temu-
kan. Karena ilmu kita sangat terbatas dan tidak me-

liputi seluruh alam semesta sehingga kita ber-
asumsi dengan meyakinkan bahwa teori ilmiah itu-
lah yang dikehendaki oleh teks-teks AlQur'an. Kita
sama sekali tidak boleh menghakimi dan menjustifi-
kasi demikian hingga kita benar-benar mengetahui
secara meyakinkan tentang ilmu alam semesta ini,
dan perkara itu merupakan perkara yang mustahil.

Dengan sentuhan isyarat ini, kita dapat meng-
ambil manfaat sebagai petunjuk menuju ke arah
hakikat itu dalam ruangnya di dalam jiwa dan ke
arah pembentukan pandangan keimanan yang benar
dalam alam semesta.

Dan, isyarat kepada alam semesta yang agung,
"...Tiluh langit dan sepnti itu puln bumi...,"meng-
goncangkan perasaan dan menghentikan hati se
jenak berhadapan langsung dengan fenomena di
antara fenomena-fenomena kekuasaan Sang Maha
Pencipta, dan kerajaan-Nya yang luas. Sehingga, di
hadapannya seluruh bumi menjadi kecil dan kerdil.
Apalagi hanya sebagian isinya, atau kasus di antara
kasus-kasus yang terjadi di dalamnya. Bahkan,
beberapa keping uang yang dinafl<ahkan oleh se
orang suami atau seorang istri menarik diri dari hak
mendapatkannya.

Di antara langit yang tujuh ini dan bumi atau tujuh
lapisan bumi, perintah Allah terus-menerus turun,
dan di antaranya perintah yang ada di hadapan ma-

nusia dalam arahan ayatini. Jadi, perintah ini sangat

dahsyat meskipun diukur dengan standar-standar
manusia dan pandangan-pandangan mereka me-
ngenai tempat dan waktu semampu mereka dalam
membayangkannya.

Pelanggaran terhadap perintah itu merupakan
pelanggaran terhadap suatu perintah yang ditaati
dan disambut dengan baik oleh segala lapisan,
langit dan lapisan-lapisan bumi, serta didengar dan

direspons oleh para malaikat dan makhluk-makh-

luk Allah yang lain yang ada di dalam langit dan
lapisanJapisan bumi. Oleh karena itu, pelanggaran

itu merupakan pelanggaran yang sangat jahat dan

keji, di mana tidak mungkin seorang mukmin yang

berakal berani melakukannya. Apalagi, telah diutus
kepadanya seorang rasul untuk membacakan ke-
padanya ayat-aya,t Allah dengan jelas, menjelaskan
baginya perintah ini demi mengeluarkannya dari
segala kegelapan menuju kepada cahaya.

Perintah ini terus-menerus turun antara langit
dan bumi, untuk membenfuk dalam hati orang{rang
yang beriman suatu aqidah bahwa sesungguhnya
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Sehingga,
tidak ada satu pun yang dapat melemahkan-Nya
atas apa pun yang dikehendaki-Nya. Dan, bahwasa-

nya sesungguhnya Dia Maha Mengetahui atas se-

gala sesuatu. Sehingga, tidak ada sesuafu pun yang

luput dari-Nya dalam kerajaan-Nya yang luas dan
lapang, serta apa pun yang disembunyikan dan di-
rahasiakan oleh manusia dalam hati-hati mereka.

Sentuhan ini memiliki nilainya di sini dari dua
segi.

Per tama,sesr.rngguhnya Allah Maha Meliputi atas

segala sesuatu dan Dialah yang memerintahkan
segala hukum-hukum ini. Allah menurunkan hu-
kum-hukum itu yang meliputi segala kondisi ma-

nusia, kebutuhan-kebutuhan mereka, kebaikan-
kebaikan mereka, dan potensi-potensi mereka.
Hukum-hukum lebih utama untuk ditaati oleh
mereka, dan mereka tidak berpaling darinya se-

dikitpun. Karena, ia diciptakan dan dirancang oleh
Allah Yang Mahatahu dan Maha Meliputi atas se-

gala sesuatu.
Kedua, sesungguhnya hukum-hukum ini disan-

darkan kepada nurani-nurani. Jadi perasaan bahwa
Allah Mahatahu dan Maha Meliputi atas segala se-

suatu merupakan jaminan sensitivitas nurani-nurani
manusia dalam urusan-urusan dan perkara perkara
yangtidakbisa dijamin oleh apapun melainkan ke
talnvaan kepada Allah Yang Maha Mengetahui apa
yang ada dalam hati.

Demikianlah surah ini ditutup dengan sentuhan
yang dahsyat dan mencekam ini, yang menggetar-
kan dan menggerakkan hati agar tunduk dan taat.

Maka, Mahasuci Allah yang telah menciptakan hati,
dan Yang Maha Mengetahui atas segala yang ada

di dalamnya dari penyimpangan-penyimpangan dan
jalan-jalan yang lurus. l
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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'TIai nabi mengapa kamu mengharamkan apa
yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu
mencari kesenangan hati istri-istrimu? Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (l)
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada
kamu sekalian membebaskan diridari sumpah-
mu. Allah adalah Pelindungmu dan Dia Malra
Mengetahui lagi I\dahabijaksana- (2) Dan, ingat-
lah ketika nabi membica.rakan secara rahasia
kepada salah seorang dari istri-istrinya (Haf-
shah) suahr peristiwa. Maka, tatkala (Hafshah)
menceritakan peristiwa ihr (kepada Aisyah) dan

';i6a-yltVSdeaiffio;i-
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Atlah memberitahukan hal itu (semua pem-
bicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) ke-
pada Muhammad, lalu Muhammad mem-
beritahukan sebagian $"tg diberitakan Allah
kepadanya) dan menyembunyikan sebagian
yang lain (kepada Hafshah). Maka, tatkala
(Muhammad) memberitahukan pembicaraan
(antara Hafshah dan Aisyah), lalu Hafshah
bertanya,'siapakah yang telah memberitahu-
kan hat ini kepadamuP Nabi menjawab, Telah
diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.' (3)

Jika kamu berdua bertobat kepada Allalb maka
sesungguhnya hati kamu berdua telah condong
(untuk menerima kebaikan). Dan" jika kamu
berdua banhr-membantu menyusahkan Nabi,
maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya
(dan begihr)Jibril dan orang-orang mukmin
yang baik. Selain dari itu malaikat-malaikat
adalah penolongnya pula. (4)Jika nabi men-
ceraikan kamu, boleh jadi Ttrhannya akan
memberi ganti kepadanya dengan istri-istri
yang lebih baik daripada kamu, yang patuh,
yang beriman, yang taat, yang bertobal yang
mengerjakan ibadahr /ang berpuasa, yang
janda, dan ya"ngperawan. (5)Hai orang-orang
yang beriman, periharalah dirimu dan ke-
luargamu dari api neraka yang bahan bakar-
nya adalah manusia dan batu. Penjaganya
mataikat-mataikat yang kasar, yang keras, YmB
tidak mendurhakai Allah terhadap aPa yang
diperintahkan-Nya kepada merekan dan yang
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
(6) tlai orang-orang kafir, janga"nlah kamu me
ngemukaka"n uzur pada hari hi. Sesungguhnya
kamu hanya diberi balasan menurut aPa yang
kamu kerjakan. (7) IIai orang-orang yang ber-
iman" bertobatlah kepada Allah dengan tobat
yang semurni-murninya. Mudah-mudahan
Ttrhan kamu aka^n menghapus kesalahan-ke-
salahanmu dan memasukkan kamu ke dalam
surga yang mengafir di bawahnya sungai-zungai'
pada hari ketika Allah tidak menghinakan
Nabi dan orang-orang yang beriman bersama
dengan dia; sedang cahaya mereka memanca"r
di hadapan dan di sebelah kanan mereka,
sambil mereka mengatakanr'Ya Thhan kami,
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan
ampunilah karrd. Sesungguhnya Engkau Maha-
kuasa atas segala sesuahl.' (8) Hai Nabi perangi-
lah orang-orang kafir da.n orang-oraJrg munafik

serta bersikap keraslah terhadap mereka.
Tempat mereka adalah nerakaJahannam dan
itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. (9)

Afhh membuat istri Nuh dan istri Luth per-
umpama,an bagi orang-orang kalir. Keduanya
berada di bawah pengawasan dua hamba yang
saleh di antara hamba-hamba Kami. Lalu, ke-
dua isfri ihr berkhi:rnatkepada kedua suaminya
Maka, kedua suaminya ihr tiada dapat mem-
banhr mereka sedikipun dari (silaa) Allah; dan
dikatakan (kepada keduanya), 'Masuklah ke
neraka bersama orang-orang yang masuk
(neraka).' (10) Dan, Allah membuatistri Fir'aun
perumpamaan bagi orang-orang yang beriman
ketika ia berkatan 'Ya Ttrhanku, bangunlah
untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga
dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan per-
buatannyan dan selamatkanlah aku dari kaum
yang zalim.' (11) Dan, Maryam putri Imran yang
memelihara kehormatannya, maka Kami tiup-
kan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (cip-

taan) Kami. Dan, dia membenarkan kalimat-
kalimat Ttrhannya dan Kitab-kitab-Nya; dan
adalah dia termasuk orang-orang yang ta.aL"
(12)

Pengantar
Ketika qadar Allah berlaku dan menetapkan

bahwa Islam sebagai risalah terakhir; menjadikan
manhajnya sebagai manhaj yang berlaku selamanya

hingga al<ht zaman: menetapkan agar kehidupan
orang{rang yang beriman dengan manhaj ifu ber-
jalan seiring dengan sistem alam semesta yang
umum;, dan agar agama inilah yang memimpin ke
hidupan manusia dan meliputi segala aktivitasnya
dalam setiap aspek kehidupan... maka Allah men-
ciptakan m2urhaj Islam itu dalam bentuk yang me
liputi segalanya, sempurna, dan saling melengkapi
serta total dalam segala aspeknya (;yamil, muta-
knmiA.

Ia memenuhi dan merangsang segalakekuatan
manusia dan kesiapannya. Dalam wakhr yang sama,

ia meninggikan dan menaikkan kekuatan dan ke-

siapan potensi itu ke tingkat yang layak dan sesuai

dengan tugas khalifah Allah di muka bumi. Juga
sesuai dengan status sebagai makhluk yang di-
muliakan oleh Allah atas kebanyakan makhluk-
makhluk-Nya dan Dia sendiri telah meniupkan ruh-
Nya kepadanya.

Allah telah menjadikan tabiat agama ini bertolak
selalu maju berupa pertumbuhan, populisme, ke
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tinggian, dan kesuciannya; pada satu waktu yang
menyatu dan seiring bersama. Islam tidak pernah
membatalkan dan menghancurkan kekuatan yang
membangun. Tidak pernah pula memberangus
keahlian dan kesiapan potensi yang bermanfaat.
Bahkan, Islam memberikan motivasi dan semangat
kepada segala kekuatan dan menyadarkan segala
potensi. Namun, dalam waktu yang sama ia juga

tetap memelihara keseimbangan gerakan yang
mendorong ke depan bersama dengan gerakan me
nuju ufukyang mulia.

Itulah yang mempersiapkan bagi ruh-ruh manu-
sia di dunia ini suatu kenikmatanyangluarbiasa di
akhiral Juga menyiapkan manusia sebagai makhluk
yang fana untuk menjalani keabadian di kehidupan
akhiratyang merupakan kampung yang kekal.

Ketika qadarAllah berlaku dan menetapkan tabi-
at akidah Islam seperti ini, maka hal ini berlaku pula
dalam pilihan-Nya terhadap rasul-Nya Muhammad
saw. sebagai manusia yang akan mencontohkan
akidah itu dengan segala karakter-karakternya. Di
dalam diri beliau tergambar hakikat akidah itu, dan
jadilah Nabi Muhammad saw. dengan kepribadian
dan kehidupannya sebagai terjemahan yang benar
dan sempurna bagi tabiat dan arahan ideologi akidah
itu.

Nabi Muhammad saw. adalah orang yang
sempurna kekuatan dan potensinya. Beliau adalah
seorang yang berpostur kuat, struktur fubuhnya
kuat dan sehat, bangunan tubuhnya kokoh,
fubuhnya sehat tanpa cacat, indra-indra sehat serta
selalu responsif dan sadar. Juga selalu memiliki cita
rasa serta merasakan danmenyelami segala sesuatu
dengan sempurna dan sehat. Dalam wakfu yang
sama, beliau pun adalah seorang yang sangat
pengasih, tabiatnya hidup dan dinamis, perasaannya

sangat perasa, memiliki apresiasi yang tinggi, dan
selalu terbuka untuk belajar dan merespons segala
kritikan. Selain itu, beliau adalah seorangyang ber-
akal sangat cerdas, berpikiran sangat luas, ber-
wawasan luas, dan berkemauan keras. Beliau mam-
pu mengendalikan jiwa dan nafsunya, sedangkan
keduanya tidak mampu mengendalikan beliau.

Di samping ifu dan di atas itu semua, beliau adalah
seorzmg nabi. Ruhnya tercerahkan dengan cahaya
yang mencakup dan lengkap. Ruhnya membuatnya
mampu melakukan perjalanan isra dan mikraj. Ruh-
nya dipanggil dari langil Ruhnya dapatmenyaksikan

cahaya Tuhannya, dan hakikat dirinya telah ter-
sambung dengan hakikat alam semesta seluruhnya
dari balik segala bentuk dan perkara yang tampak
dalam kenyataan. Maka, pasir dan batu pun mem-
berikan salam kepadanya, dahan dan ranting pe-
pohonan tunduk melindunginya dari sengatan
cahaya matahariodan Gunung Uhud pun bergetar
karena beliau. Kemudian segala kekuatan dan
potensi ini seimbang dalam pribadi beliau. Itulah
keseimbangan yang serasi dengan keseimbangan
akidah yang telah dipilih Allah untuknya.

Kemudian Allah menjadikan kehidupan beliau
yang bersifat pribadi dan umum sebagai kitab yang
terbuka bagi umatnya dan bagi seluruh manusia. Di
dalamnya manusia dapat membaca gambaran-gam-

baran tentang akidah ini dan dapat menyaksikan
praktik nyatanya dalam kehidupan beliau. Oleh
karena itu, kehidupan beliau tidak boleh dirahasia-
kan dan disembunyikan. Bahkan, harus dipamerkan
dan dipaparkan beberapa aspek dari kehidupan
beliau dalam Al-Qur'an.

Di dalamAl-Qur'an itu terdapat beberapa tempat
yang menyingkapkan aspek-aspek kehidupan Rasu-

lullah. Padahal, biasanya kebanyakan adat manusia
berusaha menyembunyikannya dan menguburkan-
nya dari pandangan orang lain. Bahkan, Al-Qur'an
sampai menyingkap aspek-aspek kelemahan manu-
sia di mana tidak seorang pun dapat terbebas darinya
dengan usaha dan tipu daya apa pun. Sesungguhnya
manusia hampir mengetahui dan menyentuh adanya

sikap kesengajaan dalam penyingkapan Al-Qur'an
ini tentang beberapa bagian kehidupan Rasulullah
bagi manusia umumnya secara gamblang.

Sesungguhnya dalam jiwa Rasulullah itu tidak ada
yang istimewa dan khusus yang harus disembunyi-
kan, karena beliau bertugas untuk mengemban
dakwah Islam ini secara keseluruhan. Lantas kenapa
Rasulullah harus menyembunyikan salah satu
bagian dari kehidupannya atau menguburkannya?
Sesungguhnya kehidupan Rasulullah merupakan
pemandangan yang dapat disaksikan, dekat, dan
memungkinkan untuk dipraktikkan tentang akidah
Islam ini. Rasulullah datang membawanya untuk
memaparkannya dan memamerkannya kepada
seluruh manusia dalam kepribadian beliau dan
kehidupannya, sebagaimana beliau juga menerang-
kannya dalam haditsnya dan pengarahannya. Dan,
untuk inilah Rasulullah diciptakan dan untuk inilah
Rasulullah datang ke dunia.

Para sahabat Rasulullah telah menghapal segala-

nya dari Rasulullah. Kemudian generasi sesudah
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para sahabat pun menerima pelajaran dari para
sahabat. Hapalan tersebut berkaitan dengan perin-
cian-perincian kehidupan Rasulullah. Sehingga,
tidak tersisa sedikitpun dari kehidupan Rasulullah
baik yang kecil maupun yang besar bahkan hingga
kegiatannya sehari-hari dan kebiasaannya, melain-
kan tertulis dalam rekaman hadits dan dinukilkan
hingga saat ini.

Itulah sebagian dari takdir Allah yang telah
menentukan bahwa kehidupan Rasulullah tertulis
dalam rekaman atau rekaman perincian tentang
penjelasan detail mengenai akidah islamiah ter-
gambar dalam kehidupan Rasulullah. Hadits me
rupakan pelengkap dari bahasan dalam Al-Qur'an
yang juga merekam beberapa aspek kehidupan
Rasulullah yang akan kekal selamanya hingga akfiir
kehidupan duniawi.

Dalam surah ini dipaparkan lembaran kehidupan
rumah tangga Rasulullah dan gambaran tentang
gesekan-gesekan, kecenderungan-kecender ungan,
dan pengaruh-pengaruh manusiawi yane terjadi di
antara sesama istri-istri Rasulullah dan antara
mereka semua dengan Rasulullah. Ada juga gambar-

an tentang beberapa efek samping dari gesekan-
gesekan, kecenderungan-kecenderungan, dan pe
ngaruh-pengaruh manusiawi itu terhadap kehidupan
Rasulullah dan kehidupan masyarakat Islam pada

saat ihr. Kemudian efek dan pengaruh ihr kita temu-
kan pula dalam pengarahan-pengarahan umum
bagi umat Islam atas kejadian yang terjadi dalam
rumah tangga Rasulullah dan di antara istri-istri
beliau.

Waktu terjadinya peristiwa itu tidak ditentukan
secara pasti olehAl-Qur'an dalam surah ini. Namun,
dengan merujuk kepada riwayat-riwayat yang
datang dari Rasulullah, dapat disimpulkan dengan
kuat bahwa peristiwa itu terjadi setelah Rasulullah
meni-kah dengan Zanab bintiJahsy.

Mungkin ada baiknya kami menyebutkan secara
ringkas tentang kisah perkawinan Rasulullah dengan
isti-ishinya. Juga tentang kehidupan rumah tangga
behau. Sehingga, membantu kita dalam melukiskan
kejadian-kejadian dan nash-nash yang berkenaan
dengan peristiwa ini dalam surah ini. Kami menetap
kan dalamringkasan ini, apayang ditetapkan oleh

Ibnu Hazm dalam l<ttabJawami'us Sirahdan kitab
as- Sirahkararrgan Ibnu Hisyam dengan tambahan
sedikit dan sekilas komentar.

Istri pertama Rasulullah adalah Khadijah binti
Ktruwailid. Rasulullah menikahinya ketika berumur
dua puluh lima tahun atau dua puluh tiga tahun,
sedangkan umur Kh4dijah sekitar empat puluh tahun
atau lebih. Ktradijah meninggal tiga tahun sebelum
Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah tidak
pernah menikah lagi selama Khadijah hidup hingga
dia meninggal, padahal Rasulullah telah berumur
lebih dari lima puluh tahun.

Setelah Khadijah meninggal, Rasulullah me-
nikahi Saudah binti Zum'ah r.a. dan dia tidak ada
yang memandangnya sebagai wanita yang cantik
atau masih muda. Dia hanyalah seorang janda dari
Sakran bin Amru bin Abdusy Syams. Suaminya
adalah termasuk dari golongan kaum mukminin
yang pertama masuk Islam dari para sahabatyang
berhijrah ke negeri Etiopia (Habasyah). Setelah
suaminya meninggal, Rasulullah menikahinya.

Kemudian Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu
Bakar ash-Shiddiq r.a.. Dia gadis yang masih sangat
kecil dan barubercampur sahr rumah dengan beliau
setelah berhijrah ke Madinah. Rasulullah tidak
pernah menikahi gadis yang masih perawan selain
Aisyah. Dia adalah isfi Rasulullah yang paling di.
sayangi. Umurnya adalah sembilan tahun, dan
hidup bersama dengan Rasulullah selama sembilan
tahun lima bulan. Rasulullah meninggal dan Aisyah
menjadi janda Rasrilullah.

Setelah itu Rasulullah menikahi Hafshah binti
Umar r.a. setelah berhijrah ke Madinah, dan me-
netap di sana selama dua tahun beberapa bulan.
Rasulullah menikahinya dalam keadaan janda,

setelah Umar menawarkannya kepadaAbu Bakar
dan Utsman, namun keduanya tidak meresponsnya-
Rasulullah menjanjikan kepada Umar bahwa anak-
nya akan mendapatkan suami yang lebih baik dari-
pada keduanya maka Rasulullah pun menikahinya.

Kemudian Rasulullah menikahi Zainab binti
Khuzaimah. Suami pertamanya adalah Ubaidah
ibnul Harist bin Abdul Mutthalib yang syahid dalam
Perang Badar. 7-unab binti Khuzaimah meninggal
ketika Rasulullah masih hidup. Dan, adayang ber-
pendapat bahwa suaminya sebelum dinikahi oleh
Rasulullah adalah Abdullah bin Jahsy al-Asadi yang
syahid di Perang Uhud. Itulah pendapatyang lebih
dekat dengan kebenaran.

Setelah itu Rasulullah menikahi Ummu Salamah.

Suaminya yang sebelumnya adalah Abu Salamah,
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yang terluka di Perang Uhud dan lukanya terus
menghinggapinya sampai dia meninggal. Maka,
Rasulullah pun menikahi jandanya dan beliau me-

masukkan anggota keluarganya dari Abu Salamah

ke dalam tanggungannya.
Kemudian Rasulullah menikahi Zainab binti

Jahsy, setelah beliau menikahkannya dengan anak
angkatnya Zaid bin Harttsah. Namun, perkawinan
mereka tidak langgeng, kemudian Zaid mentalak-
nya. Kami telah memaparkan kisahnya dalam surah
al-Ah"ab dalam juz kedua puluh dua. Dia adalah
wanita yang sangat cantik dan ruparil/an. Dialah yang

dirasakan oleh Aisyah sebagai saingannya, karena
masih berhubungan nasab dengan Rasulullah kare
na dia adalah anak bibi beliau. Juga karena kecantik-
an dan kerupawannya.

Setelah itu Rasulullah menikahi JuwairiyahQintil
Harits pemimpin bani Musthaliq setelah Perdng
Bani Musthaliq pada pertengahan tahun keenam
dari Hijrah.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ia diberitahukan
sebuah hadits oleh Muhammad bin Ja'far ibntz-
Zubak,dariUrwahibnuz-ZubakbahwaAisyahr.a.
berkata, "Setelah Rasulullah membagikan para

tawanan bani Musthaliq, Juwairiyah bintil Harits
masuk dalam bagian ats:Tsabit bin Qais ibnusy-
Syammas atau bagian dari anak pamannya. Maka,

Juwairiyah pun berjanji kepadanya untuk memerde
kakan dirinya dengan cara kitabah (membayar
tebusan dengan berangsur-angsur). Dia adalah se
orang wanita yang manis dan sangat menarik se-

hingga tidak seorang pun melihatnya melainkan
terpesona. Dia mendatangi Rasulullah untuk me
mohon bantuan dalam menunaikan kitabahnya."

Aisyah berkata, "Demi Allah, tiba-tiba aku me
lihatnya telah berada di depan pintu rumahku, maka
aku pun tidak menyenanginya!Aku tahu bahwa
Rasulullah akan melihat seperti apayang aku lihat.
Dia masuk dan berkata kepada Rasulullah, '\Mahai

Rasulullah, aku adalahJuwairiyah bintil Harits bin
Abi Sharrar, pemimpin kaumnya. Aku telah ditimpa
bencana yang tidak tersembunyi dari Anda dan aku
masuk ke dalam undian bagian milik atsrTsabit bin
Qais ibnusy-Syammas atau bagian milik anak
pamannya. Maka, aku pun telah berianji kepadanya
untuk memerdekakan diriku dengan cara kitabah
(membayar tebusan dengan berangsur-angsur) .

Saat ini aku datang kepada Anda untuk memohon
bantuan dalam menunaikan kitabahku.' Rasulullatr
bersabda, Apaknh lmmu mau yang lebih baik dari-
pada itu?'Dia bertanya, 'Apa itu wahai Rasulullah?'

Rasulullah menjawab, Aku aknn tunailmn kinbahmu
dan aku meniknhimu.'Dia berkata, Ya, aku setuju
wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda,'Aku pun
te lah s etuiu dan melaksanakanny a. "'

Setelah Juwairiyah, kemudian Rasulullah meni-
kahi Ummu Habibah binti Abi Suf'an setelah per-
janjian Hudaibiyah. Dia adalah salah seorang dari
sahnbiyatyanghijrah ke Habasyah. Namun, suami-
nyaAbdullah binJahsy murtad dan masuk ke agama

Nasrani kemudian meninggalkannya. Maka, Rasu-

lullah pun meminangnya dan Raja Najasyi mem-
berikan mahar kepadanya. Dan, dia pun bertolak
dari Habasyah menuju Madinah.

Kemudian Rasulullah menikahi Shafiyyah binti
Huyai bin Akhtab, bapaknya adalah pemimpin Bani
Nadhir. Pernikahan ini terjadi setelah penaklukkan
Khaibar dan setelah perjanjian Hudaibiyah. Shafiy-
yah adalah istri dari Kinanah bin Abil Haqiq, dia
adalah seorang pemimpin Yahudi juga. Ibnu Ishaq
menyebutkan kisah tentang pernikahan Rasulullah
dengannya bahwa Shafiyyah dan sahr wanita lainnya
dibawa bersama para tawanan. Maka, Bilal pun
membawa keduanya melewati para korban perang

Yahudi yang terbunuh. Ketika wanita yang bersama
Shafiyyah melihat mayat korban itu, tiba-tiba dia
berteriak histeris, menutup mukanya dan menabur-
kan debu ke kepalanya. Maka, Rasulullah pun ber-
sabda, 'Jauhknnl,ah aku dnri wanita setan ini."

Rasulullah lalu memerintahkan unhtk menempat-

kan Shafiyyah di belakang beliau dan melemparkan
selendangnya liepadanya. Maka, kaum muslimin
pun tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah telah
memilihnya untuk diri beliau sendiri.

Rasulullah bersabda kepada Bilal r.a. ketika me
lihat apa yang terjadi pada wanita Yahudi itu,

'Apaknh telah knmu cabut rasa knsih sayang dari diri-
mu wah.ai Bilnl? ketikn lmmu membawa dua wanita
me I ew ati p ar a p ej u ang lz kkiny a y ang ter b unuh ? " @R
Ibnu Ishaq)

Kemudian Rasulullah menikahi Maimunah bintil
Harits bin Huzn. Dia adalah bibi dari Khalid binWalid
dan Abdullah bin Abbas. Sebelumnya dia adalah
istri dari Abu Rahm bin Abdul Uzza, dan ada yang
berkata "Huwaithib bn 4tbdulU zza." Dialah wanita
terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah.

Demikianlah Anda dapat melihat bahwa setiap
istri dari Rasulullah memiliki kisah dan sebab ter-
sendiri dalam perkawinannya dengan Rasulullah.
Mereka semua selain dari 7-anab binti Jahsy dan

Juwairiyah bintil Harits, bukanlah wanita-wanita
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yang cantik dan masih muda, dan bukanlah ter-
masuk wanita-wanita yang diinginkan oleh lakilaki
untuk menikahinya karena kecantikannya.

Aisyah adalah istri beliau yang paling dicintai.
Bahkan, dua wanita yang disebutkan itu yang di-
kenal memiliki kecantikan dan masih muda, di sana
ada faktor kejiwaan dan unsur manusiawi lainnya,
di samping unsur ketertarikan mereka berdua.
Kami tidak ingin menafikan dan membuang unsur
ketertarikan ini seperti yang disaksikan oleh Aisyah
pada diri Juwairiyah bintil Harits umpamanya. Kami
juga tidak ingin membuang faktor kecantikan yang
ada pada diri Zainab binti Jahsy Tidak ada kebutuh-
an apa pun dan tidak perlu sama sekali membuang
unsur-unsur dan faktor-faktor manusiawi ifu dari
kehidupan Rasulullah.

Faktor-faktor itu bukanlah sasaran tuduhaedi
mana para penolong Rasulullah harus membela nabi
mereka dari serangannya, bila musuh-musuhnya
menyerang dengan hrduhan seperti ifu . Karena nabi
itu sendiri telah dipilih menjadi manusia, namun
bukan sembarang manusia, tetapi manusia yang
tinggi budi pekertinya. Demikianlah yang terjadi
pada diri Rasulullah. Demikian pula kecenderungan-
kecenderungan dalam hidupnya dan dalam memilih
istri-istrinya dengan sebab dan dorongan yang ber-
beda-beda.

Rasulullah hidup bersama para istrinya di dalam
rumahnya sebagai seorang manusia biasa sekaligus
sebagai utusan Allah sesuai dengan kehendak-Nya-
Sebagaimana demikian Rasulullah diperintahkan
untuk mengatakan,

"Katalmnlah, Mahasuci Tithanku, buknnknh aku ini
hanya seorang manusia yang menjadi rasul!"'(aL-
Israa': 93)

Rasulullah juga menikmati hubungan dengan
istri-istrinya dan kecantikan-kecantikan mereka,
sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah r.a.
bahwa Rasulullah bila sedang bersama istri-istrinya,
beliau adalah orang yang paling lembut, dan orang
yang paling mulia, sering tertawa dan sering ter-
senyum. Demikian yang diriwayatkan as-Suyuthi
dalam lntab Al-Jami'us Saghir dari Ibnu Sa'ad dan
Ibnu Asakir dari Aisyah.

Namun, Rasulullah menikrnati hubungan itu dan
kecantikan-kecantikan istri-istrinya. Beliau menaf-
kahkan materi kepada mereka dari diri beliau
sendiri, curahan kasih hatinya, ketinggian adabnya,
dan kemuliaan pergaulannya. Sedangkan, kondisi
materi mereka pada umumnya sangat sederhana,

hingga Allah memberikan kemenangan-kemenang-
an kepada Rasulullah dan kaum muslimin memper-
oleh harta rampasan yang berlimpah ruah.

Dalam surah al-Ahzab sebelumnya telah di-
sebutkan tentang kisah permohonan mereka ke-
pada beliau untuk diperluaskan dan ditambah
nafl<ah mereka dalagr bentuk materi. Permohonan
itu sempat membuat krisis hubungan antara mereka
dengan Rasulullah. Kemudian berakhir dengan
pemberian hak memilih kepada mereka antara me
milih Allah, rasul-Nya, dan kehidupan akhirat atau
memilih kenikmatan duniawi dan pelepasan diri
mereka dari ikatan perkawinan dengan Rasulullah.
Namun, mereka tetap memilih Allah, rasul-Nya, dan
kehidupan akhiral

Namun, sesungguhnya kehidupan dalam suasana
dan kondisi kenabian di rumah-rumah Rasulullah,
tidaldah mematikan peraszurn-perasinn manusiawi
dan dorongan-dorongan manusiawi dalam pribadi-
pribadi istrinya. Kadangkala terjadi pula pertengkar-
an dan perselisihan di antara mereka, di mana
biasanyawanita harus bertengkar pada kondisi dan
situasi seperti itu. Tblah kami sebutkan sebelum ini
dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwaAisyah r.a. sangat
membenci Juwairiyah bintil Harits, hanya karena
perkiraannya bahwa Juwairiyah pasti dapat menarik
perhatian Rasulullah bila beliau melihatnya. Dan,
yang terjadi benar-benar sesuai dengan dugaannya-

Demikian pula diriwayatkan oleh Aisyah r.a.

sendiri tentang perseteruannya dengan Shafiyah
binti Huyai bin Akhtab bahwa ia berkata kepada
Rasulullah, "Cukuplah Shafiyah itu begini dan
begini." Perawi berkata, "Aisyah bermaksud bahwa
Shafiyah berpostur pendek." Mak4, Rasulullah pun
bersabda,

"Sesungguhnya knmu telnh mengataknn suatu knlimat
yang bila dicampur dengan air laut, maka ia akan
mencemarknnnya." (HR Abu Dawud)

Demikian pula Aisyah meriwayatkan dari dirinya
sendiri bahwa ketika turunayat taklryir 'pemberian
hak pilih kepada ishi-ishi Rasulullah' dalam surah
al-Ahzz;b, maka dia memilih Allah dan rasul-Nya
serta kehidupan akhiral Kemudian dia memohon
kepada Rasulullah agar tidak menyebutkan pilihan-
nya di hadapan istri-istrinya yang lain. Jelas sekali
maksud di balik permohonan Aisyah r.a. ini. lalu
Rasulullah menjawab,

"Sesungguhnya Allnh tidak mengutusku sebagai orang

y ang lnras dnn kej am. Namun, Dia mmgutusku sebagai

pmgaj ar dnn pembni kzmudnhnn. Makn, tidak seorang
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pun dari merekn yang bertanya tentang pilihanmu me-
' 
Lainknn aku pasti mtmberitahuknnny a."(HR Muslim)

Kejadian-kejadian dan kasus-kasus yang diriwa-
yatkan oleh Aisyah dari dirinya sendiri ini, dengan

didorong oleh kejujurannya dan pendidikan islami
yang didapatkannya secara jernih, hanyalah sebagi-

an contoh yang dapat menggambarkan tentang
kasus-kasus lain yang terjadi pada istri-istri Rasu-

lullah lainnya. Hal itu menggambarkan tentang
suasana dan kondisi sisi manusiawi yang harus ada

dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga'

Sebagaimana ia juga menggambarkan tentang
bagaimana Rasulullah menunaikan risalahnya de
ngan tarbiah dan pengajaran dalamrumah tangga-

nya seperti yang beliau tunaikan kepa{zumat
seluruhnya.

Berkenaan dengan kasus inilah, turun kandung-

anayat-ayatyang merupakan jantuns dari surah ini.

Dan, ia merupakan salah satu contoh dari contoh-

contoh kasus yang terjadi pada kehidupan Rasulullah

dan dalam kehidupan istri-istrinya. Di sana terdapat

beberapa riwayat yang berkenaan dengannya, yang

bermacam-macam dan berbeda-beda. Kami akan

memaparkannya ketika menjelaskan nash-nash Al-

Qur'an dalam surah ini.
Berkaitan dengan kasus ini dan beberapa peng-

arahan yang muncul di dalamnya, khususnya peng-

arahan kepada dua istri Rasulullah untukbertobat,
maka diikuti pula dengan komentar dalam surah ini
yang menganjurkan kepada semuanya agar ber-
tobal Juga agar setiap penanggung jawab rumah
tangga mendidik anak-anaknya dengan pendidikan
Islami, dalam upaya memelihara diri mereka sendiri

dan keluarga mereka dari siksaan neraka. Hal ini
sebagaimana di sana juga dipaparkan tentang pe
mandangan kejadian yang menimpa orang-orang
kafir di dalam neraka.

Kemudian surah ini ditutup dengan kisah istri
Nuh a.s. dan Luth a.s. sebagai perumpamaan bagi
kekafiran di dalam rumah tangga seorang mukmin.

Juga kisah istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi
keimanan dalam rumah tangga seorang kafir.
Demikian pula ada bahasan tentang Maryam binti
Imran yang mensucikan dirinya sehingga pantas

mendapatkan anugerah tiupan ruh dari Allah.

Ttrntunan Kehidupan Rumah Tatgga

x;V,'u,;lar&6fu tniJJ:6??7:4iqi
"f,Vrt;SgA^t+Kr;'i;;3#:y;);

,4; w o$kji rt"''; $ iLI, i;ot$
1466(b!ivrI*;Jt:j'6(";,6_
6;i fuX.J:"ffi "y#: r;; # U a:' -
fi";uy##*tt*&:kfrt

#5*s#
"Hai nabi, mengapa kamu mmghnramkan apa yang
Attah menghalalkannya bagimu; kamu mencari ke-

senangan hati istri-istrimu? Allnh Maha Pengampun

lagi Maha Perryayang. Sesungguhnya Allah telnh me-

uajibknn fupa.d.a lamu seknlian mmbebasknn diri dari
sumpahmu. Allnh adnlnh Pelindungmu dan Din Mahn

Mengetahui lagi Mahnbijakann. Dan, ingatl"ah ketikn

nnbi membimraknn secara rah.asia kepadn salnh seorang

dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Makq
tatkala (Hafshah) mencuitakan peristiua itu (lzpada

Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua

pembicaraan antara Hafhnh dengan At"ryah) lcepada

Muhnmmnd, lnlu Muhnmmad mSrnberitnhulnn sebagi-

an (yang diberitalan Allnh lupadanya) dan menyem-

bunyiknn sebagian yang lnin (kepadn Hafshnh). Malw,
tatknk (Muhnmmnd) memberitahulmn pembicaraan

(antara Hafshah dnn Aisyah),lnlu Hafshah bntanya,
'Siapalah yang tekh membnitahulnn hnl ini lcepada-

mu ?' Nabi menjawab, " lnh diberitahuknn kepadnku

oleh All.ah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Me-

ngennl.'Jila lumu budua bntnbat kepada Allah, makn

sesungguhnya hati lmmu bndua tel"ah condong (untuk

mennima leebailnn). Dan, jikn lamu berdua bantu-

membantu menyusahkan Nabi, maka sesunguhnya

Allah adalah Pelindungnya (dan begitu) Jibril dan

nrang-xrang mukmin yang baik. Selain dari itu,

mnlaiknt-makiknt ldalnh pmolongrty a puln.Jikn nabi

menceraiknn knmu, boleh i adi Tuhanny a aknn memb sri
ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik
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dnripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat,
yang bertlbat, yang merryeiaknn ibadnh, yang berpuasa,

y ang j anda, dan y ang p er aw an. " (at:Iahriim : 1 -5)

Ada beberapa riwayat berkenaan dengan turun-
nya ayat-ayat ini, di antaranya riwayat yang di-
riwayatkan oleh Bukhari. Berkenaan dengan ayat-
ayat ini, Bukhari mengatakan bahwa ia diberitahu-
kan hadits oleh Ibrahim bin Musa, dari Hisyam bin
Yusu{ dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ubaid bin
Umair, bahwaAisyah r.a. berkata, "Rasulullah pernah
meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy,
sehingga beliau agak lama berdiam di tempatnya.
Maka, aku dan Hafshah pun bersepakat untuk
mengatakan kepada Rasulullah siapa pun di antara
kami yang dijenguk oleh Rasulullah agar mengata-
kan perkataan, 'Anda telah memakan ma$,haafiir,t
sesungguhnya aku menemukan aroma maghnafiir
dariAnda.'Ketika Rasulullah datang ke salah satu
dari keduanya, maka ia mengatakan hal ihr. lalu,
Rasulullah menjawab, 'Tidnk, namun aku meminum
madu dirumahhinnb bintiJalsy, tapi ala tidnkalan
meminumnyakgi. Aku bnsumpah. Mala, janganlah
kamu membnitahuknn hal ini kepada nranglain."'

Inilah perkarayang diharamkan oleh Rasulullah
atas dirinya sendiri, padahal hal itu halal bagi beliau.

"Hai rmbi, mmgapa knmu mmgharamkan apa yang
Alkh mmgltnl"allannya bagimu ;.. .. "(at{krlrriim: 1)

Tlampak sekali bahwa istri Rasulullah yang diajak
berbicara oleh beliau dan diminta untuk menyimpan
pembicaraan itu, dialah yang telah mengatakan ke
pada seorang madunya yang berkonspirasi dengan-
nya dalam perkara ini. Maka Allah pun memberita-
hukan perkara ini kepada Rasulullah. Kemudian
Rasulullah mengecek kembali kepada isbinya itu
dalam perkara ini dan beliau menyebutkan se-
bagian isi perbincangan yang terjadi di antara kedua-
nya tanpa menyebutkannya secara menyeluruh dan
lengkap. Hal itu seiring dengan adab dan akhlak
Rasulullah yang tinggr.

Rasulullah telah menyentuh permasalahan itu
dengan singkat agar istrinya tahu bahwa beliau tahu
perkara itu dan hal itu sudah cukup. Maka, bukan
main terkejutnya istri beliau dan bertanya,

"...Siapaknh yang telnh mernbnitahuknn hal ini lu-
padamu?...."

Bisa jadi dalam benaknya bahwa orang yang telah

memberitahukan perkara itu kepada Rasulullah
adalah madunya yang berkonspirasi bersamanya.
Namun, Rasulullah menjawabnya,

". . .Nabi menjawab, 'Iil"ah diberinhulun lupadaku oleh

Allnh Yang Mahn Mengetahui lngi Mahn Mengenal. "'
(at-Tl*rriim:3)

Jadi, sumber infdimasi ihr adalah daiZatYang
Maha Mengetahui segalanya. Dan, dari sini dapat
disimpulkan bahwa Rasulullah mengetahui secara
pasti apa yang terjadi dengan segala seluk-beluk-
nya- Dan, tidak hanya sebagian dari perkara itu yang
diketahui oleh beliau dan bukan hanya bagian yang
disampaikannya saja.

Kasus ini, konspirasi, dan tipu daya yang terjadi
di rumah Rasulullah menyebabkan beliau marah.
Maka, beliau pun melakukan ila'dan bersumpah
tidak akan mendekati ishi-isbinya selama sebulan
penuh. Ada isu yang masuk ke telinga orang{rang
yang beriman bahwa beliau hendak menceraikan
iski-istrinya. Kemudian turunlah ayat-ayat di atas.
Maka, kemarahan Rasulullah pun mereda dan beliau
kembali kepada istri-ishinya setelah beberapa ke
jadian terperinciyang akan kami paparkan setelah
riwayat lainnya tentang kejadian ini.

Riwayatyanglain itu diriwayatkan oleh Nasai dari
hadits Anas bahwa ia berkata, "Sesungguhnya
Rasulullah memiliki seorang wanita hamba sahaya
dan beliau mencampurinya. Namun, Aisyah dan
Hafshah selalu merasa keberatan dengannya, se-

hingga Rasulullah rnengharamkan dirinya atasnya.
Maka, Allah pun menurunkan ayat,

'Hai nabi, mengapa lmmu menghnramkan apa yang
Allnh menghalalkannya bagimu; kamu mencari ke-
senangan hati istri-istrimu? Allnh Maha Pengampun
lagi Maln Penyayang."' (at-Tk*rriim: l)

Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa
sesungguhnya Rasulullah mencampuri Maria, ibu
dari anak beliau yang bernama Ibrahim di rumah
Hafshah. Maka, Hafshah marah, tersinggung, dan
menganggapnya sebagai penghinaan terhadapnya.
Kemudian Rasulullah menjanjikannya bahwa beliau
akan mengharamkan Maria atas diri beliau dan
beliau bersumpah dengan itu. Rasulullah meminta
jaminan dan janji kepadanya untuk merahasiakan-
nya. Namun, Hafshah memberitahukan perkara itu
kepada Aisyah r. a. . Inilah bahasan yang disebutkan
dalam surah at-Tahriim ini.

1 Getah pohon yang manis rasanya, namun baunya tidak sedap.
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Kedua riwayat ini memiliki kemungkinan kasus-

nya terjadi. Namun, kasus yang kedua lebih dekat
dengan nuansa surah dan pengaruh yang ditimbul-
kannya. Yaitu, kemarahan Rasulullah yang hampir
menyebabkan terjadinya perceraian dengan seluruh
istri-ishi beliau, karena temanya sangat sensitif dan

efeknya sangat keras. Tbtapi, riwayat yang pertama
lebih kuat dari segi sanadnya. Pada saatyang sama

ia pun mungkin sekali telah terjadi, dan pengaruhnya
pun mungkin terjadiyang disebabkan olehnya- Bila
kita melihat tingkat keimanan yang terdapat dalam
rumah tangga Rasulullah, maka kasus yang pertama

ini pun sangat besar. Allah lebih tahu kasus mana
yang telah terjadi dari dua kasus di atas.

Kemudian tentang efek samping dari kasus ini
yaitu kasus jahrhnya iln' kepadaisfi-istri Rasulullah,

hal itu digambarkan oleh hadits Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab Musnad
nya, dari Ibnu Abbas yang menggambarkan salah

satu segi dari gambaran masyarakat Islam pada saat

itu. Imam Ahmad mengatakan bahwa ia diberitakan
hadits oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, danZuhi,
dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Tsaur, bahwa
Ibnu Abbas berkata, "Aku selalu bersemangat dan
sangat ingin bertanya kepada Umar tentang dua
wanita dari istri Rasulullah yang disebutkan oleh
Allah dalamfirman-Nya,

Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka se-

sungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk

menerim.a kebailan). Dan, jikn knmu bndua bantu'
membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya

Alkh adalnh Pelindungnya (dnn begrtu)Jibil dan orang-

orang mukmin yang baik. Selain dari itu malaikat-
malaikat adalah penolongrry a puln.' (at-Thhriim: 4)

Sehingga Umar berhaji, dan aku pun berhaji ber-
samanya. Kemudian di tengah jalan, Umar belok
untuk minggir, maka aku pun belok untuk minggir
bersamanya dengan membawa tempat air. Umar
buang air besar. Setelah selesai, dia datang kepada-

ku. Maka, akupun mengalirkan air kepada kedua
tangannya dan dia pun berwudhu'. Aku bertanya,
Wahai Amirul Mukminin, siapa dua wanita dari istri
Rasulullah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-
Nya surah at-Tahriim ayat 4?' Umar menjawab,
Alangkah anehnyakamu wahai lbnuAbbas. (Zuhri
berkata, 'Umar sangat membenci pertanyaan itu,
demi Allah, namun dia tidak mau menyembunyi-
kannya.) .' Umar menjawab, 'Dia adalah Aisyah dan

Hafshah.'
Maka, Umar berbicara panjang lebar dan ber-

kata,'Sesungguhnya kami orang-orang Quraisy,
adalah kaum yang mampu mengendalikan istri-
istrinya. Namun, setelah kami hijrah ke Madinah,
kami mendapati suatu kaum di mana istri-istri
mereka menguasai diri mereka. Maka, mulailah
iski-isti kami belajar dari istri-istri mereka.'Umar
berkata,'Rumahlju berada di perkampungan Umay-
yah bin Zaid di daerahAwali. Suatu hari aku marah
kepada istriku, namun malah dia membantahku
dan membalas ucapanku. Maka, aku pun meng-
ingkarinya karena membantahku. Kemudian dia
malah semakin membantah,'Kenapa kamu meng-
ingkariku ketika membantahmu? Demi Allah, istri-
istri Rasulullah saja membantah beliau dan ada

seorang di antara mereka yang menjauhkan diri
dan mendiamkan Rasulullah sejak siang hingga
malamini!"

Umar berkata, 'Maka, aku pun bertolak dan
masuk ke rumah Hafshah lalu bertanya, Apakah
kamu juga membantah Rasulullah?' Dia menjawab,
Ya.'Aku bertanya lagi, Apakah ada di antara kalian
yang menjauhkan diri dan mendiamkan Rasulullah
sejak siang hingga malam ini?' Dia menjawab, Ya.'
Aku berkata, 'Merugilah orang di antara kalian yang

telah melakukan hal itu dan pastilah dia rugi besar!

Apakah ada di antara kalian orang yang merasa
aman dari laknat Allah atasnya karena rasul-Nya
telah murka kepadanya? Jadi, dia benar-benar telah
binasa dan terlaknat. Jangan sekali-kali kamu mem-
bantah Rasulullah. Janganlah kamu meminta se-

suatu pun kepada beliau dan mintalah kepadaku apa

pun yang kamu mau dari hartaku. Jangan sampai
kamu cemburu dan tertipu oleh nafsumu sendiri
karena tetanggamu (yaitu Aisyah) lebih cantik dan

lebih dicintai oleh Rasulullah."
Umar bercerita, 'Aku mempunyai seorang te-

tangga dari kaumAnshar. Kami berdua saling ber-
gantian hrun mencari berita dan informasi kepada
Rasulullah. Dia bertolak hrun pergi sehari dan aku
turun hari berikutnya. Kemudian dia membawa
berita kepadaku tentang wahyu dan berita lainnya.
Demikian pula aku membawa berita itu kepadanya-

Pada saat itu sedang hangat-hangatnya kami mem-
bicarakan tentang pasukan kuda dari Ghassan yang

hendak menyerang kami. Maka, suahr hari pergilah

tetanggaku itu, dan kembali pada waktu Isya. Dia
mengetuk pinhrku dan menyeruku. Maka, aku pun

keluar menemuinya. Dia bercerita, Telah terjadi
peristiwa besar.'Aku bertanya, 'Peristiwa apa itu?

Apakah Ghassan telah tiba menyerang kita?'Dia
menjawab, Tidak, bahkan lebih dahsyat daripada
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itu, lebih panjang dan rumit. Rasulullah telah men-
ceraikan istri-istrinya.' Aku berkata,'Merugilah
Hafshah dan pastilah dia rugi besar! Aku telah men-
duga hal ini pasti terjadi.'

Kemudian setelah shalat Shubuh, aku pun me
ngencangkan pakaian dan bertolak menuju rumah
Hafshah untuk menemuinya dan aku temukan dia
sedang menangis. Aku bertanya,'Apakah Rasulullah
telah menceraikan kalian semua?'Hafshah men-
jawab,'Aku tidaktahu. Beliau mengasingkan diri di
tempat ruang minum itu.' Maka, aku pun men-
datangi seorang hamba sahaya kecil yang berkulit
hitam, dan aku memohon kepadanya, 'Mintalah izin
kepada Rasulullah agar Umar dibolehkan masuk!'
Maka, dia pun ma$,uk, kemudian dia keluar lagi dan
menyampaikan kepadaku,'Aku telah menyebutkan
dirimu di hadapan Rasulullah, namun beliau tetap
diam.' Maka, aku pun bertolak menuju mimbar, lalu
aku temukan banyak orang di sana, dan sebagian
dari mereka menangis. Aku ikut duduk di sana
sebentar, kemudian suasana di situ menyenfuhku.

Kemudian aku pun mendatangi hamba itu lagi
dan memohon kepadanya, 'Mintalah izin kepada
Rasulullah agar Umar dibolehkan masuk!'Maka,
dia pun masuk. Kemudian dia keluar lagi dan me
nyampaikan kepadaku, 'Aku telah menyebutkan
dirimu di hadapan Rasulullah, namun beliau tetap
diam.' Maka, aku pun keluar dan duduk dekat
mimbar, kemudian suasana di situ menyentuhku.

Maka, aku pun mendatangi hamba itu lagi dan
memohon kepadanya, 'Mintalah izin kepada Rasu-

lullah agar Umar dibolehkan masuk!' Maka, dia pun
masuk. Kemudian diakeluarlagi dan menyampai-
kan kepadaku,'Aku telah menyebutkan dirimu di
hadapan Rasulullah, namun beliau tetap diam.'
Maka, aku pun hendak bertolak menjauh pergi dari
situ, namun tiba-tiba hamba itu memanggilku, dan
berkata, 'Masuklah, karena Rasulullah telah meng-
izinkanmu.'

Kemudian aku pun masuk, dan memberikan
ucapan salam kepada Rasulullah. Beliau sedang
duduk bersandar tikar pasir yang telah membekas
di sisi tubuhnya. Aku bertanya, lMahai Rasulullah,
apakah Anda telah menceraikan istri-istri Anda?'
Rasulullah mengangkat kepalanya kepadaku dan
berkata, Tidak.' Aku berseru,'Allah Mahabesar!
Seandainya Anda melihat kami wahai Rasulullah,
orang-orang Quraisy adalah kaum yang mampu
mengendalikan istri-istrinya. Namun, setelah kami
hijrahke Madinah, kami mendapati suatu kaum di
mana istri-istri mereka menguasai diri mereka.

Maka, mulailah istri-istri kami belajar dari istri-istri
mereka.'

Aku berkata lagi, 'Suatu hari aku marah kepada
istriku, namun malah dia membantahku dan mem-
balas ucapanku. Maka, aku pun mengingkarinya
karena membantahku. Kemudian dia malah se-

makin membantah"iKenapa kamu mengingkariku
ketika membantahmu? Demi Allah, istri-istri Rasu-

lullah saja membantah beliau dan ada seorang di
antara merekayang menjauhkan diri dan mendiam-
kan Rasulullah sejak siang hingga malam ini!.'Aku
pun berkata, 'Merugilah orang di antara kalian yang
telzrh melakukan hal itu dan pastilah dia rugi besar!
Apakah ada di antara kalian orang yang merasa
aman dari laknat Allah atasnya karena rasul-Nya
telah murka kepadanya? Jadi, dia benar-benar telah
binasa dan terlaknat.'

Rasulullah pun tersenyrm. Aku berkata kepada
Rasulullah, Wahai Rasulullah, aku telah masuk ke
rumah Hafshah dan berkata kepadanya, Jangan
sampai kamu cemburu dan tertipu oleh nafsumu
sendiri karena tetanggamu yaitu Aisyah lebih cantik
dan lebih dicintai oleh Rasulullah.'Rasulullah pun
tersenyum lagi. Aku bertanya,'Apakah aku meng-
hibur wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab, Ya
kamu menghibur.'

Kemudian aku pun duduk dan aku menengadah-
kan kepalaku ke seluruh bagian rumah. Namun,
demi Allah, aku tidak melihat sesuatu pun yang
dapat dibanggakan, selain wibawa dan kedudukan
Rasulullah. Kemuclian aku berkata, Wahai Rasu-
lullah, berdoalah kepada Allah agar Dia meluaskan
bagi umatrnu, karena Dia telah meluaskan kenikmat
an atas orang Persia dan Romawi, padahal mereka
tidak menyembah Allah.'

Lalu Rasulullah memperbaiki duduknya hingga
lurus dan bersabda, 'Apaknh knmu mosih ragu wahni
anak Khnthtlnb? Sesungguhnya mueka itu disegnaknn

olt h Allnh kmikmatnnny a di lec hidup an dunin ini ; Al<l
memohon kepada Rasulullah,'Mohonkanlah ampun-
an untukku wahai Rasulullah.'

Rasulullah telah bersumpah tidak akan men-
datangi istri-iskinya selama sebulan penuh, karena
dendam kemarahannya kepada mereka. Sehingga,
Allah mempersalahkan beliau. "'

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Bukhari, Mus-
lim, Tirmidzi, dan Nasai dari jalan Zuhn dengan
teks nash ini.
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Itulah beberapa riwayat dalam hadits tentang
kasus ini. Sekarang mari kita perhatikan riwayatnya
dalam arahan redaksi Al-Qur'an yang indah.

Surah ini diawali dengan teguran dari A[ah kepa-

da Rasulullah sebagai utusan-Nya,

"Hai nnbi, mengapa kamu mmgharamkan apa yang

Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari lce-

senangan hati istri-istrimu? Allnlt Maha Pengampun

lngi Maha Penyay ang." (at-Tirhriim: 1)

Itu merupakan teguran yang menyentuh dan
penuh dengan isyarat. Jadi, tidak boleh seorang
mukmin pun mengharamkan atas dirinya sendiri
apa-apayang telah dihalalkan oleh Allah atasnya
dari segala kenikmatan. Rasulullah tidaklah meng-
haramkan madu atau mengharamkan Maria atas

diri beliau dengan legalitas syariat. Namun, beliau
hanya menetapkan tentang keharamannya atas

dirinya sendiri. Maka, datanglah teguran itu yang

mengisyaratkan bahwa sesungguhnya segala yang

dihalalkan oleh Allah tidak boleh seorang pun meng-

haramkannya atas dirinya sendiri secara sengaja
dan dengan maksud menyenangkan seseorang dan

membuatnya ridha.

".... Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Komentar ini mengisyaratkan bahwa pengharam-

an itu telah menyebabkan jatuhnya hukuman yang
pasti. Namun, ia masih berpeluang mendapatkan
ampunan dan rahmatAllah. Hal itu merupakan isya-

ratyang sangat lembut.

sementara p"nn" .;;; yang diisyaratkan oleh

teks ayat bahwa sesungguhnya Rasulullah telah
bersumpah, makaAllah pun telah menentukan so
lusi pemecahannya dan cara kaffarat-nya. Selama

sumpah itu tidak berada dalam kebaikan, maka ber-
alih dan menjauhkan diri darinya adalah perkara
yang lebih baik.

"sesungguhnya Allah telnh mewajibknn kepada lwmu
seknlian membebaskan diri dari sunQahmu. Allnh adn'
lah Pelindungmu...."

Jadi, Allah pasti menolong kelemahan kalian dan
Dia pasti membantu atas segala kesulitan kalian.
Oleh karena itu, Allah menentukan cara membebas-
kan diri dari sumpah kalian agar dapat keluar dari
beban dan kesulitan.

"...Dia Maha Mengetahui Ingi Mahnbijalsann." (at-
Ti*rriim: 2)

Dia menentukan syariat atas kalian berdasarkan

ilmu dan hikmah. Dia menyuruh sesuatu kepada
kalian yang sesuai dengan kemampuan dan ke-
kuatan kalian, yang memperbaiki dan membawa
maslahat bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah

kalian mengharamkan sesuafu melainkan apayang
diharamkan Allah; dan janganlah menghalalkan
sesuatu melainkan apa yang dihalalkan-Nya. Ko
mentar itu sangat cocok dengan pengarahan yang

terdapat sebelumnya.
Kemudian redaksi ayat mengisyaratkan tentang

pembicaraan rahasia yang terjadi, namun ia tidak
menyebutkan tema dan perinciannya. Karena tema-

nya bukanlah yang penting dan ia bukanlah unsur
yang tetap di dalamnya. Namun, unsur dan bagian
yang langgeng dan tetap selamanya adalah konse
kuensi dan pengaruh-pengaruhnya,

"Dan ingatlnh kalka nabi membicaraknn secara raha-

sia lupada salnh seorang dari istriistrinya (Hafshnh)

sualu peristiua...."

Dari nash ayat ini, dapat kita ketahui salah satu

contoh kasus yang terjadi pada periode yang sangat

menakjubkan dari sejarah manusia. Suatu periode

di mana manusia selalu hidup dengan komunikasi
langsung dan berhubungan dengan langit. tangit
selalu ikut campur dalam segala urusan mereka
secara terang-terangan dan terperinci.

Kita dapat menyimpulkan bahwaAllah telah menr
berikan informasi kepada nabi-Nya tentang per-

bincangan yang terjadi di antara dua istrinya ber-
kenaan dengan pembicaraan rahasia itu, yang telah
diwanti-wanti oleh nabi kepada istrinya agar di.
rahasiakan. Dan, kita tahu bahwa sesungguhnya
Rasulullah cukup mengisyaratkan salah satu bagian
dari percakapan itu ketika mengkonfirmasikannya
kepadanya, untuk menghindari bahasan yang
panjang dan tanpa perincian. Kita tahu bahwaAllah-
lah yang telah mengabarkan kepada beliau. Allah
adalah Sumber segala inftrmasi.

"... Mala, tatlmln (Hafshnh) mencnitaknn pnistiwa
itu (l(zpada Aisyah) dnn All"ah membuitahukan hnl itu
(semua pembicaraan antara Hafihnh dengan Aisyah)

kepada Muhammad, lalu Muhammad memberita-

hukan sebagian (yang diberitakan Allnh lupadnnya)
dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada

Ha$hah). Makn, tatknl"a (Muhammad) memberitahu-

lan pnnbicaraan (antara Hafshah dan Ai.ryah), l"alu

Hafshnh bertanya, 'Siapaknh yang teLah membnitahu-
kan hal ini kepadamu?'Nabi menjawab, 'Telah di-
beritnhulan lcepadaku oleh Allah Yang Malu Mcngeta-

hui lngi Maha Mmgennl."'(at{hhriim: 3)
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Isyarat kepada ilmu pengetahuan dan pengalam-
an dalam bagian akhir dari ayat ini, merupakan
isyarat yang sangat menyentuh dan berpengaruh
terhadap segala kondisi makar dan konspirasi di
balik layar. Ia menghadapkan orang kepada hakikat
yang kadangkala dia lupakan atau lengah darinya.
Ia mengembalikan hati seseorang kepada hakikat
ini, setiap orang membaca ayat ini dalam Al-Qur'an.

Kemudian arahan redaksi beralih dari bahasa
cerita tentang kasUs itu, kepada dialog langsung
kepada dua istri Ras\fullah. Seolaholah perkara ini
masih hadir dan berwujud pada saat ini,

'Jikn kamu berdua bertobat kepada Allah, maka se-

sungguhny a hati lamu b ndua telnh nndnng (untuk me -

nsrimn fubaililn). D an, j ika lmmu b erdua bantu-mem-
bantu mmlusahknn Nabi, maka sesungguhnya Allah
adalah Pelindungnya (dan begitu)Jibril dan orang-
orang mukmin yang baik. Selain dari itu malaikat-
malailmt adal"ah pmolongnya puln."(at{i*rriim: 4)

Ketika kita sampai kepada pertengahan dialog
ini dan melewati ajakan dan seruan ayat kepada
keduanya agar bertobat guna mengembalikan hati
keduanya kepada Allah sehingga condong kepada-
Nya, maka sebetulnya hati mereka telah jauh dari
Allah karena perbuatan keduanya. Nah, ketika kita
melewati arahan dan ajakan kepada keduanya unfuk
bertobat itu, kita dapati suatu misi yang besar dan
ancaman yang sangat menakutkan.

Dari misi yang besar dan ancaman yang sangat
menakutkan ini, dapat kita ketahui bahwa kasus ini
sangat mengganggu secara dahsyat dan menyenhrh
secara mendalam ke dalam hati Rasulullah. Se-

hingga, redaksi ayat merasa perlu memaklumatkan
kembali tentang perlindungan Allah, Jibril, dan
orang-orang yang saleh dari orang-orang yang
beriman bagi Rasulullah. Selain itu, malaikat-malai-
kat yang lainnya pun adalah penolong bagi Rasu-

lullah pula. Dengan demikian, hati Rasulullah pun
tenang dan damai sertamerasakan kesenangan dan
kesejukan dalam menghadapi peristiwa besar ihr.

Perkara ini dalam perasaan Rasulullah dan dalam
lingkungan rumah tangga beliau... merupakan
perkara yang besar, mendalam, dan berpengaruh
sampai ke suafu batas yang sesuai dengan misi
kasus itu. Kita dapat membayangkan hakikatnya
dari nash ayat di atas dan dari riwayatyang timbul
dari lisan seorang sahabat Anshar 0<epada Umar

ibnul-Ktraththab r.a.) ketika diabertanya kepadanya,
'Apakah Ghassan telah tiba menyerang l<tta?" Dia
menjawab, 'Tidak, bahkan lebih dahsyat daripada
itu dan lebih panjang dan rumit."

Ghassan adalah suahr negeri diJazirahArab yang
bersekutu dengan Romawi yang terletak di suafu
bagran pinggiran d4rt|azll-ah Arab. Penyerangan
yang dilakukan oleh Ghassan merupakanperkara
dan masalah yang sangat besar pada saat itu. Namun,
kasus yang menimpa rumah tangga Rasulullah ini
lebih dahsyat daripada itu dan lebih panjang dan
rumit.

