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PETIOAilTAN PflTEflilT

Segalapuja dan puji hanyabagiAllah SWTyang
telah memberikan rahmaf nilanat, dan karunia-Nya
kepada kami sehingga dapat menghadirkan btiku
mfsir n Zhilalil. Qtr' an: Di fuwah Naungan AL @tf an
karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb rahima-
hullnh Shalawat dan salam semoga selalu tercurah
kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta ke
luarg4 sahabat, dan orangorang yang mengikutinya
sampai hari kiamal

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid
Quthb ini, relalul. subharwllnh" I(ar ena,buku ini ditulis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dengan kan-
dungan huiiah yang kuat sehingga mampu meng-
gugah nurani iman orangorang yang membacanya.
Buku ini merupakan hasil dari hrbiyah Rabbani yang
didapat oleh penulisnya dalam perjalanan dalsvah
yang ia geluti sepanjang hidupnya Inilah karya besar
dan monumental pada abad )O( yang ditulis oleh
tokoh abad itu, sekaligus seorangpemikirbesar, korr
septorpergerakan Islamyangulung, mujahid dijalan
daklvah, dan seorang syuhada" Kesemuanya ihr ia
dapati berkat interaksinya yang sangat mendalam
terhadap AlQur'an hingga sampai alitrir hayatnya
pun iarela mati di atas tianggantungan demi menr
bela kebenaran lahi yang diyakininya

Mengingat mfiir Fi Zhiklil-qian: Di Bawah
Naungan Al- Qri an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sasta yang tinggt, kami ber-
usatra menerjemahkannya ke dalam bahasa Inde
nesia dengan baik agar nuansa ruhani yang terdapat

dalam buku aslinya dapattetap terjaga sehinggakita
tetap mendapatkan nuansa itu dalam buku terjemah-
an ini. IGmi berharap, TaSir Fi Zhilnlil-@tf an: Di
Bauah Naungan Al- @ri an yang kami terjemahkan
lengkap 30 juz-yangAndapegang saatini adalahjilid
XI-, dapatmenjadireferensi dan siap di rumatrAnda
untuk selalu menjadi teman hidup Anda dalam me
ngarungi samudra kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam TaSir Fi
Zhikkl- @n- an : D i Baw ah Naungan Al- Qf an adalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga kefrka seseorang membacanya, seolah-
olah ia sedang berhadapan langsung denganAllatr
S\ry'I Hal inilah yang membual-insya Allah-orang-
orang yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suahr perasaan yang telah di-
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayfd Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan lQ
Zhilnlil- Qi an : Di Bawalt Naurgan Al- @ti an.

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

Wallnhu a' Iam bish- slaw al.
B illahit- tnufu wal- hidny ah.

Penerbit



Ifl frUrIA

PENGANIAR PENERBIT

I-anjutanJvzKe?9: SURAH AI-MAAARU S.D. SUMH ALMURSAIAAT
SURAII ALMAAARU Diturunkan di MekahJumlah Lyat M
Pengantar
Kondisi Alam dan Manusia ketika Terjadi Kiamat dan Kepedihan Derita Orang yang

Banyak Dosa.........
KondisiJiwa Manusia dalam Menghadapi Kesusahan dan Kesenangan

Gangguan Kafir Mekah kepada Rasulullah saw. ...........

Biarkan Mereka Menghadapi Risiko Perbuatannya di Akhirat Nanti.........

SURAH NUH Diturunkan di MekahJumlahAyat 28..............
Pengantar
Kisah Nabi Nuh Beserta Misi Dalnrahnya.............
I-aporan Nuh kepada Tuhannya tentang Perjuangannya dan Tanggapan IGumnya .........

S{.IRAH ALJIN Dihrrunkan di Mekah Jumlah Ayat 28 ..............
Pengantar
Kekaguman Bangsa Jin terhadap Al-Qur'an
JinTidak Mengetahui Perkara Gaib ..........
Aneka Sikap Bangsa Jin terhadap Petunjuk yang Diberikan Allah
Tugas Rasul Hanya Menyampaikan,.Beliau Tidak Berkuasa Mendatangkan Manfaat
dan Mudharat, danTidak Mengetahui Perkara Gaib ..........

SURAII N-MUZZA\|IMIL Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 20...............
Pendahuluan
Mempersiapkan Bekal Perjuangan
Bersabar Menghadapi Celotehan I(aumnya
Pemberian Keringanan

SURAH ALMUDDATSTSIR Diturunkan di Mekah Jurnlah Ayat 56 ..............
Pendahuluan
Perjuangan Beserta Persiapannya
Ancaman Allah kepada Orang yang Sombong Menentang Dakwah ...................
Perbedaan Sikap Orang Mukmin dengan Orang Kafir dalam Menerima Informasi
Gaib ini
Menghubungkan Hakikat Persoalan-Persoalan Akhirat dengan Fenomena-Fenomena
Alam Semesta .............
Kebebasan Memilih Jalan Hidup Beserta Tanggung Jawabnya
Sikap Mereka Ketika di Dunia

5

13
15
16

19
23
28
29

31
32
36
38

47
48
56
59
63

67

71
72
75
79
81

84
85
89
91

94

97
98

100



KehendakllahiyangMutlak .. 101

SURAII ALQIYAANIAH Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 40 .................... 103
Pendahuluan ........ 104
Hari Kiamat dan Jiwa yang Menyesali Dirinya Sendiri .................. 106
Pengarahan kepada Rasulullah saw. di Dalam MenerimaWahyu .................... 109
Menyingkap Sikap Jiwa yang Menyesali Dirinya Sendiri ,.................. .............. 109
Pemandangan SaatMenghadapi Sakaratul-Maut ....... 111
OrangyangTidak Memiliki Persiapan Menghadapi Kematian .... 112
ManusiaTidak Diciptakan dengan Sia-Sia .................. 113

SURAH ALINSAAN Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 31 ........ 116
Pendahuluan ........ 117
Asal-Usul Kejadian Manusia dan Tujuan Diciptakannya Mereka .................... 120
Menuai Hasil Ujian Kehidupan ................. 122
Pengarahan buat Rasulullah saw. .............. 125
Cinta Dunia .......... 129
Kemutlakan KehendakAllah .................... 130

SURAHAI-MURSALAATDiturunkandiMekahJumlahAyat50..... ............. 131
Pengantar ..........,... 132
Suasana Hari Kiamat yirng Sulit Dibayangkan Terjadinya oleh Orang Musyrik ................ 134
Penghinaan terhadap Orang-Orang yang Mendustakan .............. .................... 138

Juz Ke30: SURAII AN-NABA S.D. SURAH AN-NAAS ................. 141
SURAH AN-NABA Dihrrunkan di Mekah Jumlah Ayat 40 ,.........!........ .......... 143
Pengantar ..".......... 144
Beriia Besar ......... 147
FenomenaAlamyang Perlu Diperhatikan .................. 148
Hari Perhitungan dan Pembalasan ........... 151
NerakaJahannam dan Penghuninya ......... ..................................... 153
Keadaan Orang-Orangyang Bertakwa ..... 153
Malaikat Pun MerasaTakut ... 154
Hari yang Pasti Terjadi ................. ............. 155

SURAH AN-NAAZI'AAT Diturunkan di Mekah Jumlah Ayal 46 .................... 156
Pengantar ............. 157
S"rfrrt*evrt+vuiiermutaan ................ 158
Hari KetikaAlam DigoncangTiupan ........ 159
Musa Menghadapi Fir'aun SangTiran ..... 160
Mengingatkan l(aum Musyrikin dan Semua Manusia kepada Kekuasaan Allah... ............ 163
Ketika Malapetaka yang Sangat Besar Sudah Tiba .......... ............. 165
Tidak Ada yang Mengetahui IGpan Tbrjadinya l(amat Kecuali Allah ............ 167

SURAH 'ABASA Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 42............... ................... 169
Pengantar
Pengarahan Allah kepada Nabi saw. ketika Menghadapi Para Pembesar Quraisy
dan Ibnu Ummi Makfirm, dan Refleksi Para Sahabat dalam Mengimplementasikan
Pelajaran darinya...... ............... 170
Keparatnya Orang IGfir dan Penentang Dakwah Islamiah ........... 179
Memperhatikan Hal-Hal yang Paling Dekat dengan Kehidupan Manusia ...... 180
Keadaan Manusia Setelah Bangkit dari Kubur ...................................... ........... 183



SLJRAIIATjIAI{MIRDiturunkan di MekahJumlahAyat 29 ............... ................ 185
Pengantar .............. 185

Hari Kiamat dengan Segala Rangkaiannya ... 186

Pemandangan Alam, AlQurlan, Jibril, dan Rasulullah saril. ............ ..... 191
SilakanMenempuhJalanyanglrtrus......... .. 194
KehendakTeragung ................:... ................. 194

SUMHAI-INFITHMRDihrunkan di MekahJumlahAyat 19................ ........... 195

Pengantar .............. 195
Pemandangan Alam ketika Hari Kiamat Datang .............. 196
PeringatanbagiManusia .......... 197
Sebab-Sebab Keteperdayaan, Hakikat Hisab, dan Balasan yang Berbeda antara Orang yang
Berbalrti danyangDurhaka ...... 201
Pemegang Kekuasaan pada Hari Pembalasan ................. 202

SLJRAIIAI-MUTII\FFIFtrN Diturunkan di MekahJumlah AyaL 36 ............... .... 204
Pengantar .............. 205
Orans-Orang yang Curang ....... 205
Orang-OrangyangDurhaka ..... 208
Keadaan Orang-Orang yang Berbakti .......... 210
Orang-Orang Mukmin akan Menertawakan Orang-Orang l(afir ........... ................. 213
Catatan Penting ..... 215

S{JRA}IALINSYIQAAQ Dihrunkan di MekahJumlahAyat 25 ............... ........... 217
Pengantar .............. 217
Apabila LangitTerbelah dan Bumi MemuntahkanApayangAda di Dalamnya ...... 218
Menuju Tuhan...............
FenomenaAlamSemesta..... ..... 222
Mengapa Mereka tidak Mau Juga Beriman?...... .............. 223

SUMH ALBIIRWJ Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 22 ...............
Pengantar
I-angitdengan Gugusan Bintangnya, Hariyang Dijanjikan, danYang Menyaksikan
dan Yang Disaksikan
Peristiwa Ashhabul-Uk*rdud ................
Di Sana akan Diperoleh Pembalasan ................. ;..

Penuhrp

SLJRAH ATH:TH,AARIQ Diturunkan di Mekah Jurnlah Ayac LT ............... ........... 233
Pengantar .............. 233
tangrt dan Bintang yang Cahayanya Menembus SertaJiwa dan Penjaganya ...... 234
HendaHah Manusia Memperhatikan Kejadiannya ........ 234
Allah Berkuasa Menghidupkan Manusia Sesudah Mati........... ......... 236
Perhatikan tangityang Mengandung Hujan dan Bumi dengan Tumbuh-Tumbuhanrrya....... 237
RencanaAllah dan Rencana Mereka ........... 237

SURAH Ai.AlAADiturunkan di MekahJumlahAyal 19 ................ 239
Pengantar .............. 239
Sucikan NamaTuhanmu .......... 240
Kabar Gembira bagi Rasulullah dan Umatnya ................ 246
Peringatan Itu Bermanfaat ....... 251
Orans I(afr Memilih Kehidupan Dunia ...... 252
Ktratimah... ............ 253

225
225

227
227
229
231



SURAHAI-GHAASITIAH Diturunkan di MekahJumlahAyat 26 ............... ....... 254
Pengantar .............. 254
Berita Hari Pembalasan............ .................... 255
Merenungkan Fenomena Alam Semesta..............:..... .... 257
Batas Kewajiban dan SifatTugas Rasu1.......... ................. 259

SURAH AI-FAIR Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 30 ...............

Pengantar .............. 262
Demi Fajar dan Malam Sepuluh .................. 262
Kaum-I(aum yang Sewenang-wenang dan Berbuat Kerusakan. ........ 263
Pola Pikir Kafr: Mengukur Kemuliaan dan Kehinaan dengan Materi .................. 265
Sesal KemudianTakBerguna..... ................. 267
Jiwa Muthma'innah .................. 268

SURAH ALBAIAD Dihrunkan di MekahJumlah Ayaf 20............... ........,.......... 270
Pengantar .............. 270
Kehidupan yang Penuh Kesusahpayahan............... ........ 270
Irrpa Diri ............... 272

Jalanyang Mendaki lagi Sukar .................... 273
Kondisi Golongan Kiri............ .. 277

SURAH ASY-SYAMS Diturunkan di Mekah Jumlah AyaL 15................ ................ 279
Pengantar .............. 279
FenonemaAlam Semesta ......... 279

Jiwa Manusia menurut Pandangan Islam ......... .............. 281

IGumTsamud, Contoh Orang yang MengotoriJiwanya ................... 283

SURAH AI-IAIL Diturunkan di Mekah Jumlah AyaL 2L ...............
Pengantar
Malam dan Siang, I-aki-laki dan Wanita.
Usaha Manusia Berbeda-beda ...............
Tempat Kembali Masing-Masing

SURAH ADH-DHUHAA Dihrunkan di Mekah Jumlah Ayat 1 1 ...............

Pengantar ................:...

Berhentinya Wahyu dan Kesenangan Sementara Wakhr bukan Pertanda Pemufusan
Hubungan dan Kebencian...............
Mengingatkan Masa lalu .......!....:.......

Kepedulian Sosial

SURAH AIAM-NASYRAH Diturunkan di MekahJumlah Ayar L................
Pelapangan Dada dan Pelepasan Beban.........
Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan ..............

Bekal spiritual

SURAH AITIIN Dihrunkan di Mekah Jumlah Ayal 8 ................
Pengantar
Hat<irat yang Terkandung dalam Surah Ini ..............

285
285
286
287
288

291
291

292
293
294

295
295
296
296

298
298
299

SURAH AL'AfAQ Diturunkan di Mekah Jumlah AyaL 19................ .................... 301

Pengantar ..........'... 301

Merenungkan Peristiwa Turunnya Wahyu yang Pertama.................. ....'......'.'...'. 302
Bacalah dengan Menyebut NamaTuhanmu ................. ...........'........' 304



Orang yang Lupa Daratan ........ 309
Tindakan Melampaui Batas ......... ................ 309

SURAII ALQADR Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 5 ................. ..................... 312
Pengantar .............. 312

SURAIIALBAYflNAHDiturunkandiMekahJumlahAyat8..........:...... ............ 315
Pengantar .............. 315
Dunia Memerlukan Risalah Baru .......... ...... 316
Berpecatr Belah Setelah Kedatangan Bukti yang Nyata.......... ........... 318

Jalan Bersimpang danTujuanyang Berbeda..... ............. 320

SURAHAZZALZfl"{H Diturunkan di MadinahJumlahAyat 8................. ......... 323
Pengantar .............. 323
Bila Bumi Digoncangkan dengan Dahsyat ..................... 323
Pertanggungiawaban Terbesar............ ........ 324

SLJRAH AI-'AADIYAAT Diturunkan di MekahJurnlah Ayal 11 ............... ............ 327
Pengantar .............. 327
Kudayang BerlariTerengah+ngah ............ 328

S{.JRAHALQARI'AH Diturunkan di MekahJurnlahAyat 11 ............... ................ 330
Pengantar .............. 330
Kiamatdan Kedahsyatannya .... 330
Timbangan Keadilan ................ 33I

SLJRAII AT-TAKAATSTJR Diturunkan di Mekah Junrlah Ayat 8................. ......... 332

SURAHALASHRDiturunkan di MekahJumlahAyat 3................. .. 334
Pengantar .............. 334
Apakatr Iman Itu? .. 334
Amal Saleh ............ 337
Saling Menasihati untuk Menaati Kebenaran dan Bersabar .............. 338
KepemimpinanKaumMuslimin... ............... 338

SLJRAI{ALHUMAZAH Diturunkan di Meka}rJumlahAyat 9 ......... 343

SURAH AI-FIIL Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat 5................. ..... 345
Kisah Pasukan Bergajatr .......... 345
Pelajaran dan Peringatan ........., 351

SURAI{ QLiRAISYDiturunkan DiMekahJumla}rAyat 4................. .................... 354

SURAHAI-MAAWNDiturunkanDiMekahJumlahAyat7................. ............. 356
Pengantar .............. 356
Tlmda:Tanda Orang yang Mendustakan Agarna ............ 357