Para sahabat meyakini bahwa kestabilan hati
Rasulullah serta kedamaian, keharmonisan, dan
kelanggengan rumah tangga yang mulia itu lebih
dahsyat dan lebih besar dari segala urusan lainnya.
Dan, mereka meyakini bahwa kekacauan dan
ketidakharmonisan yang menimpa rumah tangga
yang mulia itu lebih berbahaya bagi kelangsungan
komunitas kaum muslimin daripada penyerangan
yang dilakukan oleh Ghassan sekutu Romawi.

Standar ihr mengisyaratkan beberapa tanda dalam
pandangan para sahabat tentang segala urusan.
Standar ifu sangat cocok dan bertemu dengan stan-

dar langit bagi segala urusan. Oleh karena itu, ia
sangat tepaf lurus, dan mendalam.

Demikian pula isyarat tanda yang terdapat dalam
ayat selanjubrya. Ia inemperincikan sifat-sifat wanita
yang bisa sajaAllah mengganti istri-isfi Rasulullah
yang ada bila beliau menceraikan mereka. Arahan
ancaman tertuju kepada seluruh ishi Nabi saw.,

'Jika nabi menceraiknn kalian, boleh jadi Tuhannya

akan memberi ganti lupadanya dmgan ishi-istri yang
lebih baik darr\ada kamu, yang patuh, yang beriman,

y ang tnnt, y ang bntobat, yang mmgerj alun il adah, yang
berpuasa, yang janda, dnn yang perau)an." (at-Thh-
riim: 5)

Sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat yang dianjur-
kan kepada isfi-istri Nabi saw. untuk menghiasi diri
mereka dengannya, dengan cara isyarat dan tidak
langsung. Dengan rincian sebagai berikut.
1. Al- Isl"amadalah sifat yang menunjukkan tentang

ketaatan dan pelaksanaan segala perintah agama.
2. Al-Imnnadalah sifatyang mendamaikan hati dan

membangunkanny4 dan darinya muncullah sifat
Islami ketika iman itu benar dan sempurna.

3. Al-@tnutadalah ketaatan hati.
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4. At-Taubahadalah penyesalan atas apayang terjadi
dari maksiatdan dosa, kemudian mengarahkan
diri kepada ketaatan.

5. Al-Ibadahadalah wasilah berhubungan dengan
Allah dan penggarnbaran tentang penghambaan
kepada-Nya.

6. As - S iy ahah adalah merenung, bertadabur, dan
berpikir tentang penciptaan Allah yang menakjub-
kan dan berwisata dengan hati dalam segala
makhlukAllah.
Wanita-wanita dengan karaliteristik seperti itu

terdiri dari janda dan perawan. Sebagaimana istri-
istri Rasulullah yang ada juga terdiri dari janda dan
perawan ketika diiiikahi oleh beliau.

Ancaman itu tertuju kepada iski-istri Rasulullah
yang disebabkan oleh konspirasi mereka terhadap
Rasulullah dan menyakiti hati beliau. Rasulullah tidak
mungkin marah disebabkan oleh perkara yang
ringan dan kecil.

Namun, setelah furunnya ayat-ayat di atas, dan
setelah seruan Allah kepadanya dan kepada istri-
istrinya, hati Rasulullah pun kembali ridha dan
tenang. Kemudian rumah yang mrrlia itu pun kem-
bali damai setelah terjadinya goncangan dahsyat
tersebut. Ketenangan dan kedamaian itu tercipta
kembali dengan pengarahan dariAllah. Itu adalah
bentuk pemuliaan Allah terhadap rumah tangga
tersebut. Juga penjagaan-Nya terhadap keluarga itu
yang layak diterimanya sesuai dengan fungsinya
dalam membentuk dan membangun manhaj Allah
di muka bumi dan mengokohkan fondasi-fon-
dasinya.

Itulah salah satu bentuk gambaran kehidupan
rumah tangga orang yang paling mulia itu, yang
bertugas mengemban amanat pembenhrkan umat
dan membangun negarayang belum pernah dikenal
oleh manusia dan belum pernah ada contohnya
sebelumnya. Beliau membentuk suatu umatyang
bertugas mengemban amanat akidah Ilahi dalam
bentuknya yang terakhir, demi membentuk komu-
nitas masyarakat di bumi sebagai masyarakatyang
Rabbani, dalam wujudnya yang nyata dan pralrtis.
Sehingga, manusia mencontoh dan menirunya se
bagai teladan yang baik.

Rasulullah merupakan gambaran dari kehidupan
seorang yang paling mulia, tinggr, dan besar. Beliau
berperan sebagai manusia biasa. Dan, bersamaan
dengan itu pula, beliau harus mengemban fugas ke-
nabiannya sebagai rasul dan nabi. Kedua fungsi itu
tidak mungkin dipisahkan, karena ketenhran qadar
Allah telah menentukannya sebagai manusia sekali

gus rasul ketika qadarAllah itu menetapkan bahwa
beliau sebagai pengemban risalah terakhir bagi
manusia atau manhaj kehidupan yang terakhir bagi
manusia.

Sesungguhnya risalah itu adalah risalah yang
sempurna dan dibawa oleh rasul yang paling senr
purna Di antara lesempurnaannya adalah menjaga
manusia agar tetap menjadi manusia. Ia tidak
mengekang potensi membangun yang dimiliki oleh
manusia dan ia pun tidak memberangus kreativitas
dan kesiapan manusia dalam menghasilkan perkara-
perkara yang bermanfaat. Bersamaan dengan itu,
ia pun memurnikannya, mendidiknya, dan meng-
angkatnya ke puncak tujuannya.

Demikianlah Islam rnemperlakukan orang{rang
yang memahaminya dan mengetahui seluk-beluk-
nya, sehingga mereka mendapatkan pedoman dan
kompas hidup darinya. Sedangkan, sejarah hidup
Rasulullah dan kehidupannyayang nyata dan praktis
merupakan contoh teladan dan praktis bagi usaha
yar,rg berhasil dan sukses. Hal itu akan terlihat jelas.

Juga dapat disaksikan dan membekas dalam jiwa
orang{rangyang mau mengambil teladan praktis
dan mudatr yang tidak hidup dalam alam khayal dan
futamorgana.

Kemudian hikrnah ketentuan qadarAllah tereali-
sasi secara nyata dalam furunnya risalah terakhir
bagi manusia dengan gambarannyayang lengkap,
sempurna, dan total. Hikmah itu juga terealisasi
secara nyata dalam pilihan Muhammad sari/. se-
bagai rasul yang mampu mempelajarinya, meng-
embannya, dan mempraktekkannya dalam suatu
bentuk kehidupan yang praktis dan terus hidup.
Juga dalam upaya menjadikan kehidupan Rasulullah
sebagai buku yang terbuka dan dapat dibaca oleh
seluruh manusia, serta dapat dirujuk oleh setiap
generasi.

Memelihara Diri dan Keluarga dari Silaaan
Neraka

Dalam nuansa pengaruh kasus yang sangat
mendalam pada jiwa-jiwa kaum muslimin ini, Al-
Qur'an mewanti-wanti orang{rang yang beriman
agar menunaikan kewajiban mereka dalam rumah
tangga mereka baik yang menyangkut pendidikan,
pengarahan, maupun peringatan. Sehingga, mereka
dapat menyelamatkan diri mereka dan keluarga
mereka dari api neraka. AI-Qur-an juga menggam-
barkan tentang beberapa peristiwa yang terjadi
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dalam neraka dan keadaan orang-orang kafir di
dalamnya. Dan, dalam nuansa pengarahan dan
ajakan kepada tobat yang muncul dalam arahan
redaksi tentang kasus di atas, redaksi ayat menyeru-
kan kepada orang-orang yang beriman untuk ber-
tobat. Ia juga menggambarkan tentang surgayang
menanti orang-orang yang bertobat. Kemudian ia
mengajak Nabi saw. untuk berjihad melawan orang-
orang kafir dan oranllorang munafk. Inilah bagian
kedua dari kandungan surah ini.

Jsi\;;fr gt)tr">'t5"Kd\rj,W6:JiV6_
-(^l<,;1f:r-crb',t9!<{rrlr;r6*.5

ivrrtii,Av.$5:IiY6fi rii;l
o.i\q\i.#3;r^ik;;iqAw;
"V6J"{s*e,5.^:;'6iJfr}36(
:6ri&e6f*"&'&q
fr ;$'"ra,j:r" eiv gtrti,sil'. i-
Valr,a;6€a:i,1fu;i6u,rc6+
+!1iq:\ig?+z-g+o&6y-
";:+;f;q"4LW<,gis\;,(ui

#:*t's;
"Hai orang-orang |ang beriman, peliharalnh dirimu
dnn keluargamu dari api nnakn y ang bahan baknrny a
adahh mnnusia dan batu. Penj agany a m"alnilat-mnl"at
kat yang kasar, yang lceras, yang tidak mendurhnkai
Allnh terhadap apa yang diperintahknn-Nya lupada
merelm dnn selalu mmgerjaknn apa yang dipsrintohliln.
Hai orang-orang knfr, janganlnh knmu mmgnnuknlan
uaur pada hnri ini. Saungguhnya lmmu hanya dibni
bal.asan menurut apayang knmu kerjalan. Hai orang-
zrang yang beriman, bertobatlnh kepada Allah dzngan
tobat y ang semurni-murniny a. Mudah- mud"ahnn Tuhnn
kamu akan menghapus kesalahan- kesalahanmu dan
memasukknn knmu lu dnlam surga yang mengalir di
bawaltnya sungai-sungai, padn hari ketikn Ailnh tidnk
mmghimknn Nabi dnn orang-orang y ang b niman bn -
samn dengan dia. Sedang cahny a mnekn memancar di
hndapan dan di sebelnh knnan merekn, sambil merekn

mengatakan, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlnh bagi
knmi calury a knmi dnn amp unilnh lmmi. S esungguhny a

Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.' Hai Nabi,
p erangikth orang-orang knfir dan orang- orang murutf k
snta bersikap knasl"ah luhod"p merekt. Timpat merekn

odnkh nuaknJahannam dan itu adttltth seburuk-buruk
tempat kemb ali." (at-Ti*rriim : 6-9)

Sesungguhnya beban tanggung jawab seorang
mukmin dalam dirinfa dan keluarganya merupakan
beban yang sangat berat dan menakutkan. Sebab,
neraka telah menantinya di sana, dan dia beserta ke
luarganya terancam dengannya. Maka, merupakan
kewajibannya membentengi dirinya dan keluarga-
nya dari neraka ini yang selalu mengintai dan me
nantinya.

Sesungguhnya ia adalah neraka dan api yang
menyala-nyala serta membakar hangus,

"Hai orang- orang yang b erimnn, p elihnralnh dirimu dnn
lceluargamu dari api nerakn yang bahnn baknrnya adn -

lah manusia dan batu...."

Manusia di dalam neraka itu sama persis dengan
batu; dalam kehinaan batu, dalam nilai batu yang
murah dan rendah, dan dalam kondisi batu yang
terabaikan tanpa penghargaan dan perhatian sama
sekali. Alangkah sadis danpanasnya api nerakayang
dinyalakan bersama dengan batu-batu! Alangkah
pedihnya azab yang dihimpun dengan kerasnya se-

ngatan kehinaan dan kerendahan! Setiap yang ada
di dalamnya dan setiap yang berhubungan dengan-
nya sangat seram dan menakutkan,

"... Penjaganya malniknt-malnikat yang knsar, yang
keros,...."

Tabiat para malaikat itu sesuai dengan tabiat azab
yang diperintahkan dan diserahkan kepada mereka
untuk menimpakannya.

"...Yang tidak mendurhakni Allnh terhadnp apa yang
diperintahknn- Ny a kepada merekn dan selnlu menger-
jakan apa yang diperintahknn." (atlahriim: 6)

Di antara karakter mereka adalah ketaatan muflak
terhadap perintah Allah atas mereka. Dan, di antara
karahtermereka adalah mampu melaksanakan se-
gala yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah.
Mereka dengan segala tabiat bengis, kejam, dan
keras mereka diserahkan tugas untuk melaksana-
kan azab neraka yang keras dan kejam. Maka,
hendaklah setiap mukmin melindungi dirinya dan
keluarganya daiazab neraka ini.
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Dan, merupakan kewajiban setiap mukmin me-
lindungi dan membentengi dirinya dan keluarganya
dari neraka ini, sebelum kesempatan itu sirna dan
sebelum alasan dan uzur itu tidak bermanfaat lagi
diutarakan. Litr_atlah betapa banyak orang-orang
kafir yang mengdmukakan uzur mereka pada saat

itu, padahal mereka sedang berdiri menghadapi
azab rtu. Sehingga, alasan dan uzur mereka tidak
diterima lagi dan mereka pun ditimpa oleh keputus-
asaan,

"Hai orang- orang kafir, j anganlah knmu mengemukn-

knn uryr pada hari ini. Suungguhnya kamu h"anya di-
beri balnsan menurut apa yang knmu kerjaknn." (at-
Tirhriim:7)

Jangan lagi kalian beralasan dan mengutarakan
uzur kalian hari ini, karena hari ini bukanlah hari
mengemukakan alasan danuzur. Namun, hari ini
adalah hari pembalasan atas apa yang telah dikerja-
kan oleh manusia. Dan, kalian telah mengetahui
wahai orang-orang kafir bahwa pembalasan atas
kalian adalah neraka ini.

lantas bagaimana orang-orang yang beriman
memelihara diri dan keluargamereka dari apineraka
ini? SesungguhnyaAl-Qur'an menjelaskan jalannya

dan memberikan harapan yang sangat mendalam
kepada mereka,

"Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kzpada
Allnh dengan tobat yang semurni-muminya. Mudah-
mudahan Tithan knmu akan menghapus kesalnhan-
lcesalahnnmu dan memasukkan kamu lu dal.am surga

yangmengalir di bawahnya sungai-sungau pada hnri
ketikn Ailah tidnk mmghinalan Nabi dan lrang-zrang
yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya

mereka memancar di hadapan dan di sebel"ah knnnn
merekn, sambil merekn mengatakan, 'Ya Tithan kami,
s empurnnknnln h bagi knmi caluty a lwmi dnn ampuni-
lah kami. Sesunguhnya Engkau Mahakuasa atas
s egaLa s esuatu. "' (at:fahriim: 8)

Inilah jalan itu. .. tobat nasuha... yaitu tobat yang
menjernihkan hati, membersihkannya, dan me-
murnikannya. Kemudian ia tidak mengkhianatinya
dan tidak mencuranginya.

Iaadalah tobatdari maksiatdan dosa, yang dimu-
lai dengan penyesalan atas segalayang terjadi sebe
lumnya, dan berlanjut dengan amal saleh dan ke-
taatan. Pada saat itulah hati menjadi jernih, murni,
dan bersih dari noda-noda dosa dan pengaruh-

pengaruh maksiat. Kemudian menganjurkan dan
mendorongnya unfuk selalu berbuat amal saleh.
Inilah yang disebutkan sebagai tobat nasuha, yaitu
tobatyang selalu mengingatkan hati setelah itu dan
selalu memurnikannya sehingga tidak kembali
kepada dosa-dosa.

Jika tobat dilakukan demikian, maka terbukalah
harapan Allah meleburkan dosa-dosa orang{rang
yang beriman dan memasukkan mereka ke dalam
surga, pada hari di mana orang{rang kafir terhina
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Allah tidak
menghinakan Nabi saw. dan orangorang yang ber-
iman bersamanya.

Sesungguhnya ifu merupakan rangsangan yang
mendalam dan kemuliaan yang besar, ketika Allah
memasukkan dan menghimpun orang-orang yang
beriman bersama Nabi saw.. Sehingga, menjadikan
mereka semua dalam satu barisan yang mendapat-
kan anugerah kemuliaan pada hari yang menghina-
kan orangorang kafr itu. Kemudian Allah menjadi.
kan bagi mereka cahaya,

".. .Sedang cahaya merekn memancar di hadapan dan
di sebel"ah kanan merekn,...."

Suafu cahayayang dengannya mereka dapat me-
ngenal segala sesuatu pada hari yang dahsyat, ter-
goncang, sulit, dan mencekam. Suatu cahaya yang
dengannya mereka mendapat petunjuk dalam kera-
maian yang tiada tara- Suafu cahaya mereka meman-
car di hadapan dan di sebelah kanan merekayang
mengantar mereka ke surga pada akhir langkah.

Walaupun dalam keadaan mencekam, ketakutan,
dan kekerasan, mereka tetap diilhami untuk berdoa
ke hadiratAllah,
". . .Sambil mereka mmgatalmn, 'Ya Tuhnn knmi, sem-

purnaknnlah bagi knmi cahaya knmi dan ampunilnh
lrnmi. Sesungguhnya Engkau Mahnkuasa atas segaln

sesuatu. "' (at{hhriim: 8)

Ilham doa pada sihrasi yang mengunci mulut dan
mengugurkan hati itu, merupakan tanda diterima-
nya doa tersebut. Pasalnya, tidak mungkin Allah
mengilhami doa ini kepada orang-orang yang ber-
iman, melainkan qadar-Nya telah menetapkan
bahwa doa itu pasti makbul dan mendapat jawaban

dari-Nya. Jadi, doa di sini merupakan anugerah yang
diberikan olehAllah atas mereka di samping anuge
rah Allah dengan kemuliaan dan cahaya.

Jadi, betapa jauhnya perbedaan antara anugerah
ini dengan neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu?!

Sesungguhnya balasan pahala dan demikian pula
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pembalasan azab lrri, kedua-duanya menggambar-
kan beban tanggungJawab seorang mukmin dalam
menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

Juga dalam mencapai kenikmatan di surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dalam nuansa kasus di atas yang terjadi dalam
rumah tangga Rasulullah, kita dapat mengetahui
isyaratyang dimaksudkan di sini, dari balik nash-

nash itu.

Sesungguhnya orang{rang yang beriman itu di-

bebani dengan tugas memberikan pengarahan
hidayah kepada keluarganya dan memperbaiki
rumah tangganya. Hal ini sebagaimana dia pun
dibebani dengan hrgas mengarahkan dirinya sendiri
dengan hidayah dan memperbaiki hatinya dan

dirinya sendiri.
Sesungguhnya Islam itu merupakan agama

keluarga, sebagaimana telah kami jelaskan se-

belumnya dalam surah ath-Thalaaq. Oleh karena
itu, Islam menetapkan beban hrgas dalam keluarga-
nya dan kewajibannya dalam rumah tangganya.
Rumah tangga seorang muslim merupakan benih
kaum muslimin, dan ia merupakan sel yang darinya
akan terhimpun sel-sel lain sehingga membentuk
tubuh yang hidup...yaitu masyarakat islami.

Sesungguhnya satu rumah merupakan benteng
dari benteng-benteng akidah Islam. Oleh karena ihr,

bentengifu harus salingmenopang dan mengokoh-
kan dari dalam dirinya sendiri, dan harus terjaga
dalam jiwanya sendiri. Setiap individu di dalamnya
harus menghalau serangan yang mengancanmya
sehingga ia tidak dapat dimasuki oleh musuh mana
pun. Bila tidak demikian, maka akan mudah bagi
musuh unfuk menyerang dari dalam benteng itu.
Sehingga, setiap pengehrk pinhr akan mudah masuk
dan para penyerang akan leluasa menyerang dan
mengancam.

Kewajiban seorang mukminyang paling utama
adalah mengarahkan tentang dakwah kepada rumah
tangga dan keluarganya. Sudah merupakan ke-
wajibannya untuk mengamankan benteng rumah
tangganya dari dalam. Juga sudah merupakan
kewajibannya untuk menghalau segala sumber-
sumber konflik dan kekacauan di dalamnya se-

belum ia bertolak lebih jauh untuk berdakwah ke
luar dari rumah tangganya.

Merupakan keharusan dan kewajiban memiliki
ibu rumah tangga yang muslimah, karena seorang

ayahyang muslim saja belum mampu mengaman-
kan benteng rumah tangga itu. Jadi, harus ada se-

orang ayah dan ibu yang melaksanakan dan bangkit
untuk mengemban kewajiban dakwah seperti itu.

Juga dibutuhkan anak-anak unhrk ikut serta baik
laki-laki maupun wanita. Karena tanpa itu, segala

usaha orang unfukrnembentuk masyarakat islami
dengan komunitas beberapa laki-laki saja rnenjadi
sia-sia. Pasalny4 wanita-wanitapun harus ikut serta
dalam berperan di masyarakat untuk menjaga
generasi yang tumbuh. Generasi yang merupakan
benih-benih yang akan melanjutkan perjuangan di
masaakan datang danmerupakanwujud hasil dari
buah yang dicapai.

Oleh karena itu, Al-Qur'an itu turun untuk para
lelaki dan wanita. Ia mengatur rumah tangga dan
meluruskannya unfuk mengemban manhaj yang
islami. Al-Qur'an itu membebankan kepada orang-
orang yang beriman tanggung jawab keluarganya
sebagaimana ia pun membebankan kepada mereka
tanggung jawab atas diri mereka sendiri.

"Hai orang- orang yng berimnn, p nihnral.ah dirimu dnn

luluargamu dari api neraka..." (at-Tk*rriim: 6)

Inilah perkara yang harus disadari dengan se-

baik-baiknya oleh setiap dai yang berdak'wah ke-
pada islam. Sesungguhnya usaha pertama yang
harus diarahkan adalah kepada istri (ibu rumah
tangga), anak-anak, dan keluarga secara umum.
Perhatian yang cukup harus ditujukan dalam mem-
bina wanita-waniki muslimah untuk menciptakan
rumah tanggayang islami. Setiap lakilakiyang ingin
mendirikan rumah krrgga yang islami agar mencari
dulu wanita yang muslimah. Karena, bila tidak
demikian, maka dia akan terlambat sangat lama
dalam membina masyarakat yang islami. Dan,
bangunan masyarakat pun akan selalu digerogoti
oleh kekacauan dan gangguan.

Dalam komunitas masyarakat muslim pertama,

segala urusan lebih mudah daripada dalam komuni-
tas kita pada saat ini. Masyarakat muslim telah ter-
bentuk di Madinah yang didominasi oleh ajaran
islami. Islam telah mendominasi seluruh aspek ke-

hidupan di sana, dan ia pun menguasainya dengan
ajaran syariabrya yang muncul dari ideologinya itu.

Rujukan utama dalam masyarakat itu, yaitu rujuk-
an laki-laki dan wanita, adalah Allah dan rasul-Nya.

Juga kepada hukum Allah dan hukum rasul-Nya.
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Bila telah datang keputusan hukum itu, maka ia
merupakan keputusan final. Dengan terwujudnya
masyarakat demikian, di mana dominasi ideologi
islam dan tradisinya atas segala aspek kehidupan,
maka urusannya menjadi mudah bagi wanita untuk
membentuk dirinya sesuai yang dikehendaki oleh
islam. Juga menjadi mudah bagi para suami untuk
menasihati istri-istri mereka dan mendidik anak-anak

mereka di atas manhajyang islami.
Namun, kita saat ini berada dalam sikap yang plin-

plan. Kita hidup dalam zaman jahiliah. Yaitu, jahiliah

masyarakaf jahiliah hukum, jahiliah akhlak, jahiliah

tradisi, jahiliah sistem, jahiliah adab, dan jahiliah ke
budayaan juga.

Wanita saat ini berinteraksi dengan masyarakat
jahiliah itu. Mereka merasa sangat berat memikul
beban ketika ingin menyerukan Islam. Atau, ketika
mereka mendapat petunjuk dari usaha sendiri, atau

dia ditunjuki oleh suaminya, saudaranya, atauba-
paknya.

Di dalam masyarakat islami di Madinah, semua
masyarakat berhukum kepada ideologi yang sama,

hukumyang sama, dan tabiatyang sama. Sedang-

kan, kita di sini berhukum kepada suatu ideologi
yang tidak bersandar kepada kenyataan hidup dan
contoh praktisnya yang tidak tampak. Wanita dike
kang di bawah beban masyarakatyang memusuhi
ideologi itu dengan perrnusuhan yang lebih dahsyat
dari permusuhan orang pada zamanjahiliah yang
membabi buta. Dan, tidak disangsikan lagi bahwa
tekanan masyarakat dan tradisinya terhadap perasa-

an wanita lebih berat berlipat-lipat daripada tekanan
terhadap perasaan laki-laki.

Oleh karena itu, bertambah pula kewajiban se-

tiap laki-laki mukmin. Sesungguhnya merupakan
kewajibannya unhrk melindungi dirinya dari neraka
Kemudian kewajiban selanjubrya adalah menjaga
keluarganya yang berada di bawah tekanan yang
membabi buta dan keras itu.

Maka, seyogianyalah sqtiap laki-laki menyadari
beban berat yang dipikulnya. Sehingga, dia harus
mengeluarkan usaha yang berlipat-lipat dibanding-
kan usahayang dikeluarkan oleh generasi muslim
pertama. Pasalnya, ihr merupakan kewajiban furdhu
'ain bagi orang yang ingin membina keluarga yang
islami untuk mencari penjagabentengnya, di mana
dia juga mengambil pandangan ideologinya dari
sumber yang sama dengan sumber di mana dia sen-

diri mengambilnya yaihr... Islam.
Dalam hal ini, dia akan banyak berkorban. Dia

harus mengorbankan segala daya tarik yang me-

nipu pada wanita. Dia harus mengorbanJran pilihan-

nya yang memilih wanita berparas cantik, namun

hatinya busuk dan jahat. Dia harus mengorbankan
pilihannya yang memilih wanita yang jelita dan

mempesona penampilannya, namun ia adalah sam-
pah masyarakat.

Pada saatitulaF dia dapatmenentukan pilihan dan

mencari wanita yang memiliki keyakinan agama
yang akan membanfunya dalam membina rumah
tangga yang Islami dan membangun benteng yang

islami. Sudah menjadi kewajiban fardhu 'ain atas

setiap ayah dari orangorang beriman yang meng-

inginkan kebangkitan islam, untuk mengetahui
bahwa sel-sel dan benih-benih bagi kebangkitan itu
tersimpan dalam tangan-tangan mereka. Sehingga,

mereka harus mengarahkan anak-anak mereka baik
lakilaki maupun wanita dengan dalnvah, tarbiah
(pendidikan) , dan i'dad'persiapan' sebelum orang

lain bertindak. Juga agar mereka menyambut dan

merespons panggilan Allah,

"Hai orang-orang yang berimnn, p niharalnh dirimu dnn

luluargamu dari api nerakn-."(at{hhriim: 6)

Mari kita kembali sekali lagi, pada kesempatan
ini, kepada tabiat islam yang menentukan bahwa
berdirinya kaum muslimin yang dibangun atas

dominasi ajaran Islam, dan di atasnya berdiri hakikat
wujudnya yang sejati; haruslah berdiri di atas

fondasi masyarakatyang berkarakter. Islam adalah

akidahnya. Islam adalah sistemnya. Islam adalah
syariabrya. Islarn adalah manhajnya yang sempurna
dan total yang darinya bersumber segala pandang-

an dan ideologinya.
Masyarakat seperti inilah yang menjamin wadah

terpeliharanya pandangan yang islami dan mem-
bawanya ke dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Juga
membelanya dari segala tekanan masyarakat jahilialt

sebagaimana ia juga menjaganya dari fitnah kekeji-
an dan penyiksaan.

Dengan demikian, jelaslah urgensi pembentukan

kaum muslimin yang di dalamnyawanita dan pe
mudi muslimah hidup yang melindunginya dari
segala tekanan masyarakat jahiliah. Kemudian
pemudi muslimah pun menemukan pasangannya

dalam benteng islami itu yang dengannya bersama
orang{rang yang semisal dengannya terbenfuklah
pasukan islam yang kuat

Sesungguhnya pembenhrkan kaum muslimin itu
adalah kewajiban, sekali-kali bukan merupakan
perkara yang sunah. Jamaah ihrlah yang akan men-
jaga dan saling menasihati dengan aiaran Islam,
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memegang fikrahnya, akhlaknya, adabnya, dan
persepsi-persepsinya. Jamaah itu hidup dengan
berpegang kepada Islam dalam bermuamalah antar
mereka. Sehingga, tumbuhlah generasi yang ter-
lindungi dari segala bahaya jahiliah.

Berjuang Melawan Musuh
Untuk menjaga komunitas kaum muslimin yang

pertama, Rasulullah diperintahkan unfuk berjuang
melawan para musuhnya.

"Hai Nabi, perangilah orang-zrang kafir dan zrang-
orang munnfk s erta bnsikap knaslnh tnlrudap mnekn.
Timpat merelm adalnh nnakn jahanam dan itu adalah

seburuk-buruk tempat kembali." (at{hhriim: 9)

Ayat ini merupakan selipan yang sangat tinggr
makna dan nilainya setelah sebelumnya telah ada
perintah kepada orang-orang yang beriman agar
menjaga diri mereka sendiri dan keluarganya dari
neraka. Juga setelah menyerukan mereka untuk
bertobat nasuha yang akan meleburkan dosa-dosa
mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Selipan ayat ini memiliki maknanya dan nilainya
tersendiri dalam menjaga wadah yang dapat me-
lindungi dari siksaan neraka. Sehingga, iatidakme
remehkan unsur-unsur yang merusak, menyim-
pang, dan zalim, yang pasti akan menyerang pasukan

islam dari luar sebagaimana orang{rang kafir telah
melakukannya. Atau, menyerangnya dari dalam
sebagai mana orang{rang munafik telah melaku-
kannya.

Ayat di atas menghimpun antara orang-orang
kafir dan orang-orang munafikberkenaan dengan
perintah untuk berjihad dan bersikap keras terhadap
mereka. Karena, kedua kelompok ini masing-masing
memiliki peran yang sebanding dalam mendatang-
kan ancaman dan bahaya bagi pasukan Islam, dalam
menghancurkan dan mencerai-beraikannya. Oleh
karena itu, berjihad melawan mereka merupakan
jihadyang dapatmenjaga dan melindungi dari siksa-
an api neraka. Dan, pembalasan bagi orang-orang
kafir dan orang-orang munafikitu adalah sikap keras
dan tanpa belas kasihan dari Rasulullah dan orang-
orang yang beriman di dunia ini.

"...Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu
adal"ah seburuk-buruk tempat kembali. "

Demikianlah betapa serasinya penelusuran ini
antara ayat-ayatnya dengan arahan-arahannya. Se

bagaimana secara umum ia juga sangat serasi de-

ngan penelusuran pertamayang ada dalam arahan
redaksi ayat.

Contoh Istri yangnTidak Baik dan Istri
yang Baik

Kemudian tibalah penelusuran ketiga dan ter-
akhir. Seolah-olah ia merupakan pelengkap dari
penelusuran pertama. Ia membahas tentang wanita-
wanita yang kafir dan hidup di dalam rumah tangga
para nabi, dan wanita-wanita mukminatyang hidup
di tengah-tengah orang-orang kafir.

yj::WdJVi,'6o.;yje,x\3;

'€33ii3',i'J+;(4';i'i(t$6"t
Ct i rfir; o.iJit{i,i 4;r # 1+-rli

4 #, cq !'-- J_ 6i 5 euiL<t;
#<4$;itliO,*'"Ftcyle
#A4;;i\4*iJA-6it*1;,W
ItA64;U;\15.i9.,.!:5Gt3

#'6,
'Allnh mzmbuat istri Nuh dnn istri Luth perumpam.aan

bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah
pengawasan dua hamba yang saleh di antara hamba-

h"am.ba Kami. Lalu, kedua istri itu berkrti.annt kepada

krdua suamirrya. Maka, leedua suaminya itu tiadn dapat
membantu mereka sedikitpun dnri (sil<sa) All,ah. Dan,
dikntakan (kepada keduanya), 'Masuklah ke neraka

bersam.a orang-zrang yang nmsuk (nerakn).' Allnh mem-

buat istri Fir'aun perumpamaan bagi lrang-lrangyang
beriman lutika, ia berknta, 'Ya Tuh.anku, bangunkanlnh
untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan
selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya.

D an, s elamatkanlah aku dari kaum y ang zalim.' Dan,
Maryam putri Imran yang memelih.ara lcehormatanny a,

makn Kami tiupknn lce dakm rahimnya sebagian dari
roh (ctpnnn) Kami. Dan, dia membenarkan knlimat-
lalimnt Tuhnnny a dan Kitatr - kitat - Ny a ; dnn adnlnh din
termmuk orang- orang y ang taat. " (atlahnim: 10- 12)
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Yang ditetapkan dalam riwayat tentang peng-
khianatan istri Nuh dan istri Luth adalah peng-

khianatan dalam dakwah dan bukanlah peng-

khianat keji berupa penyelewengan seksual. Istri
Nuh mencela dan memperolok-olok Nabi Nuh
bersama para pengolok-olok dari kaumnya. Istri
Luth telah menunjukkan dan memberikan informa-
si kepada kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu
Nabi Luth, padahal dia tahu betul tentang tabiat
bejat kaumnya terhadap para tamu.

Yang ditetapkan dalam riwayat tentang istri
Fir'aun adalah bahwa dia adalah seorang muk-
minah dalam istananya 0<emungkinan besar dia
adalah Asiyah, dia adalah yang tersisa dari orang-
orang yang beriman kepada agama samawi sebelum
Musa diutus). Disebutkan dalam sejarah bahwa ibu
dari Amnahutb IV yang telah menyatukan Tuhan
di Mesir dan Tuhan Yang Esa itu dirumuskan dalam
benhrk planet matahari, dan dia menamakan dirinya
'Ikhnatun'. Dia (sang ibu) adalahAsiyah yang ber-
agama bukan dengan memeluk agama orzrng{rang
Mesir. Allah lebih tahu apakah diayang dimaksud-
kan dalam ayat ini ataukah dia adalah istri Fir'aun
di zaman Musa. Dan, Fir'aun di zaman Musa sudah
pasti bukan Amnahutb IV.

Tidak terlalu penting bagi kita penelusuran
sejarah tentang istri Fir'aun ini. Karena, isyarat Al-

Qur'an menunjukkan tentang hakikat yang perma-

nen dan independen dari segala pribadi dan individu.
IndMdu dan pribadi hanyalah sekadar perumpama-

an dari hakikat itu.
Sesungguhnya kaidah tanggung jawab individu

sangat ingin ditampakkan di sini, setelah perintah
untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api
neraka. Sebagaimana ingin pula dinyatakan kepada
istri-istri Rasulullah dan demikian pula istri-istri
kaum mukminin, bahwa sesungguhnya merupakan
kewajiban mereka atas diri mereka sendiri setelah
segala sesuatu terjadi. Jadi, mereka bertanggung
jawab atas diri mereka sendiri dan mereka sama

sekali tidak mendapatkari dispensasi dari beban
tanggung jawab ifu, walaupun mereka berstatus
sebagai istri nabi atau istri orang yang saleh dari
orang-orang yang beriman.

Dan, inilah contohnya istri Nabi Nuh, dan istri
Nabi l.uth.

". . . Keduanya beradn di bawah pmgauasan dua hnmba

yangsaleh di antnra hnmba-hnmba Kami. Lalu, lcedua

istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka,
kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka

sedikit pun dari (siksa) Allah. Dan, dilwtakan (lupod"

lceduanya), 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang

y ang masuk (neraka)."' (at{irhriim: l0)

Inilah contohnya istri Fir'aun. Dia tidak bisa di-
halau oleh angin lopan kekufuran di mana dia hidup
... dalam istana Fir'aun... untuk memohon kepada
Allah keselamatan atas dirinya. Dia telah mem-
bebaskan dirinya dari istana Fir'aun, dengan me-
mohon kepadaTuhannya agar disediakan rumah
di surga. Dia membebaskan dirinya dari hubungan-
nya dengan Fir'aun dan memohon keselamatan
kepada Tuh'annya dari bahayanya. Dia membebas-
kan dirinya dari perbuatan Fir'aun karena takut ter-
imbas perbuatan bejatnya dan kekejamannya, pada-

hal dia adalah salah seorang yang paling dekat
dengan Fir'aun.

"...Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan-
nya..--"

Dia membebaskan dirinya dari perbuatan kaum
Fir'aun, di mana dia hidup di antara mereka,

"... Dan selamatknnlah aku dari knum yang zfllim."
(at-Thhriim: 11)

Doa istri Fir'aun ini dan sikapnya merupakan
teladan dalam mengatasi segala kenikmatan hidup
duniawi dalam bentuknya yang paling indah d'in
mempesona. Karena, dia adalah seorang istri dari
raja yang paling agung pada saat itu di muka bumi
ini. Dia hidup di istana Fir'aun, tempat di mana
seorang permaisuri mendapatkan segala keinginan
dan kesenangannya. Namun, dia dapat mengatasi
dan menguasai segalahal itu dengan keimanannya.
Dia bukan hanya berpaling dari kenikmatan itu,
namun dia menganggapnya sebagai sesuatu yang
keji, kotor, dan ujian yang mengharuskannya untuk
berlindung darinya kepada Allah, terhindar dari
segala kekejiannya, dan memohon keselamatan
dari-Nya.

Dia adalah satu-satunya wanita beriman dalam
sebuah kerajaan yang luas terhampar dan sangat
kual Seorang wanita lebih perasa dan lebih sensitif
dengan pendirian, pandangan, dan ideologi suatu
masyarakal Namun, wanita ini walaupun sendirian
di tengah-tengah tekanan masyarakat, tekanan
istana, tekanan raja, tekanan pengawal, dan kedu-
dukan raja, dia tetap menengadahkan kepalanya ke
langit mengharap kepada Rabbnya.

Dia merupakan teladan yang sangat tinggi dalam
memurnikan diri kepada Allah dari segala pengaruh,
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segala daya tarik, segala penghalang, dan segala
bisikan yang menggoda. Oleh karena itu, pantaslah
dia mendapatkan isyaratyang mulia ini dalam kitab
Allah, Al-Qur'an yang kekal, di mana kalimat-kali-
mabrya selalu dialunkan oleh seluruh alam semesta
ketika malaikat menurunkannya dan al-Mak'ul A'ln
'kerajaan langit dan malaikat'.

"Dan Maryam putri Imran ...."

Sesungguhnya Maryam juga merupakan teladan
dalam memurnikan diri kepadaAllah sejak masa
pertumbuhannya sebagaimana diceritakan oleh
Allah dalam surah-surah lain. Dan, di sini Allah
menyebutkan tentang kesuciannya,

". . . Yong memelihara luhorm.atanny a,. . .. "

Allah membebaskan Maryam dari segala tuduhan
yang dilemparkan dan diisukan oleh kaumYahudi
yang bejat.

".. . Makn, Kami tiupkan ke dalamrahimnya sebagian

dari roh (cxptao.n) Kami. ..."

Dari tiupan roh itulah, Isa a.s. terbentuk sebagai
manusia sebagaimana dijelaskan oleh surah yang
menjelaskannya secara terperinci tentang bayi yang
lahir ihr dalam surah Maryam. Kami tidak akan me
maparkan lagi di sini agar serasi dengan pemaparan
yang ada dalam surah ini, yang mana ia memaparkan
penjelasan tentang kesucian dari Maryam, keiman-
annya dan ketaatannya yang sempurna.

". . . Dan din membenarlmn knlimnt-kalimnt Tulmnnya
dnn Kitab-kitab-Nya; dnn onnkh din termasuk Mang-
orang yang taat." (atlahriim: 12)

Sebutan secara khusus tentang istri Fir'aun ber-
sama Maryam di sini menunjukkan kedudukannya
yang tinggi, yang membuat istri Fir'aun layak di-
sebutkan bersama I\faryam. Hal ini disebabkan oleh
ujian yang menimpa kehidupannya yang telah kami
jelaskan sebelumnya. Dua wanita ini merupakan
teladan dan contoh bagi wanita mukminah yang
suci, membenarkan, percaya, dan taat. Allah telah
memaparkannya sebagai perumpamaan bagi istri-
istri Rasulullah berkenaan dengan kasus yang
terjadi dan menjadi penyebab turunnya ayat-ayat
permulaan dari surah ini. Allah juga memaparkan-
nya sebagai perumpamaan bagi wanita-wanita muk-
minah pada setiap generasi sesudah mereka.

Akhirny4 .".""**;;surah ini dan semua isi
dan juz ke-28 ini, merupakan bagian yang hidup
dari sejarah Rasulullahyang digambarkan oleh Al-
Qur'an dengan tata bahasanya yang menyentuh.
Riwayat-riwayat manusia tidak mampu menggam-
barkan secara ufuh tentang peristiwa sejarah pada
periodeyang mulia itu.

Jadi, tata bahasaAl-Qur'an lebih menyentuh dan
lebih jauh jangkauannya. Dia menggunakan kasus
yang langka untuk menggambarkan hakikat yang
langka dan murni pula, yang tersisa di balik kejadi-
an di belakang zaman dan tempat, sebagaimana
demikianlah misi Al-Qur'an. l
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"Mahasuci Allah Yang di tangan-Nyalah segala
kerajaan, dan Dia Matrakuasa atas segala se-

suahr, (1) Yang menjadikan mati dan hidup,
supaya Dia menguji kamu, *iapa di antara kamu
yang lebih baik amalnya- Dia Mahaperkasa
lagi MahaPengampun (2) Yangtelah mencipta-
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kan hrjuh langit berlapis{apis. Kamu sekali-
kali tidak melihat pada ciptaan TLrhan Yang
Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.
Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu
Iihat sesuahr yang tidak seimbang? (3) Kemudian
pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu
akan kernbali kepadarnu dengan tidak menemu-
kan sesuatu cacat dan penglihatanmu ihr pun
dalam keadaan payah. (a) Sesungguhnya Kami
telah menghiasi langit yang dekat dengan
bintang-bintang. Kami jadikan bintang-bintang
itu alat-alatpelempar setan dan Kami sedialan
bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
(5) Dan orang-orang yag kafir kepada Tbhannya,
memperoleh azabJahannam. Dan, itulah se-

buruk-buruk tempat kembali. (6) Apabila me-
reka dilemparkan ke dalamnya, mereka men-
dengar suara neraka yang mengerikan, sedang
neraka ihr menggelegalq (7) hampir-hampir
(neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah.
Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpul-
an (orang-orang kafir), penjaga-penjaga
(neraka ihr) bertanya kepada merekan'Apakah
belum pernah datang kepada kamu (di dunia)
seorangpemberi peringatanP (8) Mereka men-
jawabr'Benar ada- Sesungguhnya telah datang
kepada kami seorang pemberi peringatan,
maka kami mendustakan(nya) dan kami kata-
kanr'Allah tidak menurunkan sesuatu pun.
Kamu ddak lain hanyalah di dalam kesesatan
ya.ng besa.r." (9) Dan mereka berkatar'Sekiranya
kami mendengarkan atau memikirkan (per-
ingatan itu), niscaya tidaklah kami termasuk
penghuni-penghuni neraka yang menyala-
nyala-' (10) Mereka mengakui dosa mereka-
I\daka" kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni
neraka yang menyala-nyala- (11) Sesungguhnya
orang-orang yang takut kepada Tbhannya Yang
tidak tampak oleh mereka, mereka akan mem-
peroleh iunpunan dan pahala yang besar. (12)

Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah,
sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala
isi hati. (13) Apa^kah Allah Yang menciptakan
ihr tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan
rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha
Mengetahui? (14) Dialah Yang menjadikan bumi
itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di
segalapenjurunya dan makanhh sebagian dari
rezeki-Nya. Dan, hanya kepada-Nyalah kamu
(kembali setelah) dibangkitkan. (15) Apakah
kamu merasa arnan terhadap Allah yang di

langit bahwa Dia akan menjungkirbalikkan
bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-
tiba bumi itu berguncang? (16) Atau, apakah
kamu merasa aman terhadap Atlah yang di
langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang
berbatu? Maka kelak kamu a.kan mengetahui
bagaimana (akiba,t mendustakan) peringatan-
Ku. (17) Sesungguhnya orang-orang yang se-

belum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-
Nya). Maka" alangkah hebatrya kemurkaan-
Ku. (18) Apakah mereka tidak memperhatikan
burung-burung yang mengembangkan dan me-
ngatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada
yang menahannya (di udara) selain Yang Maha
Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat
segala sesuahr. (19) Atau, siapakah dia yang
menjadi tentara bagimu yangaka^n menolong-
mu selain dari Atlah Yang Maha Pemurah?
Orang-orang kafir itu ddak lain hanyalah dalam
(keadaan) tertipu. (20) Atau, siapakah dia ini
yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan
rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus
dalam kesombongan dan menjauhkan diri. (21)

Maka, apakah orang yang berjalan terjungkal
di atas mukanya itu lebih banyak mendapat
petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap
di atas jalan yang lurus? (22) KatakanhfL 'Dialah
Yangmenciptakan kamu dan menjadikan bagi
kamu pendengaran, penglihatan, dan hati.'
(Tletapr) amat sedikit kamu bersyukur. (23)

Katakanlah,'Didlah Yang menjadikan kamu
berkembang biak di muka bumi, dan hanya
kepada-Nyalah kamu kelak dikumputkan.' (2a)

Dan mereka berkata, 'Kapankah datangnya
ancamam itu jika kamu adafah orang-orang yang
benarP (25) Ibtakanlahr'Sesungguhnya ilmu
(tentang hari Kiamat ihr) hanya pada sisi Allah.
Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi
peringatan yang menjelaskan.' (26) Ketika
mereka melihat azab (pada hari KiamaQ sudah
dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi
murarrl Dan dikatakan (kepada mereka)r'Inilah
(anb) yang dahulunya kamu selalu meminta-
mintanya!' (27) Katat<anlah,'Terangkanlah ke-
padaku jika Allah mematikan aku dan orang-
orangyangbersama denga"n aku atau memberi
rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk
surga), tetapi siapakah ya"ng dapat melindungi
orang-orang ya^ng ka^fir dari siksa yang pedihP
(28) Katakanlah, 'Dialah Allah Yang Maha
Penyayang kami beriman kepada-Nya dan
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kepada-Nyalah kami bertawakal. Kelak kamu
akan mengetahui siapakah dia yang berada
dalam kesesatan yang nyata.' (29) Katakanlah'
'Tera^ngkanlah kepadaku jika sumber airkamu
menjadi keringi maka siapakah yang akan men-
datangkan air yang mengalir bagimuP"(3O)

Pengantar
Iuz niseluruhnya terdiri dari surah-surah Mak-

kiyyah, sebagaimana juz sebelumnya semuanya
terdiri dari surah-surah Madaniyyah, yang masing-
masing memiliki tabiat tersendiri dan memiliki
nuansa khusus. Sebagian dari surah-surah dalam
juz ini termasuk surah-surah awal dari Al-Qur'an
yang turun, seperti surah al-Muddatstsir dan surah
al-Muzzarnmil.

Dalam juz inijuga terdapat surah-surah yang

turun kurang lebih tiga tahun setelah Nabi Muham-
mad saw. diutus olehAllah, seperti surah al-Qalam.

Juga adayang sekitar sepuluh tahun seperti surah

al-Jin yang menurut suafu riwayat ia turun pada

wakhr Nabi saw. kembali dariThaif, setelah disakiti
oleh suku Tsaqif. Kemudian Allah mendatangkan
segolongan jin kepada beliau, lalu mereka men-

dengarkan beliau ketika sedang membacaAl-Qur'an,
sebagaimana diceritakan oleh surah al-Jin dalam juz

ini. Peristiwa ini teriadi setelah wafatnya Khadijah
dan AbuThalib sekitar sahr atau dua tahun sebelum
hijrah, meskipun terdapat riwayat lain yang lebih
kuatyang mengatakan bahwa surah ini turun pada

masa-masa awal setelahbeliau diutus sebagai Rasul.

Ayat-ayat Al-Qur' an yang turun di Mekah biasa-

nya membicarakan pembentukan akidah, tentang
Allah, wahyu, dan hari kemudian. Juga tentang
pembentukan pola pikir dan tata pandang yang
bersumber dari akidah ini terhadap alam semesta
beserta hubungannya dengan Penciptanya. Dan,
memperkenalkan kepada al-Ktraliq dengan pe-

ngenalan yang menjadikan perasaan hati ini hidup,
terkesan, dan terarah dengan perasaan-perasaan
yang sesuai sebagai seorang hamba yang sedang
menghadap kepadaTuhan, dengan adab-adab se
bagaimana lazimnya seorang hamba menghadap
Tuhan. Juga dengan tata nilai dan norma-norma
yang dapat digunakan oleh seorang muslim untuk
menimbang segala sesuatu, segala peristiwa, dan
semua orang. Contohcontoh mengenai ini dapat
kita lihat dalam surah-surah Makkiyyah terdahulu,
dan akan dapat kita lihat pula contohcontohnya
dalam juz ini.

Sedangkan, ayat-ayat Al-Qur'an Madaniyyah

(yang turun di Madinah) biasanya membicarakan
implementasi akidah dan pola pandang serta tata
nilai tersebut di dalam kehidupan nyata. Juga me-

nguatkan jiwa untuk memikul amanat akidah dan

syariah ini di dalampertarunganhidup, dan supaya

bersemangat di dalam mengemban fugas-fugasnya

secara lahir dan bgtin. Contohcontoh yang demikian
ini dapatkita lihat dalam surah-surah Madaniyyah
terdahulu, di antaranya padajtn sebelum ini.

Surah pertama ini (yakni surah Tabaarak) mem-
bicarakan pembentukan tashawwur (pandangan,
pemikiran) baru terhadap alam dan hubungannya
dengan Pencipta alam ini. Tashawwur yang luas dan

komprehensif yang melampaui alam ardhiyang
sempit dan alam dunia yang terbatas, ke alam-alam

di langit, hingga kepada kehidupan di akhiral Juga
kepada alam-alam makhluk lain selain manusia di
bumi, seperti jin dan burung-burung. Dan, alam lain
seperti neraka Jahannam dan penjaga-penjaganya,

dan alam-alam gaib di luar alam nyata ini yang punya

hubungan dengan hati dan perasaan manusia. Maka,

surah ini bukan hanya meliputi kehidupan nyata

sekarang di muka bumi saja, melainkan ia juga

memberikan pengaruh terhadap perasaannya untuk
merenungkan apa yang akan mereka hadapi, di
samping realitas kehidupan yang mereka lalui yang

sering dilupakan orang.
Surah ini juga mengusik dan menggerakkan di

dalam jiwa semua gambaran, watak, serta endapan-

endapan yang beku, padam, dan kolot dari pola pikir
jahiliah dengan segala kotorannya. Juga membuka-
kan jendela-jendela di sana-sini, menyapu debu-
debu, serta melepaskan perasaan, pikiran, dan
pandangan unhrk melihat dan memperhatikan alam

semesta, lubuk dan relung jiwa, lapisanJapisan
udara, sumber-sumber air, dan hal-hal yang ter-

sembunyi dalam kegaiban. Jika demikian, niscaya
dia akan melihat di sana ada tangan Allah yang
berbuat. Juga akan merasakan gerak alam semesta
yang bersumber dari kekuasaan Allah. Dia (iwa
manusia) akan kembali dari perjalanannya disertai
perasaan bahwa urusan ini sangat agung, dan
lapangannya sangat luas. Kemudian dia berpindah
dari bumi yang demikian luas ke alam langit, dan

dari dunia nyata kepada hakikat dan dari yang beku
kepada yang bergerak bersama gerak kekuasaan
Ilahi, gerak kehidupan, dan gerak makhluk hidup.

Kematian dan kehidupan adalah dua hal yang
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biasa terjadi berulang-ulang. Akan tetapi, surah ini
menggerakkan hati untuk merenungkan apayang
ada di balik kematian dan kehidupan ini. Juga untuk
memikirkan dan merenungkan qadar (takdir) dan
cobaan Allah, hikmah dan pengaturan-Nya,

"Yang menj adilmn mnti dan hidup, sup ay a Dia menguj i
knmu, siapa di antara knmu yang lebih baik amalnya.
Dia Mahnpnknsa lagi Mahn Pengampun."(al-Mulk:
2)

langit adalah makhluk yang tetap di depan mata
yang jahil yang pandangannya tidak sampai me-
lampaui tangan yang menciptakannya dan tidak
menengok kesempurnaannya. Tbtapi, surah ini
membangkitkan serta menggerakkan pikiran dan
renungan terhadap keindahan dan kesempurnaan
ini beserta gerakan dan tujuan yang ada di balik
semua ifu.

"Yang telah menciptakan tujuh lnngit berlnpls-lapis,
knmu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan
Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.
Maka, lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat
sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah
sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali ke-
padamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan
penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Se-

sungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat
dnngan bintang-bintnng. Kami jadiknn bintnng-bintang
itu al"at- alat p elempar setan. .. . " (al-Mulk: 3-5)

Kehidupan dunia, dalam pandangan jahiliah,
tampak sebagai tujuan keberadaan manusia dan
akhir perjalanan. Akan tetapi, surah ini menyingkap
tabir yang menutupnya dari alam lain, yang akan
dihuni oleh setan dan orang-orang kafir. Yaitu,
maktrluk lain yang sarat dengan gerakan, kebinasa-
an, dan penantian.

". . .Dan Kami sediaknn bagi mnelw neraka yang me-

ryaln-nlak. Aang-orang y ang lilfr lepadn Tuh.anny a,

memperoleh aaab Jahannam. Dan, itulah seburuk-
buruk tempat kzmbali. Apabiln mneka dilemparknn ke

dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang
mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, h.ampir-
hampir (nerala) itu terpecah-pecah lantaran marah.
Saiap knli dilemparkan ke dalamnya sekumpulan
(orang-orang knf.r), penj aga-penjaga (neraka itu) ber-
tanya kepada merekn, Apaknh belum pernah dntang
lupada knmu (di dunia) seorangpemberi peringatan?'
Mnekn menjawab, 'Benar ada. Sesunguhnya telah
datang lupadn lami seorang pember.i pningatan, mnkn
kami mendustakan(nya) dan kami katakan, Allah

tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain
hanyal"ah di dalam kesesatanyangbesar." Dan merekn

bnknta, 'Sekiranya knmi mendengarknn atutu memikir-
kan (peringatan itu), niscaya tidaklnh knmi termasuk
p e nghuni-p enghuni nerakn y ang runy aln-ny a[n.' Mer e kn
mengakui dosa mereka. Maka, kebinasaanlah bagi
penghuni-penghuni ryraka y ang menyaln-nyaln. " (al-
Mulk:5-11)

Jiwa manusiapadazunan jahiliah hampir tidak
melampaui alam lahir tempat mereka hidup ini saja,
tidak sampai memikirkan perkara gaib dengan
segala kandungannya. Jiwa manusia hanya teng-
gelam dalam kehidupan dunia saja, tertahan dalam
sangkar bumi tempat tinggalnya. Maka, surah ini
membawa hati dan pandangan mereka unfuk mem-
perhatikan alam gaib, langit, dan kekuasaan yang
tidak terlihat oleh mata, tetapi ia mampu berbuat
menurut apa yang ia kehendaki dan kapan saja ia
berkehendak. Surah ini mengguncangkan d i dalam
perasaan mereka bumiyang mereka merasa tenang
dan mantap hidup di dalamnya ini.

" S e s unggu hny a 0 rang- 0 r ang y ang ta ku t kep afu Tu hnn -

nya Yang tidak tampak oleh muelm, mnelu aknn mem-
peroleh ampunnn dnn pahnln yang bnan Rnhnsiaknnlnh
perkntaanmu atau la,hirknnl^ah, serungguhnya Dia Maln
Mengetahui segala isi hati. Apaknh Allah Yang men-
ciptakan itu tidak mmgetahui (yang k mu lnhirknn dnn
ralnsiaknn) ; dan Dia Mahnhnfus lngi Mahn Mengeta-
hui? Dialnh Yang menjadiknn bumt itu mudah bagi
kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan
maknnlah sebagian dari reaeki-Nya. Dan hanya ke-
pada- Ny alah knmu (kembali s e telah) dib angkitkan.
Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di
langit baltwa Dia aknn menjungkirbalikkan bumi bn-
samn lamu, sehingga d^engan tiba-tiba bumi itu bngun-
cang? Atnu, apaknh knmu mer(xa atnan terhndnp Alkh
yang di kngtt bahwa Dia almn mengirimlun badni yang
berbatu? Makn, lcelak kamu aknn mmgetahui bagai-
mnnn (aki.bat mmhnnknn) peringatan- fut "(al-Mulk:
n-fi)

Burung-burung, mereka adalah makhluk yang
sering mereka lihat, tetapi tidak pernah mereka
renungkan segi mukjizatnya (keluarbiasaannya)
melainkan sedikit sekali. Akan tetapi, surah ini
menahan pandangan mereka unfuk memperhati-
kan. Juga menahan hati mereka unfuk merenungkan
dan melihat kekuasaan Allah yang telah membuat
bentuk dan menentukan.

'Dan apaknh mereka tid"ak mempefhatiknn burung-
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burung y ang mmgembangknn dan mzngatup knn say ap -

nya di atas muelca? Tidak adayangmen"alnnnya (di
udnra) s elain Yang Maha Pemurah. S uungguhny a Dia
Mahn Melihnt segala sesuatu."(al-Mulk: 19)

Merekamerasa aman di kampung halaman dan

negeri mereka. Juga merasa tenang berdiam di
tempat tinggal mereka, tetapi ketenangan yang lalai
terhadap kekuasaan dan qadarAllah. Maka, surah
ini menggoyang mereka dari ketenangan dan ke-

bekuan jiwanya itu, setelah mengguncang bumi
dari bawah mereka dan menebarkan udara di
sekitar mereka. Juga setelah diguncangnya perasa-

an mereka terhadap kekuasaan Allah yang tidak
pernah mereka perhihrngkan perhitungan-Nya.

'Atau, siapaknh dia yang mmj adi tentara bagimu yang
akan menolongmu selain daripada All"ah Yang Mah.a

Pemurah? Orang-orang knfir itu tidnk lain hanyalnh

dal"am (l.v adaan) tn tip u." (al-Mulk: 20)

Rezeki yang mereka raih dengan tangan-tangan
mereka, yang mereka kira sebabsebab rezeki ifu
dekat dan mereka perebutkan. Akan tetapi, surah
ini mengarahkan pandangan mereka ke tempat
yang jauh di langit sana. Juga untuk melihat apa
yang ada di belakang sebab-sebab yang tampak
kepada mereka sebagaimana persangkaan mereka.

'Atau, siapaknh dia ini yang memberi lcamu reaeki jika
Allah menahan reryki-Nya? Sebenarnya mereka terus-

menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?"
(ar-Mulk 21)

Mereka berjalan di dalam kesesatan, namun
mereka mengira bahwa mereka berada di jalan yang
benar. Maka, surah ini menggambarkan kepada
mereka keadaan mereka yang sebenarnya dan
keadaan orang-orang yang benar-benar mendapat
petunjuk, dengan gambaran yang hidup, bergerak,
dan mengesankan.

'Makn, apaknh orangyang bnjalan terjunglml di atas

mulnnya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataulwh
orangyang berjalnn tegap di atas jalnnyanglurus?"(aI-
Mulk:22)

Namun, mereka tidak dapatmemanfaatkan apa
yang telah diberikan Allah pada diri mereka yang
berupa berbagai macam persediaan dan potensi.
Mereka tidak szrrnpai melampaui apayang terlihat
oleh indra mereka untuk memikirkan apa yang ada
di balik kenyataan yang selalu berdekatan dengan
mereka. Maka, surah ini mengingatkan mereka
terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada

mereka. Juga mengarahkan mereka agar memper-
gunakan karunia ini untuk menerangi masa depan
yang tersembunyi di balik apayang tampak secara

lahir ini, dan supaya merenungkan tujuan dari
semua yang tampak ini.

"Katakanlah, 'Dialah Yang menciptakan knmu dan

menj adiktn bagi kamu pendntgaran, penglih"ann, dnn

hati.' (Tetapi) amat sedikit kamu berryukur. Kataknn'
lnh,'Dialnh Yang mmj adikan ktmu berlumbang biak
di mukabumi, dan hnnla kepada-Nyakh knmu lelak
dikumpulknn "' (al-Mulk z % -2a)

Mereka mendustakan adanya kebangkitan dari
kubur dan pengumpulan manusia di padang mah-

syar, serta meminta didatangkarurya anc:rman yang

disampaikan kepada mereka- Maka surah ini meng-
gambarkan kepada mereka realitas yang menakut-
kan serta sudah dekat masanya (pasti terjadi) , yang

kedatangannya sangat menyusahkan dan menakut-
kan mereka.

"Dan mereka bnknta, 'Kapanknh dntangtya ancatnnn

itu jiln kamu adnlah nrang-zranglang benar?' Kata-
knnl"ah,'Sesungguhny a ilmu (tentang hari Kiamat itu)
hanya pada sisi AIkh. Sesungguhnya aku hanyal"ah se-

orang pemberi peringatan yang menjel.aslan.' Ketika
merela melihnt nub (pada h.arl Klamat) sudah dekil,
muka orang-orang kafr itu menjadi muram. Dan di-
kntalan (kepadn merelw), Tnil"ah (aab) yang dahulu-
nya knmu selalu meminta-mintanya."'(al-Mulk: 25-
27)

Mereka senantiasa menantikan kebinasaan Nabi
saw. dan para pengikut beliau. Sehingga, mereka
akan merasa aman dari suarayang mengguncang-
kan tempat tidur mereka dengan peringatan-per-
ingatan dan teguran-tegwan serta penyadaran dari
kebekuan berpikir. Maka, surah ini mengingatkan
mereka bahwa kebinasaan golongan orang{rang
yang beriman atan keberadaannya tidak ber-
pengaruh terhadap azabAllah yang akan menimpa
mereka karena pengingkaran dan pendustaan
mereka. Maka, yang lebih layak mereka lakukan
adalah memikirkan urusan dan keadaan mereka
sebelum datangnya hari yang gawat ifu.

"Kataknnlah, 'Tuangknnl"ah lupadnku jikn Allah me-

mntiknn alat dnn orang- orang y ang b ers ama duryan aku

atau memberi rahmat leepada lami, (makn knmi aknn
masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi

lrang-orang yang lnfv dnri siksa y ang pedih ?' Knnknn-
lnh, 'Dial.ahAllnh YangMaha Penyayang knmi bn-
imnn lepada- Ny a dnn kzpaln- Nyakh knmi bntnuaknl.
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Kelnk knmu almn mnryetahui siapalah dia y ang berodn

daLam kesnatan yang nyata."'(al-Mulk: 28-29)

Pada ayat terakhir, surah ini mengingatkan
mereka terhadap kemungkinan lenyapnya air yang

menjadi unsur penting penghidupan mereka. Se-

dangkan, yang mengeluarkan dan memancarkan
air itu adalah Allah yang mereka ingkari tersebut.

"Katakanlnh, "Ierangknnl"ah kepadaku jika sumber air
knmu menj adi kertng mnka siapakah y ang aknn men-

dnt anglan air yng mmgalir b agimu ? "' (al-Mrilk: 30)

Sungguh ini adalah gerakan pada indra, serta
gerakan di dalam perasaan, pikiran, dan angan-
angan.

Kata Kunci Pembuka Surah Ini
Kunci seluruh surah ini dan poros gerakannya

adalah ayat pertama yang simpel dan mengesankan.

# 3i, {" g &fr ,lstrti e ;.,s Jt r,+
'Malnsuci Allnh Yang di nngan- Ny alah segaln lnmja"an,

dan Dia Malalansa atas segaln sesuatu,"(al-Mulk: 1)

Dari hakikat kerajaan dan hakikat kekuasaan ini,
bercabanglah semua lukisan yang dibentangkan
oleh surah ini dan semua gerakan yang tersem-
bunyi dan yang tampak, yang menyadarkan hati
kepadanya.

Mak4 dari kerajaan dan kekuasaan inilah dicipta-
kannya kematian dan kehidupan serta ujian dengan
keduanya. Karenanya, diciptakanlah langit dan di.
hiasi dengan bintang-bintang, dan dijadikannya
bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan.
Karenanya, disediakanlah neraka Jahannam dengan

sifat-sifutnya, keadaanny4 dan penjaga-penjaganya.

Karenanya, diketahui segala yang rahasia dan yang

tampak nyata. Karenanya, dijadikanlah bumi itu
mudah bagi manusia. Karenanya, dijungkirbalik
kan bumi dan dikirimkannya badai yang berbatu
yang diiringi dengan kemurkaanAllah kepada orang-

orang yang mendustakan para rasul terdahulu.
Karenanya, burung ditahan di langit Karenanya,

Dia menekan dan meninggikan. Karenanya, Dia
memberi rezeki sebagaimana yang Dia kehendaki.
Karenanya, Dia memberi pendengaran, penglihatan,

dan hati. Karenanya, Dia mengembangkan manusia
di bumi dan mengumpulkannya di akhirat nanti.
Karenanya, Dia mengkhususkan pengetahuan
tentang hari Kiamat ini hanya untuk Dia saja. Karena-

nya, az,ab disediakan bagi orangorang kafir. Dan,
karena kerajaan dan kekuasaan-Nya, diciptakanlah
air unfuk menjadi unsur penting kehidupan. Karena
kekuasaan-Nya itu, Dia dapat saja melenyapkan air
itu kalau Dia menghendaki....

Maka, semua hakikat surah dan temanya, semua
gambaran dan pengarahannya bersumber dari pe
ngarah yang terdapat pada ayat pertama dengan
petunjuknya yang sangat komplit, 'Mahosuci Allah
Yang di nngan- Ny alnh s egal"a kuaj ann, dnn Dia Mahn
kuasa atas segaln sesuatu."

Hakikat-hakikat dan pengarahan-pengarahan
surah ini disebutkan secara berurutan dalam rang-
kaian ayat-ayatnya, yang terus memancar tiada
henti, yang menafsirkan kandungan petunjuk ayat
pertama yang global dan lengkap, yang sulit mem-
bagi-baginya ke dalam beberapa poin! Oleh karena
itu, alangkah baiknya kalau ayat ayat-ayat itu di-
tampilkan sesuai urutannya dengan sedikit pen-
jelasan yang agak rinci.

'Mah.osuci All"ah yang di tangan-Nyal"ah segak lerala-
an, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (al-
Mulk l)

Tasbih yang terdapat pada awal surah ini me-
ngesankan pertambahan dan peligatgandaan bara-
kah Allah. Juga menunjukkan mulianya berkah
yang subur dan melimpah ini. Disebutkannya
"lceraj aan" di sampingrrya memberikan kesan me
limpahnya barakah ini kepada kerajaan tersebut,
dan menunjukkan mulianya berkah ini pada alam
semesta sesudah menunjukkan kemuliaannya di
sisi Zat llahiah. Ini adalah sebuah senandungyang
dengannya segala harapan semesta saling me-
respons, dan dengannya menjadi semarak hati
semua yang maujud. Dan, ia bertolak dari firman
Ilahi di dalam kitab-Nyayang mulia, dari kitab yang
tersembunyi, kepada alam yang dapat diketahui.

"Mah.asuci Allnh yang di tangan-Nyalnh segaln kzrala-
an...."

Maka, Dialah yang menguasai kerajaan itu, yang
memeliharanya, yang memegang ubun-ubunnya,
yang melaksanakannya. Ini adalah suatu hakikat.
Apabila hakikat ini sudah bersemayam di dalam
hati, maka dia akan mengendalikan arahnya dan
menunjukkan tempat kembalinya. Juga akan men-
jauhkannya dari semua arahan, pegangan, atau
pencarian kepada selain Yang Mahakuasa, Yang
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Maha Memelihara, dan Yang Mengatur kerajaan-
Nya dengan tiada sekutu bagi-Nya, sebagaimana ia
akan menjauhkannya dari melakukan pengabdian
dan peribadatan kepada selain Yang Mahakuasa
lagi Maha Esa, Yang Dipertuan lagi Mahahrnggal.

"...Dan Dia Mah"akuasa atas segala sesuatu."

Sehingga, tidak ada sesuafu pun yang lepas dari
kekuasaan-Nya; tidak ada sesuatu pun yang luput
dari-Nya; tidak ada sesuatu pun yang dapat meng-
halangi kehendak-Nya; dan tidak ada sesuahr pun
yang membatasi kemauan-Nya. Dia menciptakan
apa saja yang dikehendaki-Nya. Dia berbuat apa saja
yang diinginkan-Nya. DiaMahakuasa atas apa saja
yang dikehendaki-Nya dan Mahakuasa atas segala
urusan-Nya. Iradah-Nya tidak bergantung pada
batas dan ikatan-ikatan tertentu. . ..

Ini adalah suatu hakikat, yang apabila sudah
mantap di dalam hati, maka ia akan melepaskan
gambaran hati itu terhadap kehendak Allah dan
perbuatan-Nya dari segala jenis ikatan, baik ikatan
indrawi, ikatan pikiran, maupun ikatan angan-angan.
Maka, kekuasaan Allah berada di balik segala
sesuatu yang tergetarpada manusia dalam kondisi
apa pun. Dan, ikatan-ikatan yang membatasi pan-
dangan manusia menurut hukum buatan mereka
yang terbatas, akan menjadikan mereka tertawan
oleh kebiasaan mereka sendiri di dalam menentukan
segala sesuafu yang mereka hadapi, yang berupa
perubahan dan pergantian pada apa yang ada di
balik masa kini dan kenyataan yang terbatas ini.

Maka, hakikat ini melepaskan perasaan mereka
dari ketertawanan. Sehingga, karena meyakini ke
kuasaan Allah, mereka dapat mengharapkan segala
sesuafu dengan tidak terbatas. Dan, mereka serah-
kan segala sesuatu tanpa syarat kepada kekuasaan
Allah. Maka, terbebaslah mereka dari tawanan
masa kini dan realitas yang terbatas ini.

Di antara bekasbekas kemantapan kerajaan-Nya
dan tindakan-Nya yang mutlak, dan di antara bekas
bekas kekuasaan-Nya terhadap segala sesuatu dan
kemuflakan kehendak-Nya. . . ialah Dia menciptakan
kematian dan kehidupan. Kematian ini mencakup
kematian yang mendahului kehidupan dan kematian
sesudah kehidupan. Kehidupan ini juga mencakup
kehidupan yang pertama dan kehidupan yang ter-
akhir. Semuanya adalah ciptaan Allah sebagaimana
ditetapkan oleh ayat ini, yang melahirkan hakikat
ini di dalam pandangan manusia. Di samping itu, ia
menimbulkan kesadaran terhadap maksud dan ujian
yang ada di baliknya.

Maka, persoalannya bukanlah masalah kebetulan
dengan tanpa direncanakan, bukan permainan tanpa
tujuan. Tbtapi, semua itu adalah ujian untuk me-
nampakkan apa yang tersembunyi dalam ilmu Allah
mengenai perilaku manusia di muka bumi dan
keberhakan mereka terhadap balasan amal mereka.

".. .Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara knmu
yang lebih baik amalnya...."

Penetapan hakikat ini di dalam hati menjadikan
hati ini senantiasa sadar, hati-hati, memperhatikan,
dan merenungkan segala sesuatu yang kecil dan
yang besar, di dalam niatyang tersembunyi dan di
dalam perbuatan nyata. Juga tidak membiarkan hati
lalai dan lengah, tidak pula santai dan bersenang-
senang belaka. Oleh karena itu, datanglah ujung
ayat yang mengatakan, "...Dia Mahaperkasa lagi
Mahn Pengamptin."

Ujung ayat ini untuk menuangkan ketenangan di
dalam hati yang selalu memperhatikan Allah dan
takut kepada-Nya. IGrena, Allah Mahaperkasa lagi
Maha Pemenang. Tetapi, Diajuga Maha Pengampun
lagi Mahatoleran. Apabila hati telah menyadari dan
merasa bahwa semua ini sebagai ujian dan cobaan,
lantas dia berhati-hati dan menjaga diri, maka dia
merasa tenang untuk mendapatkan pengampunan
Allah dan rahmat-Nya, merasa mantap dan senang
dengan rahmat Allah itu.

Sesungguhnya Allah menurut hakikat yang di.
lukiskan Islam dan dimantapkan di dalam hati,
tidaklah mengusir manusia, tidak menyulitkan
mereka, dan tidak suka menyiksa mereka. Akan
tetapi, Dia ingin agar mereka senantiasa menyadari
tujuan keberadaan mereka, dan agar mereka me-
ningkatkan derajatnya kepada kedudukan yang
sebenarnya. Juga agar mereka merealisasikan pem-
berian kemuliaan Allah kepada mereka dengan
meniupkan roh ciptaan-Nya di dalam eksistensinya

Mati dan Hidup sebagai Ujian

iir6.,"ii6$i{ttgvLis,lLo ji
#3fr

"Yang mznjadilrnn mnti dan hidup, supaya Dia mmguji
knmu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
D ia Mahnp n kns a lngi Maha Pmgampun. " (al-Mtilk:
2)
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sebagai manusia, dan dimuliakannya mereka di atas

kebanyakan makhluk-Nya. Apabila hal ini telah
sempurna bagi mereka, maka di sanalah terdapat
rahmat yang banyak, pertolongan yang besar,
toleransi yang luas, dan pemaafan dari banyak
kesalahan.

Fenomena Alam Semesta dan Pembalasan
di Akhirat

Selanjutnya, dihubungkanlah hakikat ini dengan
alam seluruhnya dalam lapangan yang lebih besar
dan lebih tinggi, sebagaimana pada sisi lain di-
hubungkan dengan hakikat pembalasan di akhirat
sesudah diuji dengan kematian dan kehidupan.

q +;l( * J alf\(b;,y t * e i'i
;if;eu;r;&,#n€i[^;;!6is:9*
i\3\(!fi6i#wx\rw!,L!;rvt
4(i?Kiv:uJ{!\1Frqgr.G7;s1i
),;rr676;at::;rr"wiriy;**ti
TJi&*3fi 

"54tiW6,;;f,:61#

#eKYbjUKj'66;#fweJy
i,fi+tieirt)+ifi;;a*#i

"Yang telah menciptakan tujuh langit bulapis-lapis.
Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan
Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.

Maka, lihntlah berulang-ulang, adakah kamu lihat
sesuatu yang tid,ak seimbang? Kemudian pand"anglah

sekali lagi niscaya penglihatanmu akan lcembali
lcepadamu dtngan tidak mmmtulan suatu cacat dan
penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Se-

sungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat
fungan bintnng-bintnng. Knmi j atiknn bintang-bintnng
itu alnt-al"at pelempar setan, dan Knmi sediaknn bagt

mnekn silrsa nnakn yang meny al"a-nyaln. Orang-orang
yang knfir lepad"a Tuh"anny a, memperoleh a<pb Jalnn-
nam. Dan, itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Apabik mereka dilemparknn ke dalamnya, mereka

mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang
neraka itu menggelegak, hampir-hampir (neraka) itu
terpecah-pecah lantaran marah. Saiap knli dilempar-
kan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir),
Penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka,

Apaknh belum pnnah datang lupadn knmu (di dunia)
seorang pemberi peringatnn ?' Mue kn mmj awa|'Bennr
ada. Sesungguhnya ielah datang kepada kami seorang

pemberi peringatan, maka kami mendustakan (nya)
dan knmi kntakan, Alkh tidak menurunknn sesuatu

pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan

yang besar." Dan mereka berkata, 'Sekiranya kami
mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu),
nis cay a tidaklah knmi termasuk p enghuni -p enghuni
nerakn yang menyala-nyala.' Mereka mengakui dosa

merekn. Makn, lcebinasaanlnh bagi penghuni-p mghuni
neraka yang menyaln-nyala. " (al-Mulk: 3-ll)

Segala sesuatu yang ada di dalam ayat-ayat ini
merupakan bekas-bekas dari apa yang ditunjuki
ayat pertama tadi dan lambang-lambang pemeli-
haraan yang dilakukan di dalam kerajaan tersebul
Juga sebagai lambang kekuasaan yang tidak terikat
oleh suatu ikatan. Kemudian sebagai pembukf,ian
bagi ayat kedua yang menyatakan bahwa dicipta-
kannya kematian dan kehidupan adalah sebagai
ujian. Sesudah ifu mereka akan mendapatkan
balasan.

Tujuh langityang berlapislapis yang diisyaratkan
oleh ayat ini tidak mungkin dapat ditetapkan materi-
nya oleh manusia,.dengan mengambil keputusan
induktif dengan teori-teori ilmu falak, karena teori-
teori ini masih senantiasa dapatdibenahi dan direvi-
si. Cukuplah bagi kita untuk mengerti bahwa di
sana terdapat tujuh langit yang berlapis-lapis, dalam
arti bertingkat-tingkat dengan jarak yang amat jauh
antara yang safu dengan yang lain.

Al-Qur'an mengarahkan pandangan untuk mem-
perhatikan makhluk Allah, kepada langit dengan
sifat khususnya dan kepada semua makhluk dengan
sifat umumnya- Dia mengarahkan pandangan unfuk
memperhatikan makhluk Allah. Karena kesempur-
nzulnnya, dia menantang manusia untuk mencari
ketidakseimbangan pada ciptaan Allah di langit ini.
Tetapi, kemudian pandangan itu kembali dengan
tidak menemukan suatu cacat dan ia kembali dalam
keadaan payah, lemah, dan loyo.

"Kamu sekali-knli tidak melihat pada ciptaan Tulmn
Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidnk seimbang. . .."

Maka, di sana tidak ada cacat, tidak ada ke-
kurangan, dan tidak ada kelabilan.
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"...Maka, lihatlah berulang-ulang!.. .. "
Lihatlah sekali lagi, untuk menegaskan dan

memantapkan.

'...Adakah ktmu lihat sesuatu yangtidak seimbang?"
(al-Mulk:3)

Apakah pandanganmu melihat sesuatu yang
berantakan, retak, atau rusak?

"Kemudian pandanglah seknli lagi. . .. "
Barangkali pandangan pertamamu kurang jeli

sehingga masih adayang terluput. Siapkanlah peng-

lihatanmu, kemudian ulangi pandanganmu,

". . . Nis cay a p englihatanmu aknn lremb ali lup adamu
dengan tidak menemuknn suatu cacat dnn pmglih^atan-

mu itu pun dalam keadaan payah."(al-Mttk: 4)

Metode tantangan ini akan menimbulkan per-
hatian dan keseriusan di dalam memperhatikan
langit dan semua makhluk ciptaan Allah. Pandang-
an yang tajam dan penuh perhatian inilah yang di.
kehendaki Al-Qur'an untuk dikembangkan dan
dilestarikan. Karena kebebalan dan kebodohan
dapat menyebabkan orang tidak mau memperhati-
kan dengan serius terhadap alam semesta yang
indah menakjubkan, bagus dan lembut ini. Alam
yang tidak ada mata yang merasa kekenyangan
karena memandang keindahan dan kebagusannya,
hati tidak pernah merasa kenyang menerima arahan
dan isyarat-isyaratny4 dan akal tidak pernah merasa
puas dan kenyang memikirkan keteraturan dan
kecermatannya. Juga yang menjadikan hidup jiwa
orang yang mau merenungkannya dengan pan-

dangannya ini kepada pameran Ilahi yang bagus
dan indah, yang tak pernah lapuk inovasi-inovasi-
nya, karena ia senantiasabaru bagi mata, hati, dan
pikiran.

Orang yang mengerti sedikit tentang tabiat alam
ini dan keteraturannya sebagaimana yang diung-
kapkan oleh ilmu pengetahuan modern tentang
beberapa seginya, maka ia akan semakin kagum
dan tercengang. Akan tetapi, keindahan alam ini
tidak memerlukan ilmu pengetahuan. Pasalnya,
sudah termasuk kenikmatan dari Allah kepada
manusia di mana Dia telah memberikan kepada
mereka kemampuan untuk bertanya-jawab dengan
alam ini dengan semata-mata memperhatikan dan
merenungkan. Maka, hati itu akan dapatmenerima
pengarahan-pengarahan alam yang besar dan indah
ini secara langsung manakala hati itu terbuka dan
siap siaga. Kemudian terjadilah tanya jawab dengan
arahan-arahan dan kesan-kesan alami ini seperti

tanya jawab antara makhluk hidup dengan sesama
makhluk hidup lainnya, sebelum dia mengetahui
dengan pikirannya dan perangkat deteksinya tentang
sesuafu darimakhlukyang agung dan mengagum-
kan ini.

Karena itulah, Al-Qur'an menugasi manusia
unfuk memandang alam semesta ini dan memper-
hatikan pemandangan-pemandangan dan keajaiban-
keajaibannya. Hal itu disebabkan Al-Qur' an senan-
tiasa berbicara kepada seluruh manusia, dan pada

semua masa. Ia berbicara kepada penghuni hutan
dan penghuni padang pasir, sebagaimana ia ber-
bicara kepadapenghuni kota dan penjelajah samu-
dera. Ia berbicara kepada orang ummi Outa hurufl
yang tidak tahu tulis baca, sebagaimana ia berbicara
kepada astronom, fisikawan, dan ilmuwan-ilmuwan
lainnya. Masing-masing bisa mendapatkan sesuatu
dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan alam
ini, dan sesuahr yang dapat menimbulkan renungan
dalam hati, respons, dan kesenangan.

Keindahan dalam susunan alam yang rapi ini
juga dimaksudkan seperti penampilan kesempur-
naannya. Bahkan, keduanya (keindahan dan ke-
sempurnaan) diperuntukkan buat sebuah hakikat,
karena kesempurnaan ifu untuk mencapai tingkat
keindahan. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengarah-
kan pandangan kepada keindahan langit setelah
mengarahkan untuk melihat kesempurnaannya.

"Sesungguhnya Kami telnh menghiasi lnngit yang dtknt
dengan b intang-bintang. . .. "

Apakah langit dunia, langit yang dekat itu?
Barangkali ia adalah langit yang paling dekat
dengan bumi dan penghuninya yang dibicarakan
oleh Al-Qur'an ini. Mungkin bintang-bintang yang
diisyarat-kannya di sini adalah bintang-bintang dan
planet-planet yang tampak oleh mata, yang dapat
kita lihat ketika kita memandang ke langit. Karena
yang demikian ini sesuai dengan arahan kepada
yang diajak bicara supaya memandang ke langit.
Mereka tidak dapat melihat kecuali dengan mata
mereka, dan mata mereka pun melihat benda-benda
(bintang-bintang) yang bersinar yang menghiasi
langit.

Bintang-bintang di langit adalah suatu peman-
dangan yang indah, tanpa diragukan lagi. Keindah-
an yang menarik hati. Keindahan yang senantiasa
terasa baru dan beraneka warnanya sesuai dengan
saat-saat memandangnya, yang berbeda antara pagi
dan sore, ketika terbit dan ketika tenggelam, ketika
malam berbulan dan ketika gelap gulita, ketika
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jernih dan ketika berkabut.. .. Bahkan, ia terasa

berbeda dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke
tempat lain, dan dari satu sudut dan sudut lain'..
Akan tetapi, semuanya indah dan mengesankan.

Nun di sana sebuah bintangyang berkelapkelip,
seakan sebuah matayang indah, yang memancar-

kan sinar kecintaan dan memanggil-manggil' Dua
buah bintang yang menyendiri di sana, yang me-

nyisih dari kerumunan bintang yang berdesak-

desakan, seakan mereka berdua sedang berbisik-
bisik (sambil berkedipkedip).

Ini, gugusan-gugusan bintang yang berserakan

di sana-sini, seakan-akan rombongan-rombongan
yang berparade dalam festival langit, yang ber-

kumpul dan berpisah seakan-akan klub malam
dalam festival. Dan, ini bulanyang sanhrn dan tenang
pada suafu malam, yang bersinar cemerlang pada

suatu malam, yang kemudian redup cahayanya dan

menurun letaknya pada suatu malam. Ia seperti
yang baru lahir dan membuka kehidupan pada suatu

malam, dan yang seolah berjalan tertatih-tatih me
nuju kelenyapan pada suaht malam. Juga angkasa
yang luas membentang ini, yang tak bosan-bosan-

nya mata memandang, dan pandangan tak dapat

mencapai jangkauannya ....
Semuanya sungguh indah. Keindahan yang

manusia hidup dan bersenang-senang dengannya,

tetapi tak dapat menyifatinya dengan kata-kata dan

kalimat-kalimat!
Al-Qur'an mengarahkan jiwa manusia kepada

keindahan langit dan keindahan seluruh alam

semesta. Karena, memahami keindahan alam me
rupakan jalan terdekat dan terbaik untuk me-

mahami kebagusan Pencipta alam ini. Pemahaman

seperti inilah yang dapat mengangkat derajat
manusia ke ufuk yang sangat tinggi yang dapat

mereka capai. Karen4 pada saat itu ia sampai ke
suatu titikyang disiapkan untuk kehidupan yang

abadi, di duniayang bebas dan indah, yang bersih
dari kotoran-kotoran bumi dan kehidupan dunia-

Dan, saat-saat yang paling berbahagia bagi manusia

adalah saat-saatyang pada waktu ihr ia menerima
keindahan ciptaan Ilahi di alam ini, karena saat-saat

itu merupakan saatyang disediakan baginya untuk
berhubungan dengan keindahan Ilahi dan ber-

senzurg-senang dengannya.
Di sini, nash Al-Qur'an menyebutkan bahwa

bintang-bintang yang dijadikan Allah sebagai hiasan

bagi langit juga memiliki fungsi lain.

". . .Kamijadilan bintang-bintang.itu al'at-alnt pelzm-

par setan...."

Dalam tafstr azh-Zhilalini, kami memberlaku-
kan kaidah dengan tidak menambah sesuatu pun

atas perkara-perkara gaib yang diinformasikan
Allah kepada kita. Kami berhenti pada batas-batas

nash Al-Qur'an tanpa melampauinya, karena A1-

Qur'an itu sendiri sudah cukup untuk menetapkan

urusan apa saja yang ditampilkannya.
Maka, kita percaya bahwa di sana ada sejenis

makhluk yang bernama setan, yang sebagian sifat-

sifatnya disebutkan di dalamAl-Qur'an, dan sudah

diisyaratkan di muka di dalam tafsn a<h-Zhiklni.
IGmi tidak menambah-narnbahinya sedikit pun, dan

kami percaya bahwa Allah telah menjadikan se-

bagran dari bintang-bintang yang menghiasi langit
dunia ini sebagai alat-alat pelempar setan, dalam
bentuk nyala api sebagaimana disebutkan dalam
surah lain.

"sesungguhnya Kami telnh menghiasi langit yang ter-

dekat dengan hiasan, yaitu binnng-binnng; dan telah

memeliharamnya (sebennr-bmarnya) dnri setiap setan

yang sangat durhakn." (ash-Shaaffau 6-7)

'Alrnn tetapi, barangsiapa (di antara mereka) yang
menatri-curi (pembicaraan), malw dilujar oleh suluh

api yang cemnhng." (ash-Shaaffat 10)

Bagaimana caranya? Dari unsur apa bodinya?
Dalam bentuk apa? Semua ihr tidak diinformasikan
oleh Allah kepada kita, dan kita tidak mendapatkan

sumber lain yang dapat digunakan menjawab per-

tanyaan dalam masalah ini. Maka, demikian sajalah

yang kita ketahui dan harus kita percayai terjadinya.

Dan, inilah yang dimaksud. Sebab, kalau Allah me
ngetahui bahwa di dalam memberikan tambahan,
penjelasan, dan perincian tentang masalah ini ter-

dapat kebaikan, sudah tentu Dia menjelaskannya
kepada kita. Maka, untuk apa kita mencoba me-

ngetahui sesuatu yang Allah tidak melihat ada ke
baikan di dalamnya? Yakni dalam urusan ini, urusan
melempari setan?

Kemudian ayat berikutnya membeberkan apa

yang disediakan Allah kepada setan, selain mereka
dilempari itu.

"...Kami sedialan bagi mereka silesa neraka yang

mzny aln -ny a/4. " (al-Mulk: 5)

Maka,lemparan di dunia dan siksa nerakayang
menyala-nyala di akhirat disediakan bagi setan-

setan ihr. Barangkali relevansi penyebutan apa yang

disediakan Allah bagi setan di dunia dan akhirat
ialah disebutkannya langit pertama kali, kemudian
disebutkanlah orangorang yang kafr. Hubungan
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antarasetan dan orang-orang kafir adalah hubung-
an implisit. Maka, setelah disebutkan bintang-
bintang di langit, disebutkanlah bahwa ia juga dijadi-

kan alatpelempar setan. Dan, ketika disebutkan apa

yang disediakan bagi setan yang berupa azab neraka
yang menyala-nyala,disebutkanlah sesudah itu apa

yang disediakan bagi orang{rang kafir pengikut
setan tersebut.

'Dan orang-orangyang knfir lupada Tuhnnnya, mem-

perolelt aab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk

tempat kembali." (al-Mulk: 6)

Kemudian dilukiskanlah pemandangan tentang
nerakaJahannam ini, ketika ia menyambut orang-
orang kafir dengan marah dan geram.

'Apabila mereka dilemparkan lu dalamnya, merekn

mendmgar suara nnakn yang mmgerilnn, sednng nerakn

itu mmggelegak, hantpir-hampir (nnaka) itu ttrpuah-
pecah lnntaran marah.... "(al-Mulk: 7-8)

Jahannam di sini disambarkan sebagaimakhluk
hidup. Ia menahan marah, hingga napasnya furun
naik ngos-ngosan, bergejolak dan menggelegak,
dan seluruh sisinya dipenuhi dengan kemarahan.
Sehingga, hampir-hampir ia terpecah-pecah beran-
takan karena menahan marah. Ia menyimpan ke
marahan dan kebencian hingga merasa sangat
geram terhadap orang-orang kafir.

Pernyataan ini secara lahiriah tampak sebagai
kiasan dan lukisan terhadap neraka Jahannam. Akan
tetapi, kami rasa dia menetapkan suafu hakikatyang
sesungguhnya. Karena, setiap ciptaan Allah memi.
liki ruh yang sesuai dengan jenis fisiknya, setiap
maktrluk mengenalTuhannya dan bertasbih dengan
memuji-Nya, dan diajengkel ketika melihatmanusia
kufur kepada Penciptanya, serta marah terhadap
keingkaran yang mungkar dan bertentangan de-

ngan fitrah dan ruhnya ini. Hakikat ini disebutkan
di dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat yang
berbeda-bedayang memberikan kesan bahwa ayat-

ayat itu menetapkan suat.u hakikatyang tersimpan
pada setiap sesuatu di alam ini.

Tbrdapat pernyataan yang transparan di dalam
Al-Qur' an yang berbunyi,

"Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di
dnlnmnya bertasbih lupadaAllnh. Dan, tak adn suatu
pun melninkan bertnsbih dmgan memuji-Nya, tetapi

kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka." (al-
Israa': 44)

"Hai gunung-gunung dan burung-burung butasbihlnh
berul.arry-ulang bersama Dawud!" (Saba': 10)

Ayat-ayat ini merupakan pernyataan yang trans-
paran dan langsung, yang tidak perlu ditalnvilkan
lagi.

"Kemudian Dia menuju kngtt dan lnngit itu mnsih me-

rupaknn asap,lnlu Diaberkan fupadanya dnn lepada
bumi, 'Datanglah knmu keduanya menurut perintah'
Ku dengan sukn lnti atau tupaltsa.' Keduanya men-

jawab, 'Kami datang dmgan sukn hnff. "'(Fushshilat:
l1)

Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa ayat
ini adalah malazi untuk melukiskan ketundukan
langit dan bumi kepada peraturan Allah. Akan tetapi,
talnvil semacam ini tidak diperlukan, batrkan sangat
berjauhan dengan makna yang jelas yang langsung
dapat ditangkap.

Neraka Jahannam disifati seperti ini, sebagai-
mana disebutkan di tempat lain tentang kegeraman
dan kemurkaan benda-benda terhadap kemusyrik-
an yang dilakukan orang terhadap Tuhannya.

"Sesungguhnya kamu telnh mendanngknn sesuatu per-
lmra yang sangat munglmr, hnmpir-lnmpir kngit pecah

karena ucapan itu, bumi belah, dan gunung-gunung
runtuh, karena merekn mendakwa All"ah Yang Mah"a

Pemurah mempunyai anak. Dan, tidak layak bagi

Tuhnn Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai)

anak." (Maryam: 89-92)

Semua nash ini menunjukkan hakikat. Yaitu, ha-
kikat keimanan semua makhluk kepada Ktraliknya,
hakikat tasbih sqgala sesuatu dengan memuji-Nya,
dan hakikat kegeraman dan kebencian makhluk-
makhluk ini terhadap keganjilan manusia ketika
mereka berbuat kufur dan menyempal dari sikap
semua makhluk ini. Juga hakikat hendak me-
lompatnya makhluk-makhluk ini untuk menerkam
manusia karena marah dan geram. Pasalnya, dengan
kekafirannya itu manusia menodai kemuliaan dan
kehor-matannya, sehingga ia marah dan geram.

Karenakemarahan dan kegeramannya itu seakan-

akan ia hendak pecah, sebagaimana keadaan neraka

Jahannam, kefika-"ia mmggelegak, lnmpir -hnmpir ia
terp e cah-p e cah lmren"a marah ".

Fenomena ini juga kita temukan pada penjaga-

penjaga neraka,

'Setiap kali dilemparknn ke dalamnya sekumpulan
(orang-orang kafr), penjaga-penjaga nerakn itu ber-

tanya kepada merelu, Apaknh belum pnnah dntang
lcepada knmu (di dunia) seorang pembni peringatan ?"'
(al-Mulk 8)

Jelaslah bahwa pertanyaan ini di sini adalah
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untuk mengingatkan kembali dan untuk menghina-
kan mereka. Hal ini sesuai dengan kemarahan dan
kegeraman neraka Jahannam itu, sebagaimana
layaknya ia mengiringi siksaan. Dan, hal ini tidak
lebih pahit daripada penghinaan dan pengenangan
kem-bali bagi orang yang sedang dalam kesempitan
dan kesedihan!

Jawabannya pun diberikan dengan penuh ke-
hinaan dan kesedihan serta pengakuan tentang ke
bodohan dan kelengahannya, sesudah melakukan
kesombongan dengan membual dan pengingkaran
serta menuduh para rasul sebagai orang-orang yang
sesat.

'Mereka menjauab, 'Berutr ada. Sesunguhnya telalt
datang kepada knmi seorang pemberi prringatan, mnkn
knmi mendustnknn(nya) dan knmi latalun, 'Allnhtidnk
menurunlcan sesuatu pun. Kamu tidak lnin hanyalnh
di dalnm kesesatan yang besar." Dan merekn berkata,
'Sekiranya knmi mendmgarkan atau mcmikirlmn (per-

ingatan itu), niscaya tidnklnh lnmi tnm.asuk pmghuni'
penghuni nerakn y ang menyaln-nyaln."'(al-Mulk: 9-
10)

Maka, orang yang mau mendengar dan me-
mikirkan peringatan, niscaya dia tidak akan men-
campakkan dirinya ke tempat yang menyengsa-
rakan ini. Dia tidak akan melakukan pengingkaran
dan penentangan sebagaimana yang dilakukan oleh
orang{rang yang bernasib malang itu. Juga tidak
akan buru-buru menuduh para rasul tersesat dengan
tuduhan yang penuh bualan dan tak tahu malu,
dengan tidakberpijakpada dalil sama sekali seraya
mengatakan, 'Allah tidak mmurunknn sesuatu pun.
Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang
besar."

'Msre kn mmgakui dosa mnekn. Makn, lubinasaanlah
bagi penghunipenghuni nnaka yang mmyala-nyala. "
(ar-Mulk 11)

' As - S uhq " ber ar tt al -b u' d'jauh'. lni merupakan
doa jelek (kutukan) dari Allah atas mereka setelah
mereka mengakui dosa-dosa mereka karena mereka
tidak beriman dan tidak mempercayai apayang se
harusnya diimani dan dipercayai. Doa jelek (kutuk-
an) dari Allah berarti keputusan. Maka, mereka
dijauhkan dari rahmat-Nya, tidak ada harapan unhrk
mendapatkan pengampunan Allah, dan tidak ada
pembebasan darr azab. Mereka adalah penghuni
neraka yang menyala-nyala, senantiasa menetap di
sana. Wahai, betapa buruknya berteman dengan
neraka! Wahai, betapa buruknya neraka sebagai
tempatkembali!

Azab ini, azab yang menyala-nyala, di dalam
neraka Jahannam yang suara napasnya terengah-
engah dengan mengerikan dan menggelegak, ada-

lahazab yang pedih dan sangat menakutkan.
Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun.

Kami kira bahwa jiwa yang kafir kepada Tuhannya
adalah jiwa yang kosong dari semua macam kebaik-
an, dan kosong dari semua sifat yang mau meng-
ambil pelajaran terhadap alam semesta, sehingga ia
bagaikan batu yang menjadi bahan bakar neraka
jahanam. Mereka terjungkal hingga ke neraka ini,
tidak akan bisa selamat dan tidak bisa berlari
darinya!

Jiwa yang kafir kepada Allah di bumi ini, menjadi
serba terbalik kehidupannya setiap hari... hingga
gambaran yang buruk, bopeng, sangat jelek, mung-
kar, jahanam, mengerikan. Suahr gambaran yang
tidak ada sesuatu pun di alam ini yang menjadi
padanannya tentang keburukan dan kejelekannya.
Segala sesuatu ruhnya beriman, segala sesuatu ber-
tasbih memuji Tuhannya, segala sesuafu terdapat
kebaikan di dalamny4 dan terdapat jalinan hubung-
an dengan sumber dan asal-usul alam semesta ini. . .

kecuali jiwayang binal dan melepaskan hubungan
dari unsur-unsur alam wujud ini, yang menyeram-
kan lagi jahat, kasar, rusak, dan menjijikkan.

Maka, di tempat manakah di alam ini ia akan
berkesudahan, sedangkan dia sudah puhrs hubung-
an dengan segala sesuatu di alam wujud ini? Ia akan
berakhir di neraka Jahannam yang marah dan
murka, yang membakar, serta yang menghancur-
kan segala makna, hak, dan kemuliaan. Apalagi,
sebelumnya jiwa yans demikian itu tidak memiliki
makna, hak, dan kemuliaan di dunia.

Sudah menjadi tradisi Al-Qur'an membentang-
kan dua lembaran yang bertentangan di dalam me'
lukiskan pemandangan-pemandangan hari Kiamal
Maka, di sini ia membentangkan lembaran orang-
orang mukmin yang berhadapan dengan lembaran
orang{rang kafir, unfuk melengkapi materi yang
ditunjuki oleh ayat kedua dalam surah ini, "Supaya
menguji knmu, siapadi antara lwmu yang lebih baik
am^alrry a.. .. "Dengan menyebutkan pembalasan se
sudah menyebutkan ujian.

" S e s unggu hrry a 0r ang- 0 r ang y ang tn ku t lu p ada Tu hnn -

nya Yang tidnk nmpak oleh merela, muelm akan mem-
peroleh ampunan dan pahnln y ang besar." (al-Mulk:
t2)

Kegaiban yang diisyaratkan di sini mencakup
ketakutan mereka kepada tuhan mereka yang tidak
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mereka lihat. Ini sebagaimana ia juga mencakup
ketakutan mereka kepadaTuhannya ketika mereka
sedang berada di tempat terpisah yang jauh dari
pandangan orang lain. Keduanya mengandung
makna yang besar, perasaan yang halus, dan pema-
haman yang cerdas. Pelakunya layak mendapatkan
pembalasan agung yang disebutkan ayatini secara
global. Yaitu, pengampunan dan penghapusan dosa
serta pahala yang besar.

Hubungan hati dengan Allah secara rahasia dan
tersembunyi, dan berhubungannya dengan perkara
gaib yang tidak terlihat oleh mata, merupakan
ukuran sensitivitas hati manusia dan jaminan hidup
nya nurani. Dalam musnadnya, al-Hafizh Abu Bakar
al-B azzar mengatakan b ahwa telah diinformasikan
dari Thalut bin Abbad, dari al-Harits bin Ubaid, dari
Tsabit, dari Anas bahwa para sahabat berkata,
'Wahai Rasulullah, kami berada di sisi engkau dalam
suatu kondisi. Tbtapi, apabilakami berpisah darimu,
maka kami berada pada kondisi yang lain." Beliau
bertanya, "Bagaimana kamu dengan Tuhanmu?"
Mereka menjawab, "Allah adalah Tuhan kami, baik
ketika kami jauh dari orang banyak maupun di
tengah orang banyak." Beliau bersabda, 'Yang de-
mikian itu bukan nifak."'

Maka, berhubungan denganAllah itu merupakan
pokok. Apabila hubungan ini telah terpaki di dalam
hati, maka yang bersangkutan adalah orang yang
beriman, shnadiq'juy:r', dan senantiasa berhubung-

.an 

dengan-Nya.

Pengetahuan Allah terhadap Segala yang
Tersembunyi dan yang Tirmpak

Ayat di atas menghubungkan ayat sebelumnya
dengan ayat sesudahnya, di dalam menetapkan
pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang tersem-
bunyi dan yang tampak nyata. Dia menantang
manusia. Sedangkan, Dialah yang menciptakan jiwa
mereka, dan mengetahui tempat-tempat masuknya
dan tempat-tempat persembunyiannya, yang Dia
letakkan padanya.

{iS2iAie6,\i;if+1;,*'*V"& jW;
gi:Fj+ttfi '6't";'{':,

"Rnhasiakanlah per kntaanmu atau lnhirkanlah, se-

sungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
Apalah Alkh Yang meruiptnknn itu tidak mengetahui

(y ang ktmu lahir knn dnn rahasialwn), dnn Dia Mafui-
hnlus lngi Maha Mengetahzzi?"(al-Mulk: l3-la)

Rahasiakanlah atau tampakkanlah! Maka, semua
itu akan tampak oleh Allah, karena pengetahuan
Allah sama saja, dan Dia mengetahui apayang lebih
tersembunyi dari apa yang tampak dan yang rahasia.
"Sesungguhny a Dfa Maha Mengetahui sigai iri hoti ",

segala sesuatu yang tidak berpisah dari hati. Dia
mengetahuinya, karena Dialah yang menciptakan-
nya di dalam hati, sebagaimana Dia juga yang men-
ciptakan hati itu sendiri.

'Apakah Allah yang menciptakan itu tidak me-
nge tahui (y ang knmu lahir knn dnn rahnsiaknn) ? " A,p*
kah Dia tidak mengetahui, padahal Dia yang men-
ciptakan? 'Dan Dia Mahahalus lagi Mahn Mengeta-
hui ?'\ang pengetahuannya mencapai segala yang
halus dan kecil, tersembunyi dan tertutup.

Sesungguhnya orang{rang yang mencoba me-
nyembunyikan dari Allah gerakannya, rahasianya,
atau niatnya di dalam hati itu tampak menggelikan.
Karena hati tempat mereka menyembunyikan niat
itu adalah ciptaan Allah, Yang mengetahui segala
gerak-geriknya dan sudut relungnya; dan niatyang
mereka sembunyikan itu juga ciptaan Allah, sedang
Dia mengetahuinya dan mengetahui di mana ia
berada. Maka, apakahyang mereka sembunyikan?
Dan, di manakah mereka bersembunyi?

Al-Qur'an bermaksud menefapkan dan meman-
tapkan hakikat ini di dalam hati, karena kemantapan-
nya di dalam hatiakan menimbulkan pengetahuan
yang benar terhadap segala urusan. l,ebih-lebih lagi
di sana terdapat kesadaran, sensitivitas, dan ketak-
waan, yang karenanyalah disandarkan amanat yang
dibebankan kepada orang mukmin di muka bumi
ini. Yaitu, amanatakidah dan amanatkeadilan, juga
amanat keikhlasan karenaAllah di dalam amal dan
niat. Semua ini tidak akan terwujud kecualijika hati
itu meyakini bahwa dia dan apa yang tersimpan di
dalamnya yang berupa rahasia dan niat ifu adalah
termasuk ciptaan Allah yang diketahui oleh-Nya,
sedangkan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui.

Dengan demikian, si mukmin akan senantiasa
menjaga niatnya dan suara hatinya yang tersem-
bunyi, sebagaimana dia akan selalu menjaga gerak-
geriknya yang terlihat dan suaranya yang terucap
kan. Dia akan bergaul secara yang semestinya
dengan Allah yang mengetahui segala sesuatu yang
rahasia dan yang tampak. Allah yang telah men-
ciptakan hati yang notabene mengetahui apa yang
ada di dalamnya.



Juz XXN: al-Mulk s.d. alMursalaat (360) Tafsir Fi Zhilalil-Qir'an XI

Allah Menjadikan Bumi Mudah Bagimu
Ayat berikutnya membawa mereka pindah dari

membicarakan diri mereka yang diciptakan Allah,
kepada bumi yang diciptakan Allah untuk mereka,
dimudahkannya, dan dijadikannya sebabsebab ke
hidupan.

ff 6.s,ri#6$i g;,ii s: l=+ 
" 
ir;

#\ r)l'1 '.o -
&; )::;,lWtr712$o+

' Dialnh Yang menj adiknn b umi itu mud"ah b agi lamu,
maka b erj alanlnh di s egal.a p enj uruny a dan makanl"ah

sebagian dari rercki- Nya. Dan, hanya lupadn- Nyalnh
kamu (ktmbali setelnh) dibangkitknn "(d-Mulk: 15)

Karena lamanya bergelut dengan kehidupan di
muka bumi ini, mudahnya mereka bertempat ting-
gal di atasnya, berjalan padanya, mempergunakan
tanahnya airnya, udaranya, simpanannya, kekuatan-
nya, dan rezekinya semuanya, maka manusia me-
lupakan nikmat Allah yang telah memudatrkan dan
menundukkan bumi itu bagi mereka. Al-Qur'an
mengingatkan mereka kepada nikmat yang besar
ini dan menyadarkan mereka terhadapnya, dalam
ungkapan kalimatyang dapat dimengerti oleh setiap
orang dan setiap generasi sesuai denganpengetahu-
an mereka terhadap bumi yang mudah ini.

Bumi yang mudah ini dimaksudkan buat pikiran
orang{rang yang dibicarakan ayat ini tempo dulu.
Bumi yang mudah bagi manusia untuk berjalan
dengan kaki dan dengan kendaraan di atasnya, serta
dengan kapal yang membelah lautan. Bumi yang
mudah untuk ditanami, dipetik, dan dipanen hasil-
nya. Mudah untukhidup di atasnya dengan udara-
nya, airnya, dan tanahnya yang baik untuk tanaman
dan tetumbuhan.

Ayat ini mengandung pehrnjuk umum yang dapat
dirinci oleh ilmu pengetahuan, sebatas yang di.
capainya hingga hari tru dengan perincian sepanjang
pemahaman manusiaterhadap keluwesan dan ke
luasan nashAl-Qur'an.

Apa kata ilmu pengetahuan tentang pengertian
bumi yang rnudah ini? Sesungguhnya sifat "mudah"
yang biasanya diperuntulJ<an buat binatang ternak
ini, dipergunakan untuk bumi! Maka, bumi yang
kita lihat tetap, mandeg, dan diam itu adalah rnahluk
yang bergerak juga. Bahkan, ia berjalan dan berlari.
Namun, pada waktu yang sama bumi itu mudah,
penurut, tidak melemparkan orang yang berada di
atasnya, tidak menggelincirkan langkahnya, dan
tidak menggoncang-goncangkan penunggangnya

seperti binatang yang tidak penurut. Kemudian ia
juga banyak mengeluarkan hasil (sebagaimana

binatang menghasilkan susu) dengan mudah.
Sesungguhnya binatang (vakni bumi) yang kita

naiki ini berputar pada dirinya (rotasi) dengan kece
patan seribu mil tiap jam. Di samping itu, ia berputar
mengelilingi matahari (revolusi) dengan kecepatan
sekitar 1.065 mil per jam. Kemudian ia berjalan se
bagaimana halnya matahari dan planet-planet
masing-masing sekitar 20.000 mil tiap jam, men-
jauhi buruj al-Jubar di langit.... Dengan perjalanan-
nya seperti ini, manusia bisa tetap berada di atasnya
dengan aman, nyarnan, dan tenang. Juga tetap sehat
tanpa remuk hrlang-belulangnya, tanpa berserakan
hrbuhny4 tanpa berceceran sungsunnya, dan tidak
pernah jatuh terlempar dari atas punggung bumi
yang penurut ini.

Ketiga gerakan (rotasi, revolusi, serta gerakan

matahari dan tata surya) ini memiliki hikmah ter-
sendiri. Kita telah mengetahui bekas dari dua macam
gerakan itu basi kehidupan manusia, bahkan bagi
seluruh kehidupan di muka bumi ini. Maka, per-
putaran bumi pada porosnya sendiri (rotasi) inilah
yang menimbulkan malam dan siang. Seandainya
malam itu berlangsung terus-menerus, niscaya
kehidupan akan menjadi beku karena kedinginan.
Seandainya siang ifu berlangsung terus-menerus,
niscaya seluruh kehidupan akan terbakar karena
panasnya.

Perputaran bumi mengelilingi matahari menye-
babkan terjadinya beberapa musim. Seandainya
hanya ada satu musim saja di bumi ini, niscaya
kehidupan tidak akan dapat berlangsung dalam
bentuknya sedemikian ini sebagaimanayang dike
hendaki oleh Allatr. Adapun gerakan ketiga, maka
hingga sekarang belum tersingkap hikmahnyayang
tersembunyi dalam kegaiban ini. Akan tetapi, sudah
barang tentu ada hubungan yang erat dengan keter-
ahran alam semesta yang besar ini.

Makhluk yang penurut ini, yang bergerak de-
ngan gerakan-gerakan besar dalam satu waktu, ia
tetap mantap dalam-satu posisi di tengah-tengah
pergerakannya (perputarannya). Yakni, dengan
batas kemiringan porosny a 23,5 derajat. Karena,
kemiringan inilah yang menyebabkan terjadinya
empat musim seiring dengan gerakan bumi me-
ngelilingi matahari. Seandainya terjadi kerusakan
di tengah perputarannya itu, niscaya akan terjadi
kerusakan pada pergantian musim yang akan ber-
pengaruh terhadap perputaran tumbuh-tumbuhan
bahkan perputaran seluruh kehidupan di dunia ini.
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Allah menjadikan bumi mudah bagi manusia
dengan menjadikan untuknya gaya tarik Gravitasi)
yang mengikat (menarik) mereka ke bumi di tengah-

tengah gerakannya yang sangat besar, sebagaimana

Dta menjadikan untuknya tekanan udara dalam

kadar tertentu yang memudahkan gerakan di atas-

nya. Seandainya tekanan udara ini lebih berat dari
yang ditetapkan, niscaya akan menimbulkan ke-

sulitan bagi manusia untuk berjalan dan berpindah-
pindah (sesuai dengan tingkat tekanan udaranya)
yang mungkin akan melemparkannya ke tempat
yang jauh atau menghambatrya. Seandainya lebih
ringan dari itu, niscaya akan menyebabkan langkah-

langkah manusia tidak stabil, senantiasa goyah, dan

sempoyongan. Atau, akan muncul lubang-lubang
karena bertambahnya tekanannya atas tekanan
udara di sekitarnya, sebagaimanayang terjadi pada

tingkatan udara yanc tinggt dengan tanpa ada pe
ngaturan tekanan udara.

Allah menjadikan bumi ini mudah dengan mem-

bentangkan hamparannya dan membuat tanahnya

demikian lunak di atas permukaannya. Seandainya
permukaan bumi ini berupa batu yang keras se-

bagaimana diperkirakan oleh ilmu pengetahuan

setelah dinginnya dan membekunya, niscaya akan

sulitbagi manusiaberjalan di atasnya dan sulitbagi
tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Akan tetapi,

unsur-unsur udara, hujan, dan lain-lainnya meng-
gemburkan kerak bumi yang keras ini. Dengan
demikian, Allah menjadikan tanah ini subur dan

layak bagi kehidupan. lalu, ditumbuhkannya tum-

buh-tumbuhan dan rezeki-r ezel<r y ang dapat dinik-
mati oleh para penumpang kendaraan yang penurut

@enghunibumi) ini.
Allah menjadikan bumi ini mudah dengan men-

jadikan angkasayang melingkupinya mengandung
unsur-unsuryang dibutuhkan oleh kehidupan, de
ngan neraca yang amat halus. Seandainya hal ini
mengalami kerusakan, niscaya tidak akan dapat
berlangsung kehidupan yang sudah ditentukan
harus sesuai dengan keteirtuan pokok ini (yakni de
ngan komposisi udara yang sudah baku ini) . Yaihr,

dengan kadar oksigen 21 %, nitrogen 78 7o, dan sisa-

nyayang terdiri dari karbondioksida 3/10.000 dan

unsur-unsur lainnya. Komposisi ini merupakan suahr

ketetapan baku bagi berlangsungnya kehidupan di
mukabumi.

Allah menjadikan bumi ini mudah dengan beribu-
ribu kesesuaian unsur penting bagi keberlangsung
an kehidupan... Di antaranya adalah ukuran fisik
bumi, matahari, dan bulan, jarak jauhnya bumi dari

matahari dan bulan, derajat panas4ya'matahari,
kondisi kulit bumi yang demikian, tingkat kecepatan-

nya, kemiringan porosnya, perbandingan airnya dan

kekeringannya, tebal tipisnya udara yang menyeli-

mutinya dan sebagainya. Keserasian komposisi
semua inilah yang menjadikan bumi ini mudah,
menjadi sumber Sezeki, dan mentolerir adanya ke-

hidupan-kehidupan manusia secara khusus.
Nash Al-Qur' an mengisyaratkan hakikat-hakikat

ini supaya dapatdirenungkan oleh setiap orang dan

setiap generasi menurut kadar kemampuannya.

Juga menurut kadar pengetahuan dan percobaan

yang dapat dicapainya, untuk merasakan adanya

tangan Allah yang mengaturnya dan mengendali-

kan segala sesuatu di sekitarnya. Karenanya, bumi
menjadi mudah, dan saling memelihara antara satu

unsur dengan unsur yang lain. Seandainya terhrnda
sebentar saja pemeliharaan ifu, niscaya akan rusak-

lah seluruh alam ini dan hancurlah siapa dan apa

saja yang ada padanya.

Apabila hati manusia telah menyadari hakikat
yang besar ini, maka al-Ktraliq Yang Maha Pemurah

lagi Maha Penyayang memperkenankannya ber-
jalan di segala penjurunya dan memakanrezel<r'
Nya yang ada padanya.

"...Maka, berjalanlah di segala peniurunya dan

makanlah sebagian dari rezeki-Nya.... " Penjuru-
penjuru yang mendaki atau yang mendatar. Apabila

Allah telah mengizinkannya unhrk berjalan di semua

penjurunya, berarti Dia telah mengizinkannya unfuk
berjalan di dataiandataran rendahnya dan padang

luasnya. Apabila Dia telah mengizinkan berjalan di
tempat-tempat yang terang, maka Dia juga meng-

lnnkan di tempat-tempat yang mudah.
Rezeki yang ada di bumi, semuanya adalah cipta-

an-Nya dan termasuk di dalam kerajaan-Nya Materi
rezeki itu lebih luas jangkauannya di dalam pikiran
manusia daripada kata 're<eki" itu sendiri. Maka,
rezeki itu bukanlah hanya harta yang drperoleh se
seorang di tangannya yang dipergunakan untuk
memenuhi kebuhrhannya dan dinikmatinya Tetapi,

rezeki itu adalah segala sesuatu yang ditaruh Allah
di bumi ini, termasuk sarana prasarana rezeki dan

kandungan-kandungannya, yang pada dasarnya
kembali kepada tabiat pembuatan bumi dari unsur-

unsurnya dan tabiat pembagian unsur-unsur ini de
ngan komposisinya tersebul Ditambah lagi dengarr

potensi yang diberikan Allah kepada tumbuh-
fumbuhan, binatang, termasuk manusia untuk me
manfaatkan unsur-unsur ini.

Secara ringkas dapatkami kemukakan mengenai
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poin-poin hakikat rezeki dalam pengertian ini,
sebagai berikut.

Kehidupan setiap tumbuhan, seperti sudah di-
ketahui, bertumpu pada kadar-kadar yang hampir
paling kecil dari karbondioksidayang ada di udara,
dan dapat dikatakan bahwa ia bernapas dengannya.
Akan tetapi, dapat kami jelaskan proses kimiawi
tentang pen campuran zat-zat ini dengan sinar mata
hari dengan penjelasan di bawah ini.

"Daun-daun pohon adalah sebagai paru-paru,
dan dengan sinar matahari ia dapat membagi kar-
bondioksida yang keras itu menjadi karbon dan
oksigen. Dengan kata lain, ia mengeluarkan oksigen
dan menyerap karbon. Ia menyafu dengan hidrogen
yang diperoleh tumbuhan dari akar-akarnya (karena
air sampai ke hidrogen dan oksigen). Dengan proses
kimiawiyang menakjubkan, unsur-unsur ini diubah
menjadi zat gula atau seliloza dan materi-materi
kimiawi lain yang bermacam-macam, buah, dan
bunga-bunga. Tumbuhan itu menyerap makanan
untuk dirinya dan menghasilkan makanan bagi
binatang-binatang di muka bumi. Pada waktu yang
sama, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang
digunakan bernapas dan yang tanpa adanya oksigen
ini maka kehidupan hanya akan berlangsung tidak
lebih dari lima menit.

Kita dapati juga bahwa segala tumbuhan, hutan
belukar, rerumputan, tiaptiap potongan lumul dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan air
tanaman, terbentuk dari karbon danzatair secara
khusus. Makhluk-makhluk hidup mengeluarkan
karbondioksida, sedangkan tumbuh-tumbuhan
mengeluarkan oksigen. Kalau proses ini tidak ber-
langsung, maka kehidupan maKrluk-makhluk hidup
dan tumbuh-tumbuhan itu pada akhirnya akan ke-
habisan oksigen atau karbondioksida. Apabila ke
seimbangan ini telah hilang total, maka musnahlah
tumbuh-tumbuhan dan matilah manusia dalam
wakhr dekat Dengan demikian, akhirnya terungkap
lah bahwa keberadaan karbondioksida dengan
kadarnya yang kecil itu merupakan sesuatu yang
sangatvital bagi kehidupan sebagian besar makhluk
hidup, sebagaimana juga terungkap bahwa hrmbuh-
tumbuhan juga memerlukan sebagian oksigen.

Juga tentang hidrogen, meskipun kita tidak ber-
napas dengannya. Akan tetapi, tanpa adanya hidro
gen maka tidak akan ada air. Bagi makhluk hidup
atau tumbuh-tumbuhan, air itu sangat diperlukan,
tidak dapat tidak." (al-Ilmu Yad'uu lil-Iman7C7I)

Kemudian, peranan azote atau nitrogen di daiam
kerezekian bumi ini juga sangat penting.

'Tanpa nitrogen, dalam bentuk apa pun, tidak
akan dapat fumbuh tanaman pangan apa pun. Salah
satu sarana masuknya nitrogen ke dalam tanah
pertanian ialah melalui aktMtas jasad-jasad renik
"bakteri" tertentu yang bertempat pada akar tumbuh-
an kacang-kacangan seperti pada semanggi, him-
mash (chi ckp e clng) I kacang polong hij au, kacang
tanah, dan lainJainnya. Bakteri-bakteri ini menyerap
nitrogen udara dan mengubahnya menjadi senyawa
nitrogen yang dapat diserap oleh hrmbuhan. Apabila
tumbuhan ifu mati, maka sebagian dari senyawa
nitrogen ini masih tinggal di tanah.

Ada cara lain masuknya nitrogen ke dalam tanah,
yaitu melalui embusan halilintar. Setiap kali cahaya
bersinar di celahcelah udara, maka ia mempersafu-
kan sedikit oksigen dan nitrogen, kemudian di-
hrunkan oleh hujan ke bumi seperti senyawa nitro
gen." (al- Ilmu Yad'uu lil-Iman 7 e7 7)

(Yakni dalam bentuk yang dapat diserap oleh
tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan tidak
dapat menyerap nitrogen yang murni dari udara
yang kadarnya sekitar 78 % sebagaimana sudah
kami kemukakan).

Rezel<t-rezeki yang tersimpan di dalam perut
bumi seperti tambang-tambang, semua medianya
kembali kepada tabiat pembuatan bumi beserta
kondisi yang menyelimutinya. Kami tidak akan
menguraikannya panjang lebar, karena rezeki dalam
penjelasan sepintas ini lebih luas wujudnya daripada
apa yang dipahami manusia dari kata ini sendiri. Juga
lebih dalam sebabsbbabnya di dalam sistemkejadi-
an bumi dan sistem alam itu sendiri. Ketika Allah
mengizinkan manusia untuk memakannya, maka
Dia mengaruniai mereka dengan menundukkan-
nya buat mereka dan memudahkan pencarian
rezeln itu, sebagaimana Dia memberikan kepada
mereka kemampuan unhrk mendapatkan dan me-
manfaatkannya. ". . . Maka, berl alnnkh di segaln pm-
jurunya dan makanl"ah sebagian dari re77ki-Nya...."

Akan tetapi, rezeki ini terbatas masanya dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam ilmu Allah dan di
pengaturan-Nya, sebagai masa ujian dengan ke-
matian dan kehidupan. Juga terbatas oleh segala
yang dimudahkan Allah bagi manusia dalam ke-
hidupan ini. fuabila masa ujian ini telah habis, maka
datanglah kematian dengan segala rangkaian ke-
jadiannya setelah itu.

".. .Dan hnnya kzpadn-Nyalah knmu (embali setelnh)

dib angkitkan " (al-Mulk: 15)

Hanya kepada-Nya... hanya kepada Allah....
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Nah, ke mana lagi kalau bukan kepada-Nya?

Sedangkan, segala kerajaan ada di tangan-Nya.
Tidak ada tempat lari dari-Nya melainkan kepada-

Nya. Dan, Dia Mahakuasa atas segala sesuafu.

Jangan Terlena
Sekarang bumi yang tenang ini dapat saja ber-

gerak dari bawah kaki mereka dengan berbagai
guncangan, dan udara yang ada sekitar mereka
dapat saja berubah menjadi badai yang menerpa
wajah dan dada mereka. Goncangan bumi ini te-

rasakan dalam perasaan mereka dan angin badai
pun terasa terpaannya dalam pandangan dan pikiran

mereka. Hal ini supaya mereka sadar dari kelengah-
annya karena keamanan dan kestabilan yang mere-

ka rasakan selama ini. Juga agar mereka mengarah-

kan pandangannya ke langit dan ke alam gaib, dan

supaya menggantungkan hatinya kepada qadar

Allah.

:f, c6g e;s t F;;-,+ J i3i c c p;
t;i#A4;4;J-,i-"1\;ai1odil$
8'"6K ** rtii *K{n; g; i 3{

$
'Apakah kamu muasa aman tnhadap Allahyang di
langit bahua Dia aknn menjungkirbalikknn bumi bn'
sama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu ber-

guncang? Anu, apaknh lamu merasa aman terhadap

Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan
badai y ang bubatu ? Makn, fulak kamu aknn mengeta-

hui bagaimana (akibat mendustaknn) peringatan- Ku.

Sesungguhnya zrang-nrang yang sebelum merekn tel.ah

mmdustaknn (rasul-rasul- Ny a). Mala, al"anglah fubat-

ny a kcmurlman- Ku." (al-Mulk: 16-18)

Manusia yang hidup di punggung maKiluk yang
penurut ini, dan mengais rezeki Allah padanya unhrk
mendapatkan bagian tertentu, tenfunya mereka
mengerti bagaimana makhluk Oumi) ini bisa ber-

ubah menjadi maktrluk yang tidak mudah dan tidak
produktif lagi, pada suatu waktu. Yakni ketika Allah
mengizinkannya untuk bergoncang sedikit, lalu

berantakanlah segala sesuafu yang ada di atasnya!

Bergoncanglah segala sesuafu yang ada di atas-

nya, dan tidak ada satu pun kekuatan yang dapat

menahannya. Misalnya saja dengan gempa bumi
dan gunung meletus, yang memunculkan binatang
liarl yang tersembunyi dalam bumi yang mudah
dan penurut sel4ma ini. Bumi yang dikendalikan
kekangnya oleh Allah hingga tidak binal kecuali
kalau sudah ditakdirkan, dan tidak meronta-ronta
kecuali hanya beberapa menit saja yang sudah dapat

menghancurkan segala sesuatu yang menengge
larnkan manusiayang ada di atasnya, atau menelan-

nya ke dalam perutnya ketika ia sudah membuka
salah satu .mulutnya dan melongsorkan sebagian
darinya. . .. Bumi bergoncang. Manusia tidak memi-
liki kekuasaan dan kemampuan sedikit pun untuk
mencegah dan menghalanginya.

Dalam menghadapi gempa bumi, gunung me-

lehrs, dan tanah longsor ini, manusia bagaikan tikus
tikus kecil yang terperangkap dalam sangkar ke
takutan. Padahal, ketika susananya alnan, mereka
lupa dan lalai terhadap kekuasaan besar yang me-

megang kendalinya!
Manusia juga menyaksikan topan dan badai yang

merusak dan menghancurkan, membakar dan me-

nyambar-nyambar, yang dalam menghadapi semua
ini tampaklah mereka sebagai makhluk yang lemah
tak berdaya, dengan segenap pengetahuan dan
tindakan mereka. Ketika topan dan angin badai itu
menerpa.dan menerbangkan batu-batu kerikil, dan
menyapu segalzi sesuatu yang ada di darat dan di
laut atau udara, maka manusia berhenti di hadapan-

nya sebagai makhlukyang kecil, kerdil, dan tak ber-
daya hingga Allah memegang kendalinya Oumi)
sehingga ia reda dan lemah!