S{.JRAHALKAUTSARDiturunkan Di MekahJumlahAyat 3................. ............. 359
Pengantar .............. 359
IGmiTelah Memberimu Nikrnatyang Banfk .............. sffi
Dirikanlah Shalat karenaTuhanmu dan Berkorbanlah ......... ............ 360
Orang yang Membencimu Adalatr Orang yangTerpuhrs .................. 361

SURAII AL-I{&\I{RUUN Dihrunkan di Mekah Jurnlah Ayat 6 ................. ......... 362





IITIJIINil JAZ #E-29
fiAflAII ALilI'TNflIJ

8.0,fiUfrrfi f,LMAflffiUAI

s -!-;9 f



Tafsir Fi Zhilalil-Qur- sn XII (ls) Lanjutan fiz i(XX: al-Ma'aarij's.d. al-Murcalaat

ETTflATT AI-MA'AAfrTJ
nlturanlran fi nefian

JINhNAftT:44

#)friit":;,
'T)engan menyebut nanna Altah Yang Maha
Pemurah tagi lfiaha Fenyayang.
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ta:q6rr;A$f:rtlr"kif t1:z:*t
'Seseoramg peminta telah meminta kedatang'
an azab yangbal€l te{adi, (1) rmurk orangorang
kafir, yang tidak seorang pun dapat rnenolak-

"ya, 
(2) (yaog e*d dari Allah Yang Mem-

punyai tempat-tempat narr.. (f ) Ualaikat-matai-
kat danJibril naik (menghadap) kepada Thhan
dalam seha.ri yang lradarnya lima puluh ribu
talnur. (4) I\dak4 bersabarlah kamu dengan sabar
yang bailc (5) Sesungguhnya mereka menran-
dang siksaan ihr jauh (mustahil). (6) Sedangkan,
kami memamdangnya dekat (pasd terjadi). (7)

Pada ha"ri ketika langitmenjadi seperti luluhan
perak (8) da4 gunung-gunung menjadi seperti
bulu (yang beterbangan), (9) ddak ada seora.ng
teman akrab pun mena.nyalcan temannya, (10)

sedang mereka saling melihal Orang lrafir ingin
kalau sekiranya dira dapat menebus (dirinya)
dari azab hari iur. dApgan anak-anaknya, (11)

istrinya, saudararrya, (12) da"l kaum familinya
yang melindunginya (di.dunia) (lif) serta orang-
orang di atas bumi selunrhnya. IGmudian (meng'
harapkan) tebusan itu dapat menyelamat-
kannya. (14) Sekali-kali tidal( dapat Sesung-

W$,nA'^;,!X$VfXeFJ6+ t'9P 't^;1it39*:tA- y-J - -a.v trz- V-->_l

GJiot:t;-;.{tst*gefr,6gfr;;;{t
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-a3"ttt'tj.:t"ribrF&t-8$'6W
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Lanjuton luz XXIX: al-Ma'aarij s.d. al-Munalaat (16) Tafsir Fi ZhilalilQur'an ){l

guhnya neraka ihr adalah api yangbergejolal<'
(15) yang mengelupaskan lulit kepala, (16) dan
memanggil orang yang membelakang dan ber
palturg (darl agarta), (17) serta (memanggil orang
yang) mengumpulkan (hafia benda) lalu me-
nyimpannya. (18) Sesungguhnya manusia di-
ciptaftan benifat keluh kesah lagi ldldr. (19) Apa-
bila ditimpa kezusahan, ia berkeluh kesah" (20)

Darb apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir.
(21) Kecuali orang-orang yang mengerja*an
shalat.lan (24 mereka tetap mengerjakan shatat-
n)'a; (23) orang'orang yang dalam hartanya ter
sedia bagian tertenhr, (%) bag orang (misltu)
yang meminta dan orang; yang tidak mem;
punyai apa-apa (ya,ng tidak mau memintah (25)

orang-orang yang mempercayai hari pem-
bdasan; (26) orangorang yang takut terhadap
azab ttrhannya, (24 l€rena sesungguhnya azab
Tbtnn mereka tidak dapat orang merasa amam
(dari kedatangannya); (28) dan orang-orang
yang memelihara kemaluannya, (2$ kecuali ter'
hadap isd-istui mereka atau budalr-budak yang
mereka miliki lvla^ka, sesungguhnya mereka
datam hal ini tiada tercela. (30) Barangsiapa
mencari yang di balik it& maka mereka ihlatr
orang-orang yang melampaui batas (34 J"Sa
orang{rrang yang memelihara amanat-amanat

bang dipilulnya) dan janjinya; (32) orzng'orang
yang memberikan kesalsiannya; (33) dan orang'
orang yang memelihara stralatrya. (3a) Mereka
iur ftekal) di surga lagi dimulialsn (35) Meng'
apaloh orangorang kafir itr bersegera datang
ke arahmuo (36) dari kanan dan dari Hri dengan
berkelompok-kelompok? (37) Ada^kah setiap
orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk
ke dalam surga yang penutr keniknraan? (38)

Sekali-kali tidakl Sesungguturya l(ami ciptaka.n
mereka dari apa ya.ng mereka ketahui (air mani).
(39) Ivlakq Aku bersumpah dengan Thhan Ya^ng

Menga,hrr tempat terbit dan terbenamnya mata-
haxi, bulan dan bintang bahwa sesungguhnya
Ihmi benarbenar lVfiahakuasa (40) unurk meng
ganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik
dari mereka, dan l(arrd sekali-kali tidak dapat
dikalahkan. (41) Maka, biarkanlah mereka
tengelam (dalam kebatilan) dan bermain-main
sampai mereka menjumpai hari yang diancam-
kan kepada mereka, (nD barut) pada hari mereka
keluar dari larbur dengan cepat seakan-alcan
mereka pergi dengan segeria kepada berhala-
berhala (sewalctu di dunia), (4S) datan keadaan

mereka menelanrkan pandangannya (dar,) di-
liputi kehinaan. Itutah hari yang dahulunya
diancamkan kepada mereka" (44)

Pengantar
Surah ini adalatr salah sahr putaran dri putaran

pengobatan secaragradual, perlahan-lahan, lama,
mendalam, dan halus terhadap penyakitpenyakit
jahiliah di dalam jiwa manusia sebagaimana yang
dihadapi oleh Al-Qur'an di Mekah. Juga sebagai-
manayangmungkin dihadapiryadilolanganjahiliaft
manapun sesuai dengan perbedaan dan aneka
tattriannva-tut<an bagian dalamnya-serta simbol-
nya bulsnhakikatrrya

Atau, ia adalah sahr babak dari peperangan pan-
jang dan beratyang terjadi di dalam jiwa manusia
yalari di sela-sela perjalanannya belokan-belokan-
qria" endapan+ndapann)rA dan hrmpukan-hrmpuk-
anrym- Peperangan ini lebih besar dan lebih parfiang

masanya daripada peperangan-peperangan fisik
yang dihadapi liaum muslimin sesudah itr. Hal ini se
bagainuna endapanendapan dan penyakit-penyakit
ihr lebih besar dan lebih sukar daripada kekuatan-
kekuatan yang disiapkan unhrk melawan daLvvatl
Islam yang senantiasa disiapsiagakan baik pada

zaman jatriliatr hrno mauErn jahiliatr modern.
Hakikat pokok yang hendak dipecahkan dan di-

tetapkan oleh surah ini adalah hakikat aldrirat de
rrgan segala pembalasan yang ada di sana dan secara
khusus adalah tentang azab terhadap or:rng{rang
kafir di sana sebagiimana yang diancarnkan oleh Al-
Qur'anul-IGrim. Juga dibarengi dengan pengurg-
kapan tentang hakikat jiwa manusia pada waktu
menghadapikesusahan dan kesenaqgan" Dalamhal
ini, sudah tenfu berbeda antara jiwa yang beriman
dan yang kosong dari iman. Selain ihr, juga dikemu-
kakan ciridri jiwa yang beriman beserh manhajnya
di dalam merasa dan berperilaku, serta keberhakan-
nya unhrk dimuliakan. Dipaparkan pula kehinaan
orangorang kafir dalam pandanganAllah dan ke
hinaan yang diancarnkan Allah untuk mereka yang

sangatcocokbagi orangorangyang sombong. Suratt
ini jwa menetapkanperbedaan norrn4 nilai ukuran,
dan timbangan yang ditetapkan Allah dengan yang

dibuatoleh manusia
Dengan hakikat-hahkatini, terciptalatr satu ptrtar-

an dari putaran-putaran pengobatan yang panjang

terhadap penyakilpenyakit dan pola pandangjahiliah,
atau sahr babak dari peperanganyang berat di dalam
perjalanan jiwa manusia dan belokan-belokannya
Itulah peperangan yang dilakukan oleh Al-Qur'an
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yang pada akftirnya ia mendapat kemenangan de
ngan kekuatannya sendiri, terlepas dari kekuatan
lain manapun. Maka kemenangan Al-Qur'an yang
sebenarnya di dalam jiwa manusia sudah dimulai
sebelum dia menggunakan pedang (senjata) untuk
menolakfihah dari oftng{rangyang beriman ke
padanya apalagi senjata unhrk memaksa musuhnya
untuktmdukkepadanya!

Orang yang membaca AlQur'an dengan penuh
konsentasi dan merenungkan peristiwa-peristiwa
perjalanan hidupny4 tentu akan merasakan adanya
kekuatan dan kekuasaan hebat yang dengannya Al-
Qur'an menghadapijiwa-jiwa manusia di Mekah dan
menjinakkannya sehingga mereka mau menerima
bimbingannya dengan senang dan rela Tenfir si pem-

baca tadi akan melihat bahwaAlQur'an menghadapi
jiwa manusia dengan bermacam-macam metode yang
mengagumkan.

IGdang-kadang AlQur'an menghadapi jiwa rni-
nusia dengan membawakan bukti-bukti dan pehrn-
juk-petunjuk yang sangat mengesankan secara ber-
tubi-tubi bagaikan banjiryang deras; dengan gaya
yanghalus dan lemah lembutseolaholah tidakmenr
punyai kekuatan yang kokoh mengakar dalam pan-

dangan-pandang:rnny4 dengan gaya seperti cemeti
yang sangat menyengat yang melecut perasaan, se
hingga fang kena lecutan dan sengatannya merasa
hk mampu bertahan; dan dengan bisikan yang penuh
kecintaan dan kasih sayang, yang menenterarnkan
perasaan dan menenangkan hati. Namun, terkadang
ALdlur'an menghadapi jiwa manusia dengan sesuahr
yang menakutkan dan mengejutkan, yang rirem-
bukakan mata terhadap bahaya besaryang sudah
dekat dengan membeberkan hakikat persoalan se
caraluas danjitu hnpamemberikan kesempatan dan
peluang untrk berpaling dan membantah; dan dengan
memberikan harapan yang cerah dan keinginan
yang teduh, yang dibisildran kepadanya.

Atau, dikoreknya relung-relung, jalan, dan tikung-
antikungannya, lantas disorotnya dengan cahaya
yang terang sehingga semuanya terungkap dan ia
dapat melihat apa saja yang ada di dalamnya seperti
melihat dengan mata kepala. Kemudian ia merasa
malu terhadap sebagiannya benci terhadap sebagian
yang lain, dan menjadi sadarterhadap semuagerakan
dan perasaannya yang selama ini dilakukan tanpa

I lihat surah al-Haaqqah ayat 1$16.
2 Lihat surah al-Haaqqah ayat L7.
3 Lihat surah al-Haaqqah ayat 18.

menghiraukannya.
Pembaca Al-Qur'an akan menjumpai beratus

rafus senfuhan, sindiran, bisikan, dan kesan, kalau
ia mengikuti peperangan yang panjang dan peng-
obatan yang telaten ihr. Ia iuga akan melihat bagai-
mana Al-Qur'an dapat mengalatrkan kejahiliahan
yang terdapat di dalam jiwayang pembangkang dan
keras itu.

Dari satu sisi, surah ini juga menyingkap usaha
penetapan hakikat alftirat dan hakikat-hakikat lain
yang dirangkumrya pula bersamaan dengan itr.

Hakikat akhirat juga menjadi sasaran pembahas
an surah al-Haaqqah, tetapi surah al-Ma'aarij ini
membahasnya dengan jalan lain, dan memaparkan-
nya dari sudut, lukisan, dan bayang-bayangyang lain
pula

Aratr surah al-Haaqqatr adalatr melukiskan hal-hal
yang menakutkan dan mengerikan pada hari kiamat
itu, yang tercermin dalam gerakan-gerakan yang
keras dalam pemandangan peristiwa-peristiwa alam
yang besar.l Juga tercermin dalam keagungan yang
hebat pada pemandangan yang menakutkan itu.2
Dan, tercermin dalam pengungkapan secara trans
paftmyang menahrtkan dan menggetarkan perasaan.3

Halyang menakutkan dan menggetarkan itr juga
terlihat dalam pemandangan-pemandangan tentang
azab, hingga terucapkan dalam keputusan tentang
siksaan ini sebagaimanatercantrm dalam surah al-

Haaqqah ayat3}32.
Tampak pula ketakutan dan kengerian tersebut

dalam teriakan, lieluh kesah, dan penyesalan oftrng-
orang yang terkena siksa itr seperti tercanhrm dalam
surah al-Haaqqatr ayat 2*27 .

Namun, di dalam surah al-Ma'aarij, halyangme
nakutkan itr tampakpada sifat-sifut, ciriciri, gejolalg
dan langkah-langkah jiw4 yang melebihi apayang
tampak pada pemandangan-pemandangan alam dan
gerakan-gerakannya. Sehingga pemandangan-pe
mandangan kealaman yang menakutkan ifu sendiri
hampir-hampir bersifat kejiwaan pula. Bagaimana-
pun keadaanny4 ia bukanlah sesuatu yang paling
menakutkan, tetapimng paling menakutkan itu ber-
tempat di dalam jiwa, ymg tampak sejauh kegon-
cangan, kebingungan, dankegemetaranyangterjadi
Hal ini dapat dilihat dalam suratr al-Ma'aarij ayat &14.

Neraka itu di sini adalah'Jiwa" yang mempunyai



Lanjutan Juz XXIX: al-Ma'aarij s.d. al-Iriurcalaut (18) Taftir Fi ZhilalilQitr'an XII

peftNunn dan pengertian seperti makhlukhidup di
dalam sifatnya yang menakutkan dan hidup.a Se
dangkan, azab ifir sendirilebih banyakmengesankan
lcrakerjiw4 yang melebihi apayang dirasakan indra.5

Maka, pemandangan-pemandangan, lukisan-
lukisan, dan bayang-bayang hari itu berbeda dengan
yang dibeberkan dalam surah al-Haaqqah, sesuai
dengan perbedaan karakter kedua surah itu secara

umurq meskipun hakikat pokoknya sama
IGrena itu, surah al-Ma'aarij ini melukiskan ke

adaan jiwa manusia ketika susatr dan senang, serta
ketika ada imannya dan kosong dari iman. Hal ini
sangat serasi dengan karakter kejiwaan suratryang
litras. Maka, di dalam menyifati manusia surah ini
mengatakan,

"sesungguhnya manusia diciptalnn bersifat kthth lctsah

Iagi kikir. Apabik ditimpa lwusalaa in. bnkzkh lezsah-

Dan, apabil.a nmdapat kebailwn, ia kikir. Ikcuali.
orang-orang jang mnryerjakan shnlat yang mnelu tetnp

mmgerj aknn slnlntrrya. " (al-lvlt aa$: 19-23)

Selanjutrya di sini digambarkan sifat-sifrt jiwa
yang beriman beserta ciriciri lahiriah dan batiniah-
nya sejalan dengan karalder dan uslub surah ini, se
bagaimana tercantrm dirlam surah al-Ma'aarij ayat
2234.

Arah pokok surah al-Haaqqah adalah menetap
kan hakikat kesungguhandan keseriusan mengenai
bidang akidah. I(arena itu, hakikat ali*rirat adalatt
salah satu dari hakikat-hakikatyang ada dalam suratr

ini, seperti hakikat dihukumnya oftng{rang yang
mendustakan agama-Nya dengan hukuman yang
berat di dunia ini dan dihukumnya setiap orang yang

mengganti akidaturya tanpa toleransi. Sedangkan,

aratr pokok dalam surah al-Ma'aarij adalah menetap
l€n hakikat alifiirat beserta pembalasan di sana dan

timbangan pembalasan. Mak4 hakikat akhirat men-
jadi hakikat pokok dalam suratr ini.