Al-Qur'an mengingatkan manusia yang tertipu
oleh ketenangan bumi dan kepenurutannya, dan
keterpedayaan mereka oleh keamanannya hingga
melupakan Yang Menciptakannya dan Yang Men-
jinakkannya- AlQur'an mengingatkan mereka akan
kebinalan-kebinalannya yang mereka sama sekali
tidak berkuasa mengendalikannya. Bumi yang
tenang di bawah kaki mereka ini dapat saja ber-
goyang dan bergoncang, menyemburkan air panas

dan pijaran api. Angin yang sepoi-sepoi di sekitar
mereka bisa saja berubah menjadi topan dan badai
yang tidak satu pun kekuatan dan sarana buatan

1 Kata kiasan untuk makhluk-makhluk, seperti lahar, lava, lapili, dan sebagainya yang ada di dalam perut bumi, yang dilukiskan oleh penulis

seakan-akan sebagai binatang. (Penj.)
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manusia yang dapat menghentikannya dan men-
cegahnya dari merusak dan menghancurkan se-

suatu.... Mereka diingatkan dengan sesuatu yang
menakutkan yang dapat mengguncangkan saraf
dan persendian.

"...Makn, lcelnk kamu akan mengetahui bagaimarut
(akibatmmdustnlrnn)peringann-Ku?"(al-Mr;/.kzLT)

Dibuatnya beberapa contoh bagi mereka me-
ngenai realitas manusia dan realitas orang{rang
terdahulu yang mendustakan rasul-rasul-Nya dan
agama-Nya.

"Sesunguhnya lrang-lrang yang sebelum merela telnh
mmdusnlrnn (rasul-rasul- Nya} Mala, alnnglah fubat-
ny a kemurltnan- Ku." (al-Mulk: 18)

Nakiir adalahkeingkaran dan kemurkaan dengan
segala rangkaian yang mengikutinya. Allah telah
murka kepada orangorang sebelum merekayang
mendustakan agama-Nya. Dia bertanya kepada
mereka, "Maka, bagaimana hebatnya kemurlman-
Ku?" karena mereka sudah mengerti apa yang
pernah terjadi ifu. Kehartcuran dan kerusakan itu-
lah yang menjelaskan kepada mereka bagaimana
hebabrya kemurkaan Allah, dan bagaimana kehan-
curan dan kebinasaan yang diakibatkannya.

Keamananyang diingkari (tidak disukai) Allah
atas manusia ifu adalah keamanan yang menjadikan
mereka lupa kepada Allah, kekuasaan-Nya, dan
qadar-Nya. Bukan keamanan yang membawa ke
tenteraman dan kemantapan hati terhadap Allah,
pemeliharaan-Nya, dan rahmat-Nya. Jadi, bukan ini
keamanan yang dimurkai-Nya itu. Karena seorang
mukmin merasa tenteram hatinya kepadaTuhan-
nya, dia selalu mengharapkan kasih sayang-Nya
dan karunia-Nya. Yang demikian ini tidak menjadi.
kannya lengah, lupa, dan tenggelam di dalam
gemerlapnya dunia dan kesenanganny4 melainkan
mengajaknya unfuk selalu memperhatikan, malu
kepada Allah, takut terhadap kemurkaan-Nya, dan
berhati-hati terhadap segala sesuatu yang tersem-
bunyi di dalam qadar-Ny4 disertai dengan kepatuh-
an dan ketenangan jiwa.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya
dariAisyah r.a-, bahwa dia berkata, "Aku tidak pernah
melihat Rasulullah tertawa lepas hingga kulihat
anak lidatrrya tetapi beliau hanya tersenyum." I{ata
Aisyah lagi, "Adalah Rasulullah apabila melihat
mendung atau angin, maka tampaklah perubahan
di wajahnya. lalu aku bertanya, Wahai Rasulullah,
sesungguhnya orang-orang itu apabila melihat

mendung, mereka bergembira karena mengharap
kan turun hujan. Tetapi, aku lihat engkau apabila
melihat mendung itu justru tampak ketidaksenang-
an di wajahmu?'lalu Rasulullah menjawab,

jrsLr;A""k'"1
t. t .

: fjt"'s.,1-rJl ;"g ait
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'Wahai Aisyah, apaknh gerangan yang dapat memberi
jaminan leepadaku bahwa di dalam mendung itu tidnk
ter dapat aztb ? D ahulu pernah ada lwum y ang diaaab
dengan angin, dan ada pula kaum yang melihat ozab

tetapi merekn mengataknn, 'Ini adalah mendungyang
almn m.enurunlmn huj an lwpad.a kita. " " QIR Bukhari
dan Muslim)

Inilah perasaan yang senantiasa sadar terhadap
Allah dan kekuasaan-Ny4 dan terhadap kisah-kisah
kehidupan yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Akan
tetapi, hal ini tidak menghilangkan ketenteraman
dan harapannya terhadap rahmatAllah dan karu-
nia-Nya.

Kemudian dikembalikanlah semua sebab lahiriah
ini kepada sebab yang pertarna,dan dikembalikan-
lah urusan ini dengan segala persoalannya kepada
Tuhan yang di tangan-Nyalah berada segala ke-
kuasaan, sedang Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Tanah longsor, angin topan, gunung melefus, gempa

bumi, badai, dan segala kekuatan dan fenomena-
fenomena alam lainnya sama sekali di luar kekuasa-
an manusia. Tetapi, semua itu adalah urusan Allah.

Manusia dapat saja mencoba memprediksinya,
tetapi mereka sama sekali tidak dapat mencampuri-
nya Bahkan, mereka sendiri tidak dapat melindungi
dirinya darinya. Dan, apa yang mereka bangun di
muka bumi dapat saja dimusnahkan oleh guncangan
gempa dan longsoran tanahnya, atau angin badainya,
seperti mempermainkan dedaunan.

Karena itu, yang lebih baik adalah menghadap
kan seluruh urusan ini kepada Pencipta alam ini
dan Pembuat undang-undangnya yang mengafur
fenomena-fenomena ini, dan Yang Memberinya
potensi-potensi untuk muncul di samping peristiwa-
peristiwa ini. Hendaklah mereka memperhatikan
langit sebagai simbol ketinggran, lantas mengingat
Allah yang di tangan-Nyalah segala kekuasaan ber-
ada, sedang Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Manusia itu adalah makhluk yang kuat menurut
kadar kekuatan yang diberikan Allah kepadanya;
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dan mereka adalah makhluk yang pandai sesuai
dengan kadar pengetahuan yang diberikan Allah
kepadanya. Akan tetapi, alam semesta yang besar
ini kendalinya berada di tangan Penciptanya hukum
alam adalah buatan-Nya, dan potensi-potensinya
adalah ciptaan-Nya. Potensi-potensi ini berjalan se-

suai dengan hukum-hukumnya dalam batas takdir-
Nya.

Apa yang diperoleh manusia darinya ihr memang
sudah ditakdirkan dan ditentukan. Pengetahuan
yang diperolehnya pun sudah ditakdirkan dan di.
mengerti. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan
manusia dari waktu ke waktu di depan kekuatan
alam yang sangat besar ini tidak lain adalah agar
manusia mengingat Pencipta dan Pengatur alam
semesta ini. Juga agar mereka memohon per-
tolongan kepadanya di dalam menghadapinya, dan
supaya Allah memudahkannya menghadapi segala
sesuafu yang ditentukan unfuknya.

Ketika manusia melupakan hakikat ini, tertipu
dan teperdaya oleh ilmu pengetahuan dan kemam-
puan yang diberikan Allah kepadanya untuk me-
nunduliJ<an dan mempergunakan sebagian potensi
alam, maka pada saat itu mereka menjadi makhluk
yang terputus dan terjauhkan dari ilmu yang se-

benarnya yang dapat mengangkat ruh kepada
sumbernya yang tinggi, dan menukik ke bumi
dengan tetap menjagajarak dari ruh alam semesta.
Sedangkan, orang berilmu yang beriman maka ia
akan selalu merendahkan diri di dalam arak-arakan
alam yang indah ini, dan akan selalu berhubungan
dengan Pencipta wujud yang agung ini. Nah, ini
adalah kesenangan yang tidak dimengerti kecuali
oleh orang yang merasakan manisnya ketika me
nuliskannya untuknya.

Akan tetapi, kekuatan alam yang besar ini mem-
bawa manusia unfuk bersikap pasrah dan menyerah,
baik mereka yang merasakan manisnya maupun
yang tidak. Manusia dapat saja menyingkapkan apa
yang disingkapkan, menciptakan apa yang dicipta-
kan, dan mencapai sesuafu dengan kekuatannya.
Tetapi, kemudian mereka menghadapi kekuatan-
kekuatan alam dengan penuh kelemahan, ketidak
berdayaan, dan kekerdilan.

IGdang-kadang mereka bisa melindurigi diri dari
badai, tetapi badai itu berjalan pula di jalarurya tanpa
ada seorang pun yang mampu menghentikannya.
Yah, mereka tidak bisa menghentikan embusan
badai itu. Paling-paling yang dapat mereka capai
dengan usaha dan ilmunya ialah berlindung dari
terpaan badai itu. Akan tetapi, kadang-kadang... dan

kadang-kadang... mereka mati tertimpa reruntuhan
dinding dan bangunan-bangunannya.

Di laut, dapat saja mereka dipukul gelombang
dan diterpa badai, sehingga kapal yang paling besar
pun menjadi seperti mainan anakkecil yang ditiup
angin.

Adapun gempa bumi dan gunung berapi, maka
ia senantiasa ada sejak permulaan zarnan hingga
akhir zaman. Maka, tidak ada lain kecuali kebutaan
hatilah yang menjadikan manusia diterpa peristiwa
yang menyedihkan ini, karena mereka merasa 'ber-
diri sendiri" di alam semesta ini, atau sebagai "fu an"
bagi alam ini.

Sesungguhnya manusia menjadi lifralifah di bumi
ini dengan izinAllah. Ia diberi kekuatan, kemampu-
an, dan pengetahuan sesuai dengan yang dike-
hendaki Allah. Sedangkan, Allah yang menjaganya
dan melindunginya, yang memberinya rezeki dan
karunia. Kalau tangan Allah lepas darinya sedetik
saja, maka akan menjauh darinya segala kekuatan
yang ditundukkanuntuknya, dan diaakan dimakan
lalat dan binatang-binatang yang lebih kecil lasi.
Akan tetapi, dengan izin Allah dan pemelihatmn-
Nya, maka dia terjaga dan terpelihara serta dirnulia-
kan. Oleh karena itu, hendaklah dia mengerti dari
mana datangnya kemuliaan ini dan karunia yang
agung.

Burung-Burun! ai Angkasa PahrtJuga
Direnungkan

Setelah itu mereka diajakberpindah dari sentuh-
an ancaman dan peringatan kepada sentuhan pe
renungan dan pemikiran, di arena pemandangan
yang sering mereka saksikan, tetapi tidak mereka
renungkan kecuali sedikit saja. Ini adalah salah satu
lambang kekuasaan, salah satu bekas pengafuran
Ilahi yang halus lembut.

ifiK;-Ye**,j,;t=.*;,$tiJLt;i-xJ

#:;u*F4frff$i
'Apal@h merela tilak mmp nh"atilan burung-burung
yang mengembangknn dnn mengatuplan sayapnya di
atas merekn? Tidak adayngmennhnnnya (di udnra)
sel"ain YangMaha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maln
Melihat segala sesuatz. "(al-Mulk: 19)

Ini adalah peristiwa luarbiasayang terjadi setiap
saat, yang kita lalaikan karena terjadi berulang-
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ulang, padahal ia sebagai lambang kekuasaan dan
keagungan. Maka, pikirkanlah burung-burung ini,
yang mengangkat kedua sayapnya dan mengem-
bangkannya, kemudian mengafupkannya kembali.
Ia membuka dan mengatupkan kedua sayapnya di
udara, terbang melayang-layang dengan mudah, dan
melakukan gerakan-gerakan yang kadang-kadang
tampak oleh orang yang memandang sebagai atrak-
si yang indah dengan berputar-putar dan hrun naik.

Renungkanlah pemandangan ini dan ikutilah
setiap jenis burung dengan gerakan-gerakannya
yang khusus sesuai dengan jenisnya, yang tidak
membosankan mata memandang dan tidak men-
jenuhkan hati merenung. lni adalah suatu kesenang-
an yang menebar ketika memikirkan dan merenung-
kan ciptaan Allah Sang Maha Pencipta, yang di
dalamnya terkumpul kesempurnaan dan keindahan.

Al-Qur' an mengisyaratkan agar memperhatikan
pemandangan yang mengesankan ini.

' Apaknh merekn tidak memp erhntiknn burung- burung
yang mengembangkan d"an mengatupkan sayapnya di
atas merekn?...."

Kemudian ditunjukkannya kepada mereka pe-
nataan dan kekuasaan yang ada di baliknya.

". . .Tidnk zdn y ang mmnhnnnya (di udnra) selnin Yang

Mahn Pemurah...."

Yang Maha Pemurah menahannya dengan hu-
kum alamnya yang rapi yang sesuai dengan keter-
aturan yang menakjubkan itu, yang meliputi segenap
yang kecil dan yang besar, dengan perhitungan
yang sangat jeli dan teliti. Peraturan yang mengan-
dung beribu-ribu kesesuaian dan keserasian di bumi,
udara, dan penciptaan burung-burung. Sehingga,
peristiwa luar biasa ini menjadi sempurna dan terjadi
berulang-ulang, yang ternyata memang terjadi
berulang-ulang secara teratur.

Yang Maha Pemurah menahannya dengan ke-
kuasaan-Nya yang tak kenal lelah, dan pemeliharaan-
Nya yang selalu hadir dan tak pernah hilang. Ke
kuasaan dan pemeliharaan inilah yang senantiasa
memelihara undang-undang dan perafuran ini di
dalam aktivitasnya, kerapiannya, dan keterafuran-
nya. Ia tak pernah penat tak pernah rusak, dan tak
pernah guncang sedetik pun mengikuti apa yang
dikehendaki Allah.'Tidak ada y ang menahnnny a (di
udara) selnin Yang Maha Pemurah. ". . . . Yah, dengan
ungkapan langsung yang menunjukkan adanya
tangan Yang Maha Pemurah, yang menahan setiap
burung dan setiap sayap, ketika si burung me-

ngembangkan sayapnya dan mengatupkannya,
sambil menggantung di udara!

"...Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu."
(al-Mulk: 19)

Dia melihat dan memandangnya. Melihat urusan-
Nya dan mengawaginya. Karena itu, Dia menylap
kannya dan mengaturnya, memberi kemampuan,
dan memelihara segala sesuatu setiap saat dengan
pemeliharan Zat Yang Mahawaspada lagi Maha
Melihat.

Menahan burung di udara, seperti menahan
binatang-binatang di atas bumi yang terbang di
angkas4 seperti menahan segala sesuatu yang tidak
ada yang dapat menahannya di tempatnya kecuali
Allah. Akan tetapi, Al-Qur'an membawa pandangan
dan hati manusia untuk memperhatikan pemandang-
an yang dapat mereka lihat dan saksikan, dan di-
senfuhnya hati mereka dengan pengarahan-peng-
arahan dan iramanya. Memang, ciptaan Allah semua-
nya mukjizat (uar biasa) dan indah, semuanya
mengandung arahan dan harmonis. Setiap hati dan
setiap generasi dapat memahaminya sesuai dengan
kemampuannya, dan dapat memperhatikan apa
yang dilihatnya sesuai dengan taufikAllah.

Ilanya Allah yang Dapat Menolong
Selanjutnya disentuhlah hati mereka dengan

sentuhan lain dengan membawa mereka kepada
pemandangan yang menakutkan dan menyedih-
kan, seperti gempa bumi dan angin badai, setelah
mereka dibawa berjalan-jalan bersama burung-
burung yang terbang di udara dengan aman. Maka,
digoyanglah hati mereka di antara berbagai macam
sentuhan dengan dibawanya kembali ke permulaan,
karenaAllah tahu pengaruhnya di dalam hati hamba-
hamba-Nya,

,f-di--idKiLt:H)'Elui'i,r6-ur1
A ,, i,
& 2;te'l{"tls,:t

'Atnu siapakah dia yng menjadi tentara bagimu yang
aknn menolnngmu selnin dnri Alkh Yang Mahn Pemuralt ?

Orang-orang knfr itu tidak lain hanyalnh dal"am (ke-

adaan) tertipu." (al-Mulk: 20)

Al-Qur'an telah menakut-nakuti mereka dengan
gempa bumi, menakut-nakuti mereka dengan badai,
dan mengingatkan mereka terhadap akibat yang
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diterima orang-orang terdahulu yang dimurkai
Allah,lalu mereka dihancurkan. Maka, di sini Dia
kembali bertanya kepada mereka, "Siapakah dia
yang menjadi tentara bagimu yang akan menolong-
mu dan melindungimu dari siksaan Allah, selain
Allah? Siapakah dia yang akan membela mereka
dan melindungi mereka danazab Yang Maha Pe-

murah selain Yang Maha Pemurah sendiri?"
". . . Aang-orang knfr itu tidak lnin hnnyalnh dnlnm

(ke adaan) tertipu. " Tipuan yang meninabobokan
mereka bahwa mereka berada dalam keadaan
arnan, terlindungi, dan tenang, padahal sebenarnya
mereka sangat rentan untuk mendapat kemurkaan
dan siksaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Tidak ada
yang bisa menolong mereka kecuali keimanannya
sendiri dan amal salehnya yang dapat mengundang
datangnya rahmatAllah Yang Maha Pemurah.

Sentuhan lain adalah mengenai rezeki yang
mereka nikmati selama ini, tetapi mereka lupakan
sumbernya. Kemudian mereka tidak merasa kha-
watir akan lenyapnyarezeki itu, lantas mereka terus
saja menyombongkan diri dan berpaling.

tii-, jL cw S Ai:) (fr s;K-,i." !:it s ;\
+v

'Atau, siapaknh dia ini y ang memberi knmu reaeki j ikn
Allah menahan re4ki-Nya? Seben"arnya merekn terus-

menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri."
(al-Mulk:21)

Rezeki seluruh manusia terikat pada kehendak
Allah sebagai sebab pertamanya, di dalam proyek
alam semesta, dan pada unsur-unsur bumi dan
udara. Yaitu, sebab-sebab yang manusia tidak me-
miliki kekuasaan atasnya secara mutlak, dan tidak
bergantung pada ilmu pengetahuan mereka sama
sekali. Pasalnya, ia lebih dahulu ada daripada ke
beradaan mereka di alam semesta ini, lebih besar
kekuatannya daripada mereka, dan lebih mampu
daripada mereka untuk menghapuskan segala se
suatu yang mempengaruhi kehidupan jika Allah
menghendakinya.

Maka, siapakah gerangan yang dapat memberi-
kan rezeki kepada manusia jika Allah menahan
sumber air, atau menahan angin, atau menahan
unsur-unsur ul:ma yang darinyalah muncul wujud
manusia?

Sesungguhnya ruang lingkup rezel<t itu lebih
luas jangkauannya, lebih dahulu masanya, dan lebih
dalam akarnya daripada apa yang terpikirkan oleh

manusia sewaktu mendengar kata "rezeki" itu
sendiri. Tempat kembali segala sesuatu yang kecil
dan yang besar dalam urusan rezeli ini adalah ke
pada kekuasaan dan ketentuan Allah, dan pengirim-
an-Nya dan penahanan-Nya terhadap sebab-sebab-
nya kalau Dia menghendaki.

Di dalam ruang lingkup yang besar, luas, dan
dalam ini terlipaflah seluruh lingkup materi yang
dekat bagi kata 'Teleki" tni,yang dikira oleh manusia

sebagai hasil usahanya dan dalam jangkauan ke-
mampuannya, seperti bekerj4 berkreasi, dan mem-
produksi... Semuanya berhubungan dengan adanya

sebab-sebab dan unsur-unsur pertama dilihat dari
satu segi, dan bergantung pada karunia Allah pada

seseorang atau kepada umat atau bangsa dilihat
dari segi lain.

Maka, manakah napas yang dihirup dan di-
keluarkan oleh seorang pekerja, atau gerakan yang
dilakukannya, kalau bukan dari rezeki Allah, yang
telah menciptakannya, dan memberinya kemampu-
an dan potensi, menciptakan napas untuknya, dan
memberinya materi yang melakukan pembakaran
di dalam tubuhnya sehingga mampu bergerak?
Manakah pemikiran yang dicurahkan seorang
kreator selain dari rezeki Allah yang telah mem-
berinya kemampuan unfuk berpikir dan berkreasi?
Dan, manakah hasil yang diproduksi oleh seorang
karyawan atau pencipta sesuatu melainkan materi-
nya itu pada mulanya adalah ciptaan Allah, dan pada

dasarnya sebab-sebab alamiah dan sebab-sebab
insaniahnya adalah rezel<t dari Allah?

"... Sebmnrny a mnekn terus -mentrus dal"am L,zsombong-

an dan menjauhknn diri." (al-Mtilkz 2l)

Ungkapan ini melukiskan pipi yang berpaling dan
sikap yang penuh kesombongan, setelah dalam
kalimat sebelumnya ditetapkan halnkat r ezeki, dan
bahwa mereka berada dalam tanggungan Allah
mengenai rczeli ini. Ditunjukkannya keburukan
sikap'sombong, menjauhkan diri, dan berpaling-
yang mestinya tidak pantas dilakukan oleh orang-
orang yang hidup di dalam tanggungan-terhadap
7-atYang memberi makan, Yang memberi pakaian,
Yang memberi rezeki, dan Yang menanggung ke
butuhan hidup mereka. Namun, setelah itu mereka
tetap sombong, berpaling, dan tak tahu malu!

Ini adalah lukisan terhadap hakikat jiwa manusia
yang berpaling dan menjauh dari seruan ke jalan

Allah. Mereka melampaui batas dan sombong,
berpaling dan menjauhkan diri, dan lupa bahwa
mereka ciptaan Allah, dapat hidup karena karunia-
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Nya. Juga lupa bahwa mereka tidak punya kekuasa-
an sedikit pun untuk mewujudkan diriny4 kehidup
annya, dan rezekinya.

Perba^ndingan Orang yang Mendapat Petunjuk
dan yang Tersesat

Di samping itu, mereka menuduh Nabi saw. dan
para pengikutnya sebagai orang yang sesal Mereka
menganggap diri mereka lebih mendapat petunjuk
jalan hidupnya, sebagaimana yang dilakukan oleh
orang-orang yang seperti mereka terhadap para
penyeru ke jalan Allah di setiap zaman. Oleh karena
itu, dilukiskanlah kepada mereka kenyataan kondisi
mereka dan kondisi kaum mukminin dalam pe-

mandangan yang hidup yang memproyeksikan
keadaan yang seben ar ny a.

,Lt&g;*{.Gra1a,*{.rew"+;;l
t,it39v'

'Maka, apalwh orangyangberjal"an terjunglcal di atas

mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah
orang y ang berj ala.n tegap di atns j alnn y ang lurus ? " (aI-
Mulk: 22)

"Orangyang berjalan terjungkal di atas muknnya"
ihr boleh jadi memang benar-benar berjalan terjung-
kal dengan mukadi bawah, bukan dengan kakinya
yang berdiri lurus sebagaimana wajarnya ciptaan
Allah. Atau, mungkin ia tergelincir di jalan lalu
terjungkal di atas mukanya, kemudian bangkit lalu
tergelincir lagi. Baik yang ini maupun yang itu ada-

lah kondisi yang menyakitkan, menyengsarakan,
sulit, dan membahayakan, tidak menyampaikan
kepada pefunjuk, kebaikan, dan tujuan. Nah, apa
artinya kondisi orang yang jalannya demikian di-
bandingkan dengan kondisi orang yang berjalan
tegak lurus di jalan yang tidak bengkok dan tidak
menggelincirkan, sedang sasarannya jelas terpam-
pang di hadapannya?

Kondisi pertama adalah kondisi orang yang
celaka, sengsara, dan tersesat darijalanAllah, ter-
jauh dari petunjuk-Nya, bertabrakan dengan undang-
undang-Nya dan makhluk-makhluk-Nya. Karena,

mereka berpaling dari jalan-Nya dan mengambil
jalan lain yang bukan jalan-Nya. Karena itu, mereka
selalu tergelincir, menderita, dan tersesat.

Kondisi kedua adalah jalan yang bahagia, ber-
untung, terbimbing kepada Allah, dan bersenang-
senang menikmati petunjuk-Nya. Mereka berjalan
sesuai dengan perafuran-Nya di jalan yang lapang
dan makmur, yang dilalui oleh konvoi iman, pujian,
dan kemuliaan. Dan, inilah sebenarnya jalan alam
semesta dengan makhluk hidup dan benda-benda
lain yang ada di dalamnya.

Sesungguhnya kehidupan iman itu mudah, lurus,
dan sederhana. Sedangkan, kehidupan kafir itu sulit,
melarat, dan sesal

Maka, manakah di antara keduanya ihr yang lebih
mendapat petunjuk? Apakah pertanyaan ini memer-
lukan jawaban? Ini adalah pertanyaan retoris (per-

tanyaan yang sudah mengandung ketetapan dan
jawaban)!

Akan tetapi, pertanyaan dan jawaban ini ter-
sembunyi, agar tampak oleh hati pemandangan
yang hidup, berkepribadian, dan bergerak ini. . . . Pe
mandangan yang berupa rombongan manusia yang
berjalan di atas wajatrrya, terpeleset atau terjungkal,
tanpa tujuan dan tidak adajalan. Juga pemandangan
yang berupa rombongan lain yang berjalan dengan
citacita yang tinggi dan langkah yang lurus di jalan
yang lempang, menuju tujuan yang pasti.

Inilah fisikalisasi hakikat dan penggambaran
kehidupan dalam lukisan, yang diungkapkan oleh
Al-Qur'an dengan rnetode deskripsinya. . ..2

Perangkat Petunjuk
Setelah menyebutkan petunjuk dan kesesatan,

Allah mengingatkan mereka terhadap perangkat-
perangkat petunjuk yang telah diberikan-Nya ke
pada mereka dan perangkat-perangkat pemaham-
an, tetapi tidak mereka manfaatkan, dan tidak
mereka syukuri.

z:-:!-,rv:Gli j'€4iKi:{,*Gr,t jr}"S
ax+Az t*.2 z ./ z

+"ol,\5U)t+
"Kntnknnlnh,'Dialnh Yang mmciptaknn lamu dan mm-

2 Silakan baca pas;rl"Thaiqatul Qtf an"danpasal"At-Takhyiilul Hissil watTajsiiri' ddarnl<rIab At-Toshwiirul-Fannil fl-Qzraz, terbitan Darusy-
Syuruq.
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jadiknn bagi lrnmu pendtngaran, pmglihntan, dan hati.'
(Tttapil aruil sedikit knmu bersyukur." (al-Mulk: 23)

Hakikat bahwa Allah yang menciptakan manusia
adalah hakikat yang menghentikan akal manusia
(unhrk membantahnya) dan sebagai penegasan yang

sulit ditolak. Manusia terwujud sebagai makhluk
yang paling tinggi, paling mengerti, dan paling
mampu dibandingkan makhluk lainnya. Sedang-
kan, dia tidak dapat mewujudkan dirinya sendiri.
Karena itu, pasti ada yang lebih tinggi, lebih me-
ngerti, dan lebih berkuasa daripada dirinya, yang
berkuasa untuk mewujudkannya.... Tidak ada jalan

untuk tidak mengakui adanya Yang Maha Pencipta.
Keberadaan manusia itu sendiri menghadapi haki-
kat ini, dan membantahnya adalah suatu lelucon
yang tidak layak dihormati.

Al-Qur'an mengingatkan hakikat ini di sini. Karena,
untuk mengingatkan perangkat-perangkat pengeta-

huan yang telah diberikan Allah kepada manusia.

"...Dan, menjadikan bagi knmu pendengaran, peng-

lihatan, dan hati...."

Akan tetapi, bagaimana sikap manusia terhadap
kenikmatan ini. nikmat penciptaan, nikmat pen-

dengaran, penglihatan, dan hati ?

'...(Titapi) amat sedikit knmu bersyukar. "(al-Mulk:
2s)

Pendengaran dan penglihatan adalah dua muk-
jizat besar yang dapat dimengerti keajaiban-ajaiban-
nya yang menakjubkan. Hati yang diungkapkan
oleh Al-Qur'an sebagai kekuatan untuk memahami
dan mengetahui, adalah suatu mukjizat (keluar-
biasaan) yang lebih menakjubkan dan lebih aneh,
yang tidak dimengerti kecuali oleh sedikit orang
saja. Dan, ini merupakan rahasia Allah pada makh-
luk yang unik tersebut....

Ilmu pengetahuan modern mencoba menguak
sedikit tentang keluarbiasaan pendengaran dan
penglihatan ini secara sepintas.

"Indra pendengaran dimulai pada telinga luar,
dan tidak ada yang mengetahui sampai di mana ia
berkesudahan kecuali Allah. Ilmu pengetahuan
mengatakan,'Sesungguhnya getaran yang ditimbul-
kan oleh suara di udara berpindah ke telinga, yang
sudah diatur sedemikian rupa bagian-bagian dalam-
nya, supaya dapat sampai ke gendang telinga. Dan,
getaran-getaran ini dipindahkan ke labirin di dalam

telinga. labirin ini mengandung semacam saluran
antara spiral dan setengah lingkaran. Pada bagian
spiral ini terdapat empat ribu busur kecil yang ber-
sambung dengan sarafpendengaran di kepala.'

Nah, berapakah panjang busur dan besarnya?
Bagaimana cara menyusun busur-busur yang jum-

lahnya beribu-ribu pada masing-masing bagian
dengan susunan yang khusus ini? Dan, alat apakah
gerangan yang diletakkan padanya? Belum lagi
jaringan tulang-tulang lain yang halus dan ber-
gelombang. Semua ini berada pada labirin yang
hampir tak terlihat. Di dalam telinga juga terdapat
ratusan ribu sel-sel pendengaran, dan saraf-saraftrya
berkesudahan pada bulu-bulu yang halus, lembut,
dan kuat, yang membingungkan (mengagumkan)
orang{rang yang berakal sehat.

Pusat indra penglihatan adalah mata, yang me-
ngandung seratus tiga puluh juta saraf penerima
cahaya. Dan, mata itu terdiri dari selaput mata keras,
kornea, placenta, dan retina... yang semua itu ber-
beda dengan saraf-saraf lain yang banyak jumlatrnya. "
(Alkh wal llmu Hadits. 57-58)

"Retina atau selaput jala itu terdiri dari sembilan
tingkat yang terpisah-pisah. Tingkatan pertama yang
terdapat di bagian dalam paling ujung terdiri dari
batang-batang dan kerucut-kerucut. Ada yang me-
ngatakan bahwa yang pertama itu berjumlah tiga
puluh juta batang, dan yang kedua berjumlah tiga
juta kerucut. Semuanya tersusun dengal rapi dan
sangat terahr dalam hubungannya antara sebagian
terhadap sebagibn yang lain dan dalam hubungan-
nya dengan lensa.... Itulah lensa mata Anda yang
berbeda-beda ketebalannya. Karena itu, berkum-
pullah semua cahaya di titik ap| dan manusia tidak
akan dapat melakukan yang demikian itu dalam
benda apa pun dari safu jenis, seperti kaca misalnya."
(al-Ilrnu Yad.'uu lil-Iman ll3)

Adapun hati, maka dia adalah unsur khusus yang
dengannyalah manusia menjadi manusia. Ia adalah
kekuatan unfuk memahami, membedakan, dan me
ngerti sesuatu, yang karenanyalah manusia menjadi
khalifah di dalam kerajaan yang luas ini. Karenanya
pula mereka dibebani memikul amanat yang langit,
bumi, dan gunung-gunung enggan memikulnya,
yaitu amanat iman ikhtiyari 'yang berdasarkan ke-
sadaran', petunjuk diri, dan istiqamah berdasarkan
kemauan terhadap manhaj Allah3. Tidak ada se-
orang pun yang mengetahui materi kekuatan ini,

3 Silaka:r periksa penafsiran terhadap ayat"Innaa 'aradhnaa al-amatnata 'al.as-samaawaati ual-ardhi wal-jibaali ...." dalunTalsir azh-Zhilal,juz22.
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pusatnya di mana, di dalam tubuh atau di luarnya!
Karena ia adalah rahasiaAllah pada manusiayang
tidak ada seorang pun yang mengetahuinya.

Penciptaan Manusia dan
Pertanggungi awabannya

Selanjutnya, diingatkanlah mereka bahwa Allah
tidak menciptakan manusia dan diberinya keistime
waan-keistimewaan ini secara sia-sia dan kebetulan
belaka, tanpa maksud dan fujuan apa-apa. Sesung-
guhnya masa hidup ini hanyalah untuk menerima
ujian, kemudian akan diberi balasan pada hari
pembalasan.

&s'rza[i;*o{v:'6J6"s
'Kanlmnlah,'Dialah Yang may adilan lwmu bnkem-
bang biak di mulw bumi, dan hnnya lcepadn-Nyalnh
lrnmu kelnk dikumpullwn "'(al-Mulk: 24)

'Ad4-d7ara"' berarti memperbanyak, juga me-
ngandung arti mengemb angbiak{<an. D an, " al- ha"sy r "
adalah mengumpulkan sesudah bertebaran ke ber-
bagai penjuru. Keduanya merupakan gerakan yang
berlawanan dilihat dari sudutpelukisan dan makna-
nya. Yang satu merupakan pemandangan yang
melukiskan perkembangbiakan dan penyebaran
manusia ini di muka bumi, dan yang safu adalah
pemandangan yang melukiskan pengumpulan
kembali mereka setelah dikembangbiakkan dan
disebarkan.

Keduanya disebut dalam satu ayatunhrk meng-
hadapkan kedua pemandangan ini pada perasaan
dan bayangan, menurut metode Al-Qur'an, dan
unfuk mengingatkan manusia yang bertebaran di
muka bumi ini bahwa di sana ada kesudahan yang
merekapasti sampai di sana. Yaitu, berkumpul dan
berhimpun menjadi satu. Di sana terdapat urusan
di balik urusan kehidupan ini, di balik ujian dengan
kematian dan kehidupan ini.

Kemudian diceritakanlah keraguan mereka ter-
hadap pengumpulan ini dan kebimbangan mereka
terhadap ancaman ini.

& *x;KY)'7;t$,a;tjj."
'Dan, merelra berknta, 'I{npanlah d"atangtya ancatnnn

itu jika kamu adalnh lrang-nrang yang bm.ar?"'(aI-
Mulk 25)

Ini adalah pertanyaan orangyangragu-ragu dan

bimbang, dan dapat juga sebagai pertanyaan orang
yang mempermainkan dan melecehkan. Karena
pengetahuan terhadap waktunya dan kapan terjadi.
nya apa yang diancamkan ini tidak akan dapat
mengajukan atau menunda kejadiannya, dan tidak
ada hubungannya dengan hakikatnya. Hari itu ada-

lah hari pembalasap sesudah diuji. Sama saja bagi
mereka, apakah hari berkumpul (kiamat) itu akan
datang besok pagi atau jutaan tahun lagi..., yang
penting diapasti datang, mereka akan dikumpulkan
pada hari itu, dan akan diberi pembalasan terhadap
apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya
dulu.

Oleh karena itu, Allah tidak menunjukkan
kepada seorang pun dari makhluk-Nya kapan waktu
terjadinya. Karena, tidak ada kemaslahatannya bagi
mereka kalau mengetahui, tidak ada hubungannya
dengan sifat hari itu dan hakikatnya, dan tidak ada
pengaruhnya bagi tugas-tugas yang manusia ditun-
tut melakukannya sebagai persiapan unfuk meng-
hadapinya. Bahkan, yang maslahah dan yang bijak-
sana ialah menyembunyikan waktunya kepada
semua makhluk, dan hanya Allah saja yang menge-
tahuinya, tanpa satu pun makhluk yang mengeta-
huinya.

#Ui;61;54i''^";L.l;f;afi
" Katnlwnlnh,'Sesungguhny a ilmu (unnng hnri Kinmnt
itu) hnnya padn sisi Allnh. Suunggulnrya aku lnnyalnh
seorang pemberi peringatan yary menjelasknn. "' (al-
Mulk 26)

Di sini, tampaklah dengan jelasperbedaan antara
Khaliq dengan makhluk, dan murnilah zat Nlah
dan keesaan-Nya dengan tanpa ada yang menye-
rupainya dan bersekuhr dengan-Nya. Juga murnilah
pengetahuan tentang hari Kiamat itu hanya ke-
punyaan Allah. Berhentilah makhluk di tempat
mereka dengan sikap sopan di hadapan posisi ke
fuhananyang agung.

"Katakanlah,'Sesungguhnny a ilmu (tentang hnri
Kiamat itu) hnny a pal,a sisi Allah. Dan sesungguhnya

aku hnnyalnh seorang pembni peringatan yang men-
jelnlnn. "'. . .. Tugasku hanya memberi peringatan,
kepentinganku hanyalah memberi penjelasan. Ada
pun pengetahuan tentang wakhr terjadi hari Kiamat
itu hanya ada pada Pemilik pengetahuan itu saja,

tanpa ada yang bersekutu dengan-Nya.
Ketika mereka bertanya dengan penuh ke-

raguan dan mendapat jawaban yang pasti, maka Al-
Qur'an menimbulkan bayangan dalam hati mereka
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seakan-akan hari Kiamatyang mereka tanyakan itu
sudah datang, dan ancaman yang mereka ragukan
sudah tiba waktunya. Juga seakan-akan mereka
sedang menghadapinya sekarang, dan terjadilah
apa yang terjadi.

,sii\ ib, J b,6{<rji ;rt q'-;i3:ilut
zA - )11 't')/
&(tys.+p

"Ketikn merekn melih.at a<ab (padn h"ari Kiamnt) sudnh

fu knt, mukn orang- orang knfr itu mmj adi muram. Dan,

dlkntakan (upadn mrrekn)'Inikh (azpb) yang dnhulu'

nya lmmu selnlu meminta-mintanya. "'(al-Mulk: 27)

Mereka melihabrya dari dekat, di hadapan mere-

ka, bukan angan-angan lagi dan bukan pendahulu-

an. Maka, muramlah wajah mereka, tampaklah
keputusasaan mereka, dan dihadapkanlah kepada

mereka celaan ini, "Inilah (azab) yang dahulunya

lrnmu s el.alu meminta-mintany a. "
Inilah dia, sudah datang, ada di dekatmu. Dan,

inilah yang kamu anggap tidak akan terjadi itu!
Demikian metode di dalam memaparkan apa

yang akan terjadi secara berulang-ulang di dalam

Al-Qur'an, untuk menghadapi pendustaan atau

keraguan dengan secara spontan membangkitkan
perasaan dengan memberikan suatu gambaran

ketika menghadapi orang yang mendustakan atau

meragukan azab. Caranya dengan membentangkan
pemandangan mengenai azab yattgmereka dusta-

kan atau mereka ragukan itu.
Kemudian, pada waktu yang sama digambarkan-

lah sebuah hakikat bahwa hari Kiamat ini (seluk-

beluknya) ada dalam pengetahuan Allah. Adapun
soalwaktuyang dihitung manusia, maka itu hanya
perhitungan manusia saja. Perhitungan manusia

tentang masih lama atau tidaknya datangnya hari
Kiamat itu adalah relatif, tidak mencerminkan haki-

kat yang sebenarnya sebagaimana hitungan Allah.

Kalau Allah menghendaki, maka mereka akan

memandang jangkawaktunya itu cuma sekejap saja

sebagaimana dalam pengetahuan Allah.
Maka perpindahan lukisan dari dunia ke akhirat

dan dari keragu-raguan dan kebimbangan kepada

realitas yang di hadapan mata dan sangat tiba-tiba,

hal itu mengisyaratkan kepada suatu hakikatyang
ada. Seandainya Allah mengizinkan, niscaya ter-

singkaplah hal itu bagi mereka, pada saat Dia me-

lukiskan hakikat ini kepada mereka dengan lukisan
yang mengguncangkan perasaan mereka'

Kuasa Mutlak Allah
Mereka senantiasa menungg!-nunggu kebinasa-

an Nabi saw. dan golongan yang beriman bersama

beliau, sehingga mereka dapat istirahat dan bebas

berbuat segalanya. Mereka saling berpesan agar

bersabar hingga beliau dijemput ajal. Sehingga,

badai yang menirypa barisan mereka yang diakibat-

kan oleh dakwah itu segera berlalu, sebagaimana

mereka juga sering membual dengan mengira
bahwa Allah akan membinasakan Nabi Muhammad

saw dan orang{rang yang bersama beliau karena

mereka anggap sesat dan berbuat dusta atas nama

Allah.
Maka di sini, di hadapan pemandangan yang be

rupa mahsyar dan pembalasan ini, diingatkanlah
kepada mereka bahwa khayalan mereka itu tidak
akan dapat melindungi mereka dari siksaan akibat
kekafiran dan kesesatan mereka. Oleh karena itu,
yang letrih utama bagi mereka adalah merenung-

kan urusan mereka sebelum datangnya ancaman
yang ditujukan kepada mereka yang kini seakan-

akan sudah datang menimpa mereka itu.

G.;tG'ft'di3{J1'C4i'Lf'"'JS
gJvri&t;Ki

"Katalmnlah, "Ierangknnlah lupadnku iilm Allah me-

m.atiknn aku dnn orang-mangyangbnsamn dmgan aku

atau memberi rahmat kepada knmi, (malw lmmi aknn

masuk surga), telapi siapalah yang dapat melindungi

orang-oraig yang kafir dari siksa yang pedih?"'(aI-
Mutk: 28)

Ini adalah pertanyaanyang mendorong mereka
unhrk merenungkan keadaan mereka dan memikir-
kan urusan mereka sendiri. Inilah yang lebih utama

mereka lakukan. Maka, tidak ada manfaatnya bagi
mereka seandainya khayalan mereka terwujud di
manaAllah mewafatkan Nabi saw. dan para peng-

ikutnya, sebagaimana halnya mereka tidak akan

diselamatkan kalau Allah memberi rahmat kepada

nabi.Nya dan para pengikutnya. Sedangkan, Allah
itu Mahakekal, tidak akan meninggal. Dialah yang

mengembangbiakkan mereka di muka bumi dan

kepada-Nya mereka akan dikembalikan.
Akan tetapi, pada kalimat berikutnya Al-Qur'an

tidak mengajukan pertanyaan kepada mereka
dengan mengatakan, "Siapakah yang dapat me-

lindungi kamu dari azabyang pedih?" Dan, tidak
pula menetapkan dalam nash itu bahwa mereka
adalah orangorang yang kafir. Tbtapi, diisyaratkan-
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lah kepada mereka azabyang sedang menantikan
orang-orang kafir. "Siapakah yang dapat melindungi
lrang-lrang kafr dari siksa yang pedih?"

Ini adalah metode dalnvah yang bijaksana. Pada

satu sisi ditakut-takutinya mereka, dan pada sisi lain
diberinya mereka kesempatan untuk memperbaiki
pandangan dan sikap mereka. Seandainya dinyata-
kan secara langsung kepada mereka bahwa mereka
kafir dan tidak ada tempat lari bagi merekadaiazab
yang pedih, maka boleh jadi mereka bersikap masa
bodoh dan bangkitlah kesombongan mereka untuk
semakin nekat berbuat dosa di depan ancaman
langsung ini.

Maka, pada kondisi tertentu metode talrnih'isya'
rat sepintas'itu lebih mengena pada jiwa daripada
metode tas hr ih'transparan'.

Kemudian ditingkatkanlah persoalannya dari
menyamakan antara kedua hal ini, dengan mene
tapkan bagaimana sikap kaum mukminin terhadap
Tuhannya, kepercayaannya kepada-Nya, dan tawa-

kalnya kepada-Nya, yang disertai dengan isyarat
terhadap ketenangan hati mereka karena keiman-
annya, dan kepercayaan rnereka terhadap petunjuk
Tuhannya, sementara orang-orang kafir berada di
dalam kesesatan yang nyata.

ycli;'oAiigfi4i'-*Ft;i;+,js
+"2+y

"Katalanlah, 'Dial"ah Allnh Yang Mahn Penyayang,

kami berim.an kepadn-Nya dan kepada-Nyalah knmi
bntnwalal. Kelnk knmu almn mengetahui siapalnh dia
y ang b nada dalnm lusesatan y ang ny ata. "' (al-Mulk:
2s)

Disebutkannya sifat 'Ar-Rnhmnn"di sini meng-
isyaratkan kepada rahmat-Nya yang dalam dan
besar kepada Rasul-Nya dan orangorang yang ber-
iman kepada-Nya. Ini berarti bahwa Dia tidak akan
membinasakan mereka sebagaimana khayalan dan

anggapan orang-orang kafir itu.
Nabi saw. diarahkan untuk menampakkan jalinan

yang menghubungkan mereka denganTuhan me-

reka Yang Maha Pemurah, yaitu jalinan iman "Kami
beriman kepada-Nya" dan jalinan tawakal "Dan
kep ada- Ny alnh kami b ertaw akal"... Hanya kepada-
Nya saja.... Kalimat ini juga menunjukkan betapa
dekatnya hubungan mereka dengan Tuhan Yang
Maha Pemurah.

Allatrlah yang memberikan karunia kepada Rasul-

Nya dan kepada orangorang mukmin. I-alu, meng-

izinkan beliau untuk menyatakan kedekatan ini, dan
mengarahkannya untuk menyampaikan pernyata-
an ini, seakan-akan Dia berfirman kepada beliau,
'Jangan takut terhadap apa yang dikatakan orang-
orang kafir ifu , karena engkau dan orang-orang yang
bersamamu itu berhubungan dengan-Ku dan ber-
nisbat kepada-Ku. Eggkau telah mendap atizn dari-
Ku untuk menyatakan kehormatan dan kedudukan
ini. Maka, katakanlah kepada mereka....!" Dan, ini
adalah kasih sayang dan penghormatan dariAllah....

Setelah itu dikemukakanlah ancaman yang ber-
Iipat-lipal "Ifulnk knmu akan mengetnhui siapa diayang
bnada dalam lcesesatan yang nyata."

Ini adalah suatu metode untuk mengguncang
orang yang bandel melakukan pengingkaran, dan
menyeru mereka untuk menarik kembali sikap
mereka itu agar tidak bersikap begitu lagi karena
khawatir akan termasuk dalam kesesatan. Kesesatan
yang akibatnya mereka akan menghadapi azabyutg
pedih sebagaimana disebutkan dalam ayat se-

belumnya, "Siapakah yang dapat melindungi lrang-
orang kafr dari siksa yang pedih?"

Pada waktu yang sama mereka tidak langsung
dituding sebagai orang-orang yang sesat, supaya
tidak bangkit kesombongan mereka untuk berbuat
dosa lagi.

Demikianlah metode dalnvahyang sesuai dengan
kondisi jiwa yang bersanckutan.

Pentingnya Air bagi Kehidupan
Al*rirnya, datanglah kesan terakhir dalam surah

ini yang mengisyaratkan azab dunia kepada mereka
sebelum azab aldtkat Yaitu, dengan dihalangi me-
reka dari mendapatkan sebab utama kehidupan
yang berupa air.

gi1#hfis-*g;g';u'Ai;F-/rS
"Kataknnlnh, 'Tlrangknnlnh lepadaku jikn sumber air
kamu menjadi kering makn siapaknhyang aknn men-

dntanglanairyangmmgalirbagimu?"'(al-Mulk:30)

'Al-maaul ghartr", kata ghaair artinya hilang
lenyap di dalam bumi, dan mereka tidak mampu
memperolehnya lagi. Dan, "mniin" arttnya bersum-
ber, melimpah, memancar. Ini adalah sentuhan
yang dekat sekali dengan kehidupan mereka, jika
mereka masih menganggap jauh kemungkinan
terjadinya hari Kiamat itu dan meragukannya....

Segala kekuasaan itu ada di tangan Allah, sedang
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Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Maka, bagai

mana jadinya kalau Dia menghendaki untuk me-

nyetop mereka dari mendapatkan sumberkehidup
an yang dekat (yang berupa air) ini? Kemudian
mereka dibiarkan merenungkan apa yang bakal
terjadi seandainyaAllah mengizinkan terjadinya apa

yang diancamkan ini!

Khatimah
Demikianlah surah ini berakhir. Selesailah pe

maparan kesan-kesan dan senfuhan-sentuhan, per-
jalanan dan pengembaraan ini, dalam berbagai
ufuk, lorong, dan wilayah-wilayah yang sangat jauh

ujung-ujungnya. Setiap ayat dengan mendekatkan
safu sama lain, memberikan nuansa khusus. Atau,
ia membawa pembaca ke alam misteri yang gaib,

atau sesuatu yang dinantikan kedatangannya yang

tidak berpaling kepadanya pandangan dan hati.
Surah ini adalah surah yang besar, surah yang

lebih besar daripada bodinya, bingkainya, dan jumlah

ayatnya. Seakan-akan ia adalah anak-anak panah
yang menuju ke sasaran yang jauh, yang masing-
masing anak panahnya hampir-hampir berdiri sen-

diri di dalam menguak alam yang baru.
Dengan berpijak pada kaidah-kaidah tashawwur

Islami, ia membangun sisi-sisi fundamental yang

sangat penting. Ia menetapkan di dalam hati hakikat
kekuasaan yang muflak, hakikat pemeliharaan yang

mutlak, dan hakikat ujian yang berupa kematian
dan kehidupan sebagai pengantar untuk meng-
hadapi hari berkumpulnya semua manusia di padang

mahsyar dan untqk mendapatkan pembalasan. Juga
hakikat kesempurnaan dan keindahan pada ciptaan

Allah, hakikat pengetahuan yang mutlak terhadap
terhadap semua rahasia dan bisikan-bisikan, hakikat
sumber rezel<r, hakikat pemeliharaan Allah ter-
hadap semua makhluk, dan kehadiran-Nya menyer-
tai semua makhluk.... Juga sejumlah hakikatyang
menjadi dasar berpijaknya tashawwur seorang
muslim terhadapTuhanny4 dan tashawwurnya ter-

hadap alam semestabeserta hubungannya dengan
Pencipta alam semesta ini.

Tashawwur inilah yang menjadi sumber manhaj
kehidupan orang mukmin secara keseluruhan,
dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan
dirinya, dengan sesama manusia, dengan makhluk
hidup lainnya, dan dengan semua makhluk baik
makhluk hidup maupun benda-benda lain. Tashaw-
wur ini pulalah yang membentuk perasaannya,

nuraninya, kepribadiannya, tata nilainya, tata nor-
manya, dan sikapnya dalam menghadapi ke-
hidupan....1
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fiANAfl AT-OAIAM '
nilurilnflail f,l meflalt

JUMAfi AW:52
sr$l*hrlli:t$iii'i,ljr.iF:, rllla.E*N#l

8i*w^+""it'iti,y&'";$134fKi{-:rt
l&s,{rg"KY&'w;{tu:t;t$*:irs
y$f i'J#sj6u*Kttfi i,Si*F-#
,*i ;A &',;l.il6J lYW;tWr*
#u*i j'6tt8c64r$"it"l#V;at

#t;gs.rt#3iJt(,e$igc;f i:(iii.
t$"p,j.aiJi","iij,#iit"{*ip+
l -2.. t'l .2,<z ).-t- q,,@-t .'-, i> -i,I r +:+ft- J; a-tt&
.fi 6Au{,&g"rttfl,t\$t,:r-S
i*'693'K.;6+{{FCfS:'}a';;i;
$&?]36a4*?r,*({Kt;ej8+
tr:;*r,$?;r';,;6f ,,!.gr.j;K,r;J
,p;yaflV'{'"itt<"Lig'#61r;3
&:6'iifstf {i,r,&?,HtXf"}}{iflir#a
"Nun, demi kalam dan apa yang mereka hrlis,
(1) berkat nikmat Tbhanmu kamu (Muhammad)
sekali-kali bukan orang gila- (2) Sesungguhnya
bagi kamu benar-benar pahala yangbesar ya.ng

tidak putus-putusnya- (3) Sesungguhnya kamu
benar-benar berbudi pekerti yang agung. (4)

Makq kelak kamu akan melihat dan mereka
(orang-orang kafir) pun akan meliha! (5) siapa
di antara kamu y"ttg gila. (6) Sesungguhnya

1;si47Si$t' "t,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

#yi**):4;\Y#3'$a.6i*f\i3
g#,Y&Lrr'#eF*El;ft'v
'j'4.'",'Lgifr!\#,&e'H;H3l

$*#i'r#U&r*,t-a;;itAp
Kgi's;&<U4bi'iW&A:^SN
{*f,g&#.#15$ ry+it
i^i l,:(i't 6t t ;: 6tis'i, #3 i'ir:ij )\i f, tK;\ & ;) qt * F S ;:
&1t*r6#O:*1646irfrr; o16,,t461fy\"eJL;ytilg

lA rj{E sl vj;K;#j{,vy# rffity,r' ; r
!4ii3iiL6.i(;$'";{5.1i&:*at34
ir #'q#\j16r # &K;-# &'r;:F fi
/Nfrs€f t'ffi.;,\fr L;6&q;*'{"fr;gi':x
(i;&t $ ;;Sb *'&L,St;K4;;t tqlti{ i
Si1ir1j jt.&'",)'t#s&i'jaui$ecJ5

;+ug<*Kvii;;ipe"$6&1;$f iK
F S'&Kq6i.j.\j6 &'";,\ 6 tF"#
tft tj:lri\J\fK#'o*jc;Jf,84fu65.;ft:
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TLrha.nmuo Dialah Yang Paling Mengetahui siapa
yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang
Paling Mengetahui orang-orang yang men-
.lapatpehrnjuk (7) Maka"janganlah kamu ikuti
orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat
Allah). (8) I\dakq mereka menginginkan supaya
kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap
lunak (pula kepadamu). (9)Janganlah kamu
ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi
hina, (10) yang banyak mencelq yang kian ke
mari menghambur fibrah, (11) yang sangat eng-
gan berbuat bai\ yang melampaui batas lagi
banyak dosa, (12) yang kaku kasar, selain dari
itu, yang terkenal kejahatannya, (13) karena
dia mempunyai (banyak) harta dan anak. (14)

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami,
ia berkatan'(Ini adalah) dongeng-dongengan
orang-orang dahulu kata-' (15) Kelak akan Kami
beri tanda dia di belalai(nya). (16) Sesungguh-
nya Kami telah menguji mereka (musyrikin
Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pe-
milik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah
bahwa mereka sungguhsungguh akan memetik
(hasil)nya di pagr hari, (17) dan mereka tidak
menyisihkan (hak fakir miskin). (18) Lafu kebun
ihr diliputi malapetaka (yang datang) dari Tifian-
mu ketika mereka sedang tidur, (19) maka jadi-
lah kebun itu hitam seperti malam yang gelap

Solit", (20) hfu mereka panggil-memanggil di
pagi hari. (21) 'Pergilah di waktu pagr (ini) ke
kebunmu jika kamu hendak memetik buah-
nya) (22) Ivlaka pergilah mereka saling berbisik-
bisikan, (23) 'Pada hari ini janganlah ada se-

orang miskin pun masuk ke dalam kebunmu.'
(24) Dan, berangkatlah mereka di pagi hari
dengan niat menghalangi (orang-orang miskin)
padahal mereka mampu (menolongnya). (25)

Tbtkala mereka melihat kebun ihr, mereka ber-
katar'Sesungguhnya kita benar-benar orang-
orang yang sesat (ialatt), (26) bahkan kita di-
halangi (dari memperoleh hasilnya).' (27)Ber-
katalah seorang yang paling baik pikirannya
di antara mereka, 'Bukankah aku telah me-
ngatakan kepadamu, hendaklah kamu bertas-
bih (kepada fUnanmd f (28) Mereka mengucap-
kanr'Mahasuci Thhan kami, sesungguhnya
kami adatah orang-oriang yang zalim.' (29) Lalu
sebagian mereka menghadapi sebagian yang
lain seraya cela-mencela. (30) Mereka berkata"
'Aduhai celakalah }dta. Sesungguhnya kita ini
adafah orang-orang yang melampaui batas. (31)

Mudah-mudahan Ttrhan kita memberikan ganti
kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik
daripada itu" Sesungguhnya kita mengharapkan
ampunan dari Thhan kita.' (32) Seperti itulah
azab (dunia). Sesungguhny a aaab akhirat lebih
besarjika mereka mengetahui. (33) Sesungguh-
nya bagr orang-orang yang bertakwa (disedia-
kan) surga-surga yang penuh kenikmatan di
sisi Thhannya. (3a) Maka, apakah patut Kami
menjadikan orang-oranglslam ihr sama dengan
orang-orang yang berdosa (kafir)? (35) Mengapa
kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu
mengambil kepuhrsan? (36) Atatr, adakah kamu
mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan
Altah) yang kamu membacanya (37) bahwa di
dalamnya kamu benar-benar boleh memilih
apa yang kamu sukai unfirkmu? (38) Atau, apa-
kah kamu memperoleh janjijanji yang diper-
kuat dengan sumpah dari Kami yang tetap
berlaku sampai Kiamat sesungguhnya kamu
benar-benar dapat mengambil keputusan
(sekehendakmu)? (39) Tanyakanlah kepada
merekan'Siapakah di antara mereka ya.ngber-
tanggung jawab terhadap keputusan yang
diambil ituP (40) Atau, apakah mereka mem-
punyai sekutu-sekutu? Maka, hendaklah
mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika
mereka adalatr orang-orang ya^ng benar. (41)

Pada hari betis disingkapkan dan mereka di-
pangsl untuk bersujud, maka mereka tidak
kuasa, (42) dafam keadaa.n pandangan mereka
hrnduk ke bawalr" lagi mereka diliputi kehinaan
Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru
untuk bersujud, sedang mereka dnlam keadaan
sejahtera. (43) I\daka" serahkanlah (ya Muham-
mad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang
mendustakan perkataan ini (AI-Qur'a^n). Nanti
Kalni akan menarik mereka dengan berangsur-
angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang
tidak mereka ketahui; (44) dan Aku memberi
tangguh kepada mereka. Sesungguhnya
rencana-Ku amat teguh. (45) Ataukah, kamu
meminta upah kepada merekan lalu mereka
diberati dengan utang? (46) Ataukah, ada pada
mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka
menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
(47) Mak4 bersabarlah kamu (hai Muhammad)
terhadap ketetapan Thhanmr4 dan janganlah
kamu seperti orang (Yunus) yangberada dalam
perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam
keadaan marah (kepada kaumnya). (as) Kalau
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sekiranya ia ddak segera mendapatnikrnat dari
Thhannya, benar-benar ia dicampakkan ke
tanah tandus dalam keadaan tercela. (a9) Lalu
Thhannya memilihnya dan menjadikannya ter-
masuk or:rng-or:rng yang saleh. (50) Sesungguh-
nya orang-orang kalir itu benar-benar hampir
menggelincirkan kamu dengan pandangan
mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur-a"n
dan mereka berkatar'Sesungguhnya ia (Mu-
hammad) benar-benar orang yang gila-' (51)

Dan, Al-Qpr-an ihr tidak lain hanyalah per-
ingatan bagi seluruh umal'(52)

Pengantar
Rasanya tidak mungkin menenfukan tanggal

turunnya surah ini, baik bagian permulaannya saja

maupun keseluruhannya Sebagaimana tidak mung-
kinnya dipastikan bahwa bagian permulaan lebih
dahulu diturunkan, kemudian disusul bagian-bagian
berikutnya. Juga tidak mungkin dapat ditarjihkan
kemungkinan-kemungkinan ini. IGrena bagian per-

mulaan dan bagian akhir surah membicarakan hal
yang sama, yaitu terus-menerusnya orang-orang
kafir mengata-ngatai Nabi Muhammad saw. dan
mengatakannya gila.

Riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa surah
ini merupakan surah yang turunnya menempati
urutan kedua sesudah surah al-Alaq memang
banyakjumlahnya, dan di antarayang disepakati di
dalam urutan mushhaf yang berbeda-beda bahwa
ia adalah surah kedua. Akan tetapi, konteks surah,
temany4 dan metode penyampaiannya menjadikan
kami menguatkan pendapat lain. Sehingga, hampir
jelas bahwa ia turun setelah masa senggangnya
dakwah umum, yang datang setelah sekitar tiga
belas tahun dakwah fardryah 'secara individual',
yang pada waktu itu kaum Quraisy menolak dan
memerangi dakwah ini. Sehingg4 merekamengata
ngatai Rasulullah dengan perkataan yang buruk itu.
lalu, Al-Qur'an menolak dan menyanggahnya, dan
mengancam orang-orang yang memusuhi dalovah
dengan ancaman yang disebutkan dalam surah ini.

Kemungkinan, permulaan surah ini turun lebih
awal secara tersendiri sesudah hrrunnya surah al-
Alaq. Adapun kegilaan yang ditiadakan di dalamnya
(ayatZ) , "Berlmt nikmnt Tithnnmu lwmu (Mulnmmad)
seknli-lali bulan orang giln,"itu datang sesuai dengan
apa yanag dikhawatirkan Nabi saw. atas dirinya
pada awal furunnya wahyu semogayang demikian
itu bukan kegilaan yang menimpanya...maka ke
mungkinan ini sangat lemah.

Pasalnya, mengenai kekhawatiran seperti ini
sendiri tidak terdapat riwayatnya yang jelas. Karena
konteks surah menunjukkan bahwa penyanggahan

ini adalah terhadap apa yang disebutkan dalam
firman Allah pada bagian akhir surah ini.

"Sesungguhny a zrang- lrang knfa itu bmnr-bm.ar hnmpir

menggelincirkan *amu dengan pandangan mereka,

tatkala merela mendmgar Al-@i an dan mnelm ber-

knt4'S e sungguhny a ia (Muhnmmnd) b mar - b en ar orang

yang gtln."' (aI-QaIam: 51)

Maka, hal inilahyang dinafikan (ditiadakan) di
dalam pembukaan surah ini, sebagaimana yang
akan segera ditangkap oleh orang yang membaca
seluruh rangkaian surah ini.

Demikian pula dengan riwayat-riwayatyang me
nyebutkan bahwa di dalam surah ini terdapat bebe
rapaayat Madaniyyah daiayat 17 hingga ayat 33.

Yaitu, ayat-ayat yang membicarakan kisah para
pemilik kebun beserta cobaan yang menimpa me
reka. Juga ayat 4?hingga ayat5O yang membicara-
kan kisah Nabi Yunus yang berada di dalam perut
ikan.... Kami menganggap kemungkinan ini sebagai

kemungkinan yang jauh, dan kami berkeyakinan
bahwa surah ini secara keseluruhan adalah Mak-
kiyyah, karena ciri kemakkiyyahan ayat-ayatnya
sangat mendalam. Hal ini sangat relevan karena
kesesuaian tema-temanya dengan kondisi yang
dihadapinya saat surah ini turun.

Menuruthematkami, surah ini bukanlah surah
kedua dalam urutan furunnya. Ia turun sesudah
masa diutusnya Nabi saw. dan diperintahkannya
beliau melakukan dakwah secara umuln, dan se-

sudah turunnya firman Allah.

' Dan, b nilah pningatan lnp ada knab at- lerabatmu
y ang tu de lat. " (asy-Syuu' ara' : 214)

Juga setelah hrunnya sebagianAl-Qur'an yang

memuat kisah-kisah dan informasi-informasi orang-

orang dahulu yang mereka komentari dengan me-

ngatakan,

"... (Ini adakh) dongmg- dorrymgan nrang- orang dnhulu

knk." (abqalam: 15)

Dan, juga setelah kaum Quraisy secara keselu-
ruhan diseru kepada Islam, lantas mereka menolak
seruan ini dengan melontarkan tuduhan-tuduhan
batil dan peperangan yang sengit. Sehingga, di-
perlukan sikap yang tegas terhadap orang-orang
yang mendustakan ayat-ay at Allah sebagaimana
disebutkan dalam surah ini, juga ancaman yang
berat pada bagian permulaan dan bagian akhir



luz XXIX: al-Mulk s.d. al-Murqaladt (378) Tafsir Fi Zhilalil-Qut'an XI

surah ini pula. Pemandangan di bagian akhir surah
ini juga mengesankan hal itu.

"Sesungguhny a orang- zrang kafr itu benar - b erutr hnm-
pir menggelincirkan knmu dengan pandangan mereka,
tatkala mer e ka mend engar Al- @i an dan m ne kn b er -

kata,'Sesunguhnya ia (Muhammad) benar-benar
orang yang gila. "'(al-Qalam: 51)

Nah, ini adalah pemandangan tentang dakwah
umum terhadap kelompok-kelompok besar, sedang
pada permulaan dakwah keadaan tidak demikian.
Karena, dakwah pada permulaan itu hanya ditujukan
kepada individu dengan metode yang sesuai dengan
masing-masing individu pula, dan tidak disampaikan
kepada orang{rang kafir secara keseluruhan. Hal
ini tidak pernah terjadi, sebagaimana disebutkan
dalam riwayat-riwayat yang kuat, melainkan sesudah
tiga tahun sejak dimulainya dalnvah.

Surah ini juga mengisyaratkan bagaimana kaum
musyrikin berusaha menemui Nabi saw. di tengah
jalan dan berlunak-lunak untuk saling merelakan
dalam persoalan yang mereka bertentangan dengan
beliau dalam hal ini, yaitu persoalan akidah.

'Mereka menginginkan supaya ltamu bersikap lunak
lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).'(aI-

Qalam: 9)

Jelaslah bahwa usaha semacam ini tidak mungkin
terjadi kalau dakwah itu dilakukan secara individual
(orang perorang), dan tidak ada urgensinya. Maka,
usaha semacam ini dilakukan setelah dakwah di-
lakukan secara terang-terangan dan kaum murynikin
merasa terancam olehnya.

Demikianlah banyaknya saksi atau bukti yang
menunjukkan bahwa surah ini turun pada masa
belakangan sesudah masa-masa permulaan dalnrah,
yaitu terdapat tenggang waktu sekitar tiga tahun
atau lebih antara permulaan dakwah dengan turun-
nya surah ini. Tidak masuk akal selama tiga tahun
tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun. Sudah tentu
pada masa-masa itu terdapatbanyak surah Al-Qur'an
yang turun, dan ada beberapa bagian dari surah-
surah itu yang turun pada masa tersebut, yang
membicarakan masalah akidah dengan tanpa ada
serangan yang sengit dari orang-orangyang men-
dustakannya seperti yang disebutkan dalam surah
ini sejak bagian permulaan.

Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan
surah ini dan surah al-Muddatstsir sertaal-Muz-
zammil turun pada masa-masa permulaan dakwah,
meskipun bukan yang pertama kali turun sebagai
mana disebutkan dalam mushhaf-mushhaf, dengan

alasan-alasan yang sudah kami sebutkan di sini. Hal
ini juga hampir berlaku bagi surah al -l|4:uzarnrnil
dan al-Muddatstsir.

Tanaman ini (tanaman akidah islamiah) ditabur-
kan di muka bumi untuk pertama kalinya dalam
bentuknyayang tinggi, murni, dan indah. Ia terasa
asing di dalam perasaan jahiliah yang sedang domi-
nan bukan cuma di jazirah Arab saja, tetapi di
seluruh penjuru bumi.

Terdapat peralihan besar antara bentuk yang
palsu, menyimpang, dan buruk dari agama Nabi
Ibrahim yang disimpangkan oleh orang-orang
musyrik Quraisy, dibandingkan dengan bentuknya
yangcemerlang, mulia, lurus, jelas, lapang, lengkap,
dan meliputi yang dibawa kepada mereka oleh Nabi
Muhammad saw. Padahal, prinsipprinsip agama
yang dibawa Nabi Muhammad itu sesuai dengan
agama hanif yang pertama (agama Nabi Ibrahim
a.s.) dan telah mencapai puncak kesempurnaan
yang sesuai dengan keberadaannya sebagai risalah
terakhir di muka bumi untuk berbicara kepada akal
manusia yang sehat hingga at<hk zarnan.

Terdapat peralihan yang besar antara memper-
sekutukan Allah dan bertuhan banyak, serta semua
pandangan dan kepercayaan yang carut-marut yang
menjadi unsur-unsur akidah jahiliah... dengan ben-
tuknya yang cemerlang yang dilukiskan Al-Qur'an
mengenai Zatllahl Yang Maha Esa dengan ke-
agungan dan keluhurannya, dan hubungan kehen-
dak-Nya dengan semua makhluk.

Juga terdapat peralihan besar antara kelas yang
berkuasa di jazkah fuabia, para dukun yang ber-
kuasa dalam bidang keagamaan, kelas-kelas terten-
tu yang dipandang terhormat, perawat Ka'bah,
pelayan mereka dan bangsaArab lainnya... dengan
kesetaraan dan kesamaan di hadapan Allah serta
hubungan langsung antara Dia dan hamba-hamba-
Nya dengan tanpa perantaraan siapa pun sebagai
mana diajarkan oleh Al-Qur'an.

Demikian juga peralihan dari akhlak yang ber-
laku di kalangan jahiliah dengan akhlak yang diajar-
kan Al-Qur'an dan dibawa serta diserukan oleh
Nabi Muhammad saw..

Peralihan ini saja sudah cukup untuk menunjuk-
kan perbenturan antara akidah yang baru (Islam)
dengan kaum Quraisy dengan segenap kepercaya-
an dan moralitasnya. Akan tetapi, ini bukan satu-
satunya, karena di samping itu terdapat ungkapan-
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ungkapan yang boleh jadi lebih besar menurut
ukuran orang Quraisy daripada persoalan akidah
sendiri, karena besarnya.

Di sana terdapat ungkapan-ungkapan di kalangan
masyarakat yang biasa diucapkan oleh sebagian
mereka sebagaimana direkam oleh Al-Qur'anul
Karim,

"...Mengapa Al-Qian ini tidak diturunknn lupadn
sezrang besar dari salah satu dua negeri ini?" (az-
Zukhruf:31)

Kedua negeri itu adalah Mekah danThaif. Karena
Rasulullah di samping kemuliaan nasabnya dan
termasuk dari golongan elit Quraisy, namun beliau
tidak mempunyai kedudukan dan kekuasaan ter-
hadap mereka sebelum diangkat menjadi nabi.
Sedangkan, di sana sudah ada pemuka-pemuka

Quraisy dan Tsaqif serta lainlainnya dalam suatu
lingkungan yang menjadikan kedudukan dan ke-
kuasaan suku benar-benar diperhitungkan. Karena
itu, tidak mudah bagi pemuka-pemuka itu untuk
mengikuti Nabi Muhammad saw..

Di sana juga terdapat semboyan-semboyan keke
luargaan yang menjadikan seseorang seperti Abu
Jahal (Amr bin Hisyam) enggan menerima kebenar-
an yang sedang menghadapinya dengan kekuatan
risalah Islamiah, karena nabinya dari bani Abdi
Manaf.... Begitulah, sebagaimana disebutkan kisah
bahwa Abu Jahal bersama al-Akhnas bin Syuraiq
danAbu SuIyan bin Harb keluarselamatigamalam
berturut-turut untuk mendengarkan Al-Qur'an
dengan sembunyi-sembunyi. Pada setiap malam
mereka saling berjanji tidak akan kembali ke sana
lagi karena khawatir diketahui orang lain, sehingga
terjadilah sesuatu di dalam jiwa mereka.

Ketika al-Akhnas bin Syuraiq bertanya kepada
Abu Jahal mengenai pendapatnya tentang apa yang
didengarnya dari Muhammad, makajawabnya, "Apa
yang saya dengar? Kita telah berseteru dengan bani
Abdi Manaf tentang kemuliaan. Mereka memberi
makan kepada orang miskin, maka kita juga mem-
beri makan kepada orang miskin. Mereka mau
menanggung beban, maka kita juga menanggung
beban. Mereka memberi, maka kita juga memberi,
hingga ketika kita sama-sama duduk berluhrt di atas

kendaraan dan kita dengan mereka seperti duakuda
pacuan (sama tingkat kedudukannya) . Akan tetapi,
mereka Oanu Abdi Manaf) mengatakan,'Di antara
kami ada yang menjadi nabi yang mendapat wahyu
dari langit.' Maka, kapankah kita mencapai tingkatan
seperti ini? Demi Allah, kita tidak akan memper-

cayainya selama-lamanya dan tidak akan mem-
benarkannya!"

Masih ada ungkapan-ungkapan lain yang ber-
kenaan dengan jasa, kelas, dan kejiwaan yang
merupakan tumpukan kejahiliahan yang terdapat
dalam syair-syair, ilustrasi-ilustrasi, dan peraturan-
peraturan yangrsemuanya sebagai upaya untuk
membunuh tanaman baru itu dengan segala cara
sebelum akarnya mantap dan menghunjam, sebelum
berkembang ranting-rantingnya dan rimbun daun-
nya. Khususnya setelah berlalu fase dallwah indivi-
dual dan Allah memerintahkan Nabi saw. supaya
menyampaikan dak'wah secara terang-terangan.

Juga setelah rambu-rambu dalnvah menjadi jelas,

sebagaimana Al-Qur' an telah turun dengan meng-
anggap bodoh terhadap akidah syirik beserta segala
segala sesuatu yang ada di belakangnyayang berupa
berhala-berhala sembahan mereka, pandangan-
pandangan yang menyimpang, dan tradisi-tradisi
yang batil.

Meskipun Muhammad saw. seorang nabi, me-
nerima wahyu dari Tuhannya, dan dapat berhubung-
an dengan maKrlukkelas atas (malaika|. .., narnun
beliau tetaplah seorang manusia dengan segenap
perasaannya sebagai manusia biasa. Beliau meng-
hadapi perseteruan yang keras dan peperangan
yang disulut oleh orangorang musyrik, dan dengan
susah payah beliau bersama pengikutnya yang ber-
iman yang sedikit jumlahnya terpaksa menghadapi
kaum musyrikin itu.

Rasulullah dan orang-orang yang beriman ke-
pada beliau sering mendengar apa yang diucapkan
kaum musyrikin ketika mengata-ngatai dan men-
cela kepribadian beliau yang mulia.

".. Dan merela berluta,'Suungguhnya ia (fuIuhnmmad)

benar-benar zrang yang giln."'(al-Qtilam: 51)

Perkataan seperti ini hanya salah satu saja dari
sekian banyak omelan dan cacian mereka sebagai
manayang diceritakanAl-Qur'an dalam surah-surah
lain. Ini salah satu cacian yang ditujukan kepada pri-
badi beliau saw. dan orang-orang yang beriman
kepada beliau. Juga gangguan-gangguan lain yang
ditimpakan kepada kebanyakan mereka oleh ke-
luarga-keluarga dekat mereka sendiri.

Caci maki (apalagi yang dicaci maki itu keadaan-
nya lemah dan jumlahnya sedikit) sangat menya-
kitkan jiwa manusia, meski jiwa Rasul sekalipun.

Karena itu, kita lihat dalam surah-surah Makkiy-
yah bahwa Allah seakan-akan mengasuh Rasul-Nya
dan orangorang yang beriman bersama beliau, me
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ngasihi dan menghiburnya, serta menyanjungnya
dan menyanjung kaum mukminin. Ditonjolkan-Nya
unsur akhlakyang tercermin dalam dakrvah ini dan
nabinya yang mulia. Disanggah-Nya apa yang diucap
kan oleh orang{rang yang mengata-ngatai beliau.
Ditenangkan-Nya hati orang{rang yang lemah ini
bahwa Dia akan selalu melindungi mereka dari
serangan musuh-musuh mereka. Dibebaskan-Nya
mereka dari memikirkan urusan musuh yang kuat
dan kaya itu!

Hal ini dapatkita jumpai dalam surah al-Qalam
ini seperti firman Allah tentang Nabi saw.,

"Nun, dnni knlam dan apa yang merela tulis. Berknt
nihnnt Tithnnmu, lamu (Muhnmm"ad) seknli-luli buknn
orang giln. Sesungguhnya bagi knmu pahala yang besar

yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya lmmu bmar-
benar bubudi pelurti yang agung." (al-Qalam: 1-4)

Dan, firman-Nya mengenai orang-orang yang
beriman,

"Sesungguhny a bagi orang- zrang y ang b ertakw a (di -

sediakan) surga-surga yang penuh lunik:rnatan di sisi

Tilhnnny a. Malrn, ap aknh paiut Kami mmj adilwn urang-

oranglslnm itu sama dnngan orang-orangyang berdosa

(orang kofir)Z Mengapa kamu (berbuat demikian),
bagaimanakah kamu mengambil keputusan?" (aI-

Qalam:34-36)
Firman-Nya mengenai salah seorang musuh

Nabiyang menonjol.

'langanlnh kamu ikuti setiap orang yang baryak
bersump ah kgi hina. Yang bany ak mencela, y ang kian
lee mari menghnmburft*h. Yang sangat enggan ber-

buat baik, yang melampaui batas lngi banyak dosa.

Yang kaku knsar, selnin d.ari itu, yang terkznal kzjalut
annya, karena dia mempunyai (banyak) harta dan
anak. Apabll"a dibacalan kepad"anya ayat-ayat Kami,
ia berknta,'(Ini adalah) dongeng-dongengan zrang-
orarry dnhulu l(nla.' Kel"ak akan Kami bsri tanda dia
di belnlni (ny a). " (aI- Qalam: 10-16)

Kemudian firman-Nya mengenai serangan orang-
orang yang mendustakan secara umum.

"Malw, s erahlrnnlah (y a Muhammad) lup ada- Ku (uns -

an) orang- orang yang mendustakan perkataan ini (Al-

@tf an). Nanti Kami akan mmnrik msrelfl dengan ber -

angsur-angsur (lrz arah lebinasann) dnri arah yang tidak
mereka ketahui, dan Aku memberi tangguh kepada
mnekn. Sesungguhnya rencann-Ku amat teguh." (aI-

Qalam: 44-45)

Ini, belum lagiazab akhiratyang menghinakan

orang-orang yang sombong,

"Pada hari betis disingkapkan d"an merekn dipanggtl
untuk bersujud, maka merekn tidak kuasa, (dalnm ke-

adnan) pand"angan merekn tunduk k bauah, Lagi muekn
diliputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu (di
dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam
keadaan sej ahtera." fal- Qalam : a2- aJ)

Dijadikan bagi mereka para pemilik kebun Q<ebun
dunia) sebagai contoh bagaimana akibat ke-
sombongan mereka, yanghal ini sebagai anczunan
bagi pembesar-pembesar Quraisy yang terpedaya
oleh harta dan anak-anak mereka, bagi mereka
yang kaya dan banyakanak, yang sukamelakukan
makar terhadap dalnvah islamiah, bagi mereka
yang tidak mempunyai harta dan anak-anak.

Pada bagian akhir surah Allah berpesan kepada
Nabi saw supaya bersabar dengan kesabaran yang
bagus,

'Maka, b ers ab arl.ah Jtamu ftni Muhammad) terhndap

ketetnpan Tuhnnmu, dnn j anganl"ah ktmu sepnti orang
(Yunus) yang beradn dalnm (perut) iknn...."(al-Qalam:
48)

Dari celahcelah pencurahan kasih sayang, san-
jungan, dan pemantapan ini, juga di samping ancam-
an keras kepada orang-orang yang mendustakan,
Allah sendiri melindungi beliau dari serangan
mereka yang keras.... Dari celahcelah semua ini,
tampaklah ciriciri periode itu. Periode kelemahan
dan minoritas, masa-masayang penuh kepayahan
dan kemelaratan,'masa-masa usaha yang keras
unfuk menanamkan tanaman yang mulia di tanah
yang keras.

Dari celahcelah uslub, pengungkapan, dan tema-
tema surah ini kita juga melihat ciri-ciri lingkungan
yang dihadapi dakwah islamwaktu itu. Yaitu, ling-
kungan masyarakatyang masih bersahaja dan ter-
belakang dalam pola pikir, perasaan, kepentingan-
kepentingan, dan persoalan-persoalan yang di-
hadapinya.

Kita lihat kebershajaan ini pada cara mereka
memerangi dakwah dengan mengatakan tentang
Nabi saw., "...Sesungguhnya dia benar-benar orang
yang gil.a."

Ini adalah tuduhan yang sama sekali tidak ber-
dasar dan dengan caci maki yang kasar yang di-
ucapkan tanpa pendahuluan dan tanpa bukti.bukti
yang jelas, sebagaimanayang biasa dikatakan oleh
orang{rang kampungan yang masih bersahaja.

Kita lihat bagaimana cara Allah menyanggah ke
bohongan mereka dengan jawaban yang sesuai
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dengan keadaan mereka,

"B nkat nikmnt Tuh.anmu, knmu (Muhnmmad) s ekali-

kali bukan urang gila. Saungguhnya bagi knmu benar-

benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.

Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang
agung. Maka, lulak kamu aknn melihat dan mneka
(orang-orang kafr) pun akan melih.at, siapa di antara
lamu yang gil"a. "(al-Qalam: 2-6)

Demikian juga dalam ancaman terbuka yang

keras, firman-Nya,

'Malw, serahJunlnh (ya Muhnmmad) lupadn-Ku (urus-

an) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (AI-

Qui an). Nanti Knmi aknn mmarik mrrelca dmgan bu'
oirgtur-ongtur (lu arah lubinasaan) dnri arahyang tidak
mereka ketahui, dan Aku memberi tangguh kepada

merekn. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh." (aI-

Qglam: 44-45)

Kita lihat juga di dalam menjawab caci maki ini
kepada salah seorang dari mereka, firman-Nya,

'D an j anganlnh kamu ikuti s etiap orang y ang b any ak
bersumpah lagi hina. Yang banyak mencela, yang kian
ke mari menghambur ftnah. Yang sangat enggan bn-
buat baik, yng melampaui batas lagi banyak dosa.

Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal lu'
j ahatannya." (al-Qalam: 10- 13)

Kita lihat kebersahajaan itu pada kisah-kisah
para pemilik kebun yang dijadikan Allah percontoh-

an bagi mereka. Yaitu, kisah kaum yang masih ber-
sahaja pemikirannya dan pandangannya, kesom-
bongannya, perbuatannya, dan perkataannya.

"Maka, pergilnh muekn saling bnbisik-bisikan, 'Pada

hari ini janganlah adn seorang miskin pun masuk ke

dalnm kebunmu."' (al-Qalam. 23-24)

Akhirnya, kita lihat kebersahajaan mereka dari
celahcelah bantahan yang ditujukan kepada mereka,

'Atau, adaknh kamu mempunyai sebuah kinb (yang

diturunknn Allnh) yang lnrnu membacanya bahwa di
d"alnmnya knmu bennr-bmar boleh memilih apa yang
lrnmu sukni untukmu ? Atau, ap akah kamu manp noleh

janjijanji yang diperkuat dengan sumpah dnri Kami,

yang tetap berLaku sampai hnri Kiam"at; sesungguhnya

knmu benar-butar dapat mengambil keputusan (seke'

hen"dakmu) ? Tanyaknnl"ah kepada merelca,'Siapakah

di antara mereka yang bertanggung jauab terhadap

ke p u tu s an y ang di amb il i tu ? "' (al- Qalam : 3 7-40)

Inilah beberapa ciri yang tampak dengan jelas

dari celahcelah pengungkapan (redaksi) Al-Qur'an,

dan sangatberguna di dalam mempelajari sejarah,

kejadian-kejadiannya, dan langkah-langkah dahvah
padanya. Juga sejauh mana sesudah itu Al-Qur'an
mengangkat lingkungan ini dan jamaah itu pada

masa-masa terakhir Rasulullah. Dan, sejauh mana
pula Al-Qur'an telah memindahkan mereka dari
kesederhanaan dan kebersahajaan mereka dalam
berpikir, berpandangan, perasaan, dan kepenting-
annya, sebagaimanatampak jelas di dalam metode
penyampaian ayat-ayatnya sesudah itu mengenai
hakikat-hakikat, perasaan, pandangan, dan kepen-

tingan-kepentingan mereka sesudah dua puluh

tahun, tidak lebih.
Peralihan yang besar dan menyeluruh ini tidak

ditemukan serta tidak ada bandingannya di dalam
kehidupan bangsa-bangsa... yang dialami oleh jama-

ah ini dalam waktu yang singkat ini. Dengan ini
pula, mereka diserahi memimpin manusia hingga
berhasil meningkatkan pola pikir dan pola pandang

mereka beserta moralitasnya ke tingkatan yang
sangat tinggi yang tidak pernah dicapai oleh kepe-

mimpinan mana pun dalam sejarah manusia, dari
segi karakter akidahnya dan pengaruh-pengaruh
riilnya dalam kehidupan manusia di muka bumi.

Juga dari segi keluasan dan kekomplitannya yang

menyah.rkan seluruh kemanusiaan dalam ketoleran-

an dan kelemahlembutan di bawah kepakan sayap
sayapnya. Serta, di dalam memenuhi setiap kebutuh-
an spiritualnya, kebutuhan pikirannya, kebutuhan
sosialnya, dan kebutuhan-kebutuhan peraturannya

dalam semua lafangan.
Sungguh ini merupakan mukjizat (keluarbiasa-

an) yang tampak jelas dalam peralihan dari ke-
bersahajaan yang tampak ciri-cirinya dari celah-
celah surah seperti ini hingga ke kedalaman dan
kekomplitannya. Ini adalah peralihan yang lebih
luas danlebih besar daripadaperalihan dari minori-
tas menjadi mayoritas, dan dari lemah meniadi kuat,
karena membangun jiwa dan pikiran itu lebih sulit
daripada menambah jumlah dan barisan.

Jawaban dan Pengarahan

*yfu*;4'Jve1'$tt;3*rv-t
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"Nun, demi knlam dan apayangmereka tulis. Berknt
nikmat Tuhanmu, kamu (Muhammad) sekali-kali
bukan oranggil"a. Saungguhnya bagi kamu bmar-benar
pahnln yang besar yang tidak putus-putusnya. Sesung-

guhnla knmu berutr-benar berbudi pefurti yang zgung.
Makn, lrcl"ak kamu aknn melihat dan mnekn (orang-

orang knfir) pun aknn melihat, siapa di antara knmu
y ang gtk. S aunggu hny a Tuhnnmu, D ialnh Yang Paling
Mengetahui sinpa yang saat d"ari jal"an-Nya, dnn Dinlnh
Yang Paling Mengetahui lrang-lrang |ang mendapat
petunjuk. Malm, janganl^ah lwmu ikuti orang-zrangyang

mendustaknn (ayat-ayat Allnh). Makn, merekn meng-

inginknn supaya knmu bnsiknp lunak lalu mnekn ber-

sikap lunak (puk lcepadamu).Janganlah knmu ikuti
setiap orangyang banyak bersumpah lagi hina. Yang

banyak mencela, yang kian kz mnri mengh.ambur fnnh.
Yang mngat mggan berbuat bail yangmel"ampaui batas

lngi banyakdnsa.Yanglaku lasar, se[nin dari itu,yang
tu lrznnl lcri ahntanny a, knrmn din mmtpuny ai (b any ak)
h"arta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-
ayat lami, ia bnknn,' (Ini adnlnh) dnngeng-dongmgan

orang-orang dnhulu knln.' Iful"ak aknn Kami bni tan"da

dia di belnl"ai (nya)." (aI-QaIam: 1-16)

Allah bersumpah dengan hwuf Nun, lml"am (pena,

alnt tulis), dnn tulisan Sangat jelas hubungan antara
huruf (Nzz) sebagai salah satu hurufabjad dengan
pena (alattulis), dan tulisan.... Bersumpah dengan-
nya berarti mengagungkan nilainya, dan memberi-
kan arahan kepadanya, di tengah-tengah umat yang
belum terarah untuk belajar melalui jalan ini. Dan,
tulis baca di kalangan umat ini masih terbelakang
dan jarang yang mengetahui, padahal karena peran-

annya yang penting, maka diperlukan pengem-
bangannya sedemikian rupa di antara mereka,
supaya akidah dan manhaj-manhaj kehidupan yang
berfumpu atasnya dapat disebarluaskan ke seluruh
penjuru dunia. Selanjutnya, mereka akan difugasi
memimpin dunia dengan kepemimpinan yang lurus.
Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa tulis

bacamerupakan unsurasasi di dalam pengemban-
an fugas yang sangat besar ini.

Di antara yang menguatkan asumsi ini adalah
dimulainya wahyu dengan firman Allah,
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang
Menciptaknn. Dia telnh menciptaknn manusia dari se -

gumpal dnrah. Bacalfrh, dan Tilhanmulah Yang Paling
Pemurah. Yang mengaj ar (mnnusia) dtngan perantnra-
an knlam. Dia mmgajarkan lepada mnnusia apa yang
tidak diketahuiny a. " (aI- Alaq: I -5)

Firman ini ditujukan kepada Nabi yang buta
huruf, yang ditakdirkan Allah buta huruf karena
suatu hikmah tertentu. Akan tetapi, permulaan
wahyu yang diturunkan kepadabeliau ini menyeru-
kan membaca dan belajar dengan pena. Kemudian
halini disini diperkuatlagi dengan sumpah dengan
huruf Nun, pena, dan apa yang mereka tulis.Ini
merupakan lingkaran dari manhaj Ilahi untuk men-
didik umat ini dan mempersiapkannya untuk me-
nunaikan peranan yang besar yang telah ditakdir-
kan buat mereka di dalam ilmu-Nya yang ter-
sembunyi.

Allah bersumpah dengan huruf Nun, pena, dan
apa yang merekn tulis, unltkmenunjukkan nilai tulis
baca ini dan untuk mengagungkannya sebagai-
mana sudah kami kemukakan. Juga untuk me-
niadakan dari Rasul-Nya saw. kebohongan yang
dituduhkan kaum musyrikin, dan untuk menjauh-
kan beliau dariyang demikian itu, sedang nikmat-
nikmat-Nya selalu dicurahkan kepada Rasul-Nya.

"Bsrknt nilnnnt Tultanmu, knmu (Muh.ammad) seknli-
knli buknn orang gil"a."(al-Qalam: 2)

Dalam ayatyang pendek ini, Allah menetapkan
dan meniadakan sesuatu. Menetapkan nikmat-Nya
atas Nabi.Nya, yang diungkapkan dengan kalimat
yang mengesaankan adanya kedekatan dan ke-
cintaan, ketika Dia menisbatkan beliau kepada diri-
Nya dengan kata-kata RnbbikaTuhanmu. Dan, di-
tiadakan-Nya sifat yang diada-adakan oleh orang-
orang musyrik, yang tidak sinkron dengan nikmat-
Nya kepada hamba-Nya yang dinisbatkan-Nya ke
pada-Nya, didekatkan kepada-Nya, dan dipilih-Nya.

Yang mengherankan, tiaptiap orangyang mem-
pelajari riwayat hidup Rasulullah di kalangan kaum-
nya, menerima saja apa yang mereka katakan ten-
tang beliau itu. Padahal, mereka sudah mengetahui
keunggulan pikiran beliau sehingga mereka men-
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jadikan beliau sebagai hakim di antara mereka dalam
masalah peletakan Hajar Aswad beberapa tahun se
belum beliau menjadi nabi. Dan, mereka pulalah
yang memberi gelar kepada beliau dengan Al-Amin
'yang terpercaya', dan mereka biasa menitipkan
amanat-amanat mereka kepada beliau hingga saat
beliau hijrah, sesudah mereka memusuhi beliau
dengan sengil

Diriwayatkan bahwa Ali menggantikan Rasulullah
selama beberapa hari di Mekah, untuk mengem-
balikan kepada mereka titipan-titipan mereka yang
ada pada beliau, hingga mereka menentang dan
memusuhi beliau sedemikian keras. Mereka tidak
pernah melihat beliau berbohong walau hanya se
kali sebelum diutus menjadi rasul. Maka, ketika
Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang
beliau, 'Apakah Anda menuduhnya pernah ber-
dusta ketika belum diutus sebagai nabi?" Abu Su8ran

menjawab,'Tidak." padahal dia adalah musuh beliau
sebelum diamasuk Islam. Heraklius berkata, "Orang
yang tidak pernah berdusta terhadap manusia tidak
mungkin dia berdusta atas namaAllah."

Manusia merasa heran mengapa kemarahan
kaum musyrikin Quraisy sampai mendorong mere-
ka untukmengucapkan perkataan ini Gila) dan lain-
lainnya terhadap manusia yang tinggi dan mulia ini,
yang sudah populer di kalangan mereka dengan
keunggulan pikirannya dan aKrlaknya yang lurus.
Akan tetapi, rasa dendam telah menjadikan mereka
buta dan tuli. Demi mencapai tujuan, maka mereka
tidak merasa keberatan melontarkan tuduhan-
tuduhan palsu, padahal orang yang menuduh ifu
sendiri mengetahui sebelum seorzrng pun mengeta-
hui bahwa dirinya adalah pembohong yang ber-
lumuran dosa.

"Bnknt nikrnat Tuhanmu, lamu (Muhnmmad) seknli-
knli bulrnn orang giln." (af-Qalam: 2)

Demikianlah Allah berfirman dengan lemah
lembul menggembirakan, dan memuliakan beliau,
dalam menjawab kedengkian orang kafir ihr dan ke
bohongannya yang tercela.
"Sesunguhnya bagi kamu bennr-benar pahaln yang
besar yang tidnk putus-putusnya." (al-Qalam: 3)

Sungguh engkau (Muhammad) benar-benar
mendapatkan pahala yang kekal dan terusmenerus,
yang tidak akan terputus dan takkan berkesudahan.
Pahala di sisi Tuhanmu yang telah memberi nikmat
kepadamu yang berupa kenabian dan kedudukan
yang terhormat....

Ini adalah sesuahr yang menenangkan dan meng-

gembirakan, dan sebagai ganti kerugian yang me-
limpah ruah dari semua keterhalangan, semua ke-
kerasan, dan semua tuduhan bohong yang dilontar-
kan orangorang musyrik. Nah, kalau begitu, apakah
yang hilang dari orang yang dikenai firman Tuhan-
nya dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan
penghormatan, r" S esungguhny a bagi kamu b enar -

benar pahnl"a yang besar yang tidnk putus-putusnya?"
Setelah itu datanglah kesaksian terbesar dan

penghormatan yang agung.

"Sesungguhnya knmu benar-benar berbudi pekerti yang
agung."(aI-QaIam: 4)

Semua penjuru mendapatkan jawaban dengan
sanjunganyang unik terhadap nabiyang mulia ini,
dan mantaplah sanjungan yang tinggi ini di dasar
alamwujud ini.

Semua pena dan semua gambaran tidak mampu
melukiskan nilai kalimat agung dari Tuhan semesta
alam ini. Dan, ini adalah kesaksian dariAllah, dalam
timbangan Allah, buat hamba Allah, yang Dia ber-
firman kepadanya dalam h alln, "Sesungguhny a lumu
benar-bmar berbudi peknti yng agung."Jangkauan
budi pekerti yang agung yang ada di sisi Allah ini
tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan seorang
pun di alam semesta ini.

Petunjuk kalimat yang agung atas keagungan
Nabi Muhammad saw. ini tampak dari berbagai
suduf antara lain sebagai berikut.

Tampak dari keberadaan kalimat itu sendiri yang
datang dari Allah Yang Mahaagung lagi Maha-
tinggi, yang dicatat oleh nurani alam semesta,
mantap dalam eksistensinya, dan berulang-ulang di
kalangan golongan makhluk tertinggi hingga apa
yang dikehendaki Allah.

Dari sisi lain, tampak dari sisi kemampuan Nabi
Muhammad saw. menerimanya, sedang beliau me
ngetahui ini dari Tuhannya, yang mengucapkan
kalimat ini. Apakah dia? Apa keagungannya? Apa
pehrnjuk kalimat-kalimatnya? Sampai di mana jang-
kauannya? Bagaimana ukurannya? Dan, dia menge
tahui siapakah dia di samping keagungan yang mut-
lak ini, yang dia mengerti darinya apa yang tidak
dimengerti oleh seorang pun manusia di alam ini.

Sesungguhnya kemampuan Nabi Muhammad
saw. untuk menerima kalimat ini, dari sumber ini,
dengan demikian mantap, tidak lumat di bawah
tekanannya yang besar, dan tidak goncang kepri-
badiannya di bawah jatuhnya kalimat ini. . . . sebagai
bukti yang menunjukkan keagungan pribadinya,
melebihi bukti apa pun.
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Keagungan akhlak beliau ini banyak diriwayat-
kan dalam perjalanan hidup beliau dan melaiui lisan
sahabat-sahabat beliau. Realitas kehidupan beliau
merupakan kesaksian yang lebih besar daripada
semua riwayat tentang betau. Akan tetapi, kalimat
(firman Allah) ini lebih agung petunjuknya dari
segala sesuafu yang lain, lebih agung karena ber-
sumber dari Yang Mahatinggi lagi Mahabesar.
t ebih agung karena diterima oleh Nabi Muhammad
saw. dari Zatyang beliau mengetahui bahwa Dia
adalah Mahatinggi lagi Mahabesar. Keberadaan
beliau sesudah ihr adalah mantap, teguh, dan tenang,

tidak sombong terhadap hamba-hamba Allah, tidak
angkuh, tidak tinggi hati, padahal beliau men-
dengar apa yang beliau dengar dari Yang Maha-
tinggi lagi Mahaagung.

Allah lebih mengetahui di mana Dia menciptakan
risalah-Nya. Tidak ada lain kecuali Muhammad
saw. yang diberi tugas untuk mengemban risalah
terakhir ini dengan segala keagungan alaminya
yang terbesar ini. Maka, beliau sangat memadai
menyandang tugas ini, sebagaimana beliau juga
sebagai gambar hidup risalah ini.

Sesungguhnya risalah yang sempurna dan indah
ini, agung dan lengkap, benar dan haq, tidak ada
yang layak mengembannya kecuali orang yang
dipuji olehAllah dengan sanjungan ini, yang jiwanya

mampu menerima sanjungan ini dengan mantap,
seimbang, dan tenang. Ketenangan hati yang besar
hingga nurmpu memuat hakikat risalah itu dan
hakikat sanjungan yang agung ini. Kemudian beliau
menerima celaan dan tegwan Tuhannya atas bebe
rapa tindakan beliau, dengan penuh kemantapan,
keseimbangan, dan ketenangan. Semua ini beliau
sampaikan, sebagaimana beliau menyampaikan
yang itu, dengan tidak ada sedikitpunyartg disem-
bunyikan dan dirahasiakan.... Dan beliau, dalam
kedua hal ini tetaplah seorang nabi yang mulia,
hamba yang patuh, dan mubaligh yang terpercaya.

Sesungguhnya hakikat jiwa Nabi saw. ini ter-
masuk hakikat jiwa risalah, dan keagungan jiwa
beliau ini termasuk keagungan jiwa risalah. Sesung-
guhnya hakikat Muhammadiyah (segala sesuatu
yangberkenaan dengan Nabi Muhammad) adalah

seperti hakikat Islam, yang lebih jauh jangkauannya

dari pengeras suara mana pun yang dimiliki manu-
sia. Pendek kata, tidak ada teropong yang ma$pu
melihatnya dan membatasi jangkauannya, karena
agungnya hakikat ini, dan tidak ada yang dapat
membatasi jalannya.

Pada kali lain saya dapati diri saya terikat untuk

berhenti di sisi petunjuk besar mengenai penerima-
an Rasulullah terhadap kalimat ini dari Tuhannya,
sedangkan beliau tetap mantap, seimbang, dan
tenang.... Beliau pernah memuji salah seorang
sahabatnya, maka gemetarlah sahabat ini dan saha-

bat-sahabat yang lain karena terjadinya pujian yang
agung ini. Beliau adalah seorang manusia, dan
sahabat itu pun mengetahui bahwa beliau seorang
manusia biasa. Sahabat-sahabat yang lain pun tahu
bahwa beliau adalah manusia biasa.

Memang benar beliau seorang nabi, tetapi daerah-

nya sudah dimaklumi dan terbatas, dan daerah
manusia itu juga terbatas.... Adapun beliau menerima
kalimat ini dari Allah, dan beliau mengerti siapa
Allah itu, bahkan orang khusus yang mengetahui
siapa diaAllah itu. Beliau mengetahui dariAllah apa
yang tidak diketahui orang lain, kemudian beliau
sabar, teguh, menerimanya, dan melaksanakannya.
Maka, sesungguhnya itu adalah urusan di atas
semua bayangan dan semua perkiraan!!!

Sesungguhnya hanya Nabi Muhammad sajalah
yang dapat mencapai ufuk keagungan ini. . . Sesung-
guhnya hanya Nabi Muhammad sajalah yang dapat
mencapai puncak kesempurnaan manusiawi yang
sama-sama mendapat tiupan tiupan ruh dari Allah
unfuk eksistensi manusia ini. Sesungguhnya hanya
Nabi Muhammad sajalah yang mumpuni mengem-
ban risalah insaniah yang universal ini, hingga
tercermin sebagai makhluk hidup pada diri beliau,
berjalan di muka bumi dengan berkulitkan manusia.
Sesungguhnya hanya Nabi Muhammad sajalah
yang menurut pengetahuan Allah layak menyan-
dang kedudukan ini.

Allah Maha Mengetahui di mana Dia mencipta-
kan risalah-Nya, dan dalam hal ini Dia mengumum-
kan bahwa Rasulullah saw. berbudi pekerti yang
agung. Pada tempat lain Allah memberitahukan
bahwa Dia Yang Mahaluhur dan Mahasuci zat-Nya
dan sifat-Nya bershalawat atas Nabi, demikian pula
para malaikat-Nya.

"Sesungguhny a AII"alt d"an malnilat-mataiknt- Ny a bn'
sh.aLaztat untuk Nabi.... " (al-Ahzab: 56)

HanyaAllah sendiri yang mampu memberikan
karunia yang agung itu kepada salah seorang dari
hamba-hamba-Nya...

Selanjutnya, hak ini menunjukkan betapamulia
nyaunsur akhlak dalam timbangan Allah. Mendasar-
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nyaunsur akhlakini di dalamhakikat Islam adalah
seperti mendasarnya hakikat ajaran Nabi Muham-
mad saw..

Orangyang memperhatikan akidah islamiah ini
seperti orang yang memperhatikan riwayat hidup
Rasul-Nya, dia akan menjumpai unsur akhlak
demikian menonjol dan mendasar di dalamnya,
yang di atasnya berdiritegak prinsipprinsip syariat-

nya dan prinsipprinsip pendidikannya.... Seruan
terbesar dalam akidah ini adalah kepada kesucian,
kebersihan, amanah, kejujuran, keadilan, kasih
sayang, kebajikan, memelihara perjanjian, keserasi-

an kata dengan perbuatan, serta kesesuaian kedua-
nya dengan niat dan hati nurani. Juga mencegah
tindakan ariaya,zalim, menipu, curang, memakan
harta orang lain secara batil, melanggar kehormatan
dan harga diri, dan melarang penyebaran kemung-
karan dalam bentuk apa pun. Dan, tasyri'af'pen-
syariatan' di dalam akidah ini adalah untuk me-
melihara asas-asas ini dan unfuk melhdungi unsur
akhlak ini di dalam perasaan dan perilaku, di dalam
lubuk hati dan dalam realitas sosial, dan dalam
hubungan-hubungan pribadi, masyarakat, dan
negara.

Rasul yang mulia bersabda,

"Sesunguhnya aku diutus hanya untuk mmlempur-
nakan akhlak yang mulia." Maka, difokuskanlah
risalahnya untuk tujuan yang bagus ini, dan ber-
datanganlah hadits-hadits beliau untuk menganjur-
kan dan memacu manusia kepada akhlak yang
mulia ini. Perjalanan hidup pribadi beliau sendiri
menjadi teladan yang hidup, lembaran yang bersih,
lukisan yang tinggi, yang layak mendapatkan
sanjungan dari Allah di dalam kitab-Nya yang abadi,
"Sesungguhnya mgkau berbudi pekerti yang agung."

Dengan sanjungan ini, Dia memuji Nabi-Nya
saw., sebagaimana dengan sanjungan ini pula Dia
memuji unsur akhlak di dalam manhaj-Nya yang
dibawa oleh nabi-Nya yang mulia itu. Dengannya
Dia mengikatkan bumi ke langit, dan dengannya Dia
menggantungkan hati orang-orang yang meng-
harapkan keridhaan-Nya. Dia menunjukkan mereka
kepada akhlaklurus yang dicintai dan diridhai-Nya.

Pernyataan ini adalah pernyataan tunggal tentang
akhlak islam. Ia adalah akhlak yang tidak ber-
sumber pada lingkungan; ia tidak bersumber dari
jargon-jargon dunia secara muflak; serta ia tidak
berpijak dan tidak bersandar pada ungkapan-

ungkapan adal kepentingan, atau pertalian-pertalian
generasi. Tetapi, ia berpijak dan bersumber dari
langit, bersumber dari suara langit ke bumi untuk
melihat ke ufuk. Ia bersumber dari sifat-sifat Allah
yang mutlak supaya diaplikasikan manusia sebatas

kemampuannya, supaya mereka dapat merealisasi-
kan kemanusiaanpya yang tertinggi, supaya mereka
layak mendapatkan penghormatan dari Allah dan
menjadi khalifah di muka bumi, dan supaya mereka
layak memperoleh kehidupan yang tinggi di alam
akhirat nanti.

"Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Ber'
kuasa."(al-Qamar: 55)

Oleh karena itu, akhlak islam ini tidak terikat dan

tidak dibatasi dengan batas-batas jargon atau pe-

patah petitih apa pun di bumi ini. Ia lepas bebas naik
ke tempatyang tinggi yang tidak dapat dijangkau
oleh manusia, karena ia merefleksikan sifat-sifat
Allah yang bebas dari semua batas dan ikatan.

Selanjutnya, akhlak Islam bukanlah keutamaan-
keutamaan yang bersifat tunggal, sendiri-sendiri.
jujur, amanah, adil, kasih sayang, bagus... Tetapi, ia
merupakan sebuah sistem yang integral, saling me-

lengkapi, dan berinteraksi dengan pendidikan dan
pensyariatan hukum-hukumnya- Ia menjadi landasan
pikiran tentang kehidupan serta semua arah dan
seginya, yang pada akhir perjalanannya berujung
pada Allah, bukan kepada semboyan kehidupan
manapun.

Akhlak Islam dengan kesempurnaannya, ke-
indahannya, keseimbangannya, kelurusannya, ke-
aktualannya, dan kemanfapannya ini semua ter-
cermin pada diri Nabi Muhammad saw. dan tercer-
min dalam sanjunganAllah Yang Mahaagung dan
firman-Nya,

"S e sungguhny a mglwu (Muhnmmad) b ennr - b mar b er -

budi peknti yang agugg."(al-Qalam: 4)

Setelah -"-t"rit un ;;- yang mulia kepada
hamba-Nya ini, Allah menenangkan hati beliau
mengenai hari-hari esoknya dalam menghadapi
kaum musyrikin yang menuduhnya dengan tuduh-
an yang hina. Allah mengancam mereka dengan
akan mempermalukan mereka dan menyingkap
kebatilan dan kesesatan merekayang sangatjelas itu.

'Maka, kelnk knmu akan melihat dnn merekn (orang-

orang lafir) pun aknn melihnt, siapa di antara knmu

yang gxln. Sesungguhnya Tilhnnmu, Diakh Yang Paling

{ o>itri qK /u.+'dt_F
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Mengetahui siapa yang sesat dari jalnn-Nya, dan Dia-
lah Yang Paling Mengetahui orang-zrang yang men-

dap at p aunj uk. " (aI- Qalall-l.t 5 -7)

Orang gila, yang Allah menenangkan hati nabi-
Nya dengan akan menyingkap dan menerangkannya
ihr adalah orang yang sesal Atau, dialah orang yang

akan diuji, yang dengan ujian ini akan terkuak
hakikatnya. Keduahal ini saling berdekatan.... Dan,
janji Allah ini untuk menenangkan hati Rasulullah
dan orang-orang mukmin, di samping terdapat
ancaman bagi orangorang yang menentang beliau
dan melontarkan tuduhan yang bukan-bukan ke-
pada beliau...

Apa pun materi kegilaan yang mereka tuduhkan
kepada beliau, maka dugaan yang paling dekat
bahwa mereka tidak bermaksud menuduh beliau
hilang akalnya, karena tuduhan semacam ini akan
ditolak oleh kenyataan. Tetapi, yang mereka mak-
sudkan adalah kesurupan jin yang jin itu lantas
membisikkan perkataan yang aneh tetapi indah itu
(Al-Qur'an-penj.), sebagaimana mereka mengang-
gap setiap penyair mempunyai setan yang mem-
bantunya menciptakan perkataan yang indah-indah.
Materi tuduhan semacam ini jauh dari realitas Nabi
Mu-hammad saw. dan jauh dari karakter perkataan
yang mantap, benar, dan lurus yang diwahyukan
kepada beliau.

JanjiAllah ini mengisyaratkan bahwabesok Dia
akan akan menyingkap hakikat Nabi-Nya dan
hakikat orang-orang yang mendustakannya. Dia
akan menetapkan siapayang gila atau sesat dalam
hal ini. Dia menenangkan hati beliau dengan me
nyatakan bahwa Tuhanny a ifiiah "Yang Paling Me -

ngetahui siapa yang sesat dnri jalan-Nya, dan Dinlnh
Yang Paling Mmgetahui orang-zrang y ang mendapat
petunjuk."Tuhannyalah yang memberikan wahyu
kepadanya. Karena itu, Dialah yang mengetahui
bahwa ia dan pengikut-pengikutnya adalah orang
yang mendapat petunjuk.

Ayat ini untuk menenangkan hati Nabi saw. dan
menggoncangkan hati musuh-musuhnya- Juga me
nimbulkan rasa takut dan ketidaktenangan di dalam
hati mereka sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Selanjutnya Allah menyingkap hakikat keadaan
mereka dan hakikat peras:urn mereka yang selalu
memusuhi dan menentang kebenaran yang ada
pada beliau dan menuduh beliau dengan tuduhan

yang bukan-bukan itu. Padahal, akidah mereka
rapuh dan labil karena berisi pandangan-pandangan
jahiliah yang mereka tampak-tampakkan sebagai
pegangan yang kokoh. Mereka bersedia meninggal-
kan kebanyakan ajaran agama jahiliah itu dengan
catatan Rasulullah mau meninggalkan sebagian dari
apayang beliau serrukan kepada mereka. Mereka
bersedia berlunak-lunak dan berlemah lembut serta
bertoleransi secara lahiriah saja, agar Rasulullah
mau berlunak-lunak dan berlemah lembutdengan
mereka....

Maka, mereka bukanlah orang yang memiliki
akidah yang mereka percayai sebagai kebenaran.
Mereka hanyalah memiliki sikapsikap lahiriah yang

mereka pergunakan untuk menutupi akidahnya
yang amburadul itu.

"Maka, j anganla.h knmu ikuti orang-orang yang men-

dustalrnn (ay at- ay at Allah). Makn, merekn mengingin-

knn supaya kamu bersilmp lunak lnlu merekn bersikap

lunak (pul^a leep adamu)." (al-Qalam: 8-9)

Nah, kalau begifu , ini adalah tawar-menawar, dan

mereka bertemu di tengah jalan, sebagaimana yang

mereka perbuat di dalam jual beli. Akan tetapi, per-

bedaan antara akidah dengan perniagaan sangat
besar. Pemilik akidah tidak akan beranjak dari
akidahnya sedikit pun, karena persoalan yang kecil
dan besar dalam akidah itu sama saja. Bahkan, di
dalam akidah tidak ada urusan kecil dan besar. Aki-
dah adalah sebuah hakikat yang bagian-bagiannya
saling melengkapi, yang dalamhal ini pemilik atau
pemeluknya tidak boleh mematuhi seorang pun
dengan meninggalkan bagian-bagian tertentu dari
akidahnya.

Dalam hal ini Islam tidak mungkin bertemu
dengan jahiliah ditengah jalan, dan tidakmungkin
dapat bertemu di jalan mana pun.

Begihrlah sikap Islam terhadap jahiliah di semua

waktu dan semua lokasirbaik jahiliah tempo dulu,
jahiliah masa kini, maupun jahiliah esok hari. Jurang
pemisah antara jahiliah dengan Islam tak terkata-
kan, tak dapat dipasang jembatan di atasnya, tak
dapat berbagi, dan tak dapat bersambung. Ini adalah
permusuhan total yang mustahil dapat dikom-
promikan.

Banyak sekali riwayat yang menceritakan bagai-

mana kaum musyrikin berlunak-lunak kepada Nabi
saw. supaya beliau mau berlunaklunak dan ber-
lemah lembut dengan mereka, serta tidak lagi
mencela berhala-berhala sembahan mereka dan
membodoh-bodohkan tindak peribadatan terhadap
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berhala-berhala itu. Atau, agar beliau mau meng-
ikuti sedikitajaran agama mereka dan merekamau
mengikuti agama beliau, dengan menjaga air muka
mereka di hadapan mayoritas bangsaArab, sebagai

mana layaknya orang-orang yang tawar-menawar
yang mencari pemecahan masalah.

Akan tetapi, Rasulullah tetap bersikap teguh di
dalam masalah agamanya, tidak mau berlunak-lunak
dan berlemah-lemah. Padahal, dalam persoalan non-

agamis beliau adalah manusia yang paling lemah
lembut, paling bagus pergaulannya, paling mem-
perhatikan keluarga, dan paling antusias terhadap
kemudahan dan memberikan kemudahan. Adapun
urusan agama, maka ia adalah agama! Dalam hal ini
beliau sangat berpegang teguh pada pengarahan
Tuhannya,

'Maka, j anganl"ah kamu ikuti orang- orang y ang men-

dustaknn (a1 at - ay at Allah) ! " (al- Qalam: 8)

Rasulullah tidak mau melakukan tawar-menawar
dalam urusan agamanya, padahal beliau berada
dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di
Mekah. Beliau dibatasi dalcwahnya, dan sahabat-

sahabatnya yang sedikit jumlahnya itu selalu di-
teror, disiksa, dan disakiti dalam menjalankan
agama Allah dengan gangguan yang sangat berat,
namun mereka bersabar. Akan tetapi, beliau tidak
pernah diam dari menyampaikan sepatah kata yang
harus disampaikan ke hadapan orang-orang yang
kuat dan diktator, untuk melunakkan hati mereka
atau untuk menolak gangguan mereka. Beliau juga
tidak pernah diam dari menjelaskan hakikat sesuatu
yang bersentuhan dengan akidah, baik kepada
orang dekat maupun orangyang jauh.

Ibnu Hisyam meriwayatkan dalam as-Sirahdan
Ibnu Ishaq bahwa ketika Rasulullah memperlihatkan
dan menyampaikan Islam secara terang-terangan
kepada kaumnya sebagaimana diperintahkan oleh
Allah, maka kaumnya tidak menjauhi beliau dan
tidak pula menyanggah beliau sehingga beliau
menyebut-nyebut berhala-berhala mereka dan
mencelanya. Ketika beliau melakukan hal itu, maka
mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang
besar dan mereka mengingkarinya. Mereka ber-
sepakat menentang dan memusuhi beliau, kecuali
orangyang dipeliharaAllah dengan Islam di antara
mereka yang jumlahnya hanya sedikit dan ber-
sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, paman beliau
(Abu Thalib) menaruh simpati dan kasih sayang ke-
pada beliau dan berusaha melindungi beliau. Rasu-

lullah terus melaksanakan perintah Allah dengan

terang-terangan, tanpa ada sesuatu pun yang dapat
mencegahnya.

Ketika orang-orang Quraisy melihat Rasulullah
tidak mencela mereka mengenai sesuatu yang
mereka ingkari dengan meninggalkan mereka dan

mencela berhala-berhala sembahan mereka, dan

mereka melihatlahwa paman beliau Abu Thalib
menaruh simpati kepada beliau dan melindungi
beliau sehingga tidak mau menyerahkan beliau
kepada mereka,... maka beberapa pemuka Quraisy
antNa lain Utbah dan Syaibah dua orang anak
Rabi'ah, Abu Suffan bin Harb bin Umayyah, Abul
Bakhtari yang nama aslinya al-Ash bin Hisyam, al-

Aswad ibnul-Muthalib bin Asad, Abu Jahal (nama

aslinya Amr bin Hisyam dan dijuluki pula dengan
Abul Hakam), al-Walid ibnul-Mughirah, Nabih dan
Munabbih dua orang anak al-Haiiaj bin Amir, dan
beberapa orang lagi, datang kepada Abu Thalib
seraya berkata, Wahai Abu Thalib, anak saudaramu
itu telah mencela sembahan-sembahan kami, men-
cela agama kami, menganggap bodoh pikiran kami,
dan menganggap sesat nenek moyang kami. Oleh
karena itu, kami berharap engkau cegah dia dari
mencela kami atau biarkanlah kami bertindak ter-
hadapnya. Akan tetapi, karena engkau adalah se-
perti kami, berbeda agama dengannya, maka kami
kira cukup mendelegasikan engkau untuk meng-
hadapinya." Kemudian Abu Thalib berkata kepada
mereka dengan lemah lembut dan menjawabnya
dengan jawaban yang baik, lalu mereka kembali.

Rasulullah t6rus menjalankan tugasnya, me-
nyampaikan dan mendakwahkan agamaAllah de
ngan terang-terangan. Tetapi, kemudian persoalan
antarabeliau dengan mereka semakin bertambah
genting sehingga mereka semakin menjauh dan
semakin benci. Kaum Quraisy semakin sering me
nyebut-nyebut Rasulullah, murka, dan antara se-

bagian dengan sebagian yang lain saling menambah
kebencian kepada beliau.,Kemudian mereka datang
lagi kepadaAbuThalib s'braya berkata,'Wahai Abu
Thalib, sesungguhnya engkau adalah orang yang
terpandang dan terhormat di kalangan kami, dan

kami telah memintamu agar mencegah anak
saudaramu itu. Tetapi, engkau tidak juga men-
cegahnya dari mencela sembahan dan agama kami.
Karena itu, demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi
terhadap hal ini, sehingga engkau melindunginya
dari kami, atau kami yang akan furun menghadapi.
nya dan menghadapimu. Sehingga, binasalah salah
safu dari kedua golongan ini." Kemudian mereka
meninggalkan Abu Thalib.
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Maka, keberpisahan kaumnya dan permusuhan
mereka terhadap Nabi ini terasa berat oleh Abu
Thalib. Dia tidak rela menyerahkan Rasulullah ke-
pada mereka dan tidak rela pula merendahkan
beliau.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa diceritakan oleh
Ya'qub bin Uqbah ibnul-Mughirah ibnul-Akhnas
bahwa setelah kaum Quraisy berkata demikian
kepada Abu Thalib, maka pergilah Abu Thalib ke-
pada Rasulullah seraya berkata kepada beliau,
'Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu
telah datang kepadaku dan berkata begini dan
begini (sebagai mana yang mereka katakan itu).
Maka, bebaskanlah aku dan dirimu, dan janganlah

engkau bebani aku dengan sesuatu yang aku tidak
sanggup memikulnya."

Rasulullah mengira bahwa telah terjadi perubah-

an pada pamurnnya. Beliau mengiraAbu Thalib telah
meremehkannya dan menyerahkannya kepada
musuh, dan dia tidak mampu lagi menolong dan
melindungi beliau. lalu Rasulullah berkata," Wah.ai
paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan
matahnri di nngan knnnnku dan rembulnn di tangan
kiriku dzngan catatan aku hnrus mminggalknnperintah

Allah ini, maka aku tidak akan meninggal-kannya,
sehingga Allah memenangkan agama-Nya atau aku
biruua karennnya."

Maka, Rasulullah menangis bercucuran air mata,
kemudian berdiri. Maka, ketika beliau hendak
pergi, Abu Thalib memanggilnya seraya berkata,
"Kemarilah wahai anak saudaraku!" Kemudian
Rasulullah menghadap kepadanya, lalu Abu Thalib
berkata, "Laksanakanlah wahai anak saudaraku,
katakanlah apa yang ingin engkau katakan. Maka
demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada
sesuatu pun selama-lamanya. "

Begitulah garnbaran bagaimana Rasulullah terus
saja menjalankan dalnvahnya pada saat pamannya

sendiri berlepas tangan dari beliau. Padahal, paman

inilah pelindung dan pembela beliau, dan benteng
terakhir beliau di muka bumi yang melindungi
beliau dari orang{rang yang menantikan kehancur-
an beliau dan membenci beliau.

Demikianlah sebuah lukisan yang kuat, indah,
dan baru jenisnya, dilihat dari segi hakikatnya,
bentuknya, bayangannya, ungkapannya, dan kata-

katanya.... Baru dengan keseriusan akidahnya,
indah dengan keindahan akidahnya, dan kuat de-

ngan kekuatan akidahnya. Yah, lukisan yang men-
cerminkan firman Allah Yang Mahaagung, "Sesung-

guhrya engknu bm.ar-bennr bnbudi pekeri lang agung. "

Gambaran lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu
Ishaq, yang menggambarkan penawaran langsung
dari kaum musyrikin kepada Rasulullah setelah
mereka merasa payah memikirkan urusan beliau,
dan masing-masing kabilah melompat hendak me-
nerkam setiap orang yang masuk Islam.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa telah diceritakan
oleh Yazid binZiyad, dari Muhammad bin Ka'ab al-

Qurazhi bahwa Utbah bin Rabi'ah yang menjadi
pemuka kaumnya, pada suatu hari duduk di balai
pertemuan kaum Quraisy, lalu dia berkata,'Wahai
segenap kaum Quraisy! Bagaimana kalau aku
datangi Muhammad lalu aku bicarakan kepadanya
dan aku suguhkan kepadanya beberapa hal yang
boleh jadi dia akan menerima sebagiannya, lantas
kita berikan kepadanya apa yang dikehendakinya,
asalkan dia berhenti dari menyebarkan agamanya
kepadakita?" Hal initerjadi setelah Hamzah masuk
islam, dan mereka melihat sahabat-sahabat Rasu-

lullah semakin bertambah banyak. l-alu mereka
berkata,'Wahai Abul Walid, pergilah dan berbicara-
lah kepadanya."

Kemudian Utbah pergi menemui Rasulullah
yang sendirian di masjid. Utbah duduk di sebelah
beliau, lalu dia berkata, 'lMahai anak saudaraku,
sesungguhnya engkau termasuk golongan kami.
Engkau tahu bahwa kita termasuk golongan yang
terpandang dalam keluarga dan punyakedudukan
yang tinggi dalam nasab. Engkau telah datang ke-
pada kaummu dengan membawa persoalan yang
besar. Engkau pecah-belah persatuan mereka,
engkau anggap bodoh akal mereka, engkau cela
tuhan-tuhan dan agama mereka, dan karenanya
engkau kafirkan nenek moyang mereka. Karena
itu, dengarkanlah aku, aku hendak menawarkan
beberapa hal kepadamu untuk engkau pertimbang-
kan, barangkali engkau dapatprenerima sebagian-
nya." lalu Rasulullah berkata kepad aUtbah, "Sila-
knn bicara wahai Abul Walid, akan saya dengarkan."

Utbah berkata, 'Wahai anak saudaraku, jika ke
datanganmu dengan ajaranmu itu dengan maksud
hendak mencari harta kekayaan, maka kami akan
mengumpulkan kekayaan kami unhrkmu, sehingga
engkau menjadi orang yang paling kaya di antara
kami. Jika engkau bermaksud untuk mendapatkan
kehormatan, maka kami akan menjadikanmu se-

bagai pemimpin kami, dan kami tidak perlu
memutuskan hubungan denganmu. Jika engkau
menginginkan kekuasaan, maka kami akan men-
jadikanmu raja atas kami. Dan, jika yang datang
kepadamu ini khadam jinyang tidak dapat engkau
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tolak, maka kami akan mencarikan obat unhrkmu
dan akan kami gunakan seluruh harta kekayaan
kami untuk itu sehingga engkau sembuh, karena
mungkin saja nanti akan ada orang yang dapat
mengobatinya."

Setelah Utbah selesai berkata, beliau bertanya
kepadanya, "Walmi Abul Walid, apakah Anda sudah
selesai ?"Utbah menjawab, "Sudah." Rasulullah ber-
kata,' Maka, s e karang dengar kanlah s ay a. " Utbah
menjawab, "Silakan." Kemudian Rasulullah berkata
(membaca firman Allah),

"Haa Miim. Diturunkan dari Tfuhan Yang Maha
Pemurah lagi Mahn Peryolang. Kitab yang dijelnsknn
ayat-ayatnya, yakni bacaan dnlam bahasa Arab, untuk
htum yang mengetahui, yang membawa berita gembira
dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan
merekn berpaling (daripadanya); maka merekn tidak
(mau) mendengarkan. Mereka berkata, 'Hati kami
b nadn dnlam tutupan (y ang mmutupi) apa y ang knmu
seru knmi kepadnnya dnn di telinga knmi adn sumbatan
serta antara kami dan kamu ada dinding. Maka,
bekerjal"ah knmu, sesungguhnya kami bekerja (pulo).'
Katakanlah, Aku hanyalah seorang manusia seperti
knmu, diwaltyukan lcepadaku bahwasanya Tuhnn lmmu
adalnh Tuhan Yang Maha Esa, makn. tetapkth pada
jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlnh
ampun lupada-Nya. Dan, kecektkaan lang buarlah
bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya). "'
(Fushshilau 1-6)

Kemudian Rasulullah melanjutkan bacaannya.
Utbah diam dan mendengarkannya dengan penuh
perhatian. Ia meletakkan kedua tangannya di bela-
kang punggungnya sambil bersandar mendengar-
kannya. Kemudian sampailah Rasulullah pada ayat
sajdah,lalu beliau bersujud, kemudian beliau ber-
kata kepada Utbah, 'Engknu tel"ah mm"dmgarkannya
wahni Abul Walid, maka selarang terserah Anda."

Kemudian Utbah pergi menemui teman-teman-
nya, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian
yang lain, "Kami bersumpah demi Allah, sesung-
guhnya Abul Walid datang kepada kalian dengan
wajah yang tidak sama dengan kepergiannya tadi."