IGrena itu, hakikat-hakikat lain dalam surah ini
berhubungan secara langsung dengan hakikat alfiirat
Misalqra, pembahasan surah ini tentang perbedaan
perhitungan Allah pada hari-hari-Nya dengan perhi-

tungan manusia, dan ukuran Allah terhadap hari
aktrir dengan ukuran manusi4 sebagaimana tercan-
hrm dalam surah al-Ma aarij ayatM;perbedaan jiwa

manusia ketika menghadapi kesusahan dan ke
senangan, ketika beriman dan ketika kosong dari
iman. Kedua hal ini layak mendapatlan pembalasan
pada hari pembalasan; dan keinginan oftmg{ftrng
kafr untuk masuk surga Na'im, padahal dalam pan-

dangan Allah mereka itu sangat hina dan tidak
mampu unhrk berlri dan melepaskan diri dari azab
Nya Masalah ini berkaian erat dengan as (poros)
pokoksurah ini.

Demikianlatr, hampir seluruh isi surah ini ter-
batas membahas masalah hakikat alfiirat yang me
rupakan hakikat besar yang sangat urgen untuk
dimantapkan ke dalam jiwa di samping adanya ber-
m?Glrn-macam senfuhan dan hakikat lain yang
menyertai tema pokoknya

Fenomena lain adalah adanya irama musil<al dalam
surah ini, yang timbul dari bangunan dan benhrk
pengungkapannya. Nuansa ritunis dalam surah al-

Haaqqatr timbul dari perubahan rima (sajalc kata
teralifiir) pada setiap baris atau awtry4 sesuai de
ngan makna dan nuansanya Sedangkan dalam surah
alMa'aarij, keanekaragaman itu lebih jauh jangkauan-

nya" IGrena ia meliputi macam-macam kalimat yang
berntransamusikal secarakeseluruhan, bukan hanya
rima pada al*rir kalimat saja- IGlimat yang ber-
nuansa musikal di sini lebih dalam, lebih luas, dan
lebih kokoh susunannya. Jenis ini banyak ditemui
dalam separo periarna surah ini dalam benhrk ko
mentar.

Pada permulaan surah ini terdapat tiga kalimat
musikal yang beraneka macam, meskipun sama
irama ali;trirnya" dilihat dari segr panjang dan irama-
irama parsialnya sebagaimana contoh berikut ini,

<;ta;:i,6ttFy$pv?fjf;)"tg,iu
-tAtL'3v14)5qte66t;'i
*j;-fuirfrifr :rrt:".;6+irQj
&r?r^i3K;;.t6j:;1;3,4fr ;;ff1
*r";:;S"tS;+#AWKg

Rangkaian ini berakhir dengan memanjangkan
bunyi alif pada baris (ayaD kelima.

4 Lihat surah al-Maaarij ayat 1518.
5 Lihat surah al-Ma'aarij ayat 43-44.
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t6jr;;t4x;#y-!
Di sini terjadi perulanean rima (bunyi yang sama)

dengan memanjangkan alif dua kali.

t44Kiq6gtffwaiiK;;
*++us

Rangkaian ini berakihir dengan memanjangkan
bunyi alifpada ayatketiga dengan bermacam-macam

rimadi dalamnya.

t4;f,y.irr:ibe*i-i;pri;;.'r;r4_
,f,":a,;tofl,li$-'9r$1.16,

tSii>$''{ib
Rangkaian ini beralirhir dengan memanjangkaqr

alif padabaris kelima sebagaimanapadabagianyang
pertama di atas.

*tertctfv;;;*L1ws,$Atv
&wt6;;Jtt#;6y$Glu:dtr;$,i:6r

fis;'r;a
Di sini, perulangan bunn yang sama pada alif

panjang terjadi lima kali, dan dua di antaranya yang

terletak pada kedua ayat teral<hir berbeda dengan
tiga ayatyang pertama

Kemudian terjadi perulangan bunyi yang sama
pada mimdan nuqyangsebelumnya didahului de
nganwauatauyd.

Penampilan aneka macam rima pada permulaan

surah sangat mendalam dan mengikat dalam nuansiil

iramanya yang dirasakan oleh telinga begiht indatt.
Nuansa musikalnyatinggi, indah, dan terasa asing di
lingkungan bangsaArab, juga asing di kalangan sas
tawan Arab. Akan tetapi, uslub Al-Qur'an ini menr
berikan kemudahan untuk masuk ke dalam telinga
bangsaArab sehingga dapat diterima meskipun nilai
sastranya sangat indah, mendalam, dan baru bagl
irama-irama tadisional mereka6

Sekarang marilatr kitapaparkan surah ini secara

terperinci.

Kondisi Alam dan Manusia ketika Tbpjadi
Kiamat dan Kepedihan Derita Orang yang
Banyak Dosa

<i&("iL,5i/!;4{pv,et37}"uy"iu
-tgtL'lii|$)iqte6,,et+i
**ttgi*:;i'*Avzri,q;
w$11iiKt;t$jr;;*,+r,;;#L
t+aas;i$fiqti'Kt
#*,y-i-"(iue61i#,';;'i#-
,ffi aAt*i1li;u;tit6i4*F'
W*,;A';$t&V;tt|*:iA

tft:u:65$|t;;;1t
"Seseuang paninfa trlnh meminfa kzdanngan aatr yang

bakaltnjadi,mntknang-mangk$tr,yatgtidakseoraxtg
pun dapat mmnlnlcnyo (yorrg, fury) dnri Allah Yag
Mernpuny ai tmpat-tempat rui.k. Malniknt-m"olnil@t
danJi.hril raik (menshanail k pana Tifim dnlam sehari

ymgkadantyalimafulahrihutnhun.l,Ialn,bersafurlnlt
lmmu fungan sabm yang baik. Saungguhnya mnela
memandang siksaan itu jauh (mustahil). Sedanglila
Ihmi mcmntdarWya dzlwt (pasA tu janil. Padn lwri
kztikn kngit nmj adi sepnti lalulwt perak dan gunung'
gnung mmjani sepnti bulu (yang beterbmgan), tidnk
adn seorang tman alcrat pun mnwnyalmn tnnannya,
sefury mtrelw mling melilar. Orang kafr ingi,n knlnu
sekirarrya dia dnpat mmel",s (dlrinya) dnt aznb lwi in
dmgan arwk-arulcnya, istrinya, saudmanya, dnn leaum

familinya yang melindunginya (di dania) sntn mang-
nong di atn bumi selurultnya. Ihnudim (ntmgharap-

lan) tehusan itu ilnpat mmy elnmatlurury a. Selwli-lali
tidak dapat. Senngulmya rvrakn itu adalnh ali yry
bergejolab yang mmgekpaslun lwkt fupolo" dan mz'
manggil'arang yang membelalnry fun bnpaling (dnri

agonw), sqil (rnnnmgll nangyarg) mengumpullwn
(Urta fnAd lalu mmyi,mpannya." (al-lvla'aaxi'.jz l-
ls)

Hakikat i,f.ftrut adalah salah satu dari hakikat-
hakikat van-S suti\ dimengerti oleh orangorang

i

6 Orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang pokok-pokok musik tidak akan menemrri kesulitan unhrk menerima perkataan ini. Silakan

baca pasal "At-Tanaasuqul Fanniy' di d alanl<ttab At-Tasktiiml Fannil fil-@tiaa terbitan Darusy Syuruq.
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musyrik Arab. Hakikat ini mendapat penentangan
yang mendalam di dalam jiwa mereka Sehingga,
mereka menghadapinya dengan penuh keheranan,
keterkejutan, dan merasa aneh. Mereka menolak
sekeraskerasnya dan mereka menentang Rasu-
hrllah saw. dengan berbagai macam bnbngan supaya
beliau mendatangkan kepada mereka hari yang
dijanjikan itu, atau agar beliau dapat menyampaikan
kepada merekakapan terjadinya hari ihr.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwayang me
mntaazab ini adalah an-Nadhr ibnul-Harits. Dalam
riwayat lain dari Ibnu Abbas juga ia mengatakan
batrwa itu adalah pertanyaan orang kafir mengenai
azab Allah padahal azab itu bakal menimpa mereka

Bagaimanapun halnya maka surah ini mencerita
lan bahwa di sanaada orangyang meminta didatang-
l<awrya azab, bahkan meminta disegerakan datang-
nya Suratr ini juga menetapkan bahwa azab itu bakal
terjadi, karena ia pasti akan terjadi sesuai dengan ke
tenhran Allah dilihat dari sahr segi, dan sudah dekat
terjadinya dilihat dari segi lain. Tidak seorurg pun
yang akan dapat menolak atau mencegahnya. Mak4
menanyakannya atau rneminta disegerakan keda-
tanganny4 padatral ia pasti terjadi dan tidak dapat
ditolak oleh seorang prm, mepunjukkan kesialan
orarqg yang meminta disegerzikan kedatangannya
ihr, baik personal maupun komunal

AZab ini akan ditimpakan kepada orang-oftmg
kanr #cara mutlak" termasuk di dalamnya orang-
orang yang meminta disegerakan kedatangannya
dan setiap orang yarrg l<afir. Aza;b ini pasti dari dari
Allah "YarW Mempunyai tempat-tunpat nnil(, sualt
ungkapan tentang ketinggian dan keluhuran, se
bagaimana disebutkan dalam surah lain,

'Dialah Yang Malwtingi dzrajat-Nya, Yang lllem-
punyai 2ras7. " (al-Muhnin: 15)

Setelah pembukaan yang menetapkan kata pasti
tentang masalah azab, bakal terjadinya, mengenai
orang{rang yang layak mendapatkarury4 sumber-
nya dan ketinggian dan keluhuran sumber ini-yang
menjadikan kepuhrsan-Nya bersifut luhur, pasti ter-
laksana, dan tidak ada yang dapat menolaknya-,
maka diterangkanlah kondisi hari yang bakal terjadi
dengan segala azabnya ifu, dan yang mereka minta
disegerakan kedatangannya padahal kedatangarurya
itu sudatr dekat Hanya saja ukuranAllah tidak sama
dengan ukuran manusi4

'Malailat-mnlaileat dnn Jibril nnik (mmglunnil fu -
pada Iillwn dnkm sehmi y ang l(adnnv) a lima pukh ibu
tahun. MaLn, bnsabml"ah lamu dmgan sabar y ang baik.

Sesungguhnya merekn memandang silsa.an itu jauh
(mustahil). Sedangkan, Kami memnndangnya dekat
(p asti terj anl. " (al-IVla'aarij : 4.7),

Menurut pendapat yang lebih kuat, hari yang
diisyaratkan di sini adalah hari kiamal karenakon-
teksnya hampir pasti menunjukkan makna ini. Pada
hari ini paia malaikat dan Jibril naik menghadap
Allalr. Dan, yang dimaksud dengan ar-ruhdi sini
adalah malaikat Jibril as. sebagaimana disebutkan
dalam suratr-surah lain. Disebutkannya malaikatJibril
sesudah disebutkannya para malaikat karena ia
memiliki urusan ldrusus. Disebutkannya naiknya
para malaikat dan malaikatJibril pada hari ini me
nunjukkan penting dan ktususryamereka padahari
ini, yaifu mereka naikberkenaan dengan urusan dan
kepentinganhari ini

Kita tidak mengetahui dan tidak ditugasi unhrk
mengetahui bagaimana sifut kepentingan ini, bagai-
mana cfl? p:rria malaikat itr naih dan ke mana mereka
naik Semua ini adalah urusan gaib yang tidak me
nambah hikrnah nash kalau disebutkan perincian-
nya Kita tidak mempunyai jalan unhrk mencapainy4
dan tidak mempunyai pemandu yang menunjulftan
ke sana Maka, cukuplah bagi kita unfirk merasakan
betapa pentingnya hari itu dari celahcelah peman-

dangan ini. Yalrni, pemandanganyang menturjukkan
bagaimana para malaikat danJibril sibuk melakukan
gerakangerakanyang berhubungan dengan kepen-
tingan hari yang besar ihr.

Adapun kalimat'"kndantya ltma puluh ribu tahurf
mungkin sebagai kiasan terhadap lamanya hari itu,
sebagaimana yang biasa terjadi dalam ungkapan
bahasa Arab. Mturgkin juga menunjukkan hakikat
tertentu dan kadar hari itu adalah lima puluh ribu
tatrun hihurgan tahun-tahun penduduk bumi, pada
hal wakhr sepanjang ini hanya sahr hari s4iapadahari
kiamal Hakikat ini sekarang memang sangat dekat
karenahari kita dalam kehidupan dunia diukur dari
perputaran bumi pada porosnya dalam masa dua
puluh empat jam. Di sana terdapatbintang-bintang
yang perputaran pada porosnya beribu-ribu kali lipat
dari hari-hari kita. Ini bukan berarti bahwa yang
dimaksud di sini adalah lima puluh ribu tahun itu.
Akan tetapi, kami sebutkan hakikat ini untuk men-
dekatkan kepada pikiran mengenai garnbaran ten-
tang perbedaan ukuran hari ini dengan hari itu.

Apabila sehari dari hari-hari Allah itu sama de
ngan lima puluh ribu tahun, maka azab hari itu oleh
mereka dianggap sesuahr yang sangat jauh, padahal
menurut pandangan Allah adalah dekal Karena itu-
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lah, Allah menyeru Nabi-Nya saw. supaya bersabar
dengan kesabaftnyang baik di dalam menghadapi
permintaan mereka agar disegerakannya azab darr
di dalam menghadapi pendustaan mereka terhadap
azabyang dekat itr.
'Maleq bercabarlah lwmu dnryan sabar yang baik Se-

surgguhnya mnelca mem.andang silcsaan itu jauh.
Sednrglun, I{ami mtmandangnya delat." (al-Ma-

'aanj:5-7)

Seruan unhrk bersabar dan mengarahkan diri
kepadaAllah itu senantiasa menyertai setiap dak-
wah, dan dilakukan secara berulang-ulang kepada
setiap rasul dan para pengikutnya yang beriman.
Seruan ini sangat vital, mengingat beratnya beban
dan sulitnyajalanyang ditempuh untrk memelihara
jiwa ini supaya teguh dan ridha selalu berhubungan
dengan tujuan jangka panjang, yang juga kelihatan
diufukyang jauh.