Setelah Abul Walid duduk di sisi mereka, mereka
bertanya, 'Apa yang terjadi di belakangmu, wahai
Abul Walid?" Utbah menjawab, "Sesungguhnya aku
telah mendengar, demiAllah, perkataan yang belum
pernah kudengar sama sekali. Demi Allah, ia bukan
syair, bukan sihir, dan bukan pedukunan. Wahai
segenap bangsa Quraisy, pafuhilah aku, dan biar-
kanlah orang ini (Nabi Muhammad-penj.) dengan

urusannya, dan tinggalkanlah dia. Demi Allah, se-

sungguhnya perkataannya yang telah kudengar itu
akan menjadi berita besar. Jika bangsa Arab me-
nyukainya, maka sesungguhnya kalian telah men-
cukupkan dia untuk selain kalian. Jika dia meng-
ungguli bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah
kekuasaan kalian juga, dan kemuliaannya adalah
kemuliaan kalian pula. Dan, kalian adalah orang
yang paling berbahagia dengan adanya dia."

Mereka menjawab, "Demi Allah, dia telah me-
nyihirmu dengan mulutnya, wahai Abul Walid."
Abul Walid menimpali, "Inilah pendapatku tentang
dia, maka terserahlah Anda mau berbuat apa .. ..!"'

Di dalam"riwayat lairr diceritakan bahwa Utbah
mendengarkan hingga Rasulullah sampai pada ayaf

'Jikn merekn berpaling makn hnlmnlah, Aku telah
menperingatkan kamu dengan petir, sepati petir yang
menimpa knum'Aad dan knum Tiamud. "'(Fushshi-
lafi 13)...

lalu dia berdiri dengan ketakutan, lantas me-
letakkan tangannya di mulut Rasulullah seraya ber-
kata, "Aku memohon kepadamu karenaAllah dan
jalinan kasih sayang di antara kita, wahai Muham-
mad! " Ia berbuat demikian karena takut akan yang
diancamkan itu segera terjadi, lalu dia menghadap
kepada kaumnya dan berkata sebagaimana disebut-
kan di muka.

Bagaimanapun, ini adalah bentuk lain dari bentuk-
bentuk penawaran itu. Ini juga menunjukkan salah
satu gambaran aktrlak Rasulullah yang agung, yang
tampak di dalam sikap beliau mendengarkan Utbah
hingga selesai berkata, yang semestinya tidak perlu
dihiraukan oleh orang seperti Nabi Muhammad saw.
yang demikian lurus pandangannya terhadap alam
semesta, dalam timbangan kebenarannya, dan luas-
nya bumi ini. Akan tetapi, akhlaknya yang luhur
menahan beliau agar tidak memutuskan hubungan,
agar tidak tergesa-gesa, tidak marah, dan tidak
menghardik, hingga orang ifu selesai bicara, sedang
beliau tekun memperhatikannya. Kemudian beliau
bertanya dengan tenang, 'Apdkah sudah selesai,

wahai Abul Walid?"unfuk menambah perhatian
dan ketegasan.

Sesungguhnya ini adalah ketenangan yang jujur
terhadap kebenaran, yang disertai dengan kesopan-
an yang tinggi di kala mendengar dan berbicara.
Sikap ini juga menunjukkan sebagian akhlak beliau
yang mulia.

Dan, benfuk ketiga tawar-menawar ini dilukiskan
dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah tawar-
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menawar dengan al-Aswad ibnul-Mthallib bin Asad
bin Abdul U zza, al-W ahd ibnul-Mu ghirah, Umayyah
bin Iftalaf, dan al-'Ash bin Wa-il as-Sahmi, dan mere
ka ini dituakan (terpandang) di kalangan kaurnnya.
Mereka berkata, 'Wahai Muhammad, marilah kami
menyembah apayang engkau sembah, dan engkau
menyembah apa yang kami sembah. Kita, yakni
kami dan engkau bersekutu dalam urusan ini. Jika
apa yang engkau sembah itu lebih baik darip ada apa
yang kami sembah, maka kami akan mengambil
bagian kami darinya. Dan, jika apa yang kami sem-
bah lebih baik daripada apayang engkau sembah,
maka engkau harus mengambil bagianmu darinya."
lalu Allah menurunkan firman-Nya, "fuilyaa ayyu-
hal knaftruun. Laa a'budu maa ta'buduun..."Hingga
akhir surah.

Allah memufu skan tawar-menawar yang meng-
gelikan itu dengan keputusan yang pasti, dan Rasu-

lullah mengatakan kepada mereka dengan apa yang
diperintahkan Allah itu....

Kemudian tampak pulalah nilai unsur akhlak
pada kali lain dalam pelarangan terhadap Rasulullah
dari mengikuti seorang yang suka mendustakan
dengan sifat-sifatnya yang tercela dan menjijikkan,
yang kemudian diancamnya mereka dengan keren-
dahan dan kehinaan.

'Janganlah kamu ikuti setiap orangyang banyak bu-
sumpah lagi hina, yang banyak mmcela, yang kian ke

mari menghnmbur fitrnh, y ang sangat engan b erbuat
baik, yang melnmpaui batas lngi banyak dosa, yang lulat
knsar, sel"ain dnri itu, yang ttrlunal lcejah"annnya, lanmn
dia mempunyai (banyak) harta dan arm,k. Apabila di-
bacaknn lupadarrya ayat-ayat Kami, ia berknta, '(Ini
adal"ah) dongmg-dongmgan zrang-zrang dnhulu knln.'
Kelnk akan Kami bni tanda dia di belnlainya." (aI-

Qalam: 10-16)

Ada yang mengatakan bahwa orang ini adalah al-

Walid ibnul-Mughirah, dan dia pulalah yang men-
jadi sasaran hrunnya beberapa ayat dalam surah al-
Muddatstsir.
'Biarkanlnh Aku bntindak terhadap orang yang Aku
tel"ah menciptaknnnya smdirian. Aku j adiknn baginya

hnrta benda yang banyak, dan anak-anak yang selnlu

busamtt dia, dan Kulnpangknn baginya (rezeki d"an lu-
kuasaan) dengan selapang- lapangny a, kemudian dia
ingin wkali supaya Aku mennm.bahny.a- Seknltlwli tidnk
(aknn Kunmbah), larmn sesunggu hny a dia mmtntang

ay at-ay at Kami (Al- @Li an). Aku alan memb e baniny a
mendaki pendakian yang memay ahknn. Sesungguhnya

dia telah memikirkan dan menetapknn (apa yang di-
tetapkannya). Maka, celakalah dia! Bagaimana dia
menetnp knn ? I{emudinn cel.aknkh dia! Bagaim"ana dia
menetapknn? Kemudinn din bnpaling (dari kebm^aran)

dan menyombongknn diri. I{emudian dia memikirknn.
Snudah itu dia b nmasam mukn dnn merengut. I{emu -

dian dia berpaling (dari lubenaran) danmeayombong-
knn diri. Lalu dia buknta, '(Al-Qi an) ini tidak l"ain

hanyakh sihir yang dipelajari (dnri orang-orang dahulu).
Ini tidak lnin hanyal"ah perkntaan manusin.' Aku aknn
memasukknnny a ke dnl"am (nerakn) S aq ar. " (al-Mad-
datstsir: ll-26)

Diriwayatkan bahwa al-Walid ibnul-Mughirah ini
melakukan bermacam-macam usaha di dalam me-
nipu Rasulullah dan menakut-nakuti para sahabat
beliau, juga di dalam menghalang-halangl dalnvah
dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah....
Sebagaimana dikatakan bahwa beberapa ayat surah
al-Qalam turun berkenaan dengan al-Akhanas bin
Syuraiq. Keduanya (al-Walid dan al-Akhnas) adalah
termasuk orang yang memusuhi Rasulullah dan
terus-menerus memerangi beliau serta membang-
kitkan permusuhan terhadap beliau dalam masa
yang panjang.

Serangan Al-Qur'an yang keras di dalam surah
ini, dan ancaman-ancaman yang sengit di dalam
surah lain, menjadi saksi betapa pentingnya peran-
an al-Walid atau al-Akhnas ini, di dalam memerangi
Rasulullah dan dakwah, sebagaimana hal ini juga
menjadi saksi atas kejelekan hatinya, kebusukan
jiwanya, dan kosongnya hati dan jiwa itu dari ke-
baikan.

Di sini Al-Qur'an menyifatinya dengan sembilan
sifatyang semuanya tercela. d

Pertama, lnllnaf .... banyak bersumpah. Tidak
ada yang banyak bersumpah kecuali orang yang
tidak jujur, karena dia tahu bahwa masyarakat akan
mendustakannya dan tidak mempercayainya. Kare
na ifu, dia bersumpah dan banyak bersumpah
untuk menutupi kebohongannya dan menarik
kepercayaan orang lain kepadanya.

Kedua, mahiin..., hina. Tidak menghormati
dirinya dan masyarakat pun tidak menghormati per-

kataannya. Sebagai tanda kehinaannya ialah dia
merasa perlu bersumpah, dan dia tidak percaya
kepada dirinya sendiri dan orang lain juga tidak
percaya kepadanya, meskipun dia orang kaya dan
banyak anak, serta berkedudukan. Karena, kehina-
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an itu merupakan sifat jiwa yang melekat pada
seseorang sekalipun dia itu penguasa tiran dan
diktator. Kemuliaan itu juga merupakan sifat ke-
jiwaan yang tidak berpisah dari jiwa yang mulia,
meskipun dia tidak memiliki segala kekayaan
duniawi!

Ketiga, h.ammaaz.., banyak mencela. Yang suka
mencela dan mencaci manusia dengan perkataan
dan isyarat, baik di hadapan yang bersangkutan
maupun ketika yang bersangkutan tidak ada di
hadapannya. Akhlak mencela ini sangat dibenci
oleh Islam, karena moralitas seperti ini bertentang-
an dengan muru'ah'keperwiraan', bertentangan
dengan kesopanan dalam bergaul dengan orang
lain. Juga bertentangan dengan keharusan memeli-
hara kemuliaan mereka, kecil ataupun besar, muda
ataupun tua.

Celaan terhadap moralitas ini disebutkan secara
berulang-ulang di dalam Al-Qur'an pada tempat
lain. Firman-Nya,

"KecelaknanLah bagi setiap pengumpat lagi pencela.... "
(al-Humazah: 1)

"Hai orang- orang yang bnimnn, janganlah suatu knum
mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi
mnekn (yang diolnk-olok) lzbih baik dari rurekn (yang

mengolok-olok). Dan, jangan pula wanita-wanita
(mengolo k- o lok) w anita- w anita lain (karena) b o leh

jadi wanita-wanita (yang diperolnk-olnkknn) Iebih baik
dari w anita (y ang mengolok- olo k). Janganlah kamu
mencela dirimu sendiri danjanganlnh kamu pangqil-
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...." (al-
Hujuraat 11)

Semua ini termasuk jenis mencela dalam salah
satu bentuknya.

Keempat masysyaa-in bi nnmiim..., ke sana ke
mari menghambur fitnah. Berjalan ke sana ke mari
di antara manusia dengan menyampaikan hal-hal
yang merusak hati mereka, memuhrskan hubungan
di antara mereka, dan menghilangkan kasih sayang
sesarna mereka. Ini adalah akhlak yang tercela dan
hina, yang tidak akan bersifat dengannya dan me
nyandangnya orang yang masih menghormati diri-
nya sendiri atau masih berharap dihormati orang
lain. Bahkan, orang-orang yang mau membuka
telinganya untuk mendengarkan perkataannya pun
tidak menghormatinya di dalam lubuk hatinya dan
tidak mencintainya.

Sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang
menyampaikan kepada beliau tentang sesuatu yang
dapat mengubah perasaan hati beliau terhadap

salah seorang sahabat beliau. Beliau bersabda,

}* t'it '-i ?}*('.r Li L--fi l}4-

{t#' '# e'r, €f,\c';( Li ;f
'Janganlnh sesezrang dari sahabatku meny ampaikan
kepadaku tmtan{ sesuatu mengenai seseoran& karenn

aku suka keluar kepadamu dalam keadaan hatiku
sejahtna."(HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Diriwayatkan di dalam Shahih Bukharidan Shn'
hih Muslimdari hadits Mujahid, dariThawus, dari
Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melewati dua buah
kubur, lalu beliau bersabda,

. t t , I a{
L..a-ul l-rl .

. .",,.,./.:'. -,i4 dD.9(->

{q!
"Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan msrekn

tidak disilca knrena masalnh besar. Yang satu knrena
tidak bnsuci dari kencing dan yang satu karena suka

lu sann lu mni mmghnmbur fitnah (mengadu dnmba).'

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya
dari Hudzaifah bahwa ia mendengar Rasulullah
bersabda,

"Tidak akan masuk surga zrang yang sukn mengadu

domba."(HR alJama'ah kecuali Ibnu Majah)

ImamAhmad juga meriwayatkan dengan isnad-
nya dari Yazid bin as-Sakan bahwa Nabi saw. ber-
sabda,

lt'Ji; t, ,J. : t 
js :-,{ t\+.."€';i \ib
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{ ",;r ttJs,r*,ti f,;t;. alt)Ir
"Maukah aku tunjukkan kepadamu lrang yang

paling baik di antara kamu?"Mereka menjawab,
"Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu

lrang-lrang yang apabila dilihat, maka disebutlah
nama Allah A.aa walalla. "Kemudian beliau ber-
sabda, 'Mauknh aku tunjukknn lupadamu zranglang
paling buruk di antara lmmu? Yaitu orang-orangyang
kian lu mari menghambur fitnah (mengadu domba),

merusak hubungan antarorang yang saling mencintai,
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dan merrcari-cari aib orang-zrangyang tidnk bnsakth."
Oleh karena itu, sudah tentu Islam melarang

keras moralyangtercela dan rendah ini, yang dapat
merusak hati sebagaimana merusak persahabatan.

Perbuatan yang merendahkan derajat pelakunya
sendid sebelum merusak masyarakat, memakan
hatinya dan moralnya sendiri sebelum memakan
keselamatan masyarakat, menghilangkan keper-
cayaan masyarakat, dan kadang kala menjadikan
orang yang baik-baik sebagai tertuduh (kambing
hitam).

Kelima, mannaa'in lil-khniri..., sangat enggan
berbuat baik.... Enggan berbuat baik terhadap
dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan, dia enggan
beriman, padahal iman ini merupakan sentral segala

kebaikan. Sudah populer bahwa al-Walid ibnul-Mu-
ghirah pernah berkata kepada anak-anaknya dan
keluargany4 ketika dia melihat ada kecenderungan
pada mereka kepada Nabi saw., 'Jika ada seseorang
dari kamu mengikuti agama Muhammad, maka aku
tidak akan memberinya sesuafu selama-lamanya."
Maka, dengan ancaman ini, dia melarang mereka
memeluk Islam. Oleh karenb itu, Al-Qur'an menetap
kan sifat 'langat mggan bnbuat baik" ini kepadanya,

karena tindakan dan perkataannya itu.
I(eenam, mu'ta.din...,melampaui batas... melam-

paui batas kebenaran dan keadilan secara mutlak.
Kemudian dia juga melampaui batas terhadap Nabi
saw. dan terhadap kaum muslimin. Juga terhadap
keluarga dan familinya sendiri dengan menghalang
halangi mereka dari petunjuk dan mencegah
mereka memeluk agama Islam....

Melampaui batas adalah sifat yang tercela, yang
mendapat perhatian yang serius dariAl-Qur'an dan
al-Hadits. Islam melarangnya dalam segala bentuk-
nya, hingga melampaui batas dalam makan dan
minum sekalipun.

'MaknnLah di antara regki yang baik yang telah Kami
berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas

padany a. " (I\aahaa: 81)

I(arena keadilan dan keseimbangan adalah cetak-

an Islam yang asli.
Ketujuh, atsiim..., banyak dosa... suka melaku-

kan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga dia pantas

mendapatkan predikat ters ebut.'Atsiim"... banyak
berbuat dosa, tanpa batas jenis dosa yang dilaku-
kannya. Maka, penggunaan bentuk kata ini sudah
mengarah kepada penetapan sifat tersebut dan me
lekatkannya pada jiwa yang bersangkutan, seperti
cetakan yang tetap.

Kedeliapan,' utull..,kakukasar... Selain ihr semua,

dia juga kaku kasar. Ini adalah lafal yang meng-
ungkapkan gaungnya dan bayang-bayangnya ten-

tang segenap sifat dan ciriciri, yang tidak dapat
dirangkum oleh berbagai macam kata dan identitas.

Karena itu, adayang mengatakan bahwa arti kata
' utull adalah orang yang keras lagi kasar. Dia adalah
pemakan dan peminum, pelahap, sangat jahat dan

suka menghalang-halangi orang lain berbuat ke-
baikan, kasar tabiatnya, tercela jiwanya, jelek per-

gaulannya. Diriwayatkan dari Abud Darda' r.a.

bahwa'utullialah seorang orang yang suka me-
nusuk sampai ke bagian dalam, keras wataknya,
suka makan dan suka minum, rakus terhadap harta,

sangat bakhil."
Akan tetapi, keberadaan kata'utull itu sendiri

lebih banyak cakupannya daripada semua ini, dan

lebih mengena pelukisannya terhadap kepribadian
yang yang dibenci ini dari semua seginya.

Kesembilan, zaniim. . ., terkenal kejahatannya.
Ini sebagai penutup sifat-sifat tercela dan dibenci
yang terhimpun pada setiap musuh islam, dan tidak
adayang memusuhi Islam dan terus memusuhinya
kecuali manusia-manusia yang bersifat tercela
seperti ini. Di arfiara makna kata aniimyang me-

lekat pada suatu kaum adalah tidak mempunyai
nasab pada mereka, atau nasab (hubungannya)

hanya bersifat dugaan. Dan, di antNa makna kata

zaniim ialah orang yang populer dan terkenal
dengan ketercelaannya, keburukarurya, dan banyak
kejahatannya. Makira yang kedua inilah yang lebih
dekat kepada al-Walid ibnul-Mughirah, meskipun
lafalnyayang muflak membubuhinya dengan sifat
yang mudah dimengerti masyarakat, yaihr sombong
dan congkak.

Kemudian penyebutan sifat-sifat pribadi dan
sikapnya terhadap ayat-ayatAllah ipi diakhiri de-

ngan menunjukkan kejelekarr sikap hn yang diguna-
kan membalas nikmat Allah yang telah memberi-
nya harta dan anak-anak.

"Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. Apa
biln dibautkan kepadanya ayat-ayat Knmi, dia bnlmta,
' (Ini adalnh) dongeng-dongengan lrang-zrang dnhulu

knla. "' (abqiam: 14- 15)

Nah, betapa buruknya manusia yang membalas
nikmat Allah kepadanya yang berupa harta dan
anak-anak itu dengan balasan yang berupa peng-

hinaan terhadap ayat-ayat-Nya, penghinaan terha-
dap Rasul-Nya, dan penentangan terhadap agama-

Nya. Ini saja sudah cukup mewakili semua sifat
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tercela yang disebutkan di muka
Oleh karena ifir, datanglah ancaman dari Tuhan

Yang Mahaperkasa dan Mahakuasa Mernaks4 ke-
pada jiwayang menjadi tempatkesombongan dan
membangga-banggakan harta dan anak iur, selngai
mana sebelumnya telah disebutkan sifat-Nya ketika
menyebutkan kesombongan dan kecongkakan
mereka. Dan, diperdengarkanlah ancaman Allah
yang pasti.

"Kelnk aknn Kami furi tandn diadi belnlainya.'{al-

Qetam:16)
Di antara makn a" khurtlunt adalah uiung hidung

(belala0 gaiah. Kemungkinan yang dirnaksud di
sini adalah kiasan dari hidungnya Dan, hidungdi
dalarn pernakaian bahasa Arab sering digunakan
untuk kiasan terhadap suatu kedudukan. Maka,
dikafakan hidungnya semerhksebagai kia$anbagi
orang yang terhormat, hidungnya di tanah sebagai
kiasan bagi o r^llrg, yang hina. Dan, dikatakan bens-
kak hidungnya dan panas hidrngnya apabila sese
orangitnrnardr,Dan,dtantannya@iadalahadah
yang berarti harga diri atau sombong, Dan, ancarnan
dengan memberi tanda pada belalai mengandung
dua macam penghinaan dan perendahan. Pertanra
diberi tanda seperti budalc Dan kedua, disamakan
hidungnya dengan belalai seperti babi (atau saiah).

Tidak diragukan lagi bahwa jatuhnyawat-ayat
ini pada jiwa al-Walid ihr merupakan beneana yang

membinasakan baginya, karena dia termasuk ka-

langan penyair terkemuka yang penuh dengan
celaan dan caci maki, yang semestinya oransyang
ierhormat menjauhkan diri dari yans demikian itu.
Maka, bagaimana dengan kenyataan bahwa dia
dikalahkan oleh kebenaranrreng datangrrya dan
Pencipta lanslt dan bumi, dengan metode yang tak
tertandingi ini, di dalam dokumen yang setiap laful-

nya bertanya jawab dengan segala sisi alam wuiud
ini, yang kemudian menetap di dalam ekeietensi
semesta ini... di dalam keabadian...?

Itulah kebinasaan yang layakbagi musuh Islam,

musuh Rasul yang mulia, dan musuh orang yang

berakhlak luhur...

'*$,

BelaJar dari SeJarah
Sesuai dengan isyarat terhadap harta dan anak,

dan kesombongan yang dilakukan orangorang yang

mendusfakan ayat-ayat Nlah, maka Allah menam-
pilkan untuk mereka sebuah kisah yang farnpaknya

sudah populer di kalangan mereka Diinsatkan-Nya
merekadengan akibatyang ditimbulkan oleh sikap
sornbong terhadap nikrnaq enggan berbuat kebaik-
an, dan melanggar hakhak orang lain Juga diberi-
kan kesan kepada rnereka lmhwa harta dan anak-
anak yang ada di depan nrereka ifu hanya uiian, se-

bagairnana ujian b.aei nelaku kisatr ini, sedang harta
itu sendiri akan dtinsgalkan unhrk orang sesudah-

nya bukan untuk mereka sendiri

*'r;y*4e,$W:tt'&Ag;*;
tr;H?ffi6*'G'v"a##:(4
;;:riii:-fi ,Jgtfr4;ri6txs'teg.it{,,t
firj6w6t#6txii&ri-*'**;K1;
*f "Ht$t1i!1'jJ6#,lj;t#S#r'3U

6'&'t#
{fr: s; # t *KsE$96 * 1,;fi,fii'
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g,',i{I:ti;'6'tffi';-gl
"sesungulrty n Kuni tekh nmg,tj i mne lta {muryikin
Mekah) wbagaimana Kami telah menguji pemilik'
penilik lubun, lutikn mnelw bnnmpah baluta msekn
sunguhtunguh akan menetik ftnsil) rrya di pogi. hari,
dan mseln tidnk rutry isit*,an,(lak fakir mis kin). Ialu,
lnbun ita diliputi malnpetnkar (yang denng) dnri tuhan-

mu ketilrn mereka, sednng ti.dur. Mnkn, jadilah lwbun
itu hitam seperti malanyanggekp plita, Lalu mzrekn

panggil-memangil di pagi hari, 'Pergilnh di Pagi (ini)
lw lubunmu jiln kamu hntdak mnnztik buolvrya.' M&kn,

pngilah merckn saling bwbisik-bkikan. 'Pada hnri ini
janganlah ada seorang miskin pun masuk fu dakm
kebunmu.' Dan, berangkatlnh mereka di pagi hari
fungan niat rnznghnlangi (mang- orang miskin) p adnhnl
nwrekn mtt:npu (mzrnl.ongnya). Tatlak mnekn rulihnt
labun itu, mereka bnknta, 'Sesunguhnya kita ben"qr-

benur orang-orangyangsesflt (ialan), bahknn kin dihn'
lnngi (dnri mernperol.eh n^rhtyoS.' Bnkntal.ah seorang

yang paling baik pikirannya di antara mse l:.s., Bukan-
lah aku telah mngataknn lupadnmu, hzrdnklnh kamu

bertwbih (l'npqda Tuh.anmu) ?' Merekn mengucapknn,

Mahwuci Tahnn kamio sesungulm.ya kami ad.alah
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orang-7rang |ang Zalim.' Lalu sebagian mffekn meng-

hndapi sebagian yang lnin seraya celn-menceln. Merekn

berknta, Aduhni alaknkh kln. Sesungguhnya kita ini
adalnh orang-orang yang melampaui batas. Mudah'
mudnhnn Tuhnn kin memb er ilan ganri lcepadn kita dr -

ngan (leebun) yang lzbih baik dnripadn itu; sesungguhnya

kita menghnraplan ampunan dari Tuhnn kita.' Sepnti
itulah a<ab (dunm). Dan, sesungguhnya azab akhirat
l"ebih besar j ila merela mengetnhui. " (al-Silam: 17-33)

Kisah ini demikian populer di kalangan masyara-
kat. Tbtapi, AlQur'an menyingkap tindakan dan ke
kuasaan Allah yang ada di balik peristiwa-peristiwa-
nya, sebagai ujian dan balasan terhadap sebagian
hamba-hamba-Nya. Dan yang demikian ini menim-
bulkan nuansa baru dalam penuturan Al-Qur'an.

Dari celahcelah nash dan geraknya, kita melihat
sekelompok manusia yang masih sederhana dan
bersahaja cara berpikir, pola pandang dan aktivitas-
nya, yang lebih mirip dengan orang-orang desa
yang masih bersahaja. Barangkali contoh manusia
tingkat ini lebih dekat dengan orang-orang yang
diajak bicara dengan kisah ini, yang keras kepala
dan suka menentang, tetapi jiwanya tidak sangat
ruwet, melainkan lebih dekat kepada kesederhana-
an dan kepolosan.

Kisah ini dilihat dari sudut penyampaiannya
mencerminkan salah satu metode penyampaian

kisah dalam Al-Qur'an yang indah. Di dalamnya ter-
dapat hal-hal yang mengejutkan dan menimbulkan
kerinduan (keingintahuan), sebagaimana ia juga

mengandung tertawaan terhadap tipu daya manusia
menghadapi program dan rencanaAllah. Kisah ini
ditampilkan dengan suasana yang hidup, sehingga
seolaholah pendengar atau pembaca menyaksikan
cerita ini demikian hidup dan peristiwa-peristiwanya
sedang terjadi dengan alurnya di hadapannya.l

Marilah kita mencoba melihatnya sebagaimana
alurAl-Qur'an.

Nah, kita sedang berada di depan para pemilik
kebun (kebun dunia, bukan kebun akhirat) dan itu-
lah mereka sedang menyembunyikan sesuatu ber-
kenaan dengan kebunnya ini. Orangorang miskin
mempunyai bagran terhadap hasil kebun ini pada

masa masih dikuasai oleh pemiliknyayang baik dan

saleh. Akan tetapi, para ahli warisnya ingin memG
nopoli hasilnya sekarang, dan menghalans-halangi
orang{rang miskin dari mendapatkan bagiannya-...

Nah, kalau begitu, marilah kita perhatikan bagai-

mana jalannya peristiwa itu!

"Sesungguhnya Kami telnh mmguji merekn (musyrikin

Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-
pemilik lebun, leetika merekn basumpah bahwa merela
sungguh-sungguh aknn memetik (lnsil)nya di pagt hnri,
d an merelrn tidnk mmyisihknn (nk fakir miskin). " (aI-

Qalam: 17-18) r

Pikiran mereka telah menetapkan unhrk memetik
buahnya pada pagi-pagi benar, dengan tidak menyi-
sihkan sedikit pun untuk orang miskin. Mereka
bersumpah, berniat bulat, dan melaksanakan per-
buatan jahatyang telah ditetapkannya itu.. .. Yah, kita
biarkanlah mereka di dalam kelalaiannya itu, atau
di dalam tipu dayanyayang mereka sembunyikan
semalam. Kita lihat apa yang terjadi di belakang me
reka di tengah malam dengan tanpa mereka sadari.
KarenaAllah selalu berjaga dan tidakpernah tidur
sebagaimana mereka tidur, dan Dia merencanakan
sesuafu yang berbeda dengan apayang mereka ren-
canakan, sebagai balasan kesombongannya terhadap
nikmat dan keengganannya terhadap kebaikan,
yang telah mereka rencanakan semalam, dan bakhil
terhadap hak fakir miskin yang sudah diketahui....

Di sana terdapat peristiwa yang mengejutkan,
yang terjadi secara rahasia. Juga terdapat gerakan

halus seperti gerakan bayang-bayang di malam kelam
ketika manusia sedang terlelap tidur.

"Lalu lubun itu diliputi makpenlw (yang dnnng) dnr;
Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah
lubun itu hitam sep'erti malnm yang gelnp gultta." (aI-

Qalam:19-20)
Marilah kita tinggalkan kebun itu dengan mala

petaka yang menimpanya unfuk sementara waktu.
Kita lihatapayang dilakukan oleh para pemiliknya
yang sedang mengaturrencananya dengan sembu-
nyi-sembunyi di malam hari.

Nah, inilah mereka berangkat pagi.pagi sebagai

mana yang mereka rencanakan, dan mereka panggil-

memanggil unfuk melaksanakan apa yang telah
mereka rencanakan ifu.

"Lalu merelm panggil-merutnggil di pagi lmri,'Pergilnh
di uaktu pagi (ini) ke kebunmu j ikn lmmu hendak me -

me tik buahnya. "' (aI- Qal arnz 2l -22)

Sebagian mereka mengingatkan sebagian yang

lain, saling berpesan, dan saling membangkitkan
semangatnya.

lsilakanbaca "Al-qskhlhft-@raz"dalamkitab AtTashwiirut-FannilfL@ian,terbitanDarusySyr,rruq
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Kemudian Al-Qur' an menertawakan mereka, di-
lukiskannya mereka sedang berangkat sambil ber-
bisik-bisik, untuk menambah kesan betapa mantap
nya rencana mereka, unfuk memetik seluruh buah-
nya, dan menghalangi orang-orang miskin dari
mendapatkannya.

'Makn, pngilah merekn saling berbisik-bisikan, 'Pada

pagi hari ini janganlnh ada seorangmiskin punmasuk
lu dalnm lubunmu."' (aI-QaIam : 23-2a)

Seakan-akan kita yang mendengar Al-Qur'an
atau membacanya mengetahui apa yang tidak di-
ketahui oleh para pemilik kebun itu tentang urusan
kebun mereka.... Ya, kita menyaksikan tangan halus
yang tersembunyi, yang menjulurke kebun ifu dan
mengambil seluruh buahnya, dan kita lihat seakan
akan buah-buah kebun itu sudah terpotongsetelah
didatangi oleh sesuatu yang tersembunyi dan mena-
kutkan. Karena itu, marilah kita tahan napas kita
untuk melihat apa yang diperbuat oleh para pemakar
yang menyembunyikan rencananya itu.

Al-Qur'an terus menertawakan mereka.

'Dan berangkatln:h merekn padn pagi hnri dnngan niat
menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka

mampu (meno longny a). " (aI- Qalamz 25)

Ya, mereka mampu mencegah dan menghalangi-
nya... menghalangi diri mereka sendiri terhadap
kekuasaan minimal sekalipun.

Inilah mereka yang terkejuf terperanjat. Marilah
kita ikuti penuturan Al-Qur' an sambil menertawa-
kan mereka, dan kita saksikan mereka terperanjal

'mtkala merekn melihat leebun itu, mneka berkata,

'Sesungguhnya kita bmar-bennr orang-orang yang ter-
wsat (j alan). "' (al-Qala:r,r: 26)

Bukan ini kebun kita yang lebat buahnya. Kita
telah tersesat jalan. . . . Akan tetapi, mereka kembali
lagi,lalu menegaskan,

"Bahlmn kita dihakngi (d"ari rumpnoleh buahnya)."
(al-Qalam:27)

Nah, inilah berita yang meyakinkan!
Sekarang mereka diliputi siksaan akibat tipu

daya dan rencana jahat mereka, akibat kesombong-
an dan keengganan berbuat baik. Seorang yang
paling baik pikirannya maju ke depan, dan tampak-
nya dia mempunyai pemikiran yang berbeda dengan
pemikiran mereka. Akan tetapi, dia mengikuti me
reka ketika mereka berbeda pendapat dengannya,
sedang diahanya sendirian saja dengan idenya itu,
dan tidak berani mengusulkan gagasannya yang

benar itu karena takut akan dihalangi sebagaimana
yang dialami oleh mereka. Akan tetapi, pada akhir-
nya dia mengingatkan mereka juga serta memberi-
nya nasihat dan pengarahan.

'Berkatalah sezrang yang Foli"S baik pikirannya di
antara muekn, 'Bukanknh aku telah mrngataknn lce-

padamu, hendaktah kamu bertasbih (lcepada Tuhan-
mu)?"' (aI-QaIam:28)

Hanya sekarang saja mereka mau mendengar
nasihat, setelah habis waktunya.

'Merekn mmgtmplmn,'Mahnsuci Tithan knmi, sesung-

guhnya knmi adalah nrang-zrang yang <alim."' (aI-

Qalam:29)
Sebagaimana yang biasa terjadi bahwa setiap

anggota persekutuan melepaskan tanggung jawab

setiap kali ditimpa akibat yang buruk, dan saling
mencela, maka demikian pulalah yang mereka
perbuat.

"Lalu seba$an merekn menghadapi sebagian yang lnin
seray a celn-mmcela." (aI- Qalam: 30)

Kemudian mereka tinggalkan tindakan saling
mencela itu untuk mengakui kesalahannya di dalam
menghadapi akibat yang buruk ini, dengan harapan
mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka
dan mengganti kebun mereka yang musnah se-

bagai akibat kesombongan, keengganan berbuat
baik, menipu, danrencana jahat.

'Mnelm bnknn; Adulni celnlmlnh kita, sesungguhnya

kita ini adalah zrang-zrang yang melampaui batas.

Mudnlt-mudnh.an Tuh.an kin m.emberilmn ganti l"pod"
kita fungan (kebun) yang lebih baik daripada itu; se-

sungguhny a kita menglnrap kn n ampunan dnri Tilhnn
kita. "' (aI- qalam: 3 I -32)

Sebelum diturunkannya tirai untuk menutup pe
mandangan terakhir, kita dengarkan komentar.

"Seperti itukh azgt (dunia). Sesungguhnya azab ak:hir-

at hbih besar jikn mnelw mmgetnhui. "(al-Qalam: 33)

Itulah ujian dengan nikmat. Oleh karena itu,
hendaklah kaum musyrikin Mekah mengetahui
bahwa 'lesunguhnya Kami telahmenguji merela se-

bagaimann Kami ttkh mmguji pemilik-punilik ktbun".
Dan, hendaklah mereka perhatikan apa yans terjadi
di balik ujian itu... Kemudian hendaklah mereka
berhati-hati terhadap sesuatu yanglebih besar dari
pada ujian dunradartazab drlr'ia. "Sesungguhnya aab
akhirat lebih besar jika muelm rnengetahui."
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Balasan bagi Orang yang Takwa
Demikianlah pengalaman dari realitas lingkung-

an ini dipaparkan kepadakaum Quraisy, dan kisah-
kisah yang beredar di antara mereka. Maka, Allah
menghubungkan sunnah-Nya terhadap orang{rang
dahulu dengan sunnah-Nya terhadap orang{rang
sekarang. Disentuh-Nya hati mereka dengan uslub
yang paling dekat dengan realitas kehidupan
mereka. Pada waktu yang sama Dia memberikan
kesan kepada orang{rang mukmin bahwa apa yang
mereka lihat pada kaum musyrikin (pembesar-pem-

besar QuraisD yang berupa kenikmatan dan ke-
kayaan itu hanyalah ujian dari Allah, yang akan
memiliki akibat-akibat dan hasil-hasilnya. Dan,
sudah menjadi sunnah-Nya menguji dengan ke-
nikmatan sebagaimana Dia menguji dengan pen-

deritaan.
Adapun orang-orang yang sombong, enggan

berbuat kebaikan, dan tertipu dengan kenikmatan
yang ada pada mereka, maka seperti itulah contoh
akibat yang akan diterim artya, "S esungguhny a aab
akhirat lebih besar jika merela mengetahui."

Sedangkan, orang{rang yang bertalaara dan ber-
hati-hati, maka mereka akan mendapatkan surga
yang penuh kenikmatan di sisiTuhan mereka.

&et*rry-w(&i'Y
"Sesungguhny a b agt orang- zrang ) ang b ntaku a (di-
sediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi

Tuhanny a. " (d- Qalam: 3 4)

Ini adalah akibat yang berlawanan, sebagaimana
jalan dan hakikat mereka memang berlawanan....
Yah, dua golongan yang berbeda jalannya, maka
berbeda pulalah kesudahannya!

Orang Islam Versus Orang Kafir
Ketika menyudahi paparan tentang kedua

golongan ini, Allah masuk bersama mereka dalam
perdebatan yang tidak ditentukan dan disusun
lebih dahulu. Ditantang-Nya mereka dan dicecar-
Nya mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang
bertubi-tubi mengenai berbagai persoalan yang
tidak ada jawabannyakecuali sebuah jawaban saja
yang tidak mungkin salah. Diancam-Nya mereka
di akhirat nanti dengan pemandangan yang me-
nakutkan, dan di dunia dengan diperangi oleh
Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Ma-
hakuat lagi Mahakeras.

"J&s'Sr;Sfu(,&:+jtKt:a;:$*:ir

$Ki'&t'i;eu*Ki't&i'rt;x';usK
.t::;a#lKtwKlyfu";ttl'{;.w
#a*i:'%ttYa66it7"7^i*7;$+
#t;+:s.fr ,;JriJfer"$,2crf jK:"ii
t#p,isiJfai;i\j'6iiit"{*ilg4
,./.. l.| '2"<z L-r?er4?tl,-,,-'ilt\+;4ft"J;i;:ig
i"6 ;i|t {& d 

" 
;{Lfe,gj $t,t-S

gJ,,K.&6#:e,l$6)a-,;i;
'Maka, apaknh patut Kami menjadiknn zrang-zrang
Islnm itu sam.a dtngan zrang-zrang yang bndosa (orang

kafir)? Mengapa kamu (berbuat demikian), bagai-
manaknh kamu mengambil keputusan? Atau, adakah
kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan
Alkh) yang lamu membacanya bahwa di dalamnya
knmu benar-benar boleh memilih apa yang knmu sukni
untukmu ? Atau, apakah knmu mempuokh j anji-j anli
yang dipnkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap

bnlnku sampai luri kinmnt; sesunguhnya lamu bmnr-
benar d.apat mengambil keputusan (selcehendakmu) ?

Tanyakanlah kepada mereka, 'Siapakah di antara
mereka yang bntanggung jawab terhadap luputusan
yang diambil itu?'Atau, apakah mneka mempunyai
sekutu-sekutu ? Makn, hendnklnh merekn mend.atang-

lan sekutu-sekutunya jika merekn ad"al"ah zrang-zrang
yang benar. Pada lnri betis disingkapknn d"an merekn

dipanggtl untuk bnsujud, maka merela tidak kuasa,
(dakm leadaan) pandangan merekn tunduk kz bawah,

l"agi merekn diliputi kehirutan. Sesunguhnya mereka

dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan merekn

dalam keadaan sejahtera. Maka, serahkanlah (ya

Muh.ammad) lupada- Ku (urusan) zrang-zrang yang
mendustakan perlwtaan ini (Al- Qi an). Nanti Kami
aknn mmnrik mnela dcngan berangsur-angsur (rc arah
kebinasaan) dari arah yang tidak merekn lretahui, dan
Aku memberi tangguh l"pono merelm. Sesungguhnya

renmnn- Ku am.at teguh. Atnuknh, kamu meminta upah

kepada merekn, lalu mereka diberati dengan utang?
Ataukrh, ada pada mereka ilmu tmtang y ang gaib lalu
mnekn menulis (padnnya apa yang mnekn tetapknn) ?'
(al-Qalam: 35-47)

Ancaman dengan azab a*ttratdan peperangan
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di dunia pasti datang sebagaimana akan kita lihat,
di celahcelah perdebatan dan tantangan ini. Maka,
meningkatlah suhu perdebatan dan semakin ber-
tambahlah tekanan tantangan itu.

Pertanyaan pertama yang berisi pengingkaran
yang berbunyi,

"Apaknh p atut Knmi menj a"dikan orang-zrang Islnm itu
sama dengan orang-orang yang berdosa (orang knftr) ?"
(al-Qalam:35)

Pertanyaan itu kembali kepada akibat yang di-
alami oleh masing-masing mereka sebagaimana
dipaparkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaan
ini hanya memiliki satu jawaban saja, yaitu 'Tidak",
tidak mungkin. Maka, orang-orang Islam yang
tunduk dan pasrah kepada Tuhannya selamanya
tidak akan pernah sama dengan orangorang ber-
dosa (kafir) yang suka melakukan kejahatan-ke-
jahatan dan dosa-dosa sehingga mereka layak di-
sifati dengan sifatyang tercela ini. Dan, sudah tentu
tidak boleh menurut akal dan keadilan bahwa balas
an dan tempat kembali orangorang Islam dan orang-
orang yang berdosa (kafir) itu sama saja.

Karena itulah, datang pertanyaan-pertanyaan
pengingkaran lainnya.

' Mengapa knmu (b erbuat demikian) ? Bagaimanaknh
knmu mengambil keputusan?" (al-Qalam: 36)

Mengapa kamu berbuat demikian, dan bagai-
mana kamu membangun hukum-hukummu? Bagai
mana kamu menimbang dan mengukur nilai-nilai
dan norma-norma hingga kamu samakan dalam
timbanganmu dan kepuhrsanmu orang{rang Islam
yang menyerah patuh kepadaAllah dengan orang-
orang yang suka berbuat dosa?

Dari pertanyaan-pertanyaan yang bernada peng-

ingkaran dan menjelekkan ini, beralihlah pertNrya-
annya kepada pengejekan dan penghinaan terha-
dap mereka.

'Atau adakah knmu mempunyai sebuah kitab (yang

diturunlmn Alkh) yang knmu membacanya bahwa di
dalnmnya knmu benar-bmar boleh memilih apa yang
kamu sukai untukmu ? " (al- Qalam: 37-38)

Ini adalah ejekan dan penghinzan yang berupa
pertanyaan kepada mereka jika mereka mempunyai
kitab suci yang mereka baca dan mereka jadikan
rujukan untuk memutuskan ketetapan yang tidak
dapat diterima oleh akal sehatdan oleh keadilan ini,
yaifu kepufusan mereka bahwa "orang{rang Islam
sama dengan orang-orang yang berbuat dosa
(kafir)". Nah, kalau ada kitab seperti itu, tentu

menggelikan, yang hanya cocok dengan hawa nafsu
mereka dan kemauan mereka. Sehingga, mereka
dapat saja memilih se suka hati hukum dan apa saj a
yang mereka sukai. Kitab yang demikian itu tentu
tidak berpijak pada kebenaran, keadilan, rasionali-
tas, atau sesuafu yang makruf!

'Anu apaknh knrfru mempuoleh janli-janji yang diper-
kuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku
sampai hari kinmat; sesungguhnya ka.mu benar-benar

dap at mengambil kep utus an (s e ke hendakmu) ? " (aL-

Qalam:39)
Kalau tidak begitu (tidak punya kitab suci yang

demikian itu), maka inilah dia. Yaitu, mereka mem-
peroleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari
Allah, yang berlaku hingga hari kiamat, yang isinya
bahwa mereka boleh memutuskan dan memilih apa

saja yang sesuai dengan keinginan dan kesukaan
mereka! Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak ada
dan tidak terjadi. Mereka tidak memiliki janji ter-
hadap Allah dan tidak ada pula sumpah dari-Nya
yang isinya seperti itu. Kalau begitu, dengan dasar
apa mereka berkata begitu? Dan kalau begitu, apa-

kah yang mereka jadikan sandaran dan pijakan?

"Tanyakanlah kepada mereka, 'Siapakah di antara
merekn yang bertanggung jawab terhadnp luputusan
yang diambil itu?"'(al-Qalam: 40)

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara
mereka yang telah mendapatkan janji seperti ini?
Siapakah di antara mereka yang telah mendapat
jaminan dari Allah untuk berbuat sekehendak hati-
nya dan mendapat jaminan yang berlaku hingga
hari kiamat bahwa mereka boleh membuat kepu-
fusan merekayang mereka inginkan?

Ini adalah ejekanyang menggelikan, yang men-
dalam dan mengena, yang dapatmeluluhkan wajah
karena celaan dan tantangannya yang transparan
dan terus terang!

'Atau apalwh mnekn mempuny ai sekutu-sekutu ? Makn,
fundaklnh mer elm mmlnnngknn s e kutu - s e kutuny a j ikn
merelm adalah orang- orang y ang benar. " (aI- Qalatn:
4L)

Mereka sendiri mempersekutukan sesuatu de-

ngan Allah, namun kalimat ini menyandarkan per-
sekutuan itu kepada mereka, bukan bagi Allah.
Pertanyaan ini bernada pura-pura tidak tahu bahwa
di sana ada sekufu-sekufu . Dan, ditantangnya mere-
ka agar memanggil sekutu-sekutu mereka itu, jika
memang mereka adalah orang{rang yang benar . . . .

Akan tetapi, bilakah mereka akan memanggil
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sekutu-sekutu mereka itu?

"Pada hari bais disingkapkan dan merekn dipangtl
untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam
keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi
merekn diliputi lrchinann. Sesungguhnla mnekn dahulu
(di dunia) diseru untuk bersujud, dan merekn dal"am

keadaan s ej ahtera." (aI- Qalam | 42- 43)

Mereka dihentikan berhadaphadapan di ham-
paran pemandangan ini, seakan-akan Allah hadir
saat ifu, dan seakan-akan mereka sedang ditantang-
Nya untuk mendatangkan sekutu-sekutu yang
mereka dakwakan itu. Hari ini merupakan suafu
hakikat yang hadir di dalam ilmu Allah yans tidak
terikat pengetahuan-Nya itu dengan masa. Tuntut-
an-Nya kepada lawan bicara seperti ini menjadikan
kejadiannya begitu mendalam dan hidup serta hadir
di dalam jiwa, sebagaimana yang biasa ditempuh
oleh metode Al-Qur' anul-Karim.

Dan "penyingkapan terhadap betis" merupakan
ungkapan yang sudah biasa dipakai dalam bahasa
Arab tentang penderitaan dan kesusahan. Maka ini
adalah hari Kiamatyang disingsingkan lengan baju
dan disingkap betis, dan penderitaan dan kesempit-
an amat sangat. . .. Dan, orang{rang yang sombong
itu dipanggil untuk bersujud, tetapi mereka tidak
dapat bersujud, mungkin karena waktunya sudah
habis (kedaluwarsa, bukan waktunya lagi) dan
mungkin karena keadaan mereka seperti diterang-
kan di tempatlain.

'Mere ka datang b ergegos - gegas memenuhi p angilnn
dengan mmgangkat kepalnnya." (Ibrahim: 43)

Sedangkan, tubuh dan saraf mereka diikatkarena
sangat takut dan susahnya, sehingga sudah tidak
punya kemauan apa-apa lagi. Bagaimanapun juga,

ini adalah ungkapan yang menunjukkan kesusah-
an, ketidakberdayaan, dan adanya tantangan yang
menakutkan.

Kemudian dilengkapilah pelukisan tentang kon-
disi mereka itu.

"(Dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke

b aw ah, lngi mer e kn dilip uti ke hinaan... " (aI- Qalam:
43)

Itulah mereka yang sombong dan congkak, dan
itulah matayang tunduk dengan penuh kehinaan.
Itulah dua kondisi yang bertolak belakang, yaitu
kesedihan yang memilukan dan kesombongan
yang angkuh. Dan, ini mengingatkan kita kepada
ancaman yang sudah disebutkan pada bagian awal
surah.

"Kelak Kami aknn beri tanda dia di belalainya."(al-

Qalam:16)
Maka, penunjukan terhadap kehinaan dan ke-

sedihan itu begifu jelas, mendalam, dan mengena.
Ketika mereka dalam kondisi yang menyedih-

kan dan penuh kehinaan ini, diingatkanlah mereka
terhadap penentan$an dan kesombongan yang
mereka lakukan.

"...Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru
untuk bersujud, dan merelm dalam keadaan sejahtua."
(al-Qafam: a3)

Yakni mampu untuk melakukan sujud, namun
mereka enggan dan menyombongkan diri. Maka
sekarang, dalam pemandangan yang menyedihkan
darrpenuh kehinaan ini, sedang dunia sudah berada
di belakang mereka, sekarang mereka diseru untuk
bersujud, narnun mereka sudah tidak mampu lagi.

Ketika mereka sedang dalam kesedihan yang se-
perti ini, tiba-tiba datang kepada mereka ancalnan
yang menakutkan dan menggetarkan hati.

'Maka, serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku
(urusan) zrang-zrang y ang mendustaknn perkntaan ini
(Al-Qi an)... "(al-Qalam: 44)

Ini adalah anczrman yang menggocangkan hati....
Tuhan Yang Mahaperkasa dan Mahakuat serta
Mahakokoh berfirman kepada Rasul-Nya saw.,
"Biarkanlah Aku dan orang yang mendustakan Al-
Qur'an ini, biarkanlahAku yang akan memerangi-
nya, karena Aku sudah cukup untuk meladeninya!"

Nah, siapakah gerangan yang mendustakan Al-
Qur'an ini?

Ternyata dia hanyalah makhluk yang kecil, se
pele, miskin, dan lemah! Ah, dia cuma sebesar
semut kecil, bahkan seperti sebutir debu saja...
bahkan tidak berarti apa-apa di hadapan Sang Maha-
perkasa, Mahakuasa, lagi Mahaagung!

Oleh karena itu, wahai Muhammad! Biarkanlah
Aku yang akan menangani makhluk semacam ini!
Dan, istirahatkan engkau dan para pengikutmu,
karena peperangan ini dengan Aku bukan dengan
kamu dan orang-orang mukmin. Peperangan ini
dengan Aku, dan makhluk seperti ini adalah musuh-
Ku, dan Aku akan menyelesaikan urusannya.
Karena itu, tinggalkanlah dan biarkanlah Aku ber-
hadapan dengannya, dan pergilah engkau dan para
pengikut-mu beristirahat!

Nah, mana lagi kesedihan yang menakutkan dan
menggoncangkan bagi orang{rang yang mendus-
takan ayat-ayat-Nya? Ketenangan macam apa pula
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bagi Nabi dan orang-orang mukminyang tertindas
...? Kemudian, Tuhan Yang Mahaperkasa dan Maha-
kuasa menyingkapkan kepada mereka jalannya
peperangan terhadap makhluk yang kecil, kerdil,
dan lemah itu.

"Nanti Kami aknn menarik merekn dengan berangsur-

angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak
mereka ketahui. Dan, Aku memberi tangguh kepad"a

mereka. Sesunguhnya rencana-Ku amat teguh." (aI-

Qalam: 44-45)

Urusan orang-orang yang mendustakan dan
urusan seluruh penduduk bumi ini sungguh lebih
enteng dan lebih kecil bagi Allah daripada meng-
atur rencana-rencana ini buat mereka. Namun, Dia
Yang Mahasuci menakut-nakuti mereka dengan
diri-Nya supaya mereka memahami diri mereka
sebelum habis wakhrnya, dan supaya mereka me
ngerti bahwa keamanan lahiriah yang diberikan
Allah kepada mereka itu adalah perangkap yang
mereka dapat jatuh ke dalamnya dengan keteper-
dayaannya. Juga supaya mengerti bahwa pem-

berian kesempatan kepada mereka untuk berbuat
zalim, melanggar batas, berpaling, dan berbuat
sesat itu hanyalah istidraj (penarikan secara ber-
angsur-angsur) kepada tempat kembali (akibat)
yang sejelek-jeleknya. Semua itu adalah rencana
dari Allah supaya mereka menanggung dosa-dosa
mereka secara total dan datang di padang mahsyar
dengan berlumuran dosa dan layak mendapatkan
kehinaan, kesedihan, dan siksaan.

Tidak ada yang lebih besar daripada memberi-
kan ancaman, menyingkap istidraj, dan mengatur
rencana, sebagai keadilan dan wujud kasih sayang.

Allah telah menghadapkan kepada musuh-musuh-
Nya, musuh-musuh agama-Nya, dan musuh-musuh
Rasul-Nya, akan keadilan-Nya dan rahmat-Nya di
dalam ancaman dan peringatan-Nya ihr. Sesudah itu
terserahlah apa yang mereka pilih unhrk diri mereka
sendiri. Dengan demikian, sudah terang dan jelas
lah persoalannya!

Allah memberi tangguh 0<esempatan), nalnun
Dia tidak mengabaikan. Dia memberi tangguh ke
pada orang yang zahrn. Sehingga, apabila Dia telah
mengambil tindakan, maka yang bersangkutan
tidak akan dapat lepas. Di sini, Dia menyingkap apa
yang telah ditentukan-Nya dengan kehendak-Nya
melalui cara-Nya dan sunnah-Nya. Dia berfirman
kepada Rasul-Nya saw., "Biarknn Aku bersama orang

yang mendustakan Al-Qti an ini... Biarkanlah Aku
bersama zrang-orang yang tertipu oleh harta, anak-

anak, lu dudukan, dan kekuasaan ini! Aku akan mem-

beri lusempatan kepadn mneka, dan aknn Kujadiknn
nikmat ini sebagai perangknp ba$ merekn."

Maka, ditenangkanlah Rasul-Nya dan diancam-
Nya musuh-musuhnya... Kemudian dibiarkannya
mereka menghadap ancaman yang menakutkan
itu! ,

Di bawah bayang-bayang pemandangan hari
Kiamat yang menyedihkan dan ancaman yang me-

nakutkan, selesailah perdebatan dan tantangan
serta keanehan sikap mereka yang ganjil itu.

'Ataukah kamu meminta upah fupada mereka, lalu
merekn diberati dengan utang?" (aI-QaIam: 46)

Apakah kamu minta upah hingga beban utang
yang kamu minta kepada mereka sebagai upah
tugasmu memberi petunjuk kepada mereka itu
mendorong mereka unfuk berpaling dan men-
dustakan? Juga menjadikan mereka lebih memen-
tingkan tempat kembali yang buruk itu daripada
menanggung beratnya menunaikan tugas ?

'Atnuknh ada padn merela ilrnu tuttnng yang gaib lnlu
mnela menulis (padnnya apa yang merekn tetnpknn) ?'
(al-Qalam: a7)

Yang dengan begitu mereka percaya pada apa
yang terdapat di dalam ilmu gaibnya itu. Sehingga,
mereka tidak perlu takut kepada apa yang bakal
menimpa mereka, karena mereka telah melihatnya
menulisnya, dan mengetahuinya. Atau, mereka
dapatmenulis apa sajayang hendak merekatetap
kan, lalu mereka tulis jaminan terhadap apa saja
yang mereka inginkan?

Tidak! Sama sekali tidak! Baikilrnu gaib mau pun

kekuasaan untukmenulis ketetapan ihr sama sekali
tidak mereka miliki. Maka, mengapakah mereka
bersikap dengan sikap yang demikian ganjil dan
aneh ini?

Dengan pengungkapan yang mengagumkan,
mengesankan, dan menakutkan yang berbunyi,
' Malu snahknnlnh (y a Muhnmmad) kzp ada- Ku (urus -

an) orang-orang yang mendustakan perkataan (Al-

Qi an) inf', ... dan dengan pemberitahuan tentang
jalannya peperangan dan penyingkapan sunnah pe-

perangan antara Allah dengan musuh-musuh-Nya
yang tertipu itu. . ., maka dengan pengungkapan ini
dan pemberitahuan itu Allah melepaskan Nabi saw.

dan kaum mukminin dari peperangan antara iman
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dan kafir, dan antara kebenaran dan kebatilan,
karena peperangan ini dilakukan sendiri oleh Allah.

Begitulah hakikatnya, meskipun tampaknya Nabi
saw. dan kaum mukminin memiliki peranan dalam
peperangan ini. Sesungguhnya peranan mereka
ketika mereka dimudahkan oleh Allah untuk hal ini,
maka yang demikian itu adalah bagian dari takdir
Allah di dalam peperangan-Nya terhadap musuh-
musuh-Nya. Maka, mereka hanya sebagai alatyang
bisa saja dipergunakan oleh Allah atau tidak diper-
gunakan. Dalam keduahal ini, Allah selalu melaku-
kan apayang dikehendaki-Nya. Dan, dalam kedua
kondisi ini, Allah melakukan peperangan sendiri
sesuai dengan sunnah yang dikehendaki-Nya.

Nash ini turun ketika Nabi saw. berada di Mekah,
dan kaum mukminin pengikut beliau jumlahnya
masih sedikityang tidak mampu berbuat sesuatu.
Maka, ayat-ayat ini adalah untuk menenangkan kaum
mukminin yang tertindas ini, dan untuk menakut-
nakuti orang-orang yang tertipu oleh kekuatan,
kedudukan, harta, dan anak-anak. Tbtapi, kemudian
situasi dan kondisi di Madinah berubah dan Allah
menghendaki Rasulullah dan kaum mukminin
memegang perananyang jelas dalam peperangan.
Tetapi, di sana ditegaskan lagi perkataan yang
pernah difirmankan-Nya kepada mereka pada
waktu mereka di Mekah ketika jumlah mereka
sedikit dan dalam kondisi tertindas. Dia berfirman
kepada mereka ketika mereka mendapat keme-
nangan dalam Perang Badar,

' Malrn (y ang sebmnrnya) buknn knmu y ang membunuh
mereka, tetnpi Alkhlnh yang membunuh merekn. Bulun
kamu yang melempar ketika kamu melempa4 tetapi
Allnhlah y ang mzlzmpar. (Allnh berbuat dzmikian unh*,
mnnbirmsaknn merekn) dan untuk manberi lcmmangan
fupon" nrang- lrang mukrnin, dengan ltemennngan y ang
baik. S esungguhny a Alkh Maha Mmdengar lagi Mahn
Mengetahui." (al-Anfaal: 17)

Hal itu untuk memantapkan hakikat ini di dalam
hati mereka. Hakikat bahwa peperangan itu adalah
peperangan Allah, dan urusan itu adalah urusan
Allah juga. Ketika Dia menjadikan bagi mereka
peranan dalam hal ini, maka yang demikian itu
hanyalah karena Dia hendak menguji mereka
dengan ujian yang baik yang dengan ujian ini
mereka lantas diberi-Nya pahala. Adapun hakikat
peperangan, maka Dialah yang mengaturnya; dan
hakikat kemenangan, maka Dia juga yang menetap
kannya. Allah memberlakukannya dengan mereka
ataupun tanpa mereka. Ketika mereka terjun di

dalam kancah peperangan, maka sebenarnya
mereka hanya alat saja bagi kekuasaan-Nya, dan
bukan cuma mereka satu-satunya alat yang ada di
tangan-Nya.

Hakikat ini tampak sangat jelas dari celahcelah
nash-nash Al-Qur'an pada semua tempat, semua
keadaan, dan semuS temanya, sebagaimana hal ini
juga merupakan hakikat yang sesuai dengan
tashawwur (pandangan) imani terhadap kekuasaan
Allah dan qadar-Nya, sunnah-Nya dan kehendak-
Nya. Juga hakikat kemampuan manusia untuk
mengimplementasikan qadar Allah... yang mereka
hanyalah alat... tidak lebih dari sekadar alat.

Inilah hakikat yang mengucurkan ketenangan di
dalam hati orang yang beriman dalam kedua ke-
adaannya, ketika kuat dan ketika lemah, selama
hatinya tulus kepadaAllah dan bertwakal kepada-
Nya di dalam jihadnya. Maka, bukanlah kekuatan-
nyayang menolongnya di dalam peperangan antara
kebenaran dengan kebatilan, dan iman dengan ke-
kafiran, tetapi hanya Allahlah yang memberinya
jaminan kemenangan. Dan, bukan kelemahannya
pula yang menjadikannya kalah, karena kekuatan
Allah berada di belakangnya, dan kekuatan Allah
inilah yang mengendalikan peperangan dan mem-
berinya kemenangan. Akan tetapi, Allah memberi
tangguh dan melakukan istidraj serta menentukan
segala urusan pada waktunya sesuai dengan kehen-
dak dan kebijaksanaan-Nya, juga sesuai dengan ke
adilan dan rahmat-Nya.

Dan, ini juga meiupakan hakikat yang menakut-
kan hati pihak musuh, baik orang mukmin yang di.
hadapinya itu dalam kondisi lemah maupun kuat.
Karena, bukan orang mukmin itu yang menjafuhkan
mereka, tetapi Allahlah yang menguasai peperang-
an itu dengan kekuatan-Nya dan keperkasaan-Nya.
Allah yang berfirman kepada Nabi-Nya, 'Maka
serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan)
orang |ang mmdustalan pnkntaan (Al- @Lf an) ini... !"
Serahkanlah kepada-Ku orang yang celaka dan
keparat ini!

Allah memberi tangguh dan menariknya kepada
kebinasaan secara berangsur-angsur, sedang dia
(mereka) dalam serba ketakutan, meskipun secara
lahiriah tampaknya mereka kuat dan penuh per-
siapan. Karena, kekuatan ini adalah jerat, dan per-
siapannya itu sendiri adalah perangkap...

'Dan Aku memberi tangguh kepada merekn, sesungguh-

nya rencana-Ku amat teguh." (al-Mrik: 45)

Adapun mengenai masalah kapan terjadinya,
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maka hal itu berada di dalam ilmu Allah yang ter-

sembunyi. Maka, siapakah gerangan yang merasa

aman terhadap ilmu gaib Allah dan rencana-Nya?

Dan, bukankah tidak ada yang merasa aman ter-

hadap rencana Allah selain orang{rang yang fusik?

Urgensi Kesabaran dalam Tbgas
dan Perjuangan

Setelah memaparkan hakikat ini, Allah meng-

arahkan Nabi-Nya saw. untuk bersabar, sabar
mengemban h-rgas-tugas risalah, sabar menghadapi
kekacauan jiwa, sabar menghadapi gangguan, dan

sabar menghadapi pendustaan orang kafir.... Ya,

bersabar hingga Allah memberi keputusan pada

waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang

dikehendaki-Nya. Diingatkan nabi-Nya dengan
pengalaman yang dialami saudaranya (sesama nabi)

sebelumnya yang merasa sesak dada karena tugas-

tugas ini, yang seandainya tidak segera disusuli
nikmat Allah, niscaya dia akan terlempar dalam
keadaan terhina.