Kesabaran yang baik adalah kesabaran yang me
nenangkan, yang tidak disertai oleh kemarahan,
kegoncangan, dan keraguan terhadap kebenaran
janji Allah. Kesabaran orang yang percirya kepada
akibatmng bakal tedadi, yang ridha kepada kadar
Allah, yang merasakan hikrnah di balik ujian-Nya
selalu berhubungan dengan-Ny4 dan mengharap
kan pahala dari sisi-Nya pada setiap apayang me
nimpadirinya

Kesabaran macam ini layak mengiringi pelaku
dakwatr karena dalnmhrya adalah dahrah Allah dan
dalnvatr kepadaAllah. Tidak ada sedikit zun satram-

nyaterhadap dakwah ihr, dan tanpatujuan apapun
untuk dirinya di baliknya Namun, segala sesuatu
yang dijumpainya dalam dak\ieah adalah dalam
r:rrrgl<af sabililnhdan segalayans terjadi berkenaan
dengan urusan dahrah ini adalah dari Allah. Mak4
kesabaran yang baik tersebut serasi benar dengan
hakikat ini dan serasi dengan perasaannya terhadap
hakikat itu di dalam hati nuraninya yang dalarn

Allatr adalatr pemilik datnvah yang dihadapi oleh
para pendustanya. Dia adalah pemilik janji yang
mereka dustakan dan merekaminta segera direali-
sasikan. Dia menenb.rkan segala peristiwa dan me
nentukan waktu-waktunya menurut kehendak-Nya
sesuai dengan kebiiaksanaan dan rencana-Nya ter-
hadap alam semesta- Akan tetapi, manusia tidak
mengetahui rencana dan ketenhran itu, lalu mereka
meminta disegerakan kedatangan janji-Nya Apabila
waktunya lama, maka mereka menjadi ragu-ragu.
Kadang-kadang kegoncangan ini merambat ke
dalam diri para pelaku dahvah, dan timbul berbagai

pikiran dan angan-angan mengenai penyegeraan
realisasi janji dan datangnya apa yang dijanjikan itu.
Pada saat seperti ini datanglah pemantapan dan
pengarahan dariAilah Yans Matra Mengetatrui,

'Maka"bsrsabarlnhkamadmgansabaryangbaik."(al-
Ma'aarij:5)

Iftithab fnrmail ini dihdukan kepada Rasulullah
saw. untuk memantapkan hati beliau di dalammeng-
hadapi tantangan dan pendustaan orang kafir. Juga
unhrk menetapkan hakikat lain, yakni bahwa keten-
tuan Allah terhadap sesuatu urusan berbeda dengan
ketentuan manusia, dan ukurannya yang mutlak
tidak sama dengan ukuran manusiayang kecil dan
kerdil,

"Saungultnya merela marundnng aatr itu jauh. Se-

dnnglwn, lami mnnnndmtgnya dzlwt (pasn bjadi)."
(d-Ma'aarij: 6-7)

Kemudian, dilukiskanlah pemandangan-peman-

dangan hari ifu dengan azabnyayangterjadi, yang
selama ini mereka pandang jauh kemungkinan ter-
jadinya sedangAllah memandangnla dekal Dilukis
kan pemandangan-pemandangan ini di hamparan
alam dan di dalamlubuk hati. Pemandanganyang
sarat dengan hal-hal yang menakutkan, mengejut-
ftan, membingungkan, dan menggoncangkan, baik
di alam semestamaupun di dalam jiwa

'?adn lari kttikn fugit mqi adi seperti klulm pnak
dnn gunung-gunung nraiadi sepnti bulu (yang betn-
b angon). " (aI-NIt aarii'. *9)

Al-Mulil adalah luluhan tambang yang kotor
seperti kotoran minyak, dan al-'IJm adalahbulu-bulu
yang beterbangan. Al-Qur'an menetapkan di suratr
atau ayat lain batrwa peristiwa-peristiwa alam yang
sangat besar akan terjadi pada hari itu, yang akan
mengubah ahuzn ahran bendabenda alam beserta
sifut, hubungan-hubungan, dan ketentuan-keten-
tuannya- Di antaraperistiwa ini adalah langitmenjadi
seperti hrluhan tarnbang.

Nash ini layak dipikirkan oleh para ahli fisika dan
tata surya Menurut pendapat yang kuat di sisi
merek4 benda-benda langit tersusun dari tambang-
tambangyang meleleh hingga mencapai derajat gas,

yaitu beberapa fase setelah meleleh dan mencair,
yang boleh jadi pada hari kiamat akan padam (se
bagaimana firman Alah 3;jJi'1'tAn1,L3 ' Apabila
binrnng-bixtnng bnj anlwn) dan akan dingin sehingea
menjadi tarnbang-1rnt6r* yang cair. Dengan demi-
kian, berubahlah sifitnya sekarang, yaitu gas atau

uap.
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Bagaimanapun, ifu adalah semata-mata kemung-
kinanyang sangatbermanfiatbagi parapeneliti ilmu-
ilmu ini untuk memikirkan dan merenungkannya-
Adapun kami hanya berhenti pada nash ini saja di
dalam mengikuti pemandangan yang menakutkan
ihr di mana langit menjadi seperti luluhan tambang
yang kotor, dan gunung-gunung menjadi seperti
bulu-bulu yang beterbangan. Dibalikinikita merasa-

kan halyang menakutkan dan membirtgungkan di
dalam hati, sehingga diungkapkan ol6h Al-Qur'an
dengan ungkapan yang mendalam,

'Tidak adn seorang teman alerab pun mmanyakan
tunannya, sednng mnelw sali.rry melilwL Orang lwfir
irgin knlnu sekiranya din dapatritimebus (dirinya) dnri
azpb hmiitu denganarmk-annle" isni, saudmonyq dnn

luum familiny a yry mclindunginya (di dunta), snta
mang-orang di atas bumi s eluruhny a. Ktmudian (ming,

haraplran) tebusan itu dnpat mmyelamntlannya." (al-
Ma'aarij: 10-14)

Manusia pada hari itu dalam kesedihan yang luar
biasa hingga tidak ada seorang pun yang memper-
hatikan or:ng lain, dan sudah tidak ada perasaan
yang terhrju kepada orang lain,

"Tidak adn seorang teman alerab pun menanyalrnn

nnnnny a. " (al-lvld aan! l0)

Suasanayang menakutkan ihr telah memuhrskan
semua hubungan, dan menahan setiap orang unhrk
memperhatikan dirinya sendiri saja tanpa meranr
bah orang lain. Padahal, mereka saling melihat, se
akan-akan mereka sengaja bersikap begitu. Akan
tetapi, masing-masing mereka merasa sedih dan
setiap hati sibuk sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada

seorang teman pun yzulg tergerak hatinya untuk
menanyakan keadaan temannya dan tidak ada se
oftrng pun yang meminta tolong kepada yang lain.
Kesusahan menimpa semuanya dan ketakutan meng:
gelayuti semuanya

Mak4 bagaimana lagi keadaan "orang yang ber-
dosa'? Ketakutan menerpa perasaannya dan melanda
jiwanya. Sehingga, seandainya dapat menebus diri-
nya dui azabhari ihr dengan orang{rang yang paling

dihormati dan disayangi sekalipun, ia akan melaku-
karurya" Padahal, dalam kehidupan dunia sebelum-
ny4 ia refolnengorbankan diri untuk membela dan
melindungi mereka secara timbal balik dan hidup
untuk mereka Bahkan, karena keinginannya yang

sangat besar u4hik selamaf maka ia kehilangan pe
rasaannya terhadap orang lain secara muflak. Se
hingga ia ingin menjadikan seluruh manusia sebagai

penebus diriny4 asalkan dapat menyelamatkannya.
Inilah sarnbaran kesedihan yang luar biasa ke

takutan yang membingungkan, dan keinginan yang
menggebugebu unhrk melepaskan diri! Gambaran
yang penuh dengan ketakutan, kesedihan, dan ke
susahan, yang terbayang dari celahcelah pengung-

kapan Al-Qur'an yagg mengesankan.
Ketika si pendosa dalam keadaan yang demikian,

mbnghadapi siksaan yang akan ditimpakan, ia men-
dengarkan kalimatyang memutuskan segala harap
an, atau mendengar semua perkataan yang menipu
dari dalam jiwa, sebagaimana semua orang men-
dengar hakikat keadaan hari itu dengan segala se
suatu yang terjadi padanya

'Selahi-lmli tidnk dnpat. Saunggularya nnala in adn-
Iah api yang bergejolnle, yang mmgehpasknn lultt kepaln"

dan yang memanggil orang yng membelnlang dnn

-bnpaling (dnri agama), snta (yangmemuryil orang)

yangmengumpullan (harta bennd bfu mmyimpan-
ny a. " (al-lvldaarij : 15- 1S)

Sung.guh ini merupakan pemandangan yang
menjadikan jiwa terbang berserakan, setelah di
bingungkan oleh kesedihan dan ketakutan saat ihr.
"Selnli-lali tidnk dnpatf lni sebuah kalimat untuk
menyanggah angan-angan dan keinginanyang mue
tahil terwujud, untuk menebus diri dengan anak-
anak, istri/suami, saudara, keluarga, dan semua
orang di muka bwri. " S emngguhny a nnala itu adnlnh
aPi yary bngejolak" tpiyang bergejolak dan mem-
balar."Yang lwlitlupald,merryelupa*
kan kulit dari wajah dan kepala; suahr kerusakan
yangmenakutkan.

Seakan neraka itu punya jiwa yang hidup, yang
trrut serta merykut-nakuti dan menyiksa, dengan
kehendaknya, " Dan yong mnnanggil ararg yarg mnn-
belnlnng dm bnpaling (dmi agamn), suta (yarryru-
manggil orang y ang) mrngrmpullwn (hmtn b nnd hk
mmlimpannya " Neraka memanggilny4 sebagai-
mana ia dulu dipanggil unhrk menerima pehmjuk,

tetapi ia membelakang dan berpaling. Akan tetapi,
pada hari kiamat ini yang memanggilnya adalah
nerakaJahannam, dan ia tidak mampu lasi untuk
membelakang dan berpaling. Dahulu ia sibuk d+
ngan mengumpulkan harta dan menyimpannya di
dalam bejana Orankas dan sebagainya) sehingga
tidak menghiraukan seruan-seruan daln'ah. Namun,
sekarang seruan ini datangnya dari neraka dan ia
tidak dapat lagi mengabaikannya. Ia tidak dapat
menebus dirinya dengan segala sesuatu yang ada di
bumiini.
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Taukid'penegasad di dalam surah ini dan sulah
sebelumny4 demikian juga dalam surah al-Qalam

mengenai keengganannya berbuat baik dan tidak
maunya menganjurkan manusia unfuk memberi
makan kepada orang{rang miskin, serta sibuk
mengumpulkan harta dan kekayaan di dalam be
jana-bejana di samping kekafiran, pendustaan, dan

kemaksiatannya, menunjullkan bahwa dalilvah di
Mekah itu menghadapi.suasana lhusus. Di sana ber-

kumpul menjadi satu sifat-sifat bakhil, rakus, ke
inginan kepadakekafiran, kebohongan, dan kesesat-

an. Sehingg4 hal ini memerlukan pengulangan

isyaratterhadap kondisi tersebut, dan perlu mena-

lmt-nakuti akibatnya I(aren4 ia pasti mengundang
datangnya azab setelah mereka kafr dan memper-
sekuhrkanAllah.

Di dalam surah ini terdapat beberapa isyarat lain
yang menunjukkan malana tersebut, dan menegas.

kan karakteristik lingkungan Mekah yang dihadapi
daln'ah Islam saat ihr. Mekah saat itu disibulJ<an

dengan aktivitas mengumpulkan harta dan me
numpukkekayaan melalui perdagangan dan praktik
riba" Pembesar-pembesar Quraisy adalah para pe
milik perdagangan-perdagangan ini dan pemilik
kafilatekafilah yang selalu membawa barang dagang-

annyapadawaktu musim dingin dan musim panas.

Mereka melakukan persaingan ketat untuk men-

dapatkan kekayaan. Jiwa-jiwa mereka sangat kikir
hingga menjadikan orang{rang miskin terhalang,
dan anak-anak yatim terabaikan.

I(arena ihr, diulang-ulanglah penyebutan urusan
ini, dan berulang-ulang zula peringatan dan kecirnan
yang diberikan. Naungan dan bayang-bayang Al-

Qur'an mengobati keralrusan dan ketamakan ini,
dan melancarkan serangan terhadap keduahal ihr di
dalamlubukjiwa manusiabaik sebelum Farlu Makknh

maupun sesudatrnya.
Hal itu tampak jelas bagi orang yang memper-

hatikan pelarangan riba, larangan memakan harta
orang lain dengan carayang batil, larangan me
makan (mempergunakan) harta anakanak yatim
dengan boros dan foya-foya agar segera habis se
belum anakyatim ihr menginjak dewas4 dan larang-

an berlaku aniaya terhadap anak-anak wanita yatim

dan memaksanya kawin secara sewenemg-wenang

karena hendak mendapatkan hartanya Juga larang-

an dari membentak si miskin peminta-minta mene-

kan anakyatirn" dan menghalangi orang-orang miskin
dari mendapatkan sedekah dan infrk, serta sikap
yang keras dan kasarlainpng menunjukkan karak-
teristik lingkungan itu.

Natr, AlQur'an memang merupakan pengamhan

abadi untuk mengobati jiwamanusia dalam semua
tinglungannva untuk mengobati penrrakit cinta harh"
penyakit rakus, penyakit kikir, penyakit ingin me
monopolinya sendiri, dan penyakit-penyakitlain yang

senantiasa menggelayuti jiwa manusia dan mena-

wannya dengan ketat AlQur'an hendak membebas
kannya dari tawanan-tawanan ini, dari ikatan-ikabn-
ny4 dan daribelenggu dilehernya denganmeme
rangi penyakit-penyekit ifir secaraberkesinarnbung-
an dan mengobatinya dalam masa yang panjang.

Kondisi Jiwa Manusia dalam Menghadapi
Kesusahan dan Kesenangan

Selesailah sudah menggambarkan kengerian yang

dipampangkan dalam pemandangan hari kiamat
dengan segala azabnyaitu. Selanjukrya dil. ukiskanlah
hakikat jiwa manusia di dalam menyikapi kesusahan

dan kebaikan atau kesenangan yang dihadapinya,
dalam kondisi ketika ada iman dalam jiwa itu dan

ketikakosong dari iman. Icmudian diterangkan dan

ditetapkan bagaimana jadinya kelak dan di mana

tempat kembalinya orangorang mulanin dan oftulg-
oftrngyangpenuh dosa
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"sestungguhnya mnnusin dicipnlun bersifar lcekh lusah

lagi kihir. Apabik ditimpa lususalwn" ia bsrfulilh lesah:

Don, apatrila mmdnpat kzbailun ia amat kikir. IQcuaIi

nrang- ora?tg y ong nmgerj ak"an slnlnt dnn mnela tetap

nwngerj akan shalatny a; orang- orang yng dnlnm lwrn'
ny a tmdin bagian tsrtettu, bagi mang (miskin) yang mc-
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mintn dan orang yrq tidak m.empurty ai apa-apa (y ang

tidnk mau m.eminta); orong-nrarg yang mempncayai

lwri panbalnsan; oraxg-orang yarry nlatt tnhndnp azlb
Tulnnnya. Karenn sesungguhnya azab Tfulwn mneka

tidnk dapat mangnurasa aman (dnri kzdntangannya);

dan orang-orang yang mmzlihara lernnluannya kecuali

hrhadnp istri-istri merelra atau budak-budak yang

mnela miliki. Malq saungguhnya mnelw dnlam 4wl

ini tiada teruln. Bmangsiapa yang mnuari di balik itu,

maka mneka itulah mang-nangyang melmnpaui batns.

Juga orang- orang y arg mtmelih.ara amanat' amannt
(yang dipilairrya) dnnjanjiny a; orang- arang yang mnn-

brilwn kzsalsiannya; dnn uang-mang yang menulihma

slwlntny a. Merelu itu (lulal) di surga lngi dimul'inl(nn' "
(al-Ma'aarij: 19-35)

Gambaran manusia ketika hatinya kosong dari
iman, sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an,
adalatr gambaran yang mengagumkan.-IGrena Al-

Qur'an menggambarkannya dengan sangat tepat
danlembut Juga diungkapkannya dengan ungkapan
yang sempurnatentangwatak asli maktrluk ini, yang

tidak adayang melindunginya dari sifatmng buruk
dan menghilangkan sifut tersebut kecuali unsur iman,

yang menghubungkanrya dengan Sumberyang f 
=

sisiNyalatr ia dapat menrperoleh ketenangan. Stim-

ber yang menjadi pegarrgannya dari kesedifi"an ke
tika ia menghadadilreburukan, dan meliirdunginya
dari sifrf lrikfo ketika dia memperoleh kebaikan.

"sesungguhnya manusia diciptnl'an bnsifat luluh lusah

lngi kikir. Apabiln ia ditirnpa lususalwn, in bnleeluh

lesah; dan apabila ia mndapat lubailun, ia anrar ldkir.'
(al-Ma'aarij :19-21)

Sungguh seakanseakan setiap perkataannya me
rupakan sebuah senfuhan dari goresan indah yang

dibuat unhrk melukiskan sifat-sifat manusia, dalam

tiga ayat pendek dengan kalimat-kalimat singkat,
yang membiqrakan gambaran itu dan membicara-
kan kehidqph. Dari celatrcelatrrya digambarkanlatt
manusia dengan sifutsifit dan ciriciri tetapnya- Yaihr,
"keluh kesah" ketika ditimpa kesusahan dan ke
sedihan. Ia mengira batrwa ltesedihannya ihr bersifa!
abadi, kekal, dan tiada yang dapat menghilapf-
kannya. Ia juga mengira bahwa masa-masar/ang
akan datang itu akan terus menjadi petal<a$stnva.
Maka, dipenuhinya hatinya dengan Wrmacan
macam kesedihan, keburukan, dan Vla nestapa.

Sehingga, ia tidak pernah membay{gkan bahwa di
sana tidak akan adaketerlepasany'ari kesedihan ini,

dan ia tidak meggharapkan perubahan dari Allah.
Karena itu, ia dimakan oleh kesedihan dan dirobek-

robek oleh keluh kesah. Hal itu disebabkan ia tidak
berlindung kepada pilar penyangga yang amat kuat
bagi azamnya dan mengganhrngkan segala citacita
dan harapan kepada-Nya-

Selain itu, sifut-sifrt dan ciriciri tetapnya yang lain
adalah "sangat kiki/' terhadap kebaikan jika ia men-

dapatkannya. Iamengirabatrwakebaikan dan keber-
hasilannya itu adalah karena usaha dan jerih payah-

nya sendiri. I(arena ihr, ia lantas bersikap kikir ke
pada orang lain" dan memonopoli kekayaan itr unhrk
pribadinya sendiri. Sehingga, jadilah ia sebagai
tawanan bagi kekayaanny4 dan menjadi budak dari
kerakusannya. Hal ini disebabkan ia tidak mengerti
hakikat rezeti dan peranannya Ia tidak melihat ke

- baikan Tulr.in padanya karena sudah terputus hu-
bungarurya, dan hatinya sudah kosong dari merasa-

kan keberadaan dan campur tangan-Nya-
IGrena itu, ia selalu berkeluh kesah dalam kedua

kondisiqra- Yaitu, berkeluh kesah di saat slsah, dan
berkeluh kesah ketika mendapat kebaikan atau ke
senangan. Inilah gambaran buruk manusia ketika

- 
hatinya kosong dari iman.- 

Densan deirikian, tampaklah bahwaiman 
-ke

pada Ailah merupakaqmasalah yang besir bagi ke
hidupan manusia_Jrtan bukan sekadar kata yang
diucapkan aeiffibpztn, dan bukan pula sekadar
simbolubujffidgdiperagakan. Tebpi, iman ada
lah konli$ iffi ddn manhnj kehidupgnr'serta pan-

dangan hidfilyang sempur rn terlTadap norma dan
nilai, peristiwa-peristiw4 dan semua keadaan.

Ketika hati kosdng dari iman yang.menegakkan

dan meluruskannya ini, maka ia akan senantiasa
terombang-ambing, goyfr, dan goyang, bagaikan
bulu yang diembus angin. Ia akan senantiasa gon-

cang dan takut Ketika ditimpa kesusahan, ia me
ngeluh; danketikamemperoleh kesenang:an,'laamat

kikir. Adapun jika hati ini disemarakkan dengan
'iman, maka ia akan senantiasa tenang dan sehat,
karena selalu berhubungan dengan sumber segala
peristiwa dan pengatur segalakeadaan. Ia akan se
nantiasa tenteram terhadap kekuasaan-Nya, me

. rasakan ratrmalNya mzrmpu menerima ujian-Nya
selalu melihat pembebasan-Nya dari kesempitan,
dan pemudahan-Nya darikesulitan. Ia akan selalu
menghadap kepada-Nya dengan kebaikan, karena ia
tahu bahwa apa yang ia infakkan ihr adalatr reznln
dari-Nya, dan kelak ia akan mendapatkan balasan
dari apa yanC einan<annya di jalan-Nya di dunia dan
di akhiral

Makq iman adalah suatu usatra Ai dunia yang tPr-

wujud hasilnya sebelum mendapatkan balasan di

/
I
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akhiraf yang menimbulkan kegembiraan, ketenang-
an, kemantapan, dan kestabilan selama perjalanan
hidupnya di dunia.

Sifat-sifut orang{rang muknin yang dikecualikan
dari sifat-sifat umum manusia itu dijelaskan batasan-
batasannya dalam rangkaian ayat berikutnya,

"I{ecuali orang-zrang yang mengnjakan shalat dan
mnela tznp menga7almn sh.al.atnla. "(d-Itla'aarij: 22-
23)

Shalat itu lebih dari sekadar rukun Islam dan
simbol iman. Ia adalah sarana berhubungan dengan
Allah dan tindak lanjut dari pengintaian (kesadaran

batirurya) itu. Shalat adalah lambang ubudiah yang
tulus, sebagai implementasi maqam rububilryah dan
maqam ubudiah dalam benhrk tertentu. Adapun sifut
kekekalan yang dikhususkan untuk shalat di sini,
" mereka tetap mengerj akan shnlatnya", memberikan
gambaran tentang keajegan dan keberlangsund-
annya- Maka, shalatnya ini adalah shalat yang tidak
pernah terputus dengan ditinggalkannya karena
sembrono atau malas. Dengan keajegannya me-
nunaikan shalat ini, berarti dia terusmenerus ber-
hubungan kepadaAllah tanpa pernah terputus. Rasu-
lullah saw. selalu melakukan suatu ibadah dengan
mantap, yakni konstan (ajeg). Beliau bersabd4

ou r':r, L- J-;1' _ 
Jt:.;tri -i":tr\

{J'
'Amalnn yang palirg dismangi Allnh ialah apa yang
dilakulan semra ajeg (ruh.n) meskipun ha.nya sedikit."
(fIR enam ahli hadits dari Aisyah r.a.)

Hal ini untuk menunjukkan perhatian terhadap
sifut kemantapan, keseriusan, dan kesungguhan
dalam berhubungan dengan Allah, sebagaimana
hubungan ini pun harus dihormati. Hubungan ini
bukanlah permainan yang dengan begitu saja boleh
disambung dan diputuskan sesuai selera!

"Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian
tertmtu, bagi orang (miskin) yarry mzminta dnn orang
yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau
meminta). " (al-Ma'aarii : 2a-2 5)

Yaifu , zakat secara litrusus, dan sedekah-sedekah
yang dimaldumi ukurannya, yang merupakan hak
pada harta orang-orang mukmin. Atau, mungkin
maknanya lebih lengkap dan lebih besar daripada ini.
Yakni, mereka menjadikan bagran tertentu pada
hartanya, karena mereka merasa bahwa itu adalah
hak orang miskin baik yang meminta-meminta mau-

pun tidak. Tindakannya ini membuktikan terlepas
nya dari sifatkikir dan kebebasannya dari sifat rakus.
Hai ini juga menunjukftan adanya kewajiban orang
yang mampu terhadap yang tidak mampu, di kalang-
an umatyang saling menjamin dan saling menanggung.

Si miskin yang meminta-minta dan si papa yang
tidak meminta-minta, tanpa menyatakan apa ke
butuhanny4 melhinkan ia tetap tidak mau meminta-
minta. Atau, barangkali ia adalah orang yang ter-
timpa bencana, lantas menjadi miskin papa, namun
ia tetap tidak mau meminta-meminta-

Perasaan dan kesadaran tentang adanya hak di
dalam hartanya bagi orang miskin yang meminta-
minta dan yang tidak meminta-minta, adalah ke
sadaran tentang adanyakaruniaAllah pada satu sisi,
dan adanya unsur peri kemanusiaan pada sisi lain,
yang melebihi keterbebasan perasaannya dari belenggu
kekikiran dan kerakusan. Padawaktu yang sam4 hal
ifu menunjulikan adanya rasa kesetiakawanan sosial
dan rasa senasib sepenanggungan dengan umatnya
Maka ini adalah kefardhuan yang memiliki implikasi
yang luas dan beraneka macarn, baik dalam hati
sanubari maupun dalam dunia realita.

Al-Qur'an menyebutnya di sini,lebih dari sekadar
melukiskan siht dan ciricfi jiwayang beriman. Al€n
tetapi, ia adalah salah sahr mata rantai pengobatan
penyakit kikir dan tamak dalam surah ini.

" O r ang- orang y ang mnnp er my ai hnr i p anb alns an. " (al-
Ma'aarij:26)

Sifat ini berhubungan langsung dengan tema
sental surah, dan padawakhr yang sama ia melukis
kan garis pokok ciriciri jiwa yang beriman. Maka
mempercayai hari pembalasan adalah separo dari
iman, dan ia memiliki pengaruh yang pasti terhadap
manhnjkehidupan, baik dalam perasaan maupun
dalam perilaku. Timbangan di tangan orang yang
mempercayai hari pembalasan itu berbeda dengan
timbangan yang ada di tangan orang yang mendusta-
kan atau meragukannya. Yaifu, timbangan kehidup
an, timbangan nilai, timbangan amal, dan timbangan
peristiwa-peristiwa.

Orang yang percaya kepada hari pembalasan ber-
amal dengan memperhatikan timbangan langit, bukan
timbangan bumi; dan hisab (perhitungan) akhirat,
bukan hisab dunia. Ia terima semua peristiwa yang
baik dan yang buruk dengan memperhifungkannya
sebagai pendahuluan yang kelak akan diperoleh
balasannya di sana nanti. Maka, ia akan menyari-
darkan kepadanya semua hasil yang dinantikan
ketika ia menimbang dan menakarnya.
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Sedangkan, orang yang mendustakan hari pem-

balasan, menghitung segala sesuatu dengan per-

hitungan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan
dunia yang singkat dan terbatas. Ia bergerak dan
beraktivitas untuk sesuatu yang terbatas di bumi
yang terbatas dan dalam masa yang terbatas oleh
usia ini pula IGrena itu, hisabnya sering berubah-
ubah, berbeda antara akibat dan pertimbangannya,

dan berakhir pada akibat fatal yang melebihi keter-
batasan ruang dan'waktu yang memang terbatas ini
Akibatrrya ia sengsara miskin, tersiksa, dan goncang

hatinya. Karena, apa yang terjadi pada bagian ke
hidupan yang dipenuhi dengan angan-angan, per-

hifungan-perhitungan, dan perkiraan-perkiraannya
ini sering tidak menenangkan hati, tidak menye
nangkan, tidak adil, dan tidak rasional, selama tidak
disadarkan pada bagian lain yang lebih besar dan
lebih panjang yakni iman kepada hari pembalasan.

Maka, celakalah orang yang tidak menghihrng
dengan perhihmgan aktriraf atau mungkin juga akan
menyengsarakan orang di sekitarnya. Tidak akan
dapat tegak lurus kehidupannya yang tinggi dan
tidak dijumpai balasannya di dunia ini. Karena itu,
percaya kepada hari pembalasan merupakan bagian
iman yang dapat menegakkan manhajketndupan
dalam Islam.

"Orang-orang yang talatt tnhadap aaab Tuhannya.

Karenn sesungguhnya wt Tfulan mnela tidnk dapat

orang merasa aman (dari kedatangannya)." (aI-
Ma'aarij:27-28)

Ini adalah tingkatan yang lain di balik keper-
cayaan terhadap hari pembalasan. Yaitu, tingkat
sensitivitas yang menggetarkan, kewaspadaan yang
penuh kesadaran, dan perasaan mengenai kekurang-
an dirinya di sisi Allah padahal dia banyak dan rajin
beribadah. Ia takut sewaktu-wakhr hatinya berpaling
dan ia layak mendapatkan azab,I{arena takut, ia
lantas menghadapkan diri kepadaAllah unhrk men-

dapatkan perlindungan dan pemeliharaan.

Rasulullah saw., orang yang tiada bandingnya
tentang kedekatannya kepada Allah dan mengetahui
bahwa Allah telah memilih dan memeliharanya,
selalu merasa takut terhadap azab Atrah. Beliau yakin

bahwa amalan beliau saja tidak dapat melindunginya
dan memasulil<annya ke surga kecuali dengan
karunia dan rahmat Allah. Beliau bersabda kepada

sahabat-sahabatnya,

I i'c- ilt \') {j6 .lk G('"^-ttJ=i J b
A z, oic ,/./
At ;'#6- ji Y! t-tl !y : Jt ; f nr J-,

4*i
'Am.al seseorang tidak almn dnpat memnsukknnnya kx

surga." Para sahnbat bertanya, 'Tidak juga engkau

wahni Rnsulullnh?" Belinu mntj awab, "Tid.akjuga alw,
lucuali larena Allnh meliputiku d.engan rahmnt-Nya."
([IR Bukhari, Muslim, dan an-Nasa'i)

,
Di dalam firman Allah, "Sesunguhnya a<ab Tulnn

msrelfl tidnk dnpat zrang merasa aman (dnri ludnnng-
annya)", terdapat isyarat yang menunjukkan sen-

sitivitas terusmenerus yang tidak pernah teralpakan
sedetik pun. I(aren4 hal-hal yang mewajibkan azab

dapat saja datang sewaktu-waktu sehingga yang
bersangkutan lantas layak mendapatkan azab. Allah
tidak menunfut kepada manusia melainkan sen-

sitivitas dan kesadaran ini. Apabila mereka dikalah-
kan oleh kelemahannya, maka rahmatAllah ihr luas
dan ampunan-Nya senantiasa siap, sedang pintu
tobat-Nya tidak pernah tertutup.

Demikianlah penegakan perkara dalam Islam,
antara kelalaian dan kegoncangan, dan Islam bukan-
lah kelalaian dan kegoncangan ini. Sedangkan, hati
yang selalu berhubungan denganAllah akan senan-

tiasa merasa takut dan berharap serta merasa tenang
bersama rahmatAllah dalam kondisi apa pun.

"Dan, orang- zrang y ang memelihnra leemaluanny a,

fucuali terhadnp istri-istri merela atau budak-budnk

yang merekn miliki . Makn, senngguhnya muela dalnm

lnl ini tiada tcrcela. Barangsiapa mmcari yang di balik
itu, malrn. mnela inlnh orarry-orang yang melampaui

batts. " (aI-Ma' aartj : 29-3 1)

Yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah ke
sucian pribadi dan masyarakal IGrena Islam meng-
hendaki masyarakat yang suci bersih, indah, dan
kansparan. Masyarakatyang siap menunaikan tugas
tugas hidupnya, dan memenuhi panggilan fitrahnya
Akan tetapi, tanpa melakukan demoralisasi yang

menghilangkan rasa malu yang indah, dan tanpa ke
bandelan yang mematikan tansparansi yang bersih.
Masyarakat yang ditegakkan di atas sendi keke
luargaan Ear'iyyahyangkuat dan tegak, dan rumah
tangga yang tansparan dan jelas tanda-tandanya.
Masyarakat yang setiap anak mengetahui siapa

bapaknya, dan kelahirannya tidak memalukan,
bukan masyarakat yang perasaan malunya telah
sirna dari wajah dan jiwanya. Namun, hubungan
biologis itu harus dilakukan berdasarkan prinsip
yang suci dan bansparan unfuk jangka panjang de
ngan sasaran jelas, yang membangkitkan semangat
untuk menunaikan hrgas kemanusiaan dan sosial,
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bukan semata-mata memenuhi naluri kehidupan dan
hasrat biologis.

Karena ihrlah, di siniAlQur'an menyebutkan sifat-

sifat orang-orang yang beriman, 'Dan, orang-orang

yang mzmzkhnra lumnluannya, kranli terhndnp istri-ishi
merekn atau budak-budak yang merela miliki. Mala,
sennguhnya merekn dalam hnl ini tiadn teraln. Barang-
sinpa yang mnuari di balik itu, malm merelw itulnh orang-

orang yang melnmpaui batas."
Al-Qur'an menetapkan kesucian hubungan bio

logis dengan isti dan budak yang diperoleh dengan
jalanyang dibenarkan syara'dan diakui Islam. Yaitu,
budak yang diperoleh sebagai tawanan di dalam
perartg f sabililhlu Hanya jalan peperangan inilah
safu-satunya yang diakui oleh Islam, dan sebagai
dasar hukum tawanan ini ialah ayatAl-Qur'an yang
tersebut dalam surah Muhammad,

'Apabiln lrnmu bntemu dengan zrang-zrang knfr (di
mednn p erang), m"ala paruunglah balang lzher merel{n.

Sehinga, apabil"a kamu telah mengalahknn mereka,

mnlw nuanl"ah merekn. Sendalt itu kamu bolzh mem-

b e b as lmn mu e la at au mmm imn te bus an s amp ai p n ang

b erhmti. " St/hthammad: 4)

Tetapi, adakalanya terdapat tawanan yang tidak
dibebaskan dan tidak ditebus karena kondisi ter-
tentu. Dengan demikian, ia menjadi budak apabila si
tentara memperbudak tawanan kaum muslimin
dalam bentuk perbudakan apa pun, walaupun di-
sebut dengan istilah lain. Nah, ketika itulah Islam
memperbolehkan bagi pemiliknya saja untuk meng
gauli budak tersebul Sedangkan, masalah pembe
basannya diserahkan kepada yang bersangkutan
dengan berbagai carayang disyariatkan oleh Islam
unh-rk mengalirkan sumber ini.