?L<;g(';v"P-:ii,Sis;e;;HLEG
&?;r";:#{4.{;&;{gtJ7i&

g:#,trfafrirg,
'Makn, bers ab arlnh knmu (lni Muhammad) tnhndap
luunpan Tuhnnmu, dnn janganlnh knmu sepnti orang

(Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia
berdoa sedang ia dnlam keadnan marah (lupada kaum'
nya). Kalnu sekiranya ia tidnk segna merdnpat nikmat
dari Tuhannya, benar-bmar ia dicampakknn ke tanah

tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya me-

milihny a dan menj adikanny a termasuk orang-orang

y ang salzh." (aI- Qalam: 48-50)

Orang yang berada dalam perut ikan itu adalah
Nabi Yunus a.s. sebagaimana disebutkan dalam
surah ash-Shaaffaat Dan, inti pengalaman Yunus
yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad
saw adalah untuk menjadi bekal dan persiapan bagi

beliau sebagai penutup para nabi, yang pada masa-

masa sebelumnya telah banyak pengalaman yang
dihadapi semua nabi dalam kebun risalah, karena
beliau akan menjadi pemetik hasil akhir, pene-

ropong terakhir, dan pengguna bekal terakhir.
Maka, diharapkan pengalaman ini akan dapat

membantunya dalam mengemban fugas yang berat

dan besar. Tugas membimbing seluruh manusia,
bukan cuma safu kabilah, safu kampung, atau satu

umat saja. Tugas memberi bimbingan kepada

seluruh generasi, bukan cuma satu generasi dan

bukan cuma satu kurun wakhr saja sebagaimana
fugas rasul-rasul sebelumnya. Juga tugas mengem-
bangkan potensi |emanusiaan sesudah itu dengan
seluruh generasinya dan semua kaumnya dengan
manhajyang kekal, mantap, dan layak untuk me-

nyambut segala sesuatu yang dijumpainya di dalam
kehidupan yang berupa aneka ragam kondisi, per-

aturan, dan pengalaman-pengalalnan, yang setiap
hari datang dengan suasana yang baru....

Inti pengalaman itu adalah bahwa Yunus bin
Mata a.s. diutus oleh Allah kepada penduduk se-

buah desa yang menurut suafu riwayat bernama
Ninawa, di negeri Maushil, tetapi mereka enggan
beriman. Keengganan mereka ini dirasa berat oleh
Yunus, lalu dia tinggalkan mereka dengan rasa
jengkel sambil berkata di dalam hati, "Allah tidak
akan mempersempit aku untuk tinggal di antara
kaum yang keras kepala ini, toh Dia Mahakuasa
untuk mengutus aku kepada kaum yang lain."

Kejengkelan dan kemarahannya ini telah mem-

bawanya ke tepi laut yang dari situ kemudian dia

naik perahu. Ketika mereka berada di tengah laut,
perahunya menjadi keberatan dan hampir teng-
gelam. Karena itu, mereka mengadakan undian di
antara para penumpang untuk meringankan beban
dengan menurunkan salah seorang dari mereka
yang mendapat irndian, kemudian undian itu ter-
kena pada Yunus. Maka, mereka lantas melempar-
kannya ke laut, kemudian ditelan ikan.

Pada waktu itu Yunus berseru (dalam keadaan
marah kepada kaumnya)dalam kesedihan yang
amat sangat, di dalam kegelapan di dalam perut ikan,

di tengah lautan. Dia berseru kepada Tuhannya,

"...Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain

Engknu. Mahnsuci Engknu, sesungguhnya aku adahh
tmtnsukorang-lrarryyatryz!.lim."(al-AnbiyadzST)

Maka, ia segera disusuli nikmat dariTuhannya.
Kemudian ikan itu memuntahkannya ke pantai

dengan berupa daging tanpa kulit, karena kulitnya
sudah luruh di dalam perut ikan, dan Allah meme
lihara kehidupannya dengan kekuasaan-Nya yang

tidak terikat oleh kebiasaan manusia yang terbatas.

Di sini kita katakan bahwa seandainya tidak
karena nikmatAllah ini, niscaya dia dimuntahkan
oleh ikan dalam keadaan tercela. Yakni, dicela oleh
Tuhannya karena perbuatannya dan ketidaksabar-
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annya ifu , dan tindakannya memperhrutkan nafsu-
nya sebelum mendapat izin dariAllah. Akan tetapi,
nikmat Allah datang tepat pada waktunya. Allah
menerima tasbihnya, pengakuan kesatrahannya,
dan penyesalannya- Dia mengetahui adanya sesuatu
pada dirinya yang dengannya dia layak mendapat-
kan nikmatdan dipilih olehAllah.
"Lalu Tillmnrry a memilihny a dan mcnj adikanny a tn-
m.asuk orang- arang I ang saleh." (al-Qal,am: 50)

Inilah pengalaman yang dialami orang yang ber-
ada di dalam perut ikan (l,labi Yunus a.s.), yang
diceritakan Allah kepada Rasul-Nya Muhammad
saw. ketika sedang menghadapi kesulitan dan
pendustaan dari kaum kafir, setelah dilepaskannya
beliau dari peperangan sebagaimana hakikat yang
sebenarnya. Dan, diperintahkannya beliau supaya
menyerahkan urusan perang itu kepada-Nya se-
bagaimana yang Dia kehendaki, dan kapan Dia
menghendaki. Juga ditugasinya beliau unhrk ber-
sabar terhadap keputusan Allah dan qadha-Nya
dalam waltu yang telah ditentukan dan di dalam
menempuh jalan yang sulit hingga datang saat yang
telah ditentukan itu.

Sesungguhnya masyaqat' kesulitan, kesukaran,
kemelaratan' dakwah yang sebenarnya adalah ke
sukaran bersabar terhadap keputusan Allah se-
hingga datang janji-Nya pada wakhr yang dikehen-
daki-Nya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Di
dalam perjalanannya banyak sekali masyaqat, ke-
sukaran yang berupa pendustaan orang lain dan
penyiksaan, kesukaran yang berupa tantangan dan
kekerasan, kesukaran yang berupa berkembang-
nya dan menggelembungnya kebatilan, kesukaran
yang berupa terpedayanya manusia oleh kebatilan
yang cemerlang dan unggul dalam pandangan mata,
dan kesulitan yang berupa tertahannya jiwa di dalam
menghadapi semua ini dengan rela, mantap, dan
tenang terhadap janji Allah yang benar ....

hi adalah kerja dan perjuangan besar yang mem-
bufuhkan keteguhan hati, kesabaran, pertolongan,
dan bimbingan dariAllah... Adapun mengenai pe
perangan itu sendiri, maka Allah telah menetapkan
dan menentukan bahwa Dialah yang mengahrnya,
sebagaimana Dia telah menentukan bahwa Dia yang
memberi tangguh dan melakukan istidraj untuk
suahr hilnnah yang hanya Dia yang mengetahuinya.
Demikian pula janji-Nya kepada Nabi-Nya yang
mulia, yang kemudian dibuktikan sesudah be-
berapa wakhr.

Sik"p Orang Kafir terhadap Al-Qur'an
dan Rasutullah

Pada penuhrp surah digambarkan pemandangan
orang{rang kafir yang menghadapi dakwah Rasul
yang mulia ini dengan penuh kebencian dan keke-
rasan serta dendam yang mendalam yang tertuar,rg-
kan dalam pandang3n yang beracun dan mematikan
yang ditujukan kepada Rasulullah, sebagaimana
dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan tidak ditarnbah-
tambahi.

tt'lav
"Sesunguhnya zrang- Mang kafr itu b ennr -bmnr hnm-

pir menggelincirkan lumu dzngan pandnngan merelca,

tatknla merelw mendangar Al- @i an dnn merekn ber -

knto, '&suryuhnya ia (Mutammnd) bmar-bennr orang
y arry gila. "' (al-Qalam : 5 1)

Pandangan in hampir mempengaruhi langkah
Rasulullah hingga hampir terpeleset dan kehilangan
keseimbangan dan kemantapannya di mukabumi.
Ini merupakan ungkapan yang tinggl tentang apa
yang dikandung oleh pandangan ini yang bermuatan
kebencian, dendam, kejahatan, kedengkian, ke-
inginan untuk menyakiti, hati yang panas dan be-
racun... Pandangan beracun ini dibarengi dengan
caci-maki yang amat buruk dan kebohongan yang
tercela. "...D&n mereka bnkata, 'Sesunguhnya ia
(Muhnmmad) benm-bermr orang yang gil7 "'

Inilatr pemandangan yang dilukis oleh kuas yang
indah dan direkarnnya dari pemandangan-pemarF
dangan dakrv'ah secara umum di Mekah, yang bera-
da di dalam bingkai umum di antara para pembesar
yang keras kepala dan penuh dosa. Dari hati dan
pandangan merekalah muncul semua dendamyang
hina dan membara ini.

Semua ini diakhiri dengan kata pasti yang me
nyudahi segala perkataan,

g:agafS>SSr;
' A:l- @i an ini fi dnk l"a,in hany alnh p uingatnn b oqi n -
luruh umat." (al-Qalann: 52)

Sedangkan, peringatan itu tidak akan disampaikan
oleh orang yang gila, dan tidak akan dibawa oleh
orang yang gila....

MahabenarAllah dan berdustalah parapendusta....

fr f'ji:;fliij,;azy:la j4,i6lj$Yi"y

**t
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Sebelum mengakhiri pembahasan perlu kiranya
kita perhatikan kata lil-'aalamiin'bagi seluruh
alam/umat'

Di sini, di Mekah, dakwah sudah menghadapi
tantangan, dan Rasulnya menghadapi pandangan-
pandangan beracun yang membara, sedang kaum
musyrikin terus mengintai hendak menyerangnya
semampu mungkin. Pada waktu sepagi ini, dalam
kesempitan yang mencekik ini, ia (dakwah) telah
mengumumkan "ke alamiah anny a" (internasionali-

sasinya), sesuai dengan tabiat dan hakikatnya.
Karena ifu, sifatnya ini bukanlah hal baru sewaktu
ia mendapat kemenangan di Madinah sebagaimana

anggapan para pembohong hari ini. Tetapi,'alnm$ah
'globalisasi' dakwah Islam sudah menjadi sifatnya

sejak awal pada masa periode Mekah, karena ini
merupakan hakikatyang mantap di ladang dakwah
sejak kelahirannya.

Begitulah yang dikehendaki Allah, begitulah ia
menujukkan arahnya sejak hari.hari pertamanya,

dan begitulah ia akan selalu mengarah hingga akhir
zaman.

Allahlah yu.t$ -"nghendakinya sebagaimana
yang dikehendaki-Nya. Dialah pemiliknya dan pe-

meliharanya. Dialah pembelanya dan pelindungnya.

Dan, Dialah yang melakukan peperangan terhadap
orang-orang yang mendustakannya, sedang para
pengembannya tidak punya kewajiban lain selain
bersabar sehingga datang keputusan Allah. Dia
adalah sebaik-baik pemberi keputusan. 3
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fiAfrAfl Al-flnnn0nt|',

firNTflTIAffi:fz
,-j",#ill{:Sf€R\

-#rigt:(,;L&:;.gt:,e"I;s.4!,e

fr'ft ,tgfi666r'ufr ,G;16+ci&:k
$sd!h.*vA*;&*a-r,li,$*ir
;t\i#*-')L|:v1;g:€W{r;t6
&t';i-*r-,#(,i4qi,"tigt'S'ly
#;F-ie>+r\)f,ir,gr.5l]63ifiL

&#+iv6#,nAfrr's.i,;$,
'Tlari kiamal (l) apakah hari kiamat itu? (2)

Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? (3)

Kaum Tbamud dan'Aad telah mendustakan
hari kiamat.(a) Adapun kaum Tbamud maka
mereka telah dibinasakan dengan kejadian
yang luar biasa. (5) Adapun kaum'Aad maka
mereka telah dibinasakan dengan angin yang
sangat dingin lagi amatkencang' (6) yangAtlah
menimpaka.n angin ihr kepada mereka selama
tujuh malam dan delapan hari terus-menerus;
maka kamu lihat kaum'Aad pada waktu itu
mati bergelimpangan seakan-akan mereka tung-

Sul-tunggul pohon korma yang telah kosong
(lapuk). (7) Maka, kamu tidak melihat seorang
pun yangtinggal di antara mereka. (8) Dan te-

4trtt1;o1
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

3;i:;K&{,{ryut:61u,si;Ar$:"rrff
fSfi {+ti;t1'r'+" 

jt'!;3ft'*d{fi 
J}'6'

a!;s/-**y;;t r-\L$6c
&1,W.ii{, jiY6t6:r*;54'{"
# *+l u fii ti.i'g'6,qi15 "$r

i;,1;;:ga*,wt.,i<64(,;vo'iift;V
*$oKt;',tx\W6vL$,a;iz6],Ca;4;

,aialai,it9&7*:;iJ-G;i5:*KW,r-$
$iC,rKrh36,rrf;n6;9:;.ffi
"+S;;A/Se1;1K5*:{,4AL;4.4}
{-I};;."{'ii);;"ti.WV.6-*Ar,JrVg
c-J Wr; 9""49K. &E'b,:;;3 +#.#
,$-lus;v&:+E-i;;tfi\i3';i++,Is
& Ps # e# *-l; 1:'*,i;'g "i,9

,$ie5stqv"l;;(rt;t&"4',6-,13
"i$'\i;:{.35;.414:;:s;}1ft&u:x

-vnu & +rs ;(W.g 4g(, r!,t &

't&W:weTafit;3ici6"r6^);
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lah datang Fir'aun dan orang-orang yang se-
belumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang
dijungkirbalikkan karena kesalahan yang
besar. (9) Maka, (masing-masing) mereka men-
durhakai rasul Ttrhan merekan lalu Allah me-
nyiksa mereka dengan siksaan yang sangat
keras. (10) Sesungguhnya Kami tatkala air telah
naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek
moyang) kamu ke dalam bahtera, (11) agax kami
jadikan peristiwa ihr peringatan bagi kamu dan
agar diperhatikan oleh telinga yang mau men-
dengar. (12) Maka, apabila sangkakala ditiup
sekali tiup, (13) dan diangkatlah bumi dan
gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya
sekali bentrr. (14) Ivlaka, pada hari ihr terjadilah
hari kiamal (15) dan terbelahlah langi! karena
pada hari itu langit menjadi lemah. (16) Malai
kat-mdaikat berada di penjuru-penjuru langit
Pada hari itu delapan orang malaikat menjun-
jung'Arasy Ttrhanmu di atas (kepala) mereka.
(17) Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada
Thhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu
yang tersembunyi (bagi Afhh). (18) Adapun
orang-or.rng yang diberikan kepadanya kitab-
nya dari sebelah kanannya, maka dia berkata,
'Ambillah, bacalah kitabku (ini). (19) Se-
sungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya
aku akan menemui hisab terhadap diriku.' (20)
Ivlaka, orang ihr berada dalam kehidupa^n yang
diridhai, (21) dalam surga yang tinggi. (22)

Buah-buahannya dekat (23) (Kepada mereka
dikatakan)r'Makan dan minumlah dengan
sedap disebabkan amal yangtelah kamu kerja-
kan pada hari-hari yang telah lalu.' (24) Adapun
orang yang diberikan kepada^nya kitabnya dari
sebelah kirinya, maka dia berkata, 'Wahai
alangkah baiknya kira^nya tidak diberikan ke-
padaku kitabku (ini), (25) dan aku tidak me-
ngetahui apa hisab terhadap diriku. (26) Wahai
kiranya kematian itulah yang menyelesaikan
segala sesuatu. (27) Hartaku sekali-kali tidak
memberi manfaatkepadaku. (28) Telah hilang
kekuasaanku dariku.' (29) (Allah berfirman),
'Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke
lehernya.'(30) Kemudian masukkanlah dia ke
dalam api neraka yang menyala-nyala- (31) Ke-
mudian belitlah dia dengan rantai yang pan-
jangnya tujuh puluh hasta. (32) Sesungguhnya
dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang
Mahabesar. (33) Dan juga dia ddak mendorong
(orang lain) untuk memberi makan orang

miskin. (34) Maka, tiada seorang teman pun
baginya pada hari ini di sini. (35) Dan tiada
(pula) makanan sedikit pun (bagrnya) kecuali
dari darah dan nanah. (36) Tidak ada yang
memakannya kecuali orang-orang yang ber-
dosa. (37) Maka, Aku bersumpah dengan apa
yang kamu lihat;(38) dan dengan apa yang
tidak kamu lihat (39) Sesungguhnya Al-Qur'an
itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang di-
turunkan kepada) Rasul yang mulia, (40) dan
Al-Q.ur'an itu bukanlah perkataan seorang
penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepada-
nya. (al) Dan bukan pula perkataan tukang
tenung. Sedikit sekali kamu mengambil p"l"jrr-
an dari padanya. (a2) Ia adalah wahyu yang
diturunkan dari Ttrhan semesta alam. (43) Se-
andainya dia (Muhammad) mengada-adakan
sebagian perkataan atas (nama) Kami, (44)

niscaya benar-benar kami pegang dia pada
tangan kanannya. (45) Kemudian benar-benar
Kami potong urat tali jantungnya. (a6) Makan
sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu
yang dapat menghalanS (Kat"t, dari pemo-
tongan urat nadi itu. (47) Sesungguhnya Al-
Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi
orang-orang yang bertakwa. (48) Sesungguhnya
kamibenar-benar mengetahui bahwa di antara
kamu ada orang yang mendustakan(nya). (a9)

Sesungguhnya Al-Qur'an ihr benar-benar men-
jadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di
akhirat). (50) Sdsungguhnya Al-Qur'an itu
benar-benar kebenaran yang diyakini. (51)
Maka, bertasbihlah dengan (menyebut) nama
Ttrhanmu Yang Mahabesar." (52)

Pengantar
Ini adalah surah yang besar dan hebat, yang

jarang diterima oleh perasaan kecuali dengan
goncangan yang mendalam. Sejak pembukaan
hingga penutupnya selalu mengefuk perasaan dan
menunjukkan kepadanya sesuatu yang menakut-
kan dan mengerikan, dan keseriusan yang amat
sangat pemandangan demi pemandangan. Semua-
nya senantiasa menyentuh perasaan dengan ke-
besaran dan keagungan, dari waktu ke waktu, dan
dengan azab pada suafuwakhr, serta dengan gerak-
an yang kuat pada setiap saat.

Surah ini secara keseluruhan menyampaikan ke
dalam jiwa dengan kuat dan mendalam sebuah
perasaan dengan satu makna... bahwa urusan ini,
urusan agama dan akidah, adalah urusan yang
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serius, tulus, mantap, dan pasti. Semuanya serius,
tidak ada gurauan, dan tidak lapangan untuk ber-
gurau dan bermain-main. Serius dalam urusan
dunia dan akhirat, serta serius dalam timbangan
Allah dan perhitungan-Nya. Serius, sehingga tidak
ada sesuahr pun dari urusannya yang sia-sia, baik
di sini maupun di sana, banyak maupun sedikit.
Dan, urusan mana pun yang diabaikan seseorang
tentu akan menjadikannya terkena kemurkaan Allah
yang berat dan hukuman-Nyayang pedih, meskipun
yang mengabaikan dan menyimpang itu seorang
rasul. Maka, urusan Allah itu lebih besar daripada
diri Rasul dan lebih besar daripada manusia itu
sendiri. Sesungguhnya urusan ini adalah urusan ke
benaran, haqqul-y aqin (kebenaran yang meyakin-
kan), dariTuhan semesta alam.

Makna ini tampak dari nama hari kiamatyang di.
pilih di dalam surah ini dan nama surah ini sendiri
"al, Hanqqah" (yang pasti benar) . . . . Nama ini dengan

lafalnya, gaungnya, dan maknanya memberikan
kesan di dalam jiwa tentang makna keseriusan,
kekerasan, kepastian, dan kemantapan. l-afal atau
perkataan ini sendiri memberikan kesan yang lebih
mirip dengan pengangkatan beban dalam waktu
yang lama, kemudian menetapkan dan memantap
kannya secara mantap. Mengangkatnya dengan
membaca huruf ha'secara panjang yang disertai
dengan alif. Keseriusannya tampak di dalam bacaan

t a"sy di d pada hur uf q af sesu dahnya. Kemu dian ke-
mantapannya dengan disudahi dengan huruf ta'
mnrbuthnhyang dibunyikan dengan bunyi htnf. hn'
yang bersukun.

IVIakna ini juga tampak di tempat-tempat jatuh-

nya orang{rang yang mendustakan agama, akidah,
dan akhirat, kaum demi kaum, kelompok demi
kelompok, tempat-tempat jatuh mereka yang keras
dan pasti.

"Kantm Tiamud dan 'Aad telah mendustaknn hari
Kiamat. Adapun kaum Tamud maka merekn telah

dibinasakan dengan lej adian yang luar biasa. Adnpun
kaum Aad maka mereka telah dibinasaknn dengan

angin yang sangat dingin l"agi amnt kencang yangAllnh
menimpakan angin itu fupada mereka selnma tujuh
mal.am dan delnpan hnri terus-menerus; makn kamu

lihat lmum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan

sealan- aknn mnekn tunggul-tunggul pohon knrmn y ang

telnh lwsong (npuk). Makn, knmu tidak melihnt seorang

pun yang tingal di antara merekn. Dan, tel.ah datang

Fir'aun dan orang-orang |ang sebelumnya dan (pen-

duduk) negeri-negeri y ang dij ungkirbalikkan karena

lusalahnn yang besar. Mala, (msing-masing) merekn

mendurhakni rasul Tuhan mereka, klu Alkh menyika
merekn d.engan sikann yang sangat kzras. Sesungguhnya

Kami, tatknltt air telnh naik (sampai lu gunung), Kami
bawa (nenek moyang) kamu ke dalnm bahtera, agar

Kamijadiknnperistiwa itu peringatan bagi knmu dan

agar diperhntiknn oleh telinga yang mau mendengar."
(al-Haaqqah: 4712)

Demikian pula setiap orang yang berpaling dari
urusan ini, maka dia akan dihukumnya dengan
hukuman yang menakutkan dan mengerikan, se
suai dengan keseriusan urusan yang sangat besar
ini, yang tidak mengandung gurauan dan per-

mainan, dan tidak boleh diabaikan di sini ataupun
di sana!

Makna ini tampak dalam pemandangan hari
Kiamat yang menakutkan dan pada masa ber-
akhirnya alam semesta yang menakutkan. Juga
pada waktu tampaknya kekuasaan dan keagungan
Tuhan yang luar biasa yang lebih menakutkan dan
menakutkan lagi,

'Maka, apabiln sangkaknla ditiup sekali tiup, dan dt
angkntlnh bumi dan gunung-gunung, ktlu dibenturknn

lceduanya seknli bentur. Makn, pada hari itu teriadilnh
hari Kiamat, dan terbelnhlnh langit, knrena pada hari
itu lnngit meniadi hmah. Malniknt-mal"aiknt bnadn di
penjuru-penjuru lnngit. Pada hari itu delnpan orang

malniknt meni unj ung Ara"ry Tufutnmu di atns (kep ak)
merekn. " (al-Haaqqah: 13- 17)

Begitu menakutkan, dan demikian agung. Ke-

duanya melepaskan keseriusan yang indah dan
agung terhadap pemandangan hisab tentang urus-
an yang besar itu, dan keduanya bersama-sama
menambah dalamnyamaknanya di dalam jiwa dan
perasaan bersama seluruh kesan dan pengarahan

surah ini. Sesudah itu dibicarakan orang-orang
yang selamat dan yang dijatuhi siksaan.

'Adapun lrang-orang y ang dib rriknn kzpadnny a kitab -

nya dnri sebelnh knnannya, mnla dia bnkntn, 'Am.bilkth,

bacalnh kitabku (ini). Sesungguhnya aku yakin bahwa

sesungguhnya aku almn menemui hisab terhnda| diri-
ku. "' (al-}Iaaqqah: 19-20)

Maka, selamatlah orang ini, padahal dia hampir
tidak percaya bahwa dirinya akan selamat....

"Adapun nrang yang diberilcan kepadanya kitabnya
dari sebelah kirinya, makn dia berkata, 'Wahai alnng-

kah baiknya kiranya tidak diberiknn kepadnku kinbku
(ini), dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap

diriku. Wahai kiranya kematian itulnh y ang meny ele'

saikan segala sesuatu. Hartaku sekall-knli tldak mem-
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beri manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku
dar i ku. "' (al-Haaq qah: 2 5 -29)

Mereka berkeluh kesah dengan keluhan yang
demikian panjang, yang menancap di dalam pe-

rasaannya pada saat sudah kembali ke alam akhirat
ini....

Kemudian, tampaklah keseriusan yang tajam
dan ketakutan yang mengerikan ifu pada perkataan
luhur yang berisi keputusan yang menakutkan,
pada hari yang menakutkan, dan di tempat per-
hentian yang besar.

"Peganglnh dia klu b e lmggulnh nnganny a lu le herny a.

Kemudian mnsukknnl"ah dia kz dalam api nuakn y ang
menyaln-nyala. Kemudian belitlah dia drngan rantai
yang panjangnya tuj uh puluh hasta." (al-Haaqqah:
3o-32)

Tiaptiap paragraf seakan-akan memikul beban
langit dan bumi, dan runtuh dalam menghadapi
urusan besar yang membingungkan, dalam ke-
takutan yang mengerikan, dan dalam keseriusan
yangberat....

Kemudian di dalam mengomentari kata putus
yang agung itu, dijelaskanlah hal-hal yang meng-
haruskan keputusan yang menakutkan dan akibat
yang mengerikan itu.

"Sesungguhnya dia dnhulu tid"ak berim"an lupada Allnlt
Yang Mahabesar. Dan juga tidak mendorong (orang

lnin) untuk memberi maknn orang miskin. Maka, tiada
sezrang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan
tiadn (puk) mal<nrnn sedikit pun (baginya) kccuali dari
dnrah dnn n"annh. Tidnk ada yng mem"aknnny a lw cuali
nrang-zrang yang berdosa." (al-Haaqqah: 33-37)

Kemudian tampak jelas pula makna itu di dalam
penyampaian sumpah yang agung, di dalam pe-

netapan Allah terhadap hakikat agama terakhir ini.

'Maka, Aku bersumpah dengan aPa yary lamu lihnt
dan dmgan apa yang tidak kamu lihnt. Sesungquhnya
Al-@ri an itu bmnr-bmar walryu (Allnhyangditurun-
kan kepada) Rasul yang mulia, dan Al-Qi an itu
bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali
lwmu bnim"an fupadnnya. Dan, buknn puln pnkanan
tukang tenung. Sedikit selali lamu mmgambil pelnj ar-
an darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari
Tuhnn s emesta alnm. " (al-Haaqqah: 38-43)

Akhirnya tampaklah keseriusan itu pada peng-
arahan terakhir, pada ancaman yang pasti, dan pada

hukuman yang keras terhadap siapa pun yang
mempermainkan atau mengganti urusan (agama)

ini, siapa pun orangnya, meski Muhammad sang
Rasul sekalipun.

"S eandniny a dia (Muhnmmad) mengada-adakan se-

bagian perkntaan atas (nama) Kami, nkcaya benar-
benar Kami pegang dia padn tangan knnanny a. Kemu -

dian bmar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
Maka, sekali-knli tidak ada seorang pun dari kamu
yang dnpat menghnlangi (Kami) dnri pemotongan urat
nadi itu." (al-Haaqqah z 44-47)

Maka, ini adalah persoalan yang tidak ada kom-
promi, tidak ada belas kasih, dan tidak ada kelemah
lembutan lagi padanya ....

Pada waktu itu ditutuplah surah ini dengan
memberikan ketetapan yang pasti dan keputusan
terakhir mengenai urusan yang besar ini.

"Sesunguhnya Al-Qti an itu benar-bennr suatu pe-
lnjaran bagi orang- orang y ang bntalata dan sesungguh-

nya Kami benar-benar mengetahui bahua di antara
lamu adn lrang y ang mm"dustnkan (ny a). S nlungguhnya
Al-Qian itu benar-benar menjadi penyesalan bagi
orang-orang knfir (di akltirat). Sesungguhnya Al- Qi an
itu benar-benar lsbennran yang diyakini. Makt, ber-
tasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang
Mahn b es ar." (al-Haaqqah | 48- 52)

Inilah penutup yang memutuskan semua perka-
taan, memberikan kata putus, membuang semua
ketidakseriusan, dan bertasbih dengan menyebut
nama Allah Yang Mahaagung. . ..

Itulah makna yang hendak disampaikan oleh
surah ini ke dalam perasaan, yang dijamin uslubnya,
kesan-kesannya, pemandangannya, lukisannya, dan
bayang-bayangnya dengan penyampaian dan pe-

netapannya yang mendalam. Juga dengan bentuk
yang mengesankan, hidup, dan mengagumkan.

Uslub surah ini membingkai perasaan dengan
pemandangan-pemandangan yang hidup, dengan
kehidupan yang sempurna, yang tidak mengandung
celah dan kekurangan, dan tidak terlukiskan kecuali
kehidupan nyata yang ada di hadapan manusia,
yang terlihat daya hidupnya, kekuatannya, dan akti-
vitasnya dengan lukisan yang mengagumkan.

Puing-puing kaum Tsamud, kaum'Aad, Fir'aun,
dan desa Nabi Luth (Mu'tafikat) hadir dengan
sosoknya, dan perisfiwa-peristiwa besar yang me
nakutkan dengan segala pemandangannya tak ter-
lepas dari perasaan. Juga pemandangan yang
berupa terpaan angin badai yang sangat dingin
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beserta sisa-sisa manusianya yang diterpanya di-

lukiskan sepintas kilas dalam dua ayat... Siapa

gerangan yang memb aca ayat,

'Adnpun kaum Ad, makn merekn telah dibinasaknn

dengan anginyang sangat dingin lngi amnt luncang. yang

All.ah menimpakan angin itu kepada mereka selama

tujuh malam dan delapan hnri terus-menerus; makn

knmu lihat knum Aadpadawaktu itumnti bngelim-
p angan s e a kan- akan mer e ka tunggu l- tungu I p o ho n

korma yang telah kosong (l"puk). Makn, knmu tidak

rulih"ai seorang pun yang tinggal di antara muela. " (aI-

Haaqqah:6-8)

Siapa yang membaca ayat itu kemudian tidak
terbayangkan di dalam perasaannya pemandangan

angin yang sangat dingin dan amat kencang yang
merusakkan dan menghancurluluhkan, selama
tujuh malam delapan hari? Pemandangan yang be
rupa kaum yang terkapar sesudah itu dengan me
ngenaskan, "s e akan- akan mere ka tunggul- tungul
pohon kurma yang tel.ah kosong (loprk)."

Ini adalah pemandangan yang hidup, yang

terbayang oleh mata, terkesan dalam hati, dan

tampak dalam khayalan. Demikian pula dengan
segala pemandangan yang berupa siksaan yang

keras di dalam surah ini.
Kemudian pemandangan yang mengerikan

tentang kesudahan alam semesta. Pemandangan
yang membayang dalam perasaan, dengan suara
gemeretak di sekitarnya, yang menakutkan dan
mengerikan. Nah, siapakah gerangan yang men-
dengar firman Allah ayat 14, 'Dan diangkntlnh bumi

dan gunung-gunung lnlu dibenturknn luduanya selali
bent?fi",... dan perasaannya tidak mendengar suara
gemeretak sesudah matanya melihat diangkatnya
bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan?

Siapakah gerangan yang mendengar firman Allah
ayatlLlT , "Dan terbel.ahlnh lnnglt, knrern padn hnri
itu kngit menj adi bmah. Malnilmt-malnikat b naln di
p e nj ur u -p enj ur u langit ", .. . tetapi tidak terbayang
olehnya kesudahan alam yang menyedihkan dan
pemandangan yang merisaukan tentang langityang
indah dan kokoh selama ini? Kemudian, siapakah
gerangan yang hatinya tidak gemetar dan ketakut-
an ketika mendengar firman Allah,

"Malniknt-mnl.aiknt bnadn di p enjuru -p mj uru Inngit.

Pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung
'Arasy Tithnnmu di atns (kepak) mereka. Padn hnri itu
knmu dihadapknn (kepada Tuhnnmu), tiada sesuatu

pun dari luadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah)."
(al-Haaqqah: 17-18)

Pemandangan yang berupa orang yang selamat
dengan memegang kitab catatan amalnya dengan
tangan kanannya. Dunia tidak dapat melukiskan
kegembiraannya, ketika dia menyeru semua makh-
luk supaya membaca kitabnya itu dalam suasana

kegembiraan dan keceriaan,

'Ambillah, bacal4h kitabku (ini). Sesunguhnya aku

yakin bahwa sesungguhnya aku aknn menemui hisah

terhndap diriku." (al-Haaqqah: 19-20)

Pemandangan orang yang binasa, yang me-
nerima kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya.
Rasa penyesalan tampak dalam kalimat-kalimat
yang diucapkannya dengan segenap tekanan dan
perasaannya yang memilukan,

"Wahai alangknh baiknya kiranya tidak diberikan
lcepadaku kitabku (ini), dan aku tidak mengetahui apa

hisab tffhndap diriku. Wahni kiranya kematinn itulnh
yang menyelesaikan segala segala sesuatu. Hartaku
sekali-kali tidak memberi manfaat lupadaku. Telah

hilang kekuasaanku dariku." (al-Haaqqah : 25 -29)

Siapakah gerangan yang tidak gemetar perasa-

annya mendengar kepufu san yang menakutkan itu?

"Peganglnh dia klu belenggulnlt tangannya lu hhnnya.
Kemudian masukJunlnh dia ke dalnm api nnakn yang

menyaLa-rryala. Kemudian belitlah din dtngan rantai
y ang p anj angny a tuj uh p uluh hasta. " (al-Haaqqah :
3o-32)

Dia menyaksikan betapa para malaikat yang di-
perintahkan-Nya itu bersegera melaksanakan pe-

rintah yang menakutkan dan mengerikan, terhadap
orang yang celaka dan penuh sesal itu.

Keadaannya di sana adalah,

'Mala, tindn seorang temnn pun baginya padn hnri ini
di sini. Dan tiada (puln) maknnan sedikit pun (bagl
nya) kecuali dari darah dnn nannh. Tidak adayang
memnkannya lcecuali nrang-nrang lang berdosa." (aI-
Haaqqah:35-37)

Dan terakhir, siapakah gerangan yang tidak takut
dan gemetar ketika membayangkan ancaman yang

sangat keras ini?

"seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan

sebagianpnkntaan atas (nnma) Kami, niscaya benar-

b e nnr Kami p e gang di a p adn tnngan knnnnny a. Kemu -

dian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu

yang dapat mmghal"angt (Kami) dnri pemotongan urat

nadi itu." (al-Haaqqah z 44-a7)

Inilah pemandangan-pemandangan yang penuh



Juz XXIX: al-Mulk s.d. al-Mursalaat (410) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xl

kekuatan, hidup, dan hadir. Pemandangan yang
jiwa manusia tidak akan dapat berpaling darinya
sepanjang surah ini. Pemandangan yang terus di-
ulang-ulang, ditekankan, yang menyelinap ke dalam
saraf dan perasaan, dengan kesan yang sebenarnya
dan sangat kuat.

Mengiringi kesanpemisahan di dalam surah ini,
dengan gemanya yang khusus, dan aneka macam
gema suara sedih ini, sesuai dengan berbagai pe
mandangan dan tempatperhentian di dalam meref-
leksikan kesan yang hidup dan dalam itu..., maka
dijumpailah bacaan panjang (mad), tasydid, dan
saktah (diam) pada permulaan surah.

gfflo:\u.r6iu,&r;lc6Sli:r
"Hari kiamat. Apaknh hnri Kiam.at itu ? Dan tahukah
knmu, apakah hari kiamat itu ?" (al-Ha.aqqah: 1 -3)

hingga suara yang menggema pada hur uf yd dan
ha'yNrg dlbaca sukun seSudahnya ,baik ya' marbu-
thahyang diwaqafi dengan bunyi sukun, maupun
bunyi iz'karena perhentian sebagai tambahan untuk
mengafur irama, sepanjang pemandangan-peman-
dangan penghancuran di dunia dan di akhirat, dan
pemandangan-pemandangan tentang kegembiraan
dan penyesalan sebagai balasan masing-masing....
Kemudian iramanya berubah ketika memulai pe-
maparan tentang keputusan yang berisi keluh kesah
yang menakutkan, tinggi, dan panjang.

"Peganghh dia lalu b elengguhh nnganny a kt lzhnny a.

Kemudian mnsukknnlah dia fu dalnm api nuakn yang
meny aln -ny ala! " (al-Haaqqah : 3 0-3 I )

Kemudian berubah lagi iramanya ketika mene
tapkan sebabsebab keputusanyangbegifu ifu, dan
menetapkan kelayakan urusan ihr, hingga keluh ke
sah yang memilukan, sungguh-sungguh, pasti, beraf
dan mantap pada huruf mim atau nun

"Sesungguhnya dia dahulu tidak bnimnn kepadn Allnh
YangMahabesar. Danjuga din tidak mmdorong (orang

lnin) untuk memberi mnknn orang miskin. Makn, tiadn
seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan,
tiada (puk) makanan sedikit pun (baginya) kecuali
d"ari dnrah dan nanah."(al-Haaqqah: 33-36)
"Dan sesungguhnya Al-fui an itu benar-benar ke-
benaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan
(menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar." (al-
Haaqqah: 5l-52)

Perubahan pada huruf pemisah dan pada jenis
mad sebelumnya serta pada iramanya semuanya
tampak jelas mengikuti perubahan konteks, peman-
dangan, dan suasananya. Juga sesuai dengan tema,
lukisan, dan bayang-bayangnya yang menambah
kerapiannya, yang turut serta menghidupkan lu-
kisannya dan mengr;atkan kesannya di dalam hati,
di dalam surah yang kuat dan dalam kesan dan
pengaruhnya ini.

ini adalah surah yang besar dan hebat Jarangjiwa
manusia menerimanya melainkan dengan guncang-
anyang dalam. Guncangannya itu sendiri lebih kuat
dari semua paparannya, uraiannya, dan semua
komentar.

Al-Haaqqah, Apakah Gerangan Dia?

"Hari kiamat. Ap aknh hnri kiamat itu ? Dan, tahuknh
knmu apalah fuiri kiamat itu?" (al-Haaqqah: 1-3)

Hari kiamat, pemandangan-pemandangannya,
dan peristiwa-peristiwanya, memenuhi sebagian
besar surah ini. Oleh karena itu, dimulailah surah
ini dengan menyebubrya, dan dinamai dengannya.
Dan, ini adalah nama yang dipilihkan untuknya,
dengan segala gaung dan maknanya sebagaimana
sudah kami kemukakan. Maka, al- Haaqqah adalah
sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang pasti, yang
turun dengan hukum dan keputusannya atas manu-
sia. Sesuatu yang pasti, dan apa yang terjadi pada-
nya adalah benar....

Semua ini adalah makna-makna penetapan yang
pasti, yang sesuai dengan arah dan topik surah.
Kemudian, ia dengan gaungnya sebagaimana kami
terangkan sebelumnya, mengandung irama tertenfu
yang sangat serasi dengan maknayang dikandung-
nya. Juga sesuai pula dengan kebebasan nuansa
yang dimaksudkan, serta sebagai pengantar bagi
apa yang pasti akan diperoleh orang-orang yang
mendustakannya, baik di dunia maupun di akhirat
nanti.

Nuansa surah ini seluruhnya adalah nuansa ke
seriusan dan kepastian, sekaligus nuansayang me
nakutkan dan mengerikan. Di samping apa yang
telah kami kemukakan di dalam pengantar, surah
ini juga menimbulkan kesadaran di dalam jiwa akan
kekuasaan Ilahi yang sangat besar dari satu segi,
dan kekerdilan wujud insani di hadapan kekuasaan
yang besar ini dari segi lain. Juga menggambarkan
hukuman yang pedih di dunia dan di akhirat, mana
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kala manusia menyimpang atau berpaling dari
manhaj yang dikehendaki Allah buat manusia ini,
yang tercermin pada kebenaran, akidah, dan syariat
yang dibawa oleh para rasul.

Maka, manhaj itu tidak didatangkan untuk disia-

siakan, bukan pula untuk diganti. Tbtapi, ia datang
untuk dipatuhi dan dihormati, dan diterima dengan
penuh perhatian dan ketalrwaan. Kalau tidak, maka
hukuman dan siksaan akan ditimpakan dengan
segala sesuatunya yang menakutkan dan me-

ngerikan.
Lafal-lafal yang ada dalam surah ini dengan

gaungnya dan makna-maknanya, kesatuan susunan-

nya dan petunjuk yang dikandungnya, semuanya
sejalan dengan kebebasan suasananya dan lukisan-
nya. Ia dimulai dengan sebuah kata, tanpa predikat,

dalam lalal yang jelas, " Al-haaqqah'hari kiamat'. "
Kemudian disusul dengan katatanya yang me-
nunjukkan besarnya dan agungnya urusan peristi-

wa besar ini, " Mal - hnaq q ah ( Maa al - haaq q ah)' Atpa-

kah hari kiamat itu'?" lalu ditambah lagi kesan
kebesaran dan keagungan urusan ini yang tidak
diketahui, dan dikeluarkannya masalah ini dari
batasbatas pengetahuan dan pemaham an, "Wa mna

adrankn mna al-h"aaqqah'Dan tahukan kamu apakah

hari kiamat itu?"'
Setelah itu didiamkan, tiada jawaban terhadap

pertanyaan ini. Dibiarkannya Anda berdiri di depan

urusan besar dan agung ini, yang tidak Anda
ketahui, dan tidak mungkin Anda ketahui! Karena
urusannya terlalu besar unfuk diliputi pengetahuan

dan pengertian manusia!

Nasib Kaum r"", *";ustakan Ayat-Ayat
Allah

Kemudian pembicaraan dimulai dengan mem-
bicarakan kaum yang mendustakannya beserta
akibat besar yang akan diterimanya. Maka, urusan
ini adalah urusan yang serius, tidak boleh didusta-
kan, dan tidak akan selamat orang yang terus saja

mendustakannya.

*,A\w63;es$&:c;$sr:#qK
sk**y;;:.e,,:th;'tG3G&g
&frWi;t ;;'\16)5:^+t )4 & AF
-A ^/ //.+ p-\ 4 f) ei 16* i'L J"3# "€(

"Kantm Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari
Kiamat. Adapun kaum Tiamud, maka mereka telah

dibinnakan dengan leladian yang luar biasa. Adapun
kaum Aad, maka mereka telah dibinasakan dengan

angin yang sangat dingin lagi amril kmcang yang Alkh
menimpaknn angin itu kepada mereka selama tujuh
malam fum delnpan hari terus-menerus; makn knmu

lihat knum Aad pada waktu itu mati bugelimpangan

seaktn-aknn merekn tunggul-tunggul pohon korrut yang

tekthknsong (npuk). Makn, knmu tidakmelihnt seorang

pun di antara mereka yang tinggal." (al-Haaqqah:
4-8)

Irn(al-@Lari'ah)adalahnamabarubagial-Hanq-
qai (sesuatu yang pasti terjadi, hari kiamat). Ia lebih
dari sekadar pasti terjadi (al-Haaqqah), tetapi ia
taq r a'u (mengefu k) . . . . Sedangka n, al- q ar'u adalah
memukul sesuatu yang keras dan mengukirinya de
ngan sesuafu yang sepertinya. Dan, al- @Lari'ah\ttt
mengetuk hati dengan sesuatu yang menakutkan,
dan mengetuk alam dengan kehancuran dan ke-
binasaan. Nah, inilah dia hari Kiamat dengan gaung

suaranya yzmg memerincing dan gemeretak, me-
ngehrk dan mengagetkan. Namun demikian, kaum
Tsamud dan kaum'Aad mendustakannya. Oleh
karena itu, kita perhatikanlah bagaimana akibat
tindakan mendustakannya ini ....
'Adapun lmum Tiamud, makn merekn telnh dibinasa'
knn fungan ktj adian yang luar biasa."(al-Haaqqah:
5)

Kaum Tsamrid bertempat tinggal di kawasan
batu-batu gunung di sebelah ttaraH4az, di antara
H\jaz dar Syam. Mereka dihukum dengan suara
keras (petir) sebagaimana disebutkan di tempat
lain. Ada pun di sini, maka hanya disebutkan sifat
suara keras itu sebagai "fujadian yang luar biasd',

tanpa menyebut lafal " shaihali' 'suara keras' itu
sendiri. Karena, penyebutan sifat ini menimbulkan
keseraman dan ketakutan yang sesuai dengan
nuansa surah ini, dan lagi karena irama lafal sesuai

dengan irama pemisahan dalam segmen ini. Satu

ayat ini saja sudah cukup melipat riwayat kaum
Tsamud, cukup melimpahinya, cukup mengembus
mereka, dan cukup melampaui mereka sehingga
tidak ada bayzng-bayangnya lagi.

Adapun kaum'Aad, maka persoalan bencana
mereka diperinci dan diberlakukan dalam masa
yang panjang, dan peristiwanya terjadi selama tujuh
malam delapan hari nahas (sial). Sedangkan, ben-

cana yang menimpa kaum Tsamud adalah sepintas

kilas, dengan satu suara keras, yang luar biasa...
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'Adapun kaum Aa4 maka merekn telah dibinasakan
dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang."
(al-Haaqqah:6)

"Ar-riih ash-sharshnt'' artinya angin yang sangat
dingin, dan lafal itu sendiri sudah menunjukkan
sangat dinginnya angin itu, dan ini menjadi semakin
bertambah dingin dengan diberinya sifat "'aatiyah"
'amat kencang' . . . sesuai dengan kesombongan dan

kekejaman kaum'Aad sebagaimana diceritakan
dalam Al-Qur'an. Mereka bertempat tingsal di
kawasan bukit pasir di bagian selatan jazirah Arabia
di antara Yaman dan Hadramaul Mereka itu adalah
kaumyang keras, kejam, dan bengis.

Angin yang sangat dingin dan amat kencang itu
'Allah timpakannya kepada mereka selama tujuh
malam dan dtlnpan hari secara terus-mmeru.r". Dan
kata "al-husuum"TtJ artinya yang memotong dan
terus-menerus memotong. Penggunaan kata ini
menggambarkan pemandangan angin sangat ken-
cang yang meraung-raung dan menghancurkan
serta berlangsung terus-menerus dalam wakfu
panjang yang dibatasi dengan ungkapan yang halus,

"SeLama tujuh malnm d"an delnpan hnri."
Kemudian dibentangkanlah pemandangan

dengan jelas, 'Makn, kamu lihat kaum 'Aad pada
waktu itu mati bergelimpangan seaknn-akan merekn

tunggul-tungul pohon korma yang telah knsong

(kprk)" ... 'Makn knmu lihnt .. . 'lpemandangan itu
dibeberkan dan dapat dilihat.... Pengungkapan
kalimat ini terus menyeruak ke perasaan hingga
memenuhinya ....' Mati bergelim.pangan.. .'i mereka
mati bergelimpangan dan berserakan, "Seakan'
aknn merela tunggul-tunggul pohon korma" dengarr
akar dan batangnya "yang telah kosong Aopuk)",
kosong tengahny4 keropos, dan roboh ke bumi. Ya,

ini adalah pemandangan yang tampak di depan
mata dengan jelas. Pemandangan yang tenang dan
bisu, setelah angin ributyang meraung-raung dan
memporalqporandakan. .. 'Makn, apaknh knmu me-

lihat seorang pun yang tinggal di antara mereka... ?"
Tidak! Mereka tidak tersisa lagi!!!

Begitulah keadaan kaumTsamud dan kaum'Aad.
Begitulah keadaan kaum lainnya yang mendustakan
hari kiamat, yang disebutkan dalam dua ayatyang
merangkum berbagai peristiwa yang bermacam-
macam.

i;,1;;:,9*uU.'j<'i4LN*ifi-iu,

"Dan telnh datang Fir'aun dnn zrang-zrang yang se-

belumnya dnn (penduduk) negni-negeri yang dijungkir
balik:lmn lrnrma lcesalnlnn yang besar. Makn, (mastng-

masird muekn mendurhakni rasul Tuhnn muekn, l"alu

Allah menyilca mereka dengan sil<saan yang sangat

leras. " (al-Haaqqah: 9- l0)

Fir'aun ini berdorfrisili di Mesir (dia adalah Fir'aun
zaman Nabi Musa) dan kaum orangorangyang se
belumnya itu tidak dijelaskan secara terperinci.
Mu'nfkntadalah negeri Nabi Luth yang telah di-
hancurkan atau dijungkirbalikkan sebagai akibat
kedustaannya, dankata " mu'nfknf' ni mengandung
makna " ifl( kebohongan' dan " inqilab"' penjungkir
balikan' ini. Kalimat ini mencakup semua tindakan
mereka. Maka, ayat ini membicarakan tentang
mereka yang datang " bil-A:hnathi-,ai", yakni dengan
perbuatan dosa.

'Mala merekn mm^durhnkni rasul Tilhnn mereka... ",

mereka mendurhakai rasul-rasul yang banyak
jumlahnya, tetapi hakikatnya adalah satu, karena
pada dasarnya risalah mereka adalah sahr. Dengan
demikian, mereka adalah seorang rasul dengan
satu hakikat yang sama (ini termasuk salah satu
bentuk keindahan pengungkapan Al-Qur'an yang
mengesankan) dan secara global disebutkan
tempat kembali mereka dengan sebuah kalimat
yang mengesankan urusan yang besar dan pasti
serta menakutkan sesuai dengan nuansa surah ini,
" Lalu Allah menyilcsa mereka dengan siksaan yang
s angat ke r os " Kata !' r aab iy ah"' sangat keras' ini asal
artinya adalah tinggi, melimpah, dan amat sakit,
sesuai dengan "thaaghiyah'kejadian yang luar
biasa'yang telah menimpa kaum Tsamud dan
"'aatiyah"'amat kencang/angin' yang menimpa
kaum'Aad. Ini sesuai dengan nuansaketakutan dan
kengerian dalam susunan ayattanpa dipisah dan
diperpanjang.

Selanjutnya dilukiskan banjir dan perahu yang
sedang berlayar, yang pemandangan ini mengisya-
ratkan kepada mayat-mayat kaum Nabi Nuh ketika
mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Juga untuk
menunjukkan nikmat kepada manusia dengan di-
selamatkannya asal-usul (nenek moyang) yang me
nurunkan mereka. Tetapi, kemudian mereka tidak
bersyukur dan tidak mengarnbil pelajaran terhadap
peristiwa yang sangat besar itu.
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"Sesungguhnya Kami, tatknla air telnh naik (sampai

lu gunung), Kami bawa (runekmoyang) knmu le dnl"am

bahtera, agar kami jadiknn peristiwa itu peringatan
bagi knmu dan agar diperhatiknn oleh telinga yang mnu
mendengar." (al-Haaqqah: 11-12)

Pemandangan yang berupa meluapnya ar, dan
pemandangan yang berupa bahtera yang berjalan
di atas air yang meluap ifu ... keduanya sangat serasi
dengan pemandangan-pemandangan yang ditampil-
kan surah ini dengan segala bayangannya. Bunyr
kata " j ariyalt' dan " uta'iy all' begitu serasi dengan
irama sajak. Sentuhan kalimat "Agar Kami jadikan
peristiwa itu pningatan bagi lmmu dan agar diperhnti-
kan oleh telinga yang mau mendengar"ini juga me-
ngenai hati yang beku dan telinga yang bandel. Ke-
duanya terus saja mendustakan setelah dikemuka-
kannya peringatan-peringatan dan dibentangkan-
nya akibat-akibatyang menimpa kaum yang men-
dustakan ayat-ayat Allah. Juga setelah dikemuka-
kannya ayat-ayat, nasihat-nasihat, karunia, dan
nikmat-nik-matAllah kepada nenek moyang orang-
orang yang lalai itu.

Kiamat Peristiwa Mahadahsyat yang
Menakutkan dan Mengerikan

Semua pemandangan yang besar dan menakut-
kan ini menjadi kecil bila dibandingkan dengan
peristiwa menakutkan yang sangat dahsyat. Yaihr,
peristiwa hari Kiamatyang didustakan oleh orang-
orang yang mendustakannya. Padahal, mereka
sudah menyaksikan puing-puing orangorang ter-
dahulu yang mendustakan hari Kiamat itu ....

Sesungguhnya ketakutan besar terhadap puing-
puing kehancuran bangsa-bangsa terdahulu itu
masih terbatas bila dibandingkan dengan ketakutan
hari Kiamat yang tak terbatas, yang terjadi pada hari
yang tersaksikan itu. Di sini, sesudah pendahuluan,
disempurnakanlah penampilan hari Kiamat ini.
Juga disingkapkanlah hal-hal yang sangat menakut-
kan ifu, seakan-akan ia sebagai penyempurna ter-
hadap pemandangan-pemandangan yang telah di-
tampilkan lebih dahulu.
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'Maka, apabila sangkaktl"a ditiup sekali tiup, dan di-
angkntl"ah bumi dan gunung-gunung, ktlu dibmturknn
keduanya seknli bentur. Makn, pada hari itu trrjadikh
hnri Kiamat, dan terbel"ahlnh langit, lmrena padn hari
itu Langit menjadi lemah. Mal"aiknt-malnikat bnadn di
penjuru-penjuru lnngit. Pada hari itu delnpan orang
mal"aiknt menj unj ung Ar a-sy Tu hnnmu di atns (lnp ok)
merekn." (al-Haaqqah: 13-17)

Kita percaya bahwa di sana ada tiupan sangka-
kala, dan sesudah itu akan terjadi berbagai macam
peristiwa. Namun, kami tidak akan menambah pe
rincian peristiwa-peristiwa itu, karena semua ifu
merupakan perkara gaib. Sebab, kita tidak mem-
punyai petunjuk tentang itu melainkan semacam
nash-nash yang global ini, dan kita tidak memiliki
sumber lain untuk merinci nash yang global ini.
Sedangkan, memberikan perincian sendiri itu tidak
akan menambah hikmah nash itu sama sekali. IGlau
kita lakukan hanya akan menambah daftar kesia-
siaan yang tak berujung melainkan semata-mata
mengikuti dugaan yang pada dasarnya terlarang.

Apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiup,
maka diikutilah tiupan ini oleh gerakan yang sangat
menakutkan.

'Dan dianglutlah bumi dan gunung-gunung lnlu di-
bmturlwn lwduanya seknli bmtzr. "(al-Haaqqah: 14)

Peristiwa diangkatnya bumi dan gunung-gunung,
lalu dibenturkan' keduanya sekali bentur sehingga
menjadi rata antara bagian atas dan bagran bawah-
nya, adalah suatu pemandangan yang menakutkan
sekali. Bumi tempat manusia berkeliaran di celah-
celahnya dengan aman tenteram, dan bumi sendiri
berada di bawah manusia dengan mantap dan te
nang. Gunung-gunung yang menjulang dan me-
nancap kokoh yang keangkeran dan kekukuhannya
sendiri sudah menakutkan manusia. Makhluk-
makhluk seperti ini akan diangkat lalu dibentur-
benturkan seperti bola di tangan anak kecil saja ...

Sungguh ini merupakan pemandanganyang men-
jadikan manusia merasa kerdil dan kecil berdam-
pingan dengan qudratyang berkuasa, pada hari yang
besar itu ...

Apabila hal ini terjadi, sangkakala ditiup dengan
sekali tiup, bumi dan gunung-gunung diangkat lalu
dibenhrkan dengan sekali bentur, maka pada waktu
itu terjadilah sesuahr yang dibicarakan oleh surah ini
"Makn pada hnri itu terladikh al-Waaqi'ah (sesuatu

yangpasti tnladi, hari kiamat). "(al-Haaqqah: 15)
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"Al-Waaqi'ah" adalah salah satu nama hari kia-
mat sebagaimana halnya al-Haaqqahdan al-fun-
ri'all Maka, hari kiamat disebut al-Waaqi'ahkar ena
ia pasti terjadi, seakan-akan tabiatnya dan hakikat-
nya yang abadi kini menjadi kenyataan. Dan, ini ada-
lah nama yang memiliki arahan dan maksud ter-
tentu di dalam menghadapi peraguan dan pendusta-
an terhadapnya!

Pemandangan yang menakutkan dan me-
nyeramkan ini tidak hanyaterbatas pada diangkat-
nya bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan
antara keduanya saja. Tetapi, langit pun pada hari
itu tidak lepas dari peristiwanya yang menakutkan.

'Dan terbelahlah langit, karena pola hari itu langit
menj adi lemah." (al-Haaqqah: 16)

Kita tidak tahu bagaimana kondisi langit yang
dimaksudkan dengan lafal yang disebutkan dalam
Al-Qur'an ini. Tetapi, nash ini dan nash-nash lainnya
mengisyaratkan kepada peristiwa-peristiwa alam
pada hari ihr yang sangat besar. Semuanya meng-
isyaratkan terlepaslah segala ikatan alam yang ter-
lihat ini dan rusaknya ikatan-ikatan dan hubungan-
hubungannya yang menjalinnya dalam keterahran
yang indah dan cermat selama ini, dan terurailah
bagian-bagiannya setelah lepas dari ikatan perahrr-
an semesta....

Barangkali merupakan suatu kebetulan yang
aneh di mana para ahli ilmu falak kini dapat meng-
informasikan sedikit tentang sesuatu yang mirip
dengan masa kondisi berakhirnya alam ini. Hal itu
mereka gali dari penelitian ilmiah murni dan sedikit
pengetahuan yang mereka miliki tentang tabiat alam
semesta beserta ceritanya sebagaimana yang mere
ka tentukan.

Akan tetapi, kita hampir menyaksikan pe-

mandangan-pemandangan yang menakutkan ini
dari celahcelah nash Al-Qur'an yang bersifut pasti,
yang merupakan nash-nash globalyang memberi-
kan kesan tentang sesuatu yang bersifat umum.
Kita berhenti pada isyarat nash-nash ini, karena
bagi kita nash-nash ini merupakan informasi satu-
sahrnyayang akurat mengenai urusan ini. Pasalnya,
iabersumber dari Pemilikurusan ini sendiri, Yang
menciptakannya, dan Yang mengetahui apa yang
diciptakan-Nya itu dengan ilmul-yaqin.

Kita hampir-hampir menyaksikan bumi yang me
muat gunung-gunung yang kukuh dan besar bila di.
bandingkan dengan diri kita ini... seakan-akan
sesuatu yang kecil dibandingkan dengan alam se
mesta ini. Ialu, bumi dibenturkan sekali bentur.

Kita hampir-hampir menyaksikan langit yang ter-
pecah-belah dan lemah sedang bintang-bintang
berpelantingan ke sana-sini.... Semua itu tampak
dari celahcelah nash Al-Qur'an yang hidup, yang
menampilkan sosok pemandangan dengan segala
kekuatannya seakan-akan peristiwa itu sedang
terjadi di hadapan qata...

Kemudian pemahdangan itu digenangi dan di.
liputi keagungan. Maka, menjadi redalah gemuruh
yang memenuhi perasaan karena tiupan sangkakala
dan benfuran bumi dengan gunung-gunung serta
terbelahnya langit dan berpelantingannya bintang-
bintang. Semuanya menjadi reda, dan dalam pe-

mandangan ini tampaklah ArasyTuhan Yang Maha
Esa lagi Mahaperkasa.

'Malniknt-mal"aikat b erada di p ny uru-pmj uru lnngit.
Pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung
Arasy Tuh.anmu di atas (kepala) merekn,."(al-Haa-
qqah: 17)

Para malaikat berada di penjuru-penjuru dan
ujung-ujung langit yang terpecah-belah itu, dan
Arasy di atas mereka dipikul oleh delapan malaikat
... delapan orang malaikat atau delapan baris malai-
kat, atau delapan tingkatan malaikat, atau delapan
apa lagi yang cuma Allah yang mengetahuinya. Kita
tidak mengetahui siapa mereka itu dan bagai mana
mereka itu, sebagaimana kita tidak tahu apakah
Arasy itu? Juga kita tidak tahu bagaimana cara
memikulArasy.

Kita simpulkan.saja semua perkara gaib yang
kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya, dan
Allah tidak menugasi kita untuk mengetahuinya
kecuali apa yang diceritakan-Nya kepada kita. Kita
simpulkan dari perkara-perkara gaib ini kepada
bayang-bayangnya yang besar yang dilepaskannya
di tempat perhentian ini, dan inilah yang kita di.
funtut untuk kita rasakan dengan hati nurani kita.
Dan, ini pulalah maksud disebutkannya peristiwa-
peristiwa ini supaya hati manusia merasakan ke-
agungan, ketakutan, dan kekhusyuan, pada hari
yang besar itu, di tempat perhentian yang agung.

&"+gK"&t\t I;4#.
"Pada hari itu knmu dihndapkan (kpada Tithunmu),
tiada sesuatu pun dnri kead.aanmu yang tersembunyi
(bagi Allah)." (d-Haaqqah: 18)

Semuanya terbuka, terbuka fisiknya, terbuka
jiwanya, terbuka hatinya, terbuka amalnya, dan ter-
buka akibafirya dan tempat kembalinya. Runtuhlah
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semua penuhrp yang dipergunakan unfuk menutup

rahasia-rahasia. Ditelanjangilah jiwa sebagaimana
telanjangnya fisik, dan tampaklah segala yang

rahasia sebagaimana tampaknya segala yang ter-

saksikan.... Manusia lepas dari kehati-hatiannya,
lepas dari tipu dayanya, lepas dari rencananya, dan

lepas dari peraszunnya. Maka, terbukalah apayang

selama ini ia sangat antusias menufupinya, hingga
terhadap dirinya sendiri, karena dia malu dilihat
orang lain, karena dia merasa hina diketahui mata

orang banyak! Akan tetapi mata Allah, segala se-

suatu yang tersembunyi terbuka baginya setiap

waktu. Namun, barangkali manusia tidak menya-
dari betul hal ini, karena dia tertipu dengan keter-
tutupan bumi.

Nah, sekarang dia merasakannya ketika dia se
orang did di hari kiamat. Segala sesuatu yang ada

di alam ini tampak jelas. Bumi dibenturkan dan di-

ratakan, dan tidak ada sesuafu pun yang tersem-
bunyi di baliknya, baikyang biasa tersembunyi mau
pun yang biasa tampak. langit terbelah dengan
kondisinya yang lemah, dengan tidak ada sesuatu
pun yang tertutup di belakangnya, fisik telanjang
dengan tidak tertutup oleh sesuatu pun, dan jiwa
pun terbuka secara transparan tanpa ada yang ter-

tutup dan tidak ada yang rahasia lagi!
Ingaflah, sesungguhnya ini adalah urusan yang

amat kritis, lebih kritis daripada dibenturkannya
bumi dengan gunung, dan lebih seru daripada ter-
belahnya langil Dan, lebih dari itu manusia telanjang
fisiknya, telanjang jiwanya, telanjang peraszulnnya,

telanjang sejarahnya, dan telanjangnya amalnya
yang selama ini terbuka ataupun tertutup, di depan

kumpulan sesuatu yang menakutkan dari makhluk
Allah, manusia, jin, dan malaikat. Juga di bawah
keagungan Allah dan fuasy-Nya yang tinggi di atas

semuanya....
Tabiat manusia itu sungguh ruwet. Di dalam

jiwanya terdapat keinginan-keinginan dan terdapat
pintu-pintu yang bermacam-macam. Jiwanya me-

nyambutnya dan menyelinap dengan segala perasa-

annya, kemauan-kemauannya, kesenangannya,
getarannya, rahasianya, dan kekhususan-keli*tusus
annya.