Islam menegakJ<an prinsipprinsipnya dengan
jelas dan bersih. Ia tidak memberi peluang kepada
tawanan-tawanan wanita ifu unfuk melakukan hu-
bungan seks yang kotor sebagaimana yang biasa
terjadi dalam peperangan-peperangan zaman dahulu
maupun sekarang. Ia tidak pula memanipulasi de
ngan menyebut mereka sebagai orang merdeka
padahal hakikahrya adalah budak

"Bmangrinpa y ang mtnmri di bakk itu, mala mnelm
itulnh uang- nrang y ang melnmp aui batas. "

Dengan demikian, tertutuplah semua pintu
hubungan seks yang kotor. Yaitu, hubungan seks
yang tidak melalui dua pintu yang jelas dan terang ini
(yaitu perkawinan dan perbudakan yang diperoleh
dari peperangan). Islam tidak memperbolehkan
manusia memenuhi fungsi naluriahnya dengan cara

yang kotor, melalui penyimpangan-penyimpangan.
Islam itu bersih, jelas, dan lurus.

'Juga orang-nrang yang memelihnra amnnat-am.anat
(yang dipikulnya) dan janji-janjinya." (al-M{aarij :

32)

Ini termasuk sgndar aKrlakyang di atasnya Islam
menegalikan tatanan kemasyarakatarurya.

Memelihara amanat dan janji di dalam Islam
dimdai dengan memelihara amanat terbesar yang
telah ditawarkan Allah kepada langrt, bumi, dan
gunung-gunung. Tbtapi, karena mereka menolak
untuk memikulnya dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, maka dipilmllah amanat itu oleh
manusia- Hal ini sebagaimana tersebut dalam surah
al-Nvab ayat7Z.

Amanat tersebut adalah amanat akidah dan komit
men padanya secara suliarela tanpa ada paksaan. Ada
pun perjanjian pertama yang ditetapkan atas fitrah
manusiaketika mereka di dalam sulbi adalah bahwa
Allah adalah satu-sahrnyaTuhan merek4 dan mereka
naik saksi atas penciptaan mereka pada perjanjian ini.

Dari amanat dan perjanjian ini tirnbullah semua
amanat dan perjanjian di dalam pergaulan dunia.
Islam sangat ketat terhadap masalah amanat dan janji

ini. Ia menyebutkannya secara berulang-ulang dan
dipertegasnya, supaya masyarakat ditegakkan di
atas landasan yang kokoh dari aKrlah kepercayaan,
dan kemantapan. Juga menjadikan penunaian ama-
nat dan perjanjian ini sebagai ciri jiwayang beriman,
sebagaimana ia menjadikan penglirhianatan terhadap
amanat dan perjanjian ini sebagai ciri jiwayang mu-
nafik dan kafr. Masalah ini disebutkan dalam banyak
tempat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga
tidak dapat disangsikan lagi betapa pentingnya masa
lah ini dalam tradisi Islam.

" Orang- orang y ang memb nilan kesaksianny a. " (al-
Ma'aarij:33)

Allah menggantungkan banyak hak kepada pe
nunaian kesaksian ini. Bahkan, pelaksanaan hudud
(hukum had) pun digantungkan pada adanya ke
saksian ini. Karena itulah, Allah mempertegas pe
nunaian kesaksian ini dan tidak dibolehkan meng-
abaikan kesaksian sama sekali, serta tidak diboleh-
kan menyembunyikan kesaksian di dalam sidang
peradilan. Di antara benhrk pemberian kesaksian ihr
adalah menyampaikannya secara benar tanpa ada
kecenderungan kepada salah sahr pihak. Bahkan, Allah
menghubungkan penunaian kesaksian ini dengan
ketaatan kepada-Nya sebagaimana firman-Nya,
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'Iigaklanl"ahlesal$bnlearennAll^a.h."(alhllnlaq:2)

Di sini Allah menjadikan penunaian kesaksian
sebagai sifat orang{rang beriman yang merupakan
salah satu dari sekian benhrk amanat, yang disebuL
kan sendiri di sini untuk menunjukkan betapapen-
tingnyahal ini.

Sebagaimana dimulainya penyebutan ciriciri jiwa
yang beriman dengan shalat, maka penyebutan ini
juga diatfriri dengin shalat,

'Dan, orang-orang yng memelihnra shnlntrrya." (aI-
Ma'aarij:3a)

Ini adalah sifat yang berbeda dengan sifat ke
kekalan yang disebutkan pada permulaan tadi. Sifat
ini terwujud dengan memelihara shalat pada wakhr-
nya, sesuai dengan kefardhuan-kefardhuanny4 me
menuhi sunnah-sunnrhrya sesuai dengan ahtran-
nya, dan dihrnaikan dengan ruhnya. Maka, mereka
tidak meninggalkannya karena mengabaikannya
atau malas, dan tidak menyia-nyiakannya tanpa
menyesuaikannya dengan ahran-ahrrannya. Dise
butnya shalat pada permulaan dan penutupan tema
ini menunjukkan betapa pentingnya shalat itu,'dan
dengan penyebutan shalat tersebut diakhirilah
semua sifut dan ciriciri orang{rangyang beriman.

Setelah ihr ditetapkanlah tempat kembali golong-

an manusia beriman setelah sebelumnya ditetapkan
tempat kembalinya golongan lain (yang tidak ber-
iman),

"Mneka itu (l'*lal) di surga lagi dimuliakan." (aI-
Ma'aarij:35)

Kalimat singkat dalam nash ini menghimpun
antara jenis kenikmatan indrawi dengan jenis ke
nikmatan spiritual. Mereka berada di dalam surg4
dan mereka mendapatkan kemuliaan di sana. Maka,
terkumpullah bagi mereka kelezatan dengan kenik-
matan disertai dengan kemuliaan, sebagai balasan

atas akhlaknyayang mulia, yang menjadi ciri litras
orang{rang yang beriman.

Gangguan Kafir Mekah kepada Rasulullah saw.

Paragraf berikutnya menampilkan sebuah pe
mandangan tentang dakwah di Mekah. Di sana,

kaum musyrikin mempercepat langkahnya menuju
tempat Rasulullah saw sedang membacaAlQur'an.
Kemudian mereka berpencar di sekitar beliau de
ngan berkelompok-kelompok. Maka Allah mengarlg-
gap burukkebergegasan dan berkumpulnya mereka

tanpa ada keinginan untuk mendapatkan petunjuk
pada apayang mereka dengarkan itu,

&tr44i64,*#:&*r5rt"ir$
'Mmgapaknh orang-orang knfr itu bersegna dnnng lu
arahmu, dari knnnn dan dari kiri dmgan bnkzlnmpok-
lu I omp o k ? " (al-Ma'mrij : 3 6-3 7)

" Al-muhthl { gi51 I " iaUfr orang yang melangkah
dengan cepat sambil mengulurkan lehernya seperti
ditarik kendalinya Sedangkan, "'i<in (1t*)" adalah
bentuk jarnak dan"'i<alf' seperti kata "fi'all'balk
dalarnwaz,an (timbangan kata) maupun maknanya.
Pengungkapan dengan kata ini adalah celaan yang
samar mengenai gerakan mereka yang meragukan.

Juga untuk menggarnbarkan gerakan dan keadaan
yang karenanya menjadi lengkap, dan menunjukkart
keheranan terhadap sikap merek4 sekaligus mem-
pertanyakan keadaan mereka. Mereka berbegas
gegas menuju Rasulullah saw. itu bukannya untuk
mendengarkan Oacaan AlQur'an) dan mencari pe
tunjuk Akan tetapi, mereka hanya hendak muncul
secara mengejutkan untuk mengacaukan. Kemudian
mereka kembali berkumpul dengan sesama kelom-
pok mereka untuk membicarakan tipu daya selanjut-
nya dan menangkal apayang mereka dengar itu.

Mengapa mereka ihr?

g;TL'S:;.i"&fli'bg
'Adnkah setiap orang dnri orang-mang kafxr itu ingin
m.asuk le dalnm surga yangpmuh lunikmatnn?" (al-
Maa'rij:38)

Padahal mereka berada dalam kondisi yang tidak
mengantarkannyake surgayang penuh kenikrnatan,
malah mengantarkan mereka ke neraka yang apinya
menyalanyal4 tempat kembalinya orangorang yang
berdosa!

Atau, barangkali mereka mengira bahwa diri
mereka adalah agung di sisi Allah, lantas mereka
kafir dan mengganggu Rasul, serta mendengarkan
Al-Qur'an dan berbisik-bisik satu sama lain untuk
membuat'tipu daya Kemudian mereka masuk surg4
karena di dalam timbangan Allah mereka itu adalah

sesuatu yang agung.
'S eknli- lmli tidakf' Ini sebuah perkataan untuk

menghardik dan merendahkan mereka.

#s*.s&tft
"Sesungguhnya Kami ciptaknn merekn dari apa yang
mnekn lrznhui (air mani)."(al-Ma'aarij: 39)
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Mereka mengetahui dari apa mereka diciptakan.
Yaitu, dari air hina yang sudah mereka kenal.
Ungkapan Al-Qur'an yang indah ini memberikan
sentuhan kepada mereka dengan sentuhan yang
samar dan dalam. Dengan sentuhan ini dihapusnya
kesombongan dan dijungkirkan kecongkakan mereka,

tanpa menggunakan sepatah kata pun yang tidak
mengenai sasaran, dan tidak menggunakan satu
ungkapan pun yang melukai. Akan tetapi, isyarat se
pintas ini menggambarkan kerendahan, tidak ada-

nya perhatian, dan ketidakberhargaan dengan gam-

baran yang sangat sempurna- Mak4 bagaimana mereka

ingin masuk surga yang penuh kenilrrnatan itu, se
dangkan mereka kafir dan tindakannya amatburuk?
Mereka diciptakan dari sesuatu yang mereka ke
tahui. Dalam pandangan Allah, mereka itu terlalu
hina uniuk bertindak lancang terhadapNya dan
merobek sururah-Nya dalam pembalasan yang adil
dengan apiyang menyala-nyalalantas diganti dengan
surga yang penuh kenikmatan.

Selanjutrya, di dalam menghinakan urusan merek4
mengecilkan keadaan merek4 dan menjungkirkan
kesombongan mereka AlQur'an menetapkan bahwa
Allah berkuasa unhrk menciptakan kaum yang lebih
baik daripadamerek4 dan mereka 0<aumyangbaru)
itu tidak lematr serta dapatpergi tanpa terkena balas
an azab yang pedih,

fz{Ai;w$:r;sutuJtv-q{u.1irf'
*a,;.*r;

' Mala, Aku bersumpah dmgan Iith"on Yang Mmgatur
tempat terbit dan tnbernmrrya matahari, bul,an dan
bintang balrua sesurgguhrry a Knmi bmar -benar Mahn-
lwasa untuk mengganti (ntnela) dngan lmum y ang lzbih

baik dari mnekq dan Kami selali-knli tidak dapat
di knlnhl(nn. " (al-Ma'aaxij z 44 - 4\

Masalah ini sebenarnyatidak memerlukan sum-
pah. Akan tetapi, penyebutan tempat terbit dan ter-
benamnya matahari mengesankan agungnya Sang
Maha Pencipta- " Masyanril' dan" m.aghnnrii' (yang di-
terjematrkan dengan tempat terbit dan terbenamnya
matahari) di siniboleh jadiyang dimaksudkan adalah
tempat-tempat terbitnya bintang di fryur dan di barat
yang banyak jumlahnya di alam semesta yang luas
ini, sebagaimana boleh jadi yang dimaksudkan ada-

lah belahan timur dan belahan barat yang berkesi-
nambungan di hamparan bumi ini. IGrena, timur dan
barat senantiasa berjalan silih berganti setiap wakhr
di tengah-tengah perputaran bumi pada porosnya

dan dalam mengelilingi matatrari yang terbit di se
belah timur dan tenggelam di sebelah baral

Apa pun yang dimaksud dengan mn^syanriqdan

maghaarib ini, hal ini mengesankan di dalam hati
betapa besarnya alam semesti4 dan menunjukkan
betapa agungnya Penciptanya. Nah, kalau begitu,
apakah urusan nrakhluk yang diciptakan dari se
suahr yang sudatr mereka ketahui itu memerlukan
sumpah denganTuhanYang Mengahrtempatterbit
dan tenggelamnya matahari, sedangkanAllah Maha
kuasa untuk menciptakan kaum yang lebih baik
daripada mereka, dan mereka sendiri tidak dapat
mendahului-Nya, tidak dapat lepas dari-Nya, dan
tidak dapatlari dari tempatkembaliyang sudah di-
pastikan bagi mereka?!

***

Biaxkan Mereka Menghadapi Risiko
Perbuatannya di Akhirat Na^nti

Ketika pembicaraan sampai pada bagian ini, se
telah melukiskan azab yzmg mengerikan padahari
yang disaksikan ihr, dan setelah melukiskan kemulia
an nikrnatbagi omng{rang mukrnin dan kehinaan
keadaan orang{rang kafr, maka ayat-ayat berikut-
nya dihrjukan kepada Rasulullah saw. agar membiar-
kan mereka menghadapi hari kiamat dan azab itu.
lalu dilukiskanlah pemandangan mereka di sana
dengan pemandangan yang menyedihkan dan penuh
kehinaan,

'"Ft-r".*tfi j.e5tl*tw-!;wtthfii
#A'^:*9 t 2,.i. # Jli+'K6b +ctv

t'6,:!45tuirr;Aaf:fit"€j
' MzJ@, binr kmilnh mcrelm tmggelnm (dnlnm lubatikn)
dnn benlnin-main mmpai merelu mmjumpai hmi y arg
diarrcamknn l"p od" mnela. (YailA, padn hmi mnelu
lvkar dnri labur dengan apar seakan- aLnn mnela p ergi

dengan segera lupada buhala-berh.ala $ewaktu dl
dunia), dnlnm luadnnn mtreka mmzlwrknn pandnng-
anrry a (sertn) diliputi luhirann. Iulah hmi y ong dnhulu-
ny a dianmmlan fupadn mnela. " (al-Ma'aarij z A2-M)

Khilhnb ini mengandung penghinaan terhadap
keadaan mereka dan ancaman unfuk mereka, yang
menimbulkan rasa takul Pemandangan mereka de
ngan segala keadaan dan gerak mereka yang demi-
kian pada hari kiamat itu juga menimbulkan rasa
takul sebagaimana pengungkapan tentang peleceh-
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an dan penghinaan terhadap mereka itu sangat sesuai
dengan kesombongan diri mereka dengan keduduk-
an mereka

Merekayang keluar dari kubur dengan bergegas
gegas ihr seakan-akan sedang pergi kepada berhala-
berhala sembahan mereka Penghinaan yang demi-
kian ini sesuai sekali dengan keadaan mereka se
wakhr di dunia. Dahulu mereka bergegas-gegas
menuju patung-patung mereka pada hari-hari besar,

dan mereka berkumpul di sekitarnya. Maka, kini
mereka sedang bergegasgegas, tetapi keadaan pada

hari ini jauh berbeda dengan hari itu!
Kemudian, lengkaplah penyebutan keadaan mereka

denganfirman-Nya
'Dalam kzadaan mnekn menekurlnn pand"ang-

annya (sntn) diliputi kzhinann."
Dari celahcelah kalinrat ini kita melihat keadaan

mereka secara lengkap. Dan, dari roman muka mereka

tampaklah bagi kita suatu gambaran yang jelas,

garnbaran manusiayang hina dan menderita- IGrena
sewakfu di dunia, mereka suka mengada-ada dan
bermain-main, maka pada hari ini mereka menjadi
orang yang hina dan pesakitan.

"Itulah h"ari yang dahulunya diancamkan krpon"
merelil."

Yang selalu mereka sangsikan, mereka dustakan,
dan mereka minta segera didatangkan!

Dengan demikian, serasilah antara permulaan
dan penutupan surah. Sempurnalah mata rantai
pengobatan panjang tentang persoalan hari ke
b"angkitan dan pembalasan. Maka selesailah salah
satu putaran dari perjalanan peperangan yang pan-
jang antara pandangan hidup jahiliatr dan pandang-

anhidupislami. g
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fiANAfl TTAfl

nituruilflail 0l mefifln
JamlflIt nw:28

#);)\!:t'\4-+
"Dengan menyebut n.una Alfah Yang IVIaha
Pemurah lagi Matra Penyayang.

ru J,F u,ib: i\n =;j, Jy-e;,K.Jg
tJsirl $'&5 K a-y";5t6,$51,ir s
{}t$K4,;K6.#e},$,tfiYrt
t;:63K#$f,sit;rX'ilJi,f7}F6t
rr'Jri,itj.{,#i\iifi ;-}t;; [LSJ6&

f1#w;t#:&;$LaLt*6V
6Wt*-t"z',u1ffi6"6q\ffii5-6.t1r:a-
L,,tg"a Usa;r: $ gq "& ;'" ;ii *
*,6ilc?xyiK,ire:t.ifr *ffy;t
W,ryS>fr|s*-;g\35i;K4;:\ai,Yi
#66t';tKe&g;tKs+;?gg
,(*"'€"xttL,35tiA#6V:St;1,;
&rA;,t:^i'Jt{r93,:'br,{-6tbr&6r+
"iA+fiWf#?&6r:,;;t'sKdt:ni;
q;ftJi,t-g6ts;*Kgrtv#\t6L
t'ji ;'vts "F F#t J'A 36*ttr+s;

'6;Jj3;,5;6tir(;rti{;fut:irjS

&ffiJ f,")firi rjt 6;j,A ij & {i{,
yi.,;#Vry16'6s+-"I'6fit*te
t#a6*is;iJ!.,uJ6jsgtt'\;r
L6,JwJifiaj;\-i_i;ioy-atft6r;;
GiSalX;'tdljt;t;r,5&6tu
&gvSf ^)i)r;;1'*fi5w.d!;ttl
'Sesungguhnya IGrni telah menguhrs Nuh ke-
pada kaumnya (dengan memerintahkan), Beri-
lah kaummu peringatan sebelum datang ke-
padanya az.ah yang pedih.' (1) Nuh berkata, TIai
kaumku" sesungguhnya aku adafah pemberipe-
ringatan yang menjelaskan kepada kanu, (2) yaiur
sembahlah olehmu Allab, bertakwalah kepada-
Nya dan taarlah kepadalaa (3) niscaya Allah akan
mengampuni sebagian dosadosamu dan me-
nangguhkan kamu sampai kepada walcur yang
ditentrkaru Sesungguhnya ketetapan Allah apa-
bila telah datang tidak dapat ditangguhl€q kalan
kamu mengetahui.' ( ) Nuh berkata, Ya Ttrhan-
kr4 sesungguhnya aku telah menyeru kaumku
matarn dan siang, (5) makaseruanlnr ituhanyafafi
menanrbah mereka lari (dari kebenaran). (6) Se-
sunguhnya setiap kali a&u menyeru mereka
(kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka,
mereka memasukkan anak jaxi mereka ke dalam
telinganya dan menuhrpkan bajunya (ke muka-
nya) serta mereka tetap (mengingkari) dan me-
nyombongkan diri denga"tr sangat (7) Kemudian\J('&6(aKW;&6GJL;,Iri:A6
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sesungguhnya aku telah menyeru mereka (ke-
pada iman) denga.n cara terang-terangan, (8)

dan sesungguhnya aktr (menyeru) mereka (lagi)
dengan terang-terangan dan dengan diamdiarn
(9) Ivlaka, aku katakan kepada merekar'Mohon-
lah ampun kepada fbhanmu, sesungguhnya Dia
adafah Mafia Pengampun, (10) niscaya Dia al€rl
mengirim hujan kepadamu dengan lebat, (11)

memba.nya"kkan harta dan ana^k-anakmu, me-
ngadakan untukmu kebun-kebun, dan me-
ngadakan (pula di dalamnya) untrlsnu sungai-
sungai. (12) Mengapa kamu tidak percaya alca.n

kebesaran Allah? (13) Padahal Dia sesungguh-
nya telah mencipta"kan kamu dalarn beberapa
tingkatan kejadian (1a) THakkah kamu per-
hatikan bagaima"na Allah telah menciptakan
trjuh langit bertingkat-tingkat? (15) Allah men-
cipta}an padarrya bula"n sebagai calraya dan
menjadikan matahari sebagai pelita. (16) Allatr
menumbuhkan kamu dari tanah denga.n sebaik-
baiknya, (17) kemudian Dia mengembalika^n
kamu ke dalamtanah da,n mengeluarkan kamu
(darinya pada hari tdamat) dengan sebenar-
benarnya- (18) Allah menjadilran bumi unhrknru
sebagai hampararq (t9) supaya kamu menjalani
jalanjala^n ya.ng luas di bumi ifit' (20) Nuh ber
kate Ya Tlrhanku, sesungguhnya mereka telah
mendurha^kaiku" dan telah mengikuti oriang-
oriang yang harta dan a.nak-anaknya tidak me-
narnbah kepada.nya melainkan kerugian belak4
(21) dan melakukan tipu daya yang amat besar.'
(22) Mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu
meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan
kamu dan jangan pula sekali-kali kamu mening-
galkan (penyembahan) wad4 suwa^a', yaghuts,
ya-uq, da"n nasr.' (23) Sezudatrnya mereka telah
menyesatkan kebanyakan (manusia), dan
janganlah Engkau tambahl€n bagi ora.ng-orang
yangzalim itr selain kesesatan (2a) Disebabkan
kesalatran-kesalatrannya, mereka ditenggelam-
kan lalu dirnasukkan ke nera.ka- Ivlak4 mereka
tidak mendapat penolong'penolong bagi mereka
seliain daxi Allah. (25) Nuh berkata, Ya Ttrhan-
kurjanganlah Engkau biaxkan seorang pun di
antara orang-orangkafir inr tinggal di atas bumi
(26) Sesunguhnya jika Engkau biaxkan meneka
fuggal, niscaya mereka akan m-enyesatkan
hanrba-ha.rrrba-Mr+ dan mereka tidak akan me-
hhirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi
sangat l<afu. (27) Ya Tirhanku! Ampunilah aku"
ibu bapakku, orang ya.ng masuk ke rumahlnr

dengan berima^rU dan semua orang yang ber-
iman lali-laki dan wa^nita.Janganlah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yimg zalim ihr se-

lain kebinasaan "' (28)

Pengantar
Surah ini secara kgseluruhan berisi kisah tentang

Nabi Nuh as. bersama kaumny4 menjelaskan ujian
dalnvah yang dialaminya di muka bumi, dan meng-
garnbarkan pemmn pengobatan abadi yang mantap
dan berulang-ulang kepada manusia. Juga meng-
gambarkan salah satu kekerasan perang abadi anhra
kebaikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan,
serta kebenaran dan kebatilan

Ujian ini menyingkap sebuah garnbaran dari se
kian potret manusia yang keras kepala" sesa! meng-
ikuti petunjukyang menyesatkan, menolak kebenar-
an, dan berpaling dari buldi-bukti pehmjuk dan hal-
hal yang mengharuskan iman. Padahal bukti-bukti
pehmjuk itu terpampang di hadapan merek4 pada

diri merek4 dan di alam semesta- Semuanya terbrlis
di dalam buku alam semesta yang senantiasa ter-
buka, dan di dalam buku jiwa y4ng tersembunyi.

Pada waktu yang sama ujian ini menyingkap se
buah gambaran tentang ratrmat lahi yans tampak
dengan jelas dalam pemeliharaan Allah terhadap
wujud manusia dan dalam perhatian-Nya untuk
memberi petunjuk kepada mereka. Perhatian ini
tampak dalam penguhtsan para rasul secara ber-
hrut-hrrutkepada manusiayang keras kepala sesat,

memperhrutkan pimpinan yang menyesatkan, dan

menyombongkan diri terhadap kebenaran dan pe
hrnjuk

Sesudah itu, dibentangkanlah sebuah gambaran

tentang usaha yang sungguh-sungguh, perhatian
yang serius, kesabaran yang indah, serta usaha dan
tindakan mulia yang terusmenerus dari para rasul
unfuk menunjukkan manusiayang sesaf pembang-
kang, dan keras kepala ini. Padahal, para rasul itu
tidak mendapatkan keunhrngan pribadi dan tidak
mendapatkan upah dari orangorangyang mendapat
petunjuk atas usahanya dalam membimbing mereka
Para rasul juga tidak mendapatkan gaji dan imbalan
atas usaha mendidik orangorang ihr unhrk beriman,
sebagaimana gaji atau nafl<ah yang diperoleh para
pengajar dari sekolah-sekolah, universitasuniver-
sitas, pesantren-pesanfen, dan lembagalembaga
pendidikan, sebagaimana yang terjadi pada zamart
kita dan pada masa kapan punyang diprograrnkan
anggaran pendidikan.

Inilah gambaran keadaan yang diadukan Nabi
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Nuh as. kepadaTuheulnya, ketika ia mengemuka-
kan hasil aldrir setelah melakukan perjuanganyang
berat dan melelahkan selama sembilan ratus lima
puluh tahun. Selama itu ia menghadapi kaumnya
yang keras kepala dan selalu mengikuti pimpinan
yang sesat dan menyesatkan dari orangorangyang
memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam surah Nuh ayat 5

sampai 20.

Kemudian, sesudah melaporkan usaha dan per-
juangannya yang berat dan terusmenerus ini, Nuh
mengatakan bahwa kaumnya telah mendurhakai-
ny4 mengikuti orang{rang yang harta dan anak-
anaknya tidak menambah kepadanya melainkan
kerugian belaka, dan melakukan tipudaya yang
amatbesar.T

Inilah hasil yang pahit, tetapi risalah tetaplah
risalatr!

hilah pengalaman pahityang dihadapi Rasulullah
saril/., yang di pundak beliaulah tertumpu ujung
amanat dakwah ke jalan Allah di seluruh muka bumi
pada ali*rir zaman, dan seluruh beban berat yang di-
pikul oleh pararasul. Dalam surah ini beliau melihat
gambaran perjuangan yang bagus dan panjang yang
dilakukan saudara beliau sebelumnya, unhlk mene
tapkan hakikatiman di mukabumi. Melalui gambar
ini beliau melihat kekeraskepalaan manusia dalam
menghadapi seruan kepada kebenaran; rusaknya
kepemimpinan yang sesat dan kemenangarnya atas
kepemimpinan yang lurus; dan kehendak Allah di
dalam mengutus para rasul secara berkesinam-
bungan sesudah kekeraskepalaan dan kesesatan ini
sejak menyingsingnya fajar kemanusiaan di tangan
kakeknya Nuh as..

Hal serupa juga dihadapi kaum muslimin di Mekah,
dan umat Isl.rm secara umum, sebagai pewaris dak-
wah Allah di muka bumi dan pewaris manhnjlaltt
yang bersumber dari dakwah ini, yang berdiri di
tengah-tengah kejahiliahan yurng menyeluruh pada
wakhr itu dan di tengah-tengah setiap kejahiliahan
berikutrya Di dalam suratr ini, mereka melihat gam-
baran perjuangan yang berkesinambungan dan
mantap sepanjang masa sejakzaman bapak manusia
yang kedua (Nabi Nuh). Hal ini sebagaimana dalam
surah ini mereka juga melihat pertolongan Allah
terhadap golongan minoritas yang beriman, dan
diselamatkan-Nya mereka dari kebinasaan yang
menyeluruh pada waktu itu.

Suratr ini juga dipaparkan kepada kaum musyri-
kin supaya mereka melihat tempat kembalinya
nenek moyang mereka yang mendustakan agama
Allah. Juga supaya merekamengehhui nikmatAllah
atas mereka dengan diutusnya seorang Rasulyang
penyayang kepada merek4 dan tidakpernah men-
doakan kebinasaan yang menyeluruh atas mereka
Hal itu karena rahmat Allah kepada mereka dan
pemberian kesempatan kepada merekahingga suahr
wakhr. Maka Nabi mereka tidak berdoa seperti doa
Nabi Nuh. Setelah habis semua cara yang ditempuh-
nya, Nuh mendapatkan inisiatif untuk mendoakan ke
binasaan kaumnya sebagaimana tercanfum dalam
surah Nuh ayat 24, 26, dan Z7 .

Dari celahcelah mata rantai dakrvah Ilahiah ke
pada manusia ini, tampaldah hakikat kesahran aki-
dah, kemantapan pokok-pokoknya dan kekokohan
akar.akarnya, sebagaimana juga tampak keterkaif
annya dengan alam semest4 iradahAllah, dan kadar-
Nya, sertaperistiwa-peristiwakehidupanyangterjadi
sesuai dengan kadarAllah. Hal ihr tampak dari celah-
celah dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya seperti
yang terlihat dalam surah Nuh ayat24.Juga dapat
disimak dari perkataannya kepada mereka sebagai-
manatercanhrm dalam surah Nuh ayatl}Z}.

Penetapan hakikat ini ke dalam jiwa kaum mus-
limin memiliki nilai tersendiri di dalam perasaan
mereka terhadap hakikat dalfl /ah kepada merek4
hakikat nasab pokok mereka, hakikat rombongan
mereka yang berkesinambungan sejak terbibrya
fajar kemanusiaan, dan hakikat peranan mereka di
dalam menetapkan dan menegakkan dakwah Islam.
Ini adalah mnnhnj Allahyang lurus dan qadim (sejak
dahulu).

Manusia merasa terkejut dan takjub, takut dan
tunduk, ketika ia menghadapi perjuangan yang
berkesinambungan dari para rasul unhrk menunjuk-
kan dan membimbing manusiayang sesat dan keras
kepala Juga ketika ia merenungkan kehendak Allah
yang pasti unhrk mengufus para rasul safu demi sahr
kepadamanusiayang menentang dan keras kepala
itu.

7 Lihat surah Nuh ayat 21-24.
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I(adang-kadang munctil pertanyaan, apakahAnda
menyamakan hasil dari perjuangan panjang ini dan
pengorbanan-pengorbanan yang berharga ihr, sejak
Nabi Nuh as. hingga Nabi Muharnmad saw.? Kemu-
dian, mana hasil perjuangan yang dilakukan kaum
muslimin di antara masa-masa itu dan sesudahnya di
dalam berdalnvah ke jalan Allah dengan pengorban-
annyayangbesar?

Andalihat, apakah sama dengan hasil perjuangan
yang dilakukan Nabi Nuh sebagaimana yang di.
terangkan dalam surah ini dan surah-surah lain
dalamAl-Qur'an, padahal ia sudah mencurahkan
segenap umurnya yang sangat panjang, sedang
kaumnya tidakcukup hanyaberpaling darinya tetapi
masih disertai pula dengan penghinaan dan hrduhan
yang bukan-bukan? Ia terima semua ihr dengan
penuh kesabaran dan sikap yang bagus, serta de'
ngan adab yang baik dan keteranganyang jelas.

Ada perjuangan yang berkesinambungan sejak
munculnya sejarah dan pengorbanan mulia yang
tidak pernah tetputus sepanjang perjalanan sejarah,
yaihr sejak rasul-rasul yang diremehkan kaumny4
yang dibakardengan api, yang dibelah denganger-
gaji, atau yang diusir dari keluarga dan kampung
halamannya lGmudian datang risalah terakhiryang
dibawa Nabi Muhammad saw., lalu beliau berjuang
bersama kaum mulaninin dengan perjuangan yang
dapat disaksilian dan sangat populer ihr. Setelah ihl
berlanjut dengan perjuangan-perjuangan yang berat
dan pengorbanan yang besar dari orangorang yang
menegakkan dahi/ah di setiap negeri dan setiap
generasi.

Kemudian, apakahAnda memandang sama hasil
setiap usah4 pengorbanan, dan perjuangan yang
pahit dan berat ini? Selanjutuiya apakah Anda melihat
sernua manusia menyamakan perhatian yang mulia
dari Allah ini, yang tampak di dalam ketetapan ke
hendak-Nya unhrk mengirim para rasul secaraber-
hrrut-hrut sesudah adanya sikapkeras kepal4 ber-
paling, bandel, dan sombong dari maktrluk kerdil
dan kecil yang bernama manusia?

Sesudah direnungkan tenhr jawabannya adalah
"ya'', tanpa dapat dibantah lagi!

Sesungguhnya ketetapan hakikat iman kepada
Allah di bumi ini menyamakan semuaperjuangan,
kesabaran, penderitaan, dan pengorbanan yang mulia
dari para rasul dan pengikutpengikuhya yang jujur
dan setiapada setiap generasr.

Barangkali ketetapan hakikat ini lebih besar dari-
pada keberadaan manusia itu sendiri. Bahkan, lebih
besar daripada bumi dengan segala isinya, dan dari-

pada alam semesta yang sangat besar yang kebe
radaan bumi bila dibandingkan dengannya hanya
bagaikan sebutir debu yang hampir tidak terasa dan
tidak terlihal

kadah Allah berkehendak menciptakan manusia
dengan keistimewaan-keistimewaannya yang ter-
tentu tersebul Dia berkehendak menetapkan haki-
kat ini di dalam hati manusia dan di dalam tata ke
hidupannya yang diserahkan kepada usaha dan
perjuangannya sendiri, dengan pertolongan dan tau-
fik dari Allah. Kita tidak mengerti mengapa Allah
menciptakan manusia dengan keistimewaan-ke
istimewaan deperti ifir, dan menyerahkan kepada
pengetahuan, usah4 dan kemauannya unhrkmerea
lisasikan hakikatiman pada dirinya dan di dalam tata
kehidupannya Dia tidak menciptakan mereka pada

dasar iman dan ketaatan tanpamengenalyang selain
itu, seperti malaikat, atau menciptakannya semata-
mata unhrk kejelekan dan kemaksiatan tanpa me
ngenal yang selainny4 seperti iblis.

Kita tidak mengetahui rahasia rri, tetapi kita per-

caya bahwa dr sana terdapat hikrnatr yang ber-
hubungan dengan pengaturan segala sesuahr yang

ada dalam pqnciptaan manusia dengan segala ke
istimewaannya tersetul IGrena ifu, harus ada
upaya-upaya manusia'untuk menetapkan dan me
mantapkan hakikatiman di duniamanusia Untuk
upaya ini Allah telah memilih hamba-hamba pilihan-
Nya yaitu para nabi dan rasul, dan golongan pilihan
dari para pengikut mereka yaifu oftng{rang yang
benar-benar berimlm. Allah memilih mereka unfirk
menetaflran hakikat ini di mukabumi. IGrena ha-
kikat ini menyamakan semuausaha dan perjuangan
yang sulit dan patrit, dan perjuangan berat dan mulia
yang telah mereka curahkan.

Penetapan hakikatini di dalam hati berarti bahwa
hati berkerumun padapancaran catnyahidayah dari
Allah, menjadi bejana penampung rahasia-rahasia-
Ny4 dan menjadi salatr satu alatkekuasaarrNya yang
berlaku di alam semesta. Ini adalah hakikat yang
bukan semata-mata pelukisan dan pendekatan. lni
adalah hakikatyang lebih besar daripada manusia itu
sendiri, blrmi dan langit, dan semuayang ada di alam
yangbesarini.

Penetapan hakikat iman di dalam kehidupan ma-

nusi4 atau segolongan dari merek4 maknanya ada-

lah berhubungarurya kehidupan dunia dengan ke
hidupanyang abadi, dan meningkatrya mutunyake
peringkatyang sesuai dengan trlerhubungan ini. Arti-
ny4 hubungan yang fana dengan yang baqa, yang
parsial dengan yang menyeluruh, yang terbatas dan



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII (ss ) Lanjutan Juz XXIX: al-Ma'aarij s.d. ol-Murcalaat

tidak sempurna dengan yang sempurna secara
mutlak. Inilah hasil yang dipetik dari semua per-
juangan dan pengorbanan. Seandainya hal ini terap
likasikan di muka bumi walau sehari saja atau se
tengah hari saja dari umur manusiayarg panjang,

niscaya ia akan terealisir-walaupun dalam benhrk ini-
dengan mengangkat tinggt-tinggt pancaran cahaya

di depan manusia pada semua generasi dalam
benhrk tindakan nyat4 yang mereka akan berjuang
unhrk mencapainya dari generasi ke generasi.

Realitas sejarah yang berulang-ulang telah me
netapkan bahwa jiwa manusia tidak mampu men-
capai ufuk kesempurnaan yang ditentukan unhrk-
nya dengan sarana apa pun sebagaimana yang di-
capainya dengan memantapkan hakikat iman ke
pada Allah di dalamnya, dan kehidupan manusia
tidak dapatmencapaiketinsgian ufukini dengan cara
apa pun sebagaimana yang dapat dicapai dengan
wasilah iman. Masa-masa ketika hakikat ini telah
mantap di muka bumi dan menyelamatkan peng-
huninya dengan membimbing manusiany4 maka
mereka mencapai puncak ketinggian dalam sejarah
manusia. Bahkan, mereka merupakan realitas pe
nyanhrnan yang lebih besar dari apayang terlifrayal-
kan, yang tercermin di dalam realitas kehidupan
manusia

Tidak mungkin harkat kehidupan manusia bisa
meningkat dan mencapai ketinggian melalui jalan

filsafat ilmu pengetahuan, kesenian, atau mazhab
dan sistem apa pun, untuk mencapai tingkatan se
bagaimana yang dicapai melalui kemantapan haki-
kat iman kepada Allah di dalam jiwa, kehidupan,
moralitas, pandangan hidup, tata nilai, dannorma-
norrna manusia. Hakikat ini merupakan sumber
manhQkehrdupan yang sempurn4 baik yang datang
dalam bentuk global seperti pada risalah-risalah
terdahulu, maupun dalam benhrk yang terperinci,
lengkap, dan cermat sebagaimana yang terdapat
dalam risalah terakhir.

Dalil yang pasti menunjukkan bahwa akidah ini
adalatr suahr hakikat dari sisiAllah. Inilahyang telah
ditetapkan oleh realitas sejarah bahwa dengan ke
mantapan hakikat iman di dalam kehidupanny4
maka manusia dapat mencapai sesuahr yang sama
sekali tidak dapatdicapai denganwasilah-wasilah lain
buatan manusia baik berupa ilmu pengetahuan,
flsafrt, kebudayaan, maupun sistem apa pun. Ketika
kaum muslimin lepas dari hakikat ini, maka tidak ada
sesuahr pun yang bermanftat baginya Bahkan, nilai,
pertimbangan, dan kemanusiaan mereka merosol
sehingga mereka tenggelam dalam kesengsaraan

jiwa, kebingungan pikiran, dan penyakit-penyakit
saraf, Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dan
ketenangan batin selama-lamanya meskipun dalam
semua lapangan kebudayaan mereka mengalami
kemajuan, dan memiliki sarana-saftna kenilanatan
badan dan kesenangan pikiran, sertaberbagai sarana
kesenangan materiil.

Pandangannya terhadap kehidupan tidak pernah
meningkat seperti kalau berada di bawah naungan
hakikat iman, dan hubungannya dengan alam se
mesta tidak bisa sekokoh hubungannya di bawah
naungan akidah ini. Ia juga tidak pernatr merasakan
kemuliaan 'Jiwa manusia" seperti yang dirasakan
pada masa mereka berada dalam hakikat iman yang
mantap. I(ajian yang mendalam tentang pandangan
Islam terhadap hrjuan keberadaan alam semesta dan
keberadaan manusia sudah tentu alian beraktrir pada

kesimpulanini.
Semua ifu, tanpa diragukan lagi, perlu mendapat-

kan curahan perjuangan yang berat dan pengor-
banan yang mulia dari kaum mulaninin. Tujuannya
untuk merirantapkan hakikat iman kepadaAllah di
muka bumi, menegakkan hati di atas pancaran
cahaya Allah dan berhubungan dengan ruh dari
Allah, menegakkan kehidupan insaniah unhrk men-
cerrninkan manhaj Allahbagi kehidupan, dan me
ninggikan pandangan kehidupan dan moralitas ma-
nusi4 serta mengangkat reaiitas kehidupan mereka
ke tingkatan yang tinggi, sebagaimanayang dapat di-
saksikan pada masa lalu.

Akan tetapi,'manusia akan berpaling sebagai-
mana dulu rnerekaberpaling dari dalnvatr Nabi Nuh,
Nabi lbrahim, Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muham-
mad, dan saudara-saudara merekayang mulia- Ma-
nusia akan lari bersama kepemimpinan yang sesat
dan menyesatkan serta berkubang dalam kesesatan.
Para dai yang menyerukankebenaran akan men-
dapatbermacam-macam azab dan siksaan, misalnya
dilemparkan ke dalam api, ada pula yang digergaji,
dan pararasul dan nabi diremehkan dan dihina se
panjang perjalanan sej arah.

Akan tetapi, dak\Mah kepada agamaAllah harus
berjalan pada jalannya sesuai dengan yang dikehen-
daki-Nya- Karena, keberhasilan itu membutuhkan
perjuangan yang berat dan pengorbananyang mulia
meskipun kecil dan terbatas hanya padahati seorang
manusiayang dipenuhi dengan cahaya dariAllah dart
berhubungan dengan ruh-Nya!

Sesungguhnya rombongan yang berkesinam-
bungan dari para rasul dan risalah sejak zaman Nabi
Nuh a.s. hingga Nabi Muhammad saw. ini, benar-
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benar memberikan informasi tentang tetapnya
iradall Allah untuk memberlakukan dalcarah kepada
hakikat iman yang besar, atas nilai daln'ah ini dan
atas nilai hasilnya. Minimal keberhasilan itu adalah
mantapnya hakikat iman di dalam hati para dai sen-
diri hinggamereka menemuikematian dan mene
mui sesuatu yang lebih dahsyat daripada kematian
di jalan dahvah tanpa berbalik arah. Dengan demi-
kian, mereka dapaf memperoleh ketingsian di muka
bumi, dapatlepas dari daya tariknya dan terbebas
dari tali kehidupan dunia Ini saja sudah merupakan
keberhasilanyangbesardadpadaperjuanganyangpahit

IGberhasilan bagi para dai dan bagi kemanusiaan
yang menjadi mulia dan terhormat dengan adanya
golongan ini IGrenanya layaHahAllah memerinbb
kan para malaikatbersujud hormat kepada manusi4
yang di anbra mereka adayang membuat kerusakan
di muka bumi dan menumpatrkan darah. Akan tetapi
ia memiliki potensi-dengan usatr4 perjuangan, dan
pengorbanannya-unfuk menyongsong secercah
cahaya dari Allah, sebagaimana ia juga memiliki
potensi untuk bangkit meskipun ia sendiri lemah,
guna merealisasikan kadarAllatr di muka bumi dan
memberlakukan mnnlwjNya di dalam kehidupan.

Dengan kemerdekaan jiwany4 ia dapat me
ngorbankan kehidupannya dan menanggung beban
penderitaan yang lebih besar daripada kehilangan
kehidupan, untuk menyelamatkan akidahnya- Ia
dapatmemikul kewajibarurya untuk berjuang me
mantapkan akidah tersebut di dalam kehidupan
oftmg{ftrng lain dan mewujudkan kebahagiaan,
kemerdekaan, dan derajatyang tinggi bagi mereka
Apabilakadarkemerdelaan dan kebebasan bagtruh
manusia telah terwujud, maka akan terasa ringanlah
baginya seluruh perjuangan, penderitaan, dan pe
ngorbanan. Semuanya akan dirasa tidak ada demi
memunculkan keberhasilan besar yang menjadikan
bumi dan langit berat timbangannya di sisi Allah.

Sekarang marilatr kita ikuti papamn kisah Nabi
Nuh dalam suah ini beserta cerminan hakikat ihl
yang sebenarnya

Kisah Nabi Nuh Beserta Misi Dalnrahnya

6;:G,-.KtrL$j,t4tty-i,i$i,f/tr,F{t
*aP

"Sesunguhnya Kami telah mengutus Nuh l"pod"
lcaumnya (datgan mnnnirrtahlan)'Berilah laummu
pningafnn sebekm danng l(spannnya a<ab yang pdih.'
Nuh brlmta, 'Hai laumku, sesungguhnya alw odnlnlt
pembni pningatnn yang mmjelmlcan lupodo knmu,
(yaiat) sanbahlnh olzlanu Allnh bertalarahh l"pod"-
Nya dnn tnnrkh ktpadnlcu, nismya Allnh almn merry-

anpuni sebagian dnsa-dnsamu dan mmangguhlan komu
sampai lupodo waktu yang ditntukan. Sesungguhnya

leetenpan Allah apabila telah datang tidnk dapat
dinnguhl,an, lulnu lwmu mtngetahui."' (Nuh: 1-4)

Surah ini dimulai dengan menetapkan sumber
risalatr dan akidah dengan penegasan, 'Sawtgulatya
Kami tclah mmgutus Nuh kzpadn laurnnya."lrilah
Sumber tempat para rasul menerima hrgas, sebagai-
mana mereka menerima akidah. Dia adalah sumber
yang menjadi sumber alam semesta dan kehidupan.
Diatah Allah yang telah menciptakan manusia dan
membekali fitrahnya dengan potensi untuk me
ngenal dan menyembati-Nya Mak4 ketika mereka
menyimpang dan berpaling dari fi!:lah itu, Dia lantas
mengufus rasul-rasul-Nya kepada mereka untuk
mengembalikan mereka kepada ajaran-Nya.

Nabi Nuh a-s. adalah orang pertama dari rasul-
rasul itu, sesudah Nabi Adam as.. Nabi Adam tidak
disebutkan risalahfiya di dalam Al-Qur'an setelah
kedatangannya di muka bumi ini dan setelah ia men-
jalani kehidupan di sini. Mungkin ia hanya sebagai
pendidik bagi putra-putra dan cucu{ucuny4 se
hingga setelah lama berlalu masa kewafatannya,
mereka tersesat dari ibadah kepada Allah Yans
Matra Esa, dan menjadilan berhala-berhala sebagai
hrhan-fuhan sembahan. Pada mulanya mereka menr
buatpahrng-patung ini hanya sebagai simbol kekuat-
anyangmereka sucitan, baikkekuabn gaib maupun
kekuatanyang nyata- Kemudian mereka lupabahwa
semua itu hanya simbol lalu mereka menyembah
patung-pitung tersebut Di antara pah.rng-pahrng itu
terdapat limapahrngyang paling populeryang akan
disebutkan dalam suratr ini.

Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh kepada
mereka untuk mengembalikan mereka kepada
tauhid, dan unhrk meluruskan pandangan mereka
tentangAllah, kehidupan, dan alam semesta- I(tab
kitab suci terdahulu menyebutkan Nabi Idris a-s.

lebih dahulu daripada Nabi Nuh, tetapi apa yang
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disebutkan di dalam kitab-kitab itu tidak termasuk
dalam bangunan akidah muslim. Karen4 kemung-
kinan adanya syubhatyang berupa penyimpangan
dan penambahan terhadap kitab-kitab tersebuL

Arahan yang diiumpai orang yang membaca kisah
nabi.nabi dalam AlQur'an adalah bahwa Nabi Nuh
ifir ada sejak menyingsingnyafijarkemanusiaan, dan
panjang usianya yang ia gunakan unhrk berdalnvatt
kepada kaumnya adalatr sembilan rahrs lima puluh
tahun. Sudah tentu dengan membandingkannya
kepada usia Nabi Nuh, maka usia merekapng hidup
pada masanya juga panjang-panjang. Panjangnya
usia Nabi Nuh dan usia generasinya memberikan
kesan bahwa jurnlatr manusia padawaktu itu baru
sedikit, tidak sebanyak generasi-generasi sesudatr-
nya Hal ihr dibandingkan dengan apayang kita lihat
pada sunnatr Allah terhadap makhluk hidup yang
paq.iang umurnya apabilajumlahnya sedikif sebaeai
kompensasi. Akan tetapi, Allahlah yang lebih me
ngetahui tentang hal ifi.I. Itu hanya sekadarpandang-
an dan perbandingan terhadap sunnahAllah saja!

Surah ini dimulai dengan menetapkan dan me
negaskan sumber risalah. Kemudian menyebutkan
kandungan risalah Nabi Nuh secara ringkas beserta
peringatan yang disampaikannya kepada kaumny4

"Bnil.ah lwummu peringatnn sebelum datang fu-
panany a azltr y ang p edih. "

Kondisi kaum Nabi Nuh yang telah sampai pada
puncaknya dalam