Manusia melakukan sesuatu melebihi apayang
diperbuat oleh siput yang lunak yang memanggil-
manggil ketika menghadapi tusukan jarum, lalu ia
melipat tubuhnya dengan cepat, dan mengerut di
dalam rumahnya, atau menggantungkan jiwanya

secara total. Dan, manusia melakukan sesuatu yang

melebihi ini ketika ia merasa ada mata yang me-

mandangnya dan menyingkap apa yang disem-

bunyikannya, dan kerlingan pandangan mengenai
jalannya yang samar atau tikingan yang misterius.
Dia merasakan kekuasaan yang kokoh terhadap
penderitaan yang menembus ketika seseorang me-

lihatnya dalam kesendiriannya yang penuh pe-

rasaan.
Nah, bagaimaria dengan makhluk (manusia) yang

dalam keadaan telanjang, benar-benar telanjang
(telanjang fisiknya, hatinya, peras:umnya, niatnya,

dan nuraninya)? Telanjang dari semua penutup...

telanjang dan telanjang.... Bagaimanakah perasaan-

nya dalam keadaan yang seperti itu di bawah Arasy
Tuhan Yang Mahaperkasa, di depan kumpulan kha-

layak ramai dengan tanpa penutup?!

Ingatlah, ini adalah perkara yang sangat pahit,

lebih pahit dari semua urusan!!!

***

Penerimaan Rapot Amal dan Implikasinya
Sesudah itu dibentangkanlah pemandangan me

ngenai orang{rangyang selamat dan orangorang
yang disiksa, seakan-akan pemandangan ini hadir
di depan mata ....

;v.&"4.i;A[63]+4'"Sc1;'r:a
"#e&l:r*tJi+.":/-9,";,):-*:t-;I

5s:eJ+*Ii;(,$&T)1,1j;&'py
&u:s,t -:

' Adnpun lrang-orang y ang diberilan le4adnny a kinb -

nya dari sebelnh kanannya, makn dia berlmta, Ambil-
lah, bacalah kitabku (ini). Sesungguhnya aku yakin
bahu a s esungguhny a aku alwn mmtmui hisab tn hndnp

diriku.' Makn, orang itu bnadn dnlam luhidupan y ang

diridlu.i. Dalnm surga yang tinggi. Buah-buahnnnya

dzknt. (Kepadn merelu dilmnknn),'Malan d.an minum-

lah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu

kerjakan pada h"ari-lnri yang telnh lalu."'(al-Haaq-
qah: l9-2a)

Penerimaan kitab (rapot) dengan tangan kanan,

tangan kiri, atau sambil membelakangi ihr boleh jadi

dalam arti kata yang sebenarnya. Namun, boleh jadi

itu sebagai ungkapan bahasa yang berlaku dalam
istilah bahasaArab di mana mereka mengungkap
kan segi kebaikan dengan kanan dan segi keburuk-
an dengan kiri atau dari belakang.... Baik dalam arti
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hakiki maupun kiasan, namun kandungan peh,rnjuk-

nya hanya satu, dan ini tidak perlu diperdebatkan
di hadapan urusan yang demikian besar!

Pemandangan yang dibentangkan adalah pe-
mandangan tentang orang yang selamat pada hari
yang amat terik itu. Ia berjalan dengan penuh ke-
gembiraan, di antara orang-orang yang sedang ber-
himpun berjejal-jejal. Kegembiraan meliputi seluruh
organ tubuhnya hingga mencuat ke mulutnya
seraya berte nak,' Amb illnh, b acalah kinbku (ini) !'
Kemudian dengan terus terang dia mengatakan
bahwa dia tidak mengira bahwa dirinya akan se-
lamat. Bahkan, dia mengira akan diuji dengan
hisab, padahal "barang siapa yang diuji (dites) de-
ngan hisab, maka dia sudah diazab" sebagaimana
disebutkan dalam atsar.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari
Aisyah r.a. dia bahwa Rasulullah bersabda,

i"AA:i;);.ail6.Jr

Diriwayatkan dari Abdullah bin Hanzhalah (yang
jasadnya dimandikan oleh malaikat) bahwa se-
sungguhnya Allah akan menghentikan hamba-Nya
pada hari Kiamat. lalu, Dia menampakkan kejelek-
an-kejelekannya di sampul lembaran catatannya.
Allah bertanya kepadanya, 'fuakah kamu tahu ini?"
Dia menjawab, 'T4!u, wahai Tuhan." Ialu Allah
berfirman kepadariya, "sesungguhnya Aku tidak
ingin mempermalukanmu, dan sesungguhnyaAku
telah mengampunimu." Maka, pada waktu itu dia
lantas berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini! Se
sungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku
akan menemui hisab terhadap diriku.'"

Diriwayatkan dalam ash-Shahih dari hadits Ibnu
Umar ketika ditanya tentang an-najwaa 'bisikan',
lalu dia menjawab bahwa ia mendengar Rasulullah
bersabda,
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"Barangsiapa yang dtuji (dites) dtngan hisab, makn dia
telnh disilca. " Lalu Aisyah butanya,' Buktnlmh Allnh
berfrmaa Adapun orangyang dibniknn kinbnya dari
sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan
pemuilrsaan yang mudnh, dnn dia akan lembali lupada
knumny a (y ang samn- s am"a b erimnn) dengan gem.b ira ? "'
Beliau menjawab,'Sesunguhnya itu adalah pada
waktu dlln"dnpknn, dan tidak ada seorang pun yang di-
hisab pada hari kiamat melainkan dia binasa."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Basyar bin
Mathar al-Wasithi, dari Yazid bin Harun, dariAshim,
dari al-Ahwal, dariAbu Utsman bahwa dia berkata,
"Orang mukmin diberikan kepadanya kitabnya dari
sebelah kanannya secara rahasia dari Allah, lalu dia
membaca kejelekan-kejelekannya. Maka, ketika dia
membaca satu kejelekan, berubahlah warnanya.
Sehingga, dia melewati kebaikan-kebaikannya, lan-
tas dia membacanya, kemudian kembalilah warna-
nya sebagaimana semula. Kemudian dia melihabrya
lagi, tibatibanya kejelekan-kejelekannya sudah di-
ganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka, pada waktu
ihr dia berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku ini!"'

i'Fr u,^:i( 6, q1:,;rr e it)t \i:,,-
t ..'zi 6(,
;tflr ur; .+t ^it3 i-tK'*c 
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'Allah akan mendgkatkan hamba-Nya pada hari
Kiamat, l"alu dia mengakui dosa-dosanya semuanya.
Sehingga, apabila dia telnh berpendnpat bahwa dirinya
akan binasa, makn Allah berfrman kepadanya, 'Se-

sungguhnya Aku telah menutupi dosa-dosamu itu di
dunia dnn pada hari ini Aku mengampuniny a.' Kemu -

dian Alkh mem.berilun kitabnya dnri sebelnh knnannya.
Adapun orang kafir dan orang munafik, makn para
salsi aknn berknta, 'Merelu itulnh yang teLah berdusta
atas nama Tithan merekn. Ingatlah, l"aknat Allah atas
or ang- or ang ) ang zalim! "'

Kemudian diumumkanlah di atas kepala para
saksi kenikmatan yang telah disediakan bagi orang
yang selamat ini, yang di sini tampak bermacam-
macam kenikmatan indrawi, sesuai dengan kondisi
orang{rang yang diajak bicarawalrtu itu. Sedang-
kan, mereka baru saja mentas dari kejahiliahan dan
belum lama beriman dan belum lama pula iman itu
meresap ke dalam jiwanya. Diperkenalkanlah ke-
pada mereka kenikmatan yang lebih halus dan
lebih tinggi dari semua jenis kesenangan.

d:.:iKir t, at A\"'l_ (>
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'Maka, orang itu berada dalam kehidupan yang di-
ridhril, dnlnm surga yang tinggi. Buah-buahannya deknt.

(Kepada merekt dikataknn), 'Maknn dnn minumlnh
dengan sedap disebabknn amal yang telah knmu kerja-
knn pada hari-hari yang telah lnlu. "'(al-Haaqqah:
21-24)

Warna kenikmatan ini, beserta jenis penghor-
matan ini di mana mereka dapat kembali kepada
keluarganya (sesama mukmin) dan dikatakan ke-
padanya, 'Makan dan minumlah dengan sednp di-
sebabknn amal yang telah kamu lurjaknn pada hari-
hari yang telah lnlu",... melebihi jenis kenikmatan
yang dapat dicapai oleh pemahaman orang-orang
yang diajak bicara oleh Al-Qur'an pada masa-masa
awal hubungannya dengan Allah. Yakni, sebelum
perasaannya mengalami peningkatan hingga me-
lihat kedekatan kepada Allah itu lebih menyenang-
kan dari segala macam nikmat apa pun. t€bih dari
itu, Dia selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan
manusiayang banyak jumlahnya sepanjang masa.
Kenikmatan selain ini banyak sekali dan berrnacam-
macarn....

& -thxK:rj"J6
'Adapun orang yang dibuilmn kepadanya kitabrrya

dari sebelah kirinya" lalu dia tahu bahwa dia akan
disiksa karena kejelekan-kejelekannya dan dia akan
mendapatkan azab sebagai tempat kembalinya,
maka dia berhenti di areal yang penuh sesak ini
dengan penuh sesal, sedih, dan gundah gulana...

6{i $ Lgc'!s;# "6}{,1h *it 3fi
",;:e" 

& 6; &u * Gu & +r't ;r
'Makn, dia bnknta, 'Wahai alnngknh baiknya kiranya
tidnk diberiknn lcepadnku kitnbku ini dan aku tidnk me-

ngetahui apa hisab terhnd"ap diriku. Waltni kiranya lce-

m.atian itulnhyang menyelzsaiknn segaln seruatu. Hartn-
ku seknli- kali tidak membni manfuat lapadaku. Telnh

hilang kekuas ann dariku. "' (al-Haaq qah: 25 -29)

Ini adalah perhentian yang panjang, penyesalan
yang panjang, kesedihan yang memufusasakan, dan
kebingungan yang menyedihkan. Konteks ini me-
nampilkan dengan panjang peristiwa ini sehingga

A
flv

terkhayalkan oleh pendengar bahwa peristiwa ini
tidak akan berkesudahan serta kesedihan dan pe-

nyesalan ini tak akan berujung. Inilah di antara
bentuk keajaiban penampilan masalah dengan di-
peryanjang pada beberapa tempat dan dipersingkat
di tempat lain, sesuai dengan arahan jiwa yang
hendak diberikap kepada manusia. Dan, yang di
maksudkan di sini adalah hendak menetapkan
sikap penyesalan dan mengisyaratkan kesedihan di
balik pemandangan yang menyedihkan ini.

Karena itulah, penayangannya dipanjangkan dan
dipanjangkan, dengan tanpa ada pembicaraan tetapi
serba terperinci. Orang yang celaka itu berangan-
angan alangkah senangnya kalau peristiwa ini tidak
terjadi, dia tidak perlu diberi kitab, dan tidak perlu
tahu bagaimana hisab terhadap dirinya. Hal ini se-

bagaimana dia berangan-angan kalau kiamat ini
menjadi pemutus segala sesuatu, hingga berakhir-
lah keberadaan mereka dan tidak akan kembali lagi
setelah ifu untuk selama-lamanya.

Kemudian dia menyesal, karena apa yang selama
ini dibangga-banggakan atau dikumpulkan tidak
memberi manfaat sedikit pun kepadanya.

"Hartaku selwli-knli titak memberi manfuat kepadaku.

Tilnh hikng lekuasaan dnrikz. "(al-Haaqqah : 28-29)

Harta tidak berguna dan tidak memberi manfaat
lagi, kekuasaan pun sudah tidak ada dan tidak dapat
membelanya.... Rintihan kesedihan dan penyesalan
yang panjang penuh kesedihan terucapkan di ujung
huruf pemisah yang bersukun danpada ya'huruf
illat sebelumnya sesudah huruf mad Gtanjang;)
dengan alif.. penuh kesedihan dan penyesalan....
Inilah sebagian dari bayang-bayang perhentian
yang mengisyaratkan penyesalan dan keputus-
asaan dengan kesan yang dalam dan mengena.l

Tidak adayang menghentikan rintihan kesedih-
an yang panjang ini kecuali perintah tertinggi yang
pasti, dengan segala keagungannya, kebesarannya,
dan kengeriannya.

rz)-7-7 ? .:l.ati ...i41 6t4><t4tW:;W\))+'*a9.D$-,:tiui
fi:St:ac;ri,;J

'(Allah berfirman), 'Peganglnh dia lalu belenggulah
tangannya lu lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke

dnlnm api ntrakn yang menyal"a-nlaln. Kemudian belit-

1 Silakan baca pasal" At-Thmuuqut-Fannilj' daJarnkrtab AtTashuiitut Fannilft-QLr'an Dan dapat pulaAnda periksa pembahasan surah al-Haaqqah
ini dalam kitab,l.fagaahidul Qlaamah fil- Qtr'an, terbitan Darusy-Syuruq.
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lah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh
hasta. "' (al-Haaqqah 3 0-32)

'Wahai, 
betapa menakutkan dan mengerikannya!

Wahai, menakutkan dan mematikan! Wahai, betapa
luhur dan agungnya!

"Pegangl"ah dia!...."
Sebuah kalimat perintah yang bersumber dari

Tuhan Yang Mahatinggi lagi Mahaluhur. Kemudian
seluruh wujud bergerak menghadapi si miskin yang
kecil dan kerdil ini, dan para petugas segera me-
laksanakan perintah dari segala penjuru, sebagai-
mana dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dengan isnad-
nya dari al-Minhal bin Amr,

{ ',,6r '1'oi
"Apabila Allah telah berfirman,'Peganglah dia!'

maka tujuh puluh ribu malaikat segera melaksana-
kannya. Salah satu dari malaikaLmalaikat itu ber-
buat demikian, lalu melemparkan tujuh puluh ribu
orang ke dalam neraka...." Masing-masing malaikat
bersegera menjalankan perintah terhadap sejemput
kecil manusiayang sedih dan kebingungan ini!

"...Lalu belengulah tangannya ke lehernya!" (al-
Haaqqah:30)

Maka, entah siapa dari tujuh puluh ribu malaikat
ini akan segera membelenggu tangannya ke leher-
nya...
"Kemud'inn m.asuk}nnlnh dia k dnlam api rwakn yang
meny aln-ny ala! " (al-Haaqqah : 3 1)

Seakan-akan kira mendengar suara gemuruh api
yang berkobar-kobar dan menyala-nyala ....

"Kemudian belitlnh dia dengan rantai yangpanjangnya
tujuh puluh hasta!" (al-Haaqqatr: 32)

Satu hasta saja darirantai neraka sebenarnya su-
dah cukup untuk membelitnya. Akan tetapi, isyarat
panjang dan kengeriannya tersirat dari belakang
lafal "tuiuh puluh" dan gambarannya. Barangkali
inilah isyarat yang dimaksudkan.2

Nah, setelah selesai membicarakan urusan ini,
maka pembicaraan dialihkan kepada sebabsebab
yang menjadikan mereka bernasib sial seperti itu
di akhirat nanti.

*{4 ov *Hs ; & -r$ 6ubit 3#t
g

"Sesungguhnya din dahulu tidak beriman kepadnAllnh
YangMahnbesar. Danjuga tidak mendorong (orang lnin)
memberi mnldan orang miskin "(al-Haaqqah: $-34)

Hatinya telah kosong dari iman dan rasa kasih
sayang kepada sesama hamba Allah. Karena itu,
hati ini dianggap tidak pantas mendapatkan sesuatu
selain api neraka danazab yang pedih itu. Hatinya
kosong dari iman kepada Allah, sehingga gersang
dan mati, runtuh, dan hancur, kosong dari cahaya,
nilainya sangat rendah, lebih rendah daripada
binatang bahkan lebih rendah dari benda mati se
kalipun. Karena segala sesuafu yang beriman,
bertasbih dengan memujiTuhannya, berhubungan
dengan Sumber keberadaan dirinya. Sedangkan
orang yang kafir ini, maka dia terputus hubungan-
nya dari Allah, terpufu s hubungannya dengan setiap
wujud yang beriman kepada Allah.

Hatinya kosong dari rasa kasih sayang kepada
sesama hambaAllah, karena orang miskin adalah
hamba yang paling membutuhkan kasih sayang.
Tetapi, hati orang initidakmerasakan seruan untuk
memperhatikan urusan orang miskin ini, dan tidak
menganjurkan orang lain untuk memberi makan
kepada orang miskin ini. Padahal, menganjurkan ini
merupakan langkah awal untuk memberi makan
itu, dan memberikan isyarat bahwa di sana ada ke-
wajiban sosial yang orang-orang mukmin saling
menganjurkan dan saling mendorong untuk me-
laksanakannya. Sikap dan perbuatan ini sangat erat
hubungannya dengan iman, berdampingan di dalam
nash dan beriringan pula di dalam timbangan.

:ikrs$u9;,tLitsl;#TW,;rt6
St';wirt

"Malm, tiad.a seorang temnn pun baginya padn hnri ini
di sini. Dan tiada (puln) maknnan sedikitpun (bagi-
nya) lecuali dnri dnrah dnnnnnnh. Tidak adnyangrlle-
makannya kecuali zrang-zrang yang berdosa." (al-
Haaqqah:35-37)

Ini merupakan kelengkapan pengumuman ter-
tinggi dari tempat kembalinya orang yang celaka
itu, karena dia tidak beriman kepada Allah Yang

2 I-that Masyaahidul Qflaamah" surah al-Haaqqah, terbitan Darusy-S1uruq.
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Mahaagung dan tidak menganjurkan manusia
untuk memberi makan kepada orang miskin. Oleh

karena itu, di sini dia terputus hubungannya dengan

orang lain,

'Makn, tiada seorang teman pun bagtnya padn hnri ini
di sini." (al-Haaqqah: 35)

Dia terhalang untuk mendapatkan makanan,

' D an tiadn (puk) mnkannn sedikit pun baginya fu ruak

dari dnrah dnn nannh."(al-Haaqqah: 36)

Ghislin adalah cairan ahli neraka yang berupa
darah luka dan nanah. Hal yang demikian ini cocok
dengan hatinyayangkasar dan sunyi dari rasakasih
sayang terhadap sesama hambaAllah. Yah, makan-
an yang,

"Tidak ada yang memakannya kecuali zrang-zrang

yang berdosa. " (al-Haaqqah: 37)

Yakni, orang yang suka berbuat dosa, yang di-
sifati sebagai orang yang gemar berbuat dosa dan

kesalahan. .. termasuk kelompok mereka.
Waba'du, begitulah dia yang dijadikan Allah

sebagai orang yang pantas ditangkap, dibelenggu
tangannya, dimasukkan ke dalam api neraka, dan
dibelit dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh
hasta di dalam neraka yang apinya menyala-nyala
itu. Dan, ini adalah tingkatan neraka jahanam yang
sangat berat....

Nah, bagaimanalagi dengan orangyang meng-
halang-halangi orang lain untuk memberi makan
kepada orangorang miskin, serta orang yang mem-
perlapar anak-anak, kaum wanita, dan orang{rang
lanjut usia? Bagaimana lagi dengan orang yang ber-
sikap bengis seperti para diktator terhadap orang
yang menadahkan tangannya meminta sesuap nasi
dan sehelai pakaian untuk mengusir dingin? Di
manakah hilangnya mereka ini, padahal sewakhr di
dunia mereka mudah dijumpai dari wakhr ke waktu?

Apakah yang disediakan Allah bagi mereka pada

hal Allah telah menyediakan bagi orang yang tidak
menganjurkan memberi makan kepada orang
miskin ltu az,ab yang seperti itu di dalam neraka?

Sampai di sinilah pemandangan yang keras dan
menakutkan ini. Barangkali dia datang dalam lukis-
annya yang menakutkan ini karena lingkungannya
sangat kejam, bengis, dan keras kepala yang mem-
bufuhkan penampilan pemandangan-pemandangan
yang keras ini supaya dapat mempengaruhinya,
mengguncangkannya, dan menghidupkan hatinya.
Lingkungan semacam ini banyak terdapat di
kalangan jahiliah yang dilewati oleh manusia. Hal

ini sebagaimana pada saatyang sama juga ditemu-
kan lingkungan yang lemah lembut, sangat ter-
pengaruh oleh peringatan ini, dan sangatresponsif,
karena hamparan bumi itu luas, dan distribusi kon-
disi dan kejiwaan itu berbeda-beda.

Al-Qur'an berbicara kepada semua tingkatan dan

semua jiwa deng4n sesuatu yang dapat mempenga-
ruhinya, dan dengan sesuatu yang akan disambut-
nya kalau mereka diseru kepadanya. Dan bumi
sekarang ini, di beberapa penjurunya, memuat hati-
hati manusia yang keras, watak yang kasar, dan
karakter yang tidak dapat terpengaruh oleh apa pun

kecuali kata-kata api neraka dan kobarannya seperti
kalimat-kalimat Al-Qur'an ini. Juga pemandangan-
pemandangan dan gambaran-gambaran yang me
ngesankan seperti pemandangan dan lukisan yang

mengesankan ini ....

***

Al-Qpr'an Bukan Syair dan Bukan Tenung
Di bawah bayang-bayang pemandangan yang

keras dan berkobar-kobar berupa hukuman di dunia
dan diakhirat, kehancuran alam semestayang me
nyeluruh, jiwa yang transparan dan telanjang, serta
kegembiraan yang membubung dan penyesalan
yang memilukan...., datanglah ketetapan yang pasti

tentang hakikatperkataan (Al-Qur'an) yang dibawa
Rasul yang mulia kepada mereka ini. Tetapi, mereka
terima dengan ragu-ragu, dengan dipermainkan,
dan didustakan.'

/5);3i,Xff ;t:;;tr,#l'i4q$*
#,$W;glF-i&r')7.jqg

#|*ul4;'1.i#i,yse
'Maka, Aku bersumpah dengan apayang kamu lihnt
dnn dengan apa yang tidnk kamu lihnt. Sesungguhnya

Al- Qi an itu bmm-bmar waltyu All.ah (yang diturun-
kan kepada) Rnsul yang mulia, dan Al-Qi an itu
bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali

lamu berimnn lupad.anya. Dan bulcan puln perlcannn
tuknng tenung. Sedikit selmk knmu mmgambil pelnjar-
an darinya. Ia adalah wabu yang diturunkan dari
Tuhnn semesta alam." (al-Haaqqah: 38-43)

Masalah ini sebetulnya tidak memerlukan
sumpah, karena sudah demikian jelas, mantap, dan

realistis. Tidak memerlukan sumpah karena dia
adalah benar, bersumber dari Yang Mahabenar,
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bukan syair seorang pujangga, bukan tenung se-

orang tukang tenung, dan bukan pula hasil ke-
bohongan seorang pembohong. Tidak! Tidak
begitu! Maka, dia sama sekali tidak memerlukan
penguatan dengan sumpah.

'Maka, Aku bersumpah dzngan apa yang knmu lihat
dan dengan apa yang tidak knmu lihnt." (al-Haaq-
qah:38-39)

Dengan keagungan dan kebesaran ini, dan
dengan keagungan perkara gaib yang tersembunyi,
di samping yang tampak dan tersaksikan... Alam
wujud itu sendiri jauh lebih besar dari apa yang
dapat dilihat manusia, bahkan lebih besar dari apa
yang tidak mereka lihat. Bagian alam yang dapat
mereka lihat dan mereka capai itu hanyalah ujung-
ujung kecil yang terbatas, yang mereka perlukan
untuk memakmurkan dan mengelola bumi ini.
Sedangkan, bumi itu sendiri secara keseluruhan
tidak lain hanyalah sebutir debu yang hampir tak
terlihat dan tak terasakan di dalam alam yang besar.
Manusia tidak mampu melampaui apa yang dlztr:'
kan untuk mereka lihat dan mereka capai dari
kerajaan yang terpampang ini. Juga urusan-urusan-
nya, rahasia-rahasianya, dan undang-undangnya
yang dibuat untuknya oleh Sang Pencipta alam
semesta ...
'Maka, Aku bersumpah dengan apa yang knmu lihat
dan drngan apa yang tilak knmu lihat."

Isyarat semacam ini akan membukakan hati dan
menyadarkan pikiran bahwa di sana (di balik jang-

kauan mata memandang, dan di balik batas-batas
penglihatan manusia) terdapat segi-segi dan alam-
alam serta rahasia-rahasia lain yang tidak dapat di.
lihat dan dijangkau oleh manusia- Dengan pengerti-
an seperti ini, maka menjadi luaslah cakrawala
pandang manusia terhadap alam dan hakikatnya.
Sehingga, mereka tidak hidup dengan terpenjara
oleh apa yang terlihat oleh kedua matanya dan tidak
tertawan oleh pengetahuannya yang terbatas.

Alam itu lebih luas dan hakikatnya lebih besar
daripadapersiapan dan perbekalan manusia dengan
kemampuannyayang terbatas sesuai dengan fugas
nya di alam ini. Dan, tugasnya di alam dunia adalah
menjadi khalifah atau pengelola di bumi ini.... Akan
tetapi, ia memiliki kemampuan untuk menjangkau
sasaran dan ufukyang lebih besar dan lebih tinggi

pada saat ia meyakini bahwa pandangan mata dan
pengetahuan indranya terbatas. Sedangkan, di balik
apa yang dapat dicapai mata dan pengetahuannya
... terdapat alam-alam dan hakikat-hakikat yang lebih
besar dari apa yang dapat dicapainya. Pada waktu
itu ia dapatmengungguli dan melebihi dirinya sen-
diri. Juga berhubungan dengan sumber-sumber
pengetahuan yang menyeluruh yang melimpah
padahatinya dengan ilmu dan cahaya sertahubung-
an langsung dengan apa yang ada di balik tabir pe
nutup ini!

Sesungguhnya orang-orang yang mengurung
jiwanya di dalam batas-batas yang dapat dilihat oleh
mata dan dicapai pikirannya dengan perangkat yang
dimudahkan untuknya, adalah orang-orang miskin
yang terpenjara oleh perasaannya dan pikirannya
yang terbatas. Juga terkepung di dalam alam yang
sempit padahal alam ini luas, dan kecil ketika di-
bandingkan dengan kerajaan yang besar itu.

Dalam masa yang berbeda-beda dari sejarah
manusia, banyak atau sedikit orang yang memen-
jarakan jiwanya dengan tangannya dalam penjara
perasinn yang terbatas, dan pada apa yang tampak
di depan mata. Mereka menutup jendela-jendela

makrifah dan cahaya bagi jiwanya, dan menutup
hubungan dengan Allah Yang Mahabesar dan
Mahabenar lewat iman dan perasaan. Mereka ber-
usaha hendak menutup jendela-jendela ini buat
orang-orang lain sesudah mereka menutupnya
dengan tangan mereka buat diri mereka sendiri. . ..

Sekali waktu denpan nama jahiliah, dan sekali
tempo dengan nama sekularisme. Keduanya adalah
sama-sama merupakan penjara besar, penderitaan
yang pahit, dan keterpu-tusan dari sumber-sumber
makrifah dan cahaya.

Ilmu di dalam Al-Qur'an terakhir ini terbebas
dari terali besi yang disepuh dengan kebodohan
dan ketertipuan seputar dirinya selama dua abad
yang lalu. Ia terbebas dari terali itu dan berhubung-
an dengan cahaya melalui percobaan dan pengalam-
annya setelah manusia sadar dari mabukketertipu-
an dan terlepas dari tawanan gereja yang lalim di
Eropa.3 Ilmu memperkenalkan batasbatasnya- Juga
telah berpengalaman bahwa perangkat-perangkat-
nya yang terbatas membawanya kepada sesuatu
yang tidak terbatas di alam ini dan di dalam hakikat-
nya yang tersembunyi. Dan, kembalilah "Ilrnu Mmg

3Pembahasanlebihluasmengenaimasalahinilihatdalamkitab,4/-lrsanbainalMaaddiyahuat-ktamkaryaMuhammad Quthb,pasal"Na/ratut
Masihiyali' durpasal "Frued", terbitan Darusy Syrrruq. 

'
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ajak kepada Keimanan"4 dengan sikap tawadhu
yang sejak awal memberi kelapangan, yah nikmat
kelapangan! Maka, tidaldah manusia memenjara-
kan jiwanya di belakang terali kebendaan yang
penuh kekeliruan ini melainkan dia pasti meng-

alami kesempitan.
Kita melihat ilmuwan semacam Alexis Karel,

seorang dokter spesialis di dalam penelitiannya
mengenai masalah sel dan pemindahan darah, sibuk
dengan teori dan praktik kedokteran, serta me-
ngajar di sekolah-sekolah kedokteran. Ia adalah pe-

raih hadiah Nobel pada tahun 1912, dan direktur
Lembaga Kajian Kemanusiaan di Prancis di tengah-
tengah berkecamuknya perang dunia kedua. Dia
berpendapat "bahwa alamyang luas membentang
ini penuh dengan pikiran-pikiran aktif yang bukan
pikiran kita, dan akal manusia berjalan di antara
jalan-jalan padang pasiryang ada di sekitarnya apa-

bila semua yang dibuat pegangan menunjukkannya.
Sedangkan, shalat termasuk sarana perhubungan
dengan akal yang ada di sekeliling kita, dan dengan
akal abadi yang berkuasa mengatur alam semesta,

mengenai sesuatu yang tampak oleh kita dan se-

suatu yang tersembunyi dari kita dalam lipatan
kegaiban." 5

Ia berkata, "Merasakan kesucian akal yang lain,
yang merupakan aktMtas ruhani yang kuat, me-

miliki nuansa khusus dalam kehidupan. Karena dia-

lah yang menjadikan kita selalu berhubungan dengan

cakrawala kegaiban yang besar dari alam ruh." 6

Kita lihat dokter lain seperti Des Neway yang
sibuk membahas anatomi dan ilmu alam, dan
bekerjasama dengan Prof. Cory dan kawan-kawan-
nya" Ia diminta oleh l,embaga Pendidikan Rocldeller
untuk melanjutkan penelitian bersama anggota-
anggotanya dalam bidang-bidang spesialis dan
pengobatan luka-luka. Dia berkata,

"Banyak cendekiawan dan orang{rang yang me
miliki niat baik yang memikirkan bahwa mereka
tidak dapat beriman kepada Allah karena mereka
tidak dapat mengetahuinya, padahal orang terper-
caya yang hatinya memendam keinginan ilmiah
tidak harus menggambarkan wujud Allah melain-
kan seperti keharusan seorang ahli ilmu pengeta-

huan alam menggambarkan listrik. Karena, peng-
gambaran mereka terhadap kedua hal ini adalah

sesuatu yang tidak akan terpenuhi dan tidak
mungkin tepat. Dan, listrik itu sendiri tidak dapat

dibayangkan dalam wujud kebendaan, namun ia
sangat dipercaya adanya karena bekas-bekasnya di
dalam memotong ka)'u." (Aqaaidul Mufokkirin fil-
@Lrnil Isyyrin)

Kita lihat seorapg ahli ilmu alam seperti Sir Arhrr
Thomson, pengarang dari Skotlandia yang terkenal,
berkata, "Kita berada pada zaman di mana bumi
yang keras terasa tipis, dan etherkehilangan wujud
materialnya. Maka, ia merupakan masa tersingkat
kelayakannya untuk berlebih-lebihan di dalam me-

lakukan pentakwilan yang bersifat material."
Di dalam kumpulan karangan yarrgbe4udtJ. Ilrnu

Pengetahuan dan Agamq dia berkata, "Sekarang,

akal orang yang beragama tidak boleh putus asa,

karena seorang ahli ilmu alam tidak bisa lepas dari
alam kepada Pemilik alam ini, sebab arahnya bukan
ini. Kadang-kadang kesimpulannya lebih besar dari
pada premisnya, ketika para ilmuwan menarik ke-

simpulan dari alam ini kepada sesuatu yang di atas

alam. Hanya saja kita patut bergembira karena para

pakar ilmu alam telah memudahkan para peminat

ilmu agama untuk bernapas lega dalam udara ilmu
pengetahuan, padahal yang demikian itu tidak
mudah dilakukan pada masa-masa nenek moyang
kita dahulu...

Kalau bukan karena kerja para pakar ilmu alam
yang membahas tentang Tuhan (Allah)-sebagai
mana keketapan Mr. I-andown Dav'u di dalam
bukunya Keunikan Manusia dan Dunianya-maka
dengan melihat besarnya peranan ilmu pengetahu-

an, kita dapat menetapkan bahwa manusia dapat
terbimbing untuk berpikir tentang adanya Allah
dengan pikiran yang jitu dan luhur. Namun, kita
tidak dapat melampaui makna harfiah ketika kita
mengatakan bahwa ilmu pengetahuan telah men-

ciptakan langit baru dan bumi baru bagi manusia,
dan dari sana dia mendorongnya untuk mengguna-
kan akalnya secara maksimal. Dengan demikian,
dalam banyak kesempatan, tidaklah dapat didapati
keselamatan kecuali bila manusia melangkah
sesuai dengan pemikiran yang benar serta dengan
keyakinan dan kemantapan kepada Allah."

Kitalihat seorang ilmuwan seperti Crazy Morison,
kefualembagakeilmuan di NewYork dan mantan

4 Ini adalah judul terjemahan buku karya Crazy Morison, Ketua Akademi Keilmuan di New York, yang diterjemahkan oleh Mahmud Shalih al

Falaki.
5 Dikutip dari kitab Aqaaidul Mufakkirin fil-Qarnil'lsyrin oleh Al-Aqqad.
6 Aqaaidut Mufakkirin fl-Qtrnit 'Is1rin.
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anggota Snat di Amerika Serikat, berkata di dalam
bukunya Manusia tidak Hidup Sendiriary "Sesung-
guhnya kita praktis berdekatan dengan dunia miste-
ri yang besar, karena kita mengetahui bahwa seluruh
materi ditinjau secara ilmiah hanyalah lambang
kesahran alam yang ia berada dalam unsur listriknya-
Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa tidak ada
unsur kebehrlan di dalam penciptaan alam ini, karena
alam yang besar ini tunduk kepada undang-undang.

Sesungguhnya perkembangan makhluk hidup
yang bernama manusia kepada tingkatan sebagai
makhlukyang berpikir dan merasakan keberadaan
dirinya, merupakan langkah yang lebih besar dari
pada perkembangan materialnya, tetapi di bawah
tujuan penciptaan.

Kalau dilihat dari realitas tujuan, maka manusia
dengan sifat-sifatnya ini boleh jadi hanya merupakan
alat. Akan tetapi, siapakah yang mempergunakan
alat ini? Karena tanpa memiliki peranan, maka dia
tidak ada gunanya. Sedangkan, ilmu pengetahuan
tidak mempersoalkan siapa yang mengendalikan
kehendaknya, demikian pula ia tidak menganggap
manusia sebagai materi.

Dengan kemajuan ini, kita mendapakan informa-
si bahwakemajuan telah mencapai tingkatan yang

cukup meyakinkan bahwaAllah telah memberi se
cercah cahayakepada manusia ...."

Demikianlah ilmu mulai keluar dari penj arama-
terialisme dan temboknya dengan tangga-tangga-
nya sendiri. Sehingga, dia dapat berhubungan
dengan dunia bebas yang diisyaratkan oleh A1-

Qur'an seperti dalam ayatyang muliatni, 'Aku bn-
sumpah dengan apa yang knmu lihat dan dzngan apa

yangtidak kamu lihnt. "Dan, ayatyang semacam ini
banyak sekali jumlahnya. Hal ini terjadi meskipun
di antara kita terdapat orang-orang yang senantiasa

menutupkan kedua tangannya pada jendela-jendela

cahaya atas dirinya dan orangorang di sekitarnya
atas nama ilmu pengetahuan yang notabene ke-
tinggalan pemikirannya dalam bidang ilmu, ke-
tinggalan ruhaniahnya dalam bidang agama, ke-
tinggalan perasaannya dalam kebebasan mutlak
unfuk mengetahui kebenaran, dan ketertinggalan
kemanusiaan dari sesuafu yang layak bagi keber-
adaan manusia yang mulia.

Oleh karena itu, Aku (Allah) bersumpah dengan
apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak
kamu lihat...

"Sesunguhnya Al-Qi an itu .adalah benar-benar

wahyu (Alkh yang diturunkan kepada) Rnsul yang

mulia, dan Al- QLi an itu bukanlah perkntaan seorang

penyair. Sedikit seknli knmu beriman lcepadanya. Dan,
bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali
knmu mengambil pelnjaran dnrinya. Ia adalah waltyu
y ang diturunknn dar i Tuhnn s eme s ta alnm. " (al-Haa-
qqah: 40-43)

Di antara kebohongan yang dibuat-buat kaum
musyrikin terhadap Al-Qur'an dan terhadap Rasu-

lullah adalah perkataan mereka bahwa Al-Qur'an
ifu adalah perkataan seorang penyair dan perkataan
seorang dukun (fukang tenung). Perkataan mereka
itu karena terpengaruh oleh kesamaran yang dang-
kal dengan alasan bahwa perkataan (Al-Qur'an) ini
karakternya di atas karakter perkataan manusia.
Sedangkan, penyair-menurut anggapan mereka-
mendapatkan bisikan dari jin yang membisikkan
perkataan yang tinggr nilainya, dan tukang tenung
juga dapat berhubungan dengan jin. Maka, mereka
itulah yang mengembangkannya dengan ilmu
tentang sesuatu di balik kenyataan. Dan, syubhat
(<esamaran) ini akan segera gugur kalau mereka
mau berpikir sedikit saja tentang karakterAl-Qur'an
dan risalah, serta karakter syair atau pedukunan. . . .

Memang syair itu kadang-kadang berirama
musikal, indah khayalannya, bagus pelukisannya
dan bayang-bayangnya. Tetapi, dia sama sekali tidak
bercampur dan tidak serupa dengan Al-Qur'an,
karena di antara keduanya terdapat perbedaan yang
prinsipil dan pemisahan yangjelas. KarenaAl-Qur'an
menetapkan manhaj yang lengkap bagi kehidupan
yang berpijak pada kebenaran yang mantap dan
pandangan yang integral, serta bersumber dari
pandangan yang benar terhadap wujud Ilahi, alam
semesta, dan kehidupan. Sedangkan, syair hanyalah
refleksi dari perasaan selintasyang sangatjarang di.
dasarkan pandangan yang integr:al terhadap ke-
hidupan secara umum baik dalam keadaan ridha
mau pun terpaks4 bebas maupun terbelenggu, suka
maupun benci, dan senantiasa terpengaruh oleh pe
rubahan situasi dan kondisi.

Sedangkan, tashawww (pandangan) yang man-

tap yang dibawa oleh Al-Qur'an memang benar-
benar ditumbuhkan oleh Al-Qur'an secara men-
dasar, dalam globalitas dan parsial-parsialnya, di
samping sudah jelas semuanya bersumber dari
Ilahi. Maka, semua yang ada dalam tashawwur ini
menunjukkan bahwa ia bukan dari perbuatan
manusia, karena bukan watak manusia untuk men-

ciptakan tashawrur alami yang sempurna seperti
tashawwur Al-Qur'an ini ... yang tidak ada yang
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mendahului dan tidak ada pula menyusulinya ....
Semua tashawwur yang diciptakan oleh tabiat

manusia terhadap alam semesta dan terhadap
kekuatan yang menimbulkannya dan mengatur
undang-undangnya-yang dibeberkan dan dicatat
dalam filsafat, di dalam syair-syair dan puisi-puisi,

dan lain-lain aliran berpikir-apabila dibandingkan
dengan tashawwur Qur'ani akan tampakjelas bahwa
tashawwur ini berbeda sumbernya dengan tashaw-
wur Qur'ani. Juga akan tampak bahwa Al-Qur'an
memiliki tabiat tersendiri yang membedakannya
dari semua tashawwur buatan manusia.

Demikian pula dengan perdukunan dan per-

tenungan beserta sumbernya. Maka, sejarah tidak
mengenal, baik sebelum maupun sesudah dihrrun-
kannya Al-Qur'an, seorang tukang tenung atau

dukun dengan manhaj yang lengkap dan mantap
seperti manhaj yang dibawa oleh Al-Qur'an. Semua
yang dinukil dari para tukang tenung hanyalah kata-
kata bersajak, atau kebijaksanaan yang dibuatnya
sendiri, atau isyarat-isyarat semata-mata.

Di sana terdapat unsur-unsur yang bukan men-
jadi bidang garap manusia lagi, dan kadang-kadang
kami berhenti pada sebagiannya di dalam Tafsir

Azh-Zhikl:ni. Maka, baik sebelum maupun sesudah

masa turunnya Al-Qur'an tidak ada seorang pun
yang dapat membtrat ungkapan seperti Al-Qur'an
ini tentang ilmu yang lengkap, cermat, dan halus'
seperti yang dilukiskan oleh Al-Qur'an.

'Dan pada sisi Alkhlah kunci-kunci semua yang gaib;
tak adayangmengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia
mmgetnhui apa yang di daratnn dnn di lnutan, d.an tiadn

sehel.ai daun pun yang gugur mel.ainknn Dia mengeta-

huinya (pula). Tidnk jatuh sebutir bijipun dnlnm lu-
gelapan bumi d.an tidak sesuatu yang basah atau yang
l$ring, melninlan tutulis d.alnm kinb y ang ny ata Qauh
Mahfu<h)." (al-An'aam: 59)

'Diamengetahui apayangmasuk lce dal"am bumi d.an

apa yang fuluar daripadanya serta apa yang turun dnri
langit dnn apa yang nnik lupadnnya. Dan, Dia bersam.a

knmu di mana saja kamu berada. Allbh Mahn Melihnt
apa yang knmu l<c4akan. "(al-Hadiid: 4)

"Tidak ad.a seorang wanita pun mmgandung dan tid,ak

(puln) melnhirkan mel.ainknn dengan sepengetahuan-

Nya. Dan, selali-kali tidnk dipanjanglcan umur sezrang

y ang b uumur panj ang dan tidnk puk dikurangi umur -

nya, melainknn (sudnh ditenpknn) dnlam Kitab (Lauh

Mahfuzh) Sesunguhny a y ang demikian itu b agi Allah
adalnh mudah." (Faathir: 11)

Demikianlah, tidak seorang pun manusia sebelum

ataupun sesudah Al-Qur'an yang dapat membuat
kalimat seperti ini yang menunjukkan adanya ke-
kuasaan yang mengendalikan dan mengatur alam
semesta.

"Sesungguhnya Allnhmenahnn langit dnn bumi supaya

jangan bryopDan, sungguhjikn leduanya akan l"ryop,
tidak ada seorang f,un yang dapat menahan keduanya

selnin Allnh.... "(Faathir: 41)

Atau, yang mengarahkan perhatian kepada
sumber kehidupan di alam semesta dari kekuasaan
yang mencipta dan segala sesuatu yang meliputi
kehidupan yang sesuai dengan alam yang teratur
dan terkendali.

"S e sungguhny a Allah menumbuhkan b utir tumbuh-
tumbulnn din biji buah-buahan. Dia mengeluarkan

y ang hidup dnri y ang mati dnn mmge luar knn y ang mnti
dari yang hidup. (YanS memiliki siforttfot) dtmikian
ialah Allnh, maka mengapa kamu masih berpaling?
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam
untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan

bulnn untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allnh Yang

Maha perkasa lagt Maha Mengetahui. Dialah yang
menj adikttn bintang-bintang bagimu, agar knmu men'
jadikannya petunjuk dalnm kegelapan di darat dan di
laut. Sesungguhnya Kami telah menjel.askan tanda-
tanda kebesaran (Kami) kepada lrang-orang yang
mengetahui. Dialah yang menciptaknn lumu dari se-

orang diri, mnkn (bagimu) ada tempat tetap dnn tempat

simpanan. Sesungguhnya tekth Kami jektsknn tandn-
nnda lsbaaran l{.ami kepada nrang-orang y ang menge-

tahui. Dialnh jang menurunkan air hujan dari lnngit,
lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam
tumbuh-tumbuhnn, mnla Komi fulaarknn tlari tumbuh-
tumbuhan itu tannman y ang menghij au, Kami luluar-
knn dnri tana-nn yang *mghijau iti butir ya1g banyak;

dnn dnri mny ang larmn mmgurai tnnglwi- tnnglai y ang

mmjulni, dnn lcebun-lubun anggur, dnn (Knmi luluar-
lmn Puln) aitun dnn dzlimn yang suupa dnn y ang tilnk
snupa. Pnhntilanlah buahnya di waktu pohonnya bu-
buah, dan (perlutilen pukkh) lumatangannya. Se-

sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-nnda
(kekuasaan Alkh) bagi orang-orang )ang beriman."
(al-An'aam: 95-99)

Perhatian terhadap alam semesta seperti ini
banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an. Tidak
ada yang menandinginya dalam nuansa pengarah-
annya terhadap getaran hati manusia yang meng-
ungkapkan maknamakna seperti yang diungkap
kan oleh AlQur'an ini.... Yang demikian ini saja rasa-

nya sudah cukup untukmengetahui sumber Kitab
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ini... dengan memejamkan mata terhadap petunjuk-
petunjuk lain yang menunjukkan orisinalitas sumber
Al-Qur'an maupun hal-hal lain yang menyertainya.

Karena kesamaran terhadap AlQur'an itu sangat
lemah dan amat tipis. Sehingga, seandainya Al-
Qur'an tidak diturunkan secara lengkap melainkan
hanyabeberapa surah dan ayat saja dengan ciri khas
keilahiahannya, maka ifu sudah menunjukkan ada-

nya pancaran sinar yang menunjukkan kepada
sumbernyayang tunggal.

Pembesar-pembesar Quraisy menyadari dan
menolak syubhat-syubhat ini dari waktu ke waktu.
Tetapi, program mereka menjadikan bersikap buta
dan hrli yang notabene mereka tidak menggunakan
petunjuk AlQur' an. Oleh karena itu, mereka lantas
mengatakan, 'Al-Qi an ini hanyalah kebohongan

y ang b esar ", sebagaimana disinyalir oleh Al-Qur' anul-
Karim sendiri.

Banyak diceritakan di dalam kitab-kitab sirah
(sejarah) tentang aneka macam sikap para pemimpin

Quraisy, ketika mereka menolak dan menghilangkan
syubhat (kesamaran) ini di antara mereka.

Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu
Ishaq dari al-Walid ibnul-Mughirah, dari an-Nadhr
ibnul-Harits, dan dari Utbah bin Rabi'ah. Dicerita-
kan dalam riwayat orang pertama (al-Walid ibnul-
Mughirah) bahwa sejumlah orang Quraisy ber-
kumpul di rumah al-Walid ibnul-Mughirah, sedang
dia adalah orangyang dituakan di kalangan mereka.
lalu ia mendatangi pekan raya, kemudian berkata
kepada mereka, 'lMahai segenap kaum Quraisy! Se
sungguhnya pekan raya ini telah tiba, dan uusan-
utusan bangsa Arab akan datang kepadamu, dan
mereka sudah mendengar tentang urusan kawan-
mu (yakni Nabi Muhammad saw.) ini. Karena itu,
satukanlah pendapatmu, jangan sampai kamu ber-
beda pendapat lantas sebagian mendustakan yang
lain, dan sebagian menolak pendapat sebagian yang
lain."

Mereka berkata, "La.ntas, bagaimana pendapat
Anda sendiri, wahai ayah Abdu Syams? Katakanlah
satu pendapat buat kami dan kami akan mengata-
kan apa pendapatmu itu." Dia menjawab, "Kalian
sajalah yang menelorkan pendapal saya akan men-
dengarkan."

Mereka berkata, "Kita katakan saja bahwa dia itu
tukang tenung." Al-Walid menjawab, 'Tidak, demi
Allah, dia bukan tukang tenung, karena kita sudah
mengenal tukang-tukang tenung, tetapi apa yang
dikatakannya (Al-Qur'an) itu bukan suara tukang
tenung dan bukan pula sajaknya."

Mereka berkata, "Kita katakan saja bahwa dia ihr
gila. " Al-Walid menjawab, "Dia tidak gila. Kita sudah
mengetahui bagaimana orang gila itu, dan kita sudah
mengenal dia. Dia tidak dicekik setan, tidak di-
kacaukannya, dan tidak dibisikinya."

Mereka berkata, "Kita katakan saja bahwa dia
penyair." Al-Walid rpenjawab, "Dia bukan penyalr,
karena kita sudah mengenal syair den gan ralaznya
hazapya (bunyt dan lagunya), bacaannya, yang di-
pendekkan danyang dipanjangkan. Karena itu, apa
yang dikatakannya itu bukan syair."

Kemudian mereka berkata, "Kita katakan bahwa
dia fukang sihir." Al-Walid menjawab, "Dia bukan
tukang sihir, kita sudah mengetahui tukang-tukang
sihir dan sihir mereka. Apa yang dikatakannya itu
bukan tiupan dan buhulan tukang sihir."

Mereka berkata, "Kalau begitu, apa yang kita
katakan wahai ayah Abdu Syams?" Al-Walid men-
jawab, "DemiAllah, sungguh kata-katanya itu manis,
batangnya banyak dahan dan rantingnya, dan
cabangcabangnya banyak buahnya yang ranum.
Tidak ada sesuatu pun yang kalian ucapkan me-
ngenai Al-Qur'an ini melainkan akan ketahuan
bahwa perkataan kalian adalah batil. Oleh karena
ihr, tampaknya yang paling mendekati adalah kita
katakan saja bahwa dia itu tukang sihir yang mem-
bawa perkataan yang berisi sihir untuk memisah-
kan antara seseorang dengan ayahnya, saudaranya,
istrinya, dan keluarganya, yang karena itu mereka
bercerai-berai."

Kemudian merdka duduk di jalan-jalanyang di.
lalui manusia (ketika sudah tiba masa pekan raya)
dan tidak ada seorang pun yang melalui mereka
melainkan mereka peringatkan orang itu. Dan,
mereka katakan kepadanya tentang perihal Rasu-
lullah (sebagaimana yang mereka rencanakan).

Diceritakan dari orang kedua (an-Nadhr ibnul-
Harits) bahwa an-Nadhr berkata, 'Wahai segenap
orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya telah
turun kepadamu sesuatu yang kamu tidak akan
dapat melakukan tipu daya terhadapnya sesudah
itu. Dahulu, Muhammad adalah seorang anak muda
di kalangan kamu, yang paling kamu ridhai, yang
paling jujur perkataannya, dan paling dapat diper-
caya di antara kamu. Sehingga, apabila kamu sudah
melihat uban di kedua pelipisnya dan dia datang
kepadamu dengan membawa sesuatu, apakah lantas
kamu katakan bahwa dia tukang sihir?! Tidak, demi
Allah, dia bukan tukang sihir. Karena kita sudah
kenal tukang sihir dan sudah mengerti tiupan dan
buhulannya.
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Kamu katakan dia sebagai tukang tenung?!
Tidak, demi Allah, dia bukan tukang tenung. Karena,

kita sudah mengetahui siapa tukang-tukang tenung

itu beserta tindakan merekayang kacau-balau, dan

kita sudah mendengar sajak-sajak mereka.
Kamu katakan dia sebagai penyair?!Tidak, demi

Allah, dia bukan penyair. Kita sudah mengenal syair.

Kita sudah mendengar jenis-jenisnya, lagunya, dan

iramanya.
Dan kamu katakan dia sebagai orang gila?! Pada

hal, kita sudah mengetahui apa gila itu, sedangkan
diatidak dicekik setan, tidak dibisikinya, dantidak
dikacaukan pikirannya. Wahai segenap kaum Qu-
raisy, perhatikanlah urusanmu, karena demi Allah,
sesungglhnya telah turun kepadamu urusan yang

besar."
Kesesuaian antara perkataan al-Walid dengan

perkataan an-Nadhr ini hampir sempurna Mungkin
dia adalah satu-satunya pemuda yang sekali tempo
dinisbatkan kepada ceritayang ini dan sekali tempo
dinisbatkan kepada yang itu. Akan tetapi, semua ihr
tidak menutup kemungkinan akan kesesuaian dua

macam perkataan dari dua orang pembesar Quraisy
dalam dua sikap yang mirip ketika mereka sedang
kebingungan dalam menghadapi Al-Qur'an ini!

Adapun sikap Utbah, maka sudah diceritakan di
muka dalam paparan kami terhadap surah alQalam
dalam jtz ini... yang sikapnya juga mirip dengan
sikap al-Walid dan an-Nadhr dalam menghadapi
Nabi Muhammad saw. dan perkataan (Al-Qur'an)
yang dibawanya.

Maka, perkataan mereka "tukang sihir" atau
"tulmng tmung" hanyalah tipu daya dan sekali tempo
menunjukkan kesyubhatan yang memalukan. Pada

hal, persoalannya sangatjelas dan tidak ada ke-
samaran lagi sejak pertama kali orang mau mere
nungkan dan memikirkannya. Oleh karena ifu, tidak
perlu bersumpah dengan apa yang mereka lihat dan

apa yang tidak mereka lihat, bahwaAl-Qur'an adalah

wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang
mulia. Ia bukan perkataan seorang penyair, dan
bukan pula perkataan fukang tenung... Tetapi, ia
hanyalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan se-

mesta alam.
Ketetapan bahwa Al-Qur'an adalah perkataan

Rasul yang mulia (sebagaimana bunyi ayat itu se
belum ditambah penjelasan-penj.) bukan berarti
bahwa Al-Qur'an itu buatan beliau. Akan tetapi,
yang dimaksudkan di sini adalah bahwaAl-Qur'an
itu adalah perkataan jenis lain, yang tidak diucapkan
oleh seorang penyair atau tukang tenung; melainkan

diucapkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah, dan

membawa perkataan itu dari sana, dari sumber
yang mengufu snya. Dan yang menopang makna ini
adalah perkata an" Rnsul' yangberarti orang yang di.
ufus membawanya dari sisiTuhannya, dan bukan
perkataan seorang penyair atau hrkang tenung dari
dirinya sendiri, {engan bantuan jin atau setan...
Tbtapi, dia adalah seorang Rasul yang mengucaP
kan perkataan yang dibawanya dari Tuhan yang

mengutusnya. Penetapan ini dikukuhkan lagi de-

ngan kalimat berikubrya,

'Ta adalah walryu yang diturunknn d.ari Tuha.n semesta

alnm. " (al-Haaqqah : 43)

Komenthr pada ujung-ujung ayat, "Sedikit seknli

knmu beriman kepadanya"dan "Sedikit sekali kamu

mmgam.bil p elnj aran darinya"... menunjukkan bahwa

mereka tidak beriman dan tidak menyadari, sesuai

dengan ungkapan bahasa yang berlaku. Hadits yang

menyifati Rasulullah sebagai "zrang yang sedikit
sekali perbuatan sia-sianya", berartt beliau sama
sekali tidak pernah berbuat sia-sia.

Jadi, ayat tersebut meniadakan iman dan ke-
sadaran mereka sama sekali. Sebab, tidak mungkin
seorang mukmin mengatakan tentang Rasulullah
sebagai "seorang penyair". Mustahil orang yang
sadar dan mau merenungkan mengatakan beliau
sebagai "tukang tenung". Sebab, kedua perkataan

itu adalah kekufuran dan kelalaianyang terefleksi-
kan dalam O*Oio* yang sangat mungkar ini!

Ancaman Bagi yang Memalsukan At-Qpr'an
Pada bagian akhir datanglah ancaman yang me

nakutkan bagi orang yang berdusta atas nama Allah
dalam urusan akidah, urusan serius yang tidak ada
gurauan dan permainan padanya. Ayat ini datang
untuk menetapkan satu-satunya kemuingkinan yang

tidak ada kemungkinan lain lagi. Yaitu, kebenaran
dan kejujuran Rasulullah di dalam menyampaikan
wahyu Allah kepada mereka, dengan bukti bahwa
Allah tidak menyiksanya dengan siksaan yang pedih,

sebagaimana yang akan ditimpakan kepadanya
seandainya beliau menyimpang sedikit saja dari
ama-nat menyampaikan wahyu ini.

' 
g oau.;;{' !!'i # *t;* g.q; ifur'

#i+-;;i;K-a#';-;iaa:t
"S eandainy a dia (Muhnmm.ad) mmgada- ad.alwn se-
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bagian perkntaan atas (nama) Kami, niscaya benar-

benar Kami pegang dia p adn tangan knnanny a. Kemu-
dian benar-bernr Kami pltzng urat tali jantungnya.
Makn, seknli-knli tid,ak ada seorang pun dari kamu yang
dnpat menglnkngt (Kami) dari p emotongan urat nadi
itu. " (al-Haaqqah: 44-47)

Faedah ucapan ini dari segi penetapan ini adalah
bahwa Nabi Muhammad saw. memang benar dan
jujur di dalam menyampaikan wahyrr ini. Sebab,
kalau beliau berdusta sedikit saja dengan membuat
kebohongan terhadap wahyu yang difurunkan ke
pada beliau, niscaya Allah menindak beliau dengan
tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat
itu. Karena hukuman ini tidak terjadi, maka nyata'
lah bahwa beliau jujur dalam menyampaikan wahyu
ini.

Inilah keputusan yang ditelurkan dari segi pene
tapan. .. Akan tetapi, pemandangan yang bergerak
di dalam penetapan Al-Qur'an ini merupakan se-

suatu yang lain lagi, yang memberikan bayang-
bayang yang jauh di belakang makna penetapan ini.
Bayang-bayang yang menakutkan dan mengerikan,
sebagaimana di belakangnya juga terdapat gerakan,

kehidupan, pengarahan, isyarat, dan kesan-kesan.
Di sana terdapat gerakan yang berupa penang-

kapan tangan kanannya dan pemotongan urat nadi-
nya. Suafu gerakan yang menakutkan dan mengeri-
kan. Tetapi, pada waktu yang sama merupakan
gerakan yang hidup, dan di belakangnya mengisya-
ratkan adanya kekuasaan Allah yang agung dan
ketidakberdayaan makhluk manusia yang lemah.

Ayat ini juga mengisyaratkan keseriusan urusan
ini yang tidak mengenal toleransi dan kompromi
terhadap seorang pun, siapa pun orangnya, meski
pun dia Nabi Muhammad saw., orang yang mulia
di sisi Allah dan sangat dicintai-Nya- Di balik semua
itu terkandung nuansa ketakutan, kengerian, dan
ketundukan.

Urgensi Al-Qur'an
Akhirnya, datanglah bagian penuhrp surahyang

menetapkan hakikat urusan ini beserta karakter-
nya yang kuat.

j ar an b agi 0 rang- 0r ang y ang b er takw a. S e s unggu hny a
Kami ben"ar-benar mengetahui bahwa sesungguhnya di
antara knmu ada orang y ang mmdwtaknn (ny a). Saung-
guhny a Al- QLi an itu benar- benar mmj adi peny ualttn
bagi orang-orangknf, (di akhirat). Dan, sesungguhnya

Al-Qi an itu benar-benar lcebenaran yang diyakini."
(al-Haaqqah: 48-51)

Di sini Al-Qur'an mengingatkan hati yang percaya
kepadanya, lantas ia menjadi sadar. Sesungguhnya
hakikat yang dibawanya terkandung di dalamnya.
Maka, Al-Qur'an menyebarkannya di dalamnya dan
mengingatkan hati itu dengannya, lantas hati itu
menjadi ingat dan sadar serta mengambil pelajaran
darinya. Adapun orang-orang yang tidak bertalava,
maka hati mereka mati, lalai, tidak terbuka, tidak
mau mengambil pelajaran, dan tidak memanfaatkan
kitab ini sedikit pun. Sedangkan, orang-orang yang
bertakwa menemukan di dalam kitab ini daya hidup,
cahaya, pengetahuan, dan peringatan yang tidak di-
jumpai oleh orangorang yang lalai.

"Sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa
di antara kamu ada lrang yang mendustaknn(nlo)."
(al-Haaqqah: 49)

Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi hakikat
persoalan ini, dan tidak mengubah hakikat tersebul
IGrena, urusanmu terlalu enteng untuk mempenga-
ruhi hakikat-hakikat perkara.

"Sesunguhnya Al-Qi an itu benar-benar menjadi
penyesalrm bagi orang-orang knfr (di akhirat)." (al-
Haaqqah:50)

Karena, Al-Qur'an mengangkat derajat orang-
orang yang beriman dan menjatuhkan derajat orang-
orang yang mendustakannya. Juga karenaAl-Qur'an
dengan optimal menetapkan kebenaran dan me-
lenyapkan kebatilan yang dipegang oleh orang{rang
kafir. Selanjutnya, Al-Qur'an menjadi hujjah Allah
unfuk mempersalahkan orangorang kafir pada hari
akhir. Mereka disiksa karenanya, dan menyesal
karena ditimp a azab yang pedih disebabkan kekafir-
annya terhadap Al-Qur'an itu. Karena itu, Al-Qur'an
menjadi penyesalan bagi orangorang kafir di dunia
dan di akhiral
'Dan, sesungguhnya Al-QLi an itu benar-benar lube-
naran yang diyakini." (al-Haaqqah: 51)

Di samping itu, Al-Qur'an mendustakan orang-
orang yang mendustakannya. Al-Qur'an adalah ke-
benaran yang diyakini. Dia bukan semata-mata ke-
yakinan, tetapi dia adalah kebenaran di dalam
keyakinan ini.

,Xi,#.*:-KJKrttXCgg6tgfT:t;,;i,u

"S e sungguhny a A l- foi an itu b mar - b en ar s u atu p e ln-
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Ini merupakan ungkapan khusus yang mem-
punyai makna ganda dan pengukuhan ganda. Al-
Qur'an ini sungguh-sungguh dalam kebenarannya,
dan sungguh-sungguh diyakini secara mendalam.
Sesungguhnya dia benar-benar menyingkap ke-
benaranyang murni pada semuaayatnya, yang hal
ini mengisyaratkan bahwa sumbernya adalah Dia
Yang Mahabenar, kebenaran pertama dan men-
dasar.

Maka, inilah diatabiaturusan ini dan hakikatnya
yang meyakinkan. Ia bukan perkataan seorang
penyair, bukan perkataan fukang tenung, dan bukan
pula kebohongan yang diada-adakan atas nama
Allah. Tetapi, ia diturunkan dari Tuhan semesta
alam. Ia peringatan bagi orangorang yang bertakwa,
dan ia adalah kebenaran yang diyakini.

Di sini, datanglah pengajaran tertinggi kepada
Rasul yang mulia, pada waktu dan kondisi yang
sangat tepat.

&+r,ag6;
'Makn, bntasbihkl dengan (meny ebut) nama Tuhnn-
mu Yang Mahabesar. " (al-Haaqqah: 52)

Tasbih yang mengandung penyucian dan pujian,
pengakuan dan pernyataan, ubudiah dan kekhusy'u-
an... adalah peras:urn yang meresap di dalam hati se-
sudah penetapan terakhir ini. Juga sesudah pema-
paran yang panjang mengenai kekuasaan Allah
Yang Mahaagung, dan keagungan Tuhan yang
Mahamulia....;
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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'fsur. Kombinasi yang
menjadikan buku tafsir ini memiliki hujjah yang kuat.
Selain itu, bahasanya yang indah begitu menyentuh hati
dan menggelorakan semangat jiwa untuk mengamalkan
ajaran-ajaran lslam sekaligus memperjuangkannya.
(Dn K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas penulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme perjuangan
menegakkan Al-Our'an di bawah naungan Al-Our'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat perjuangan.
(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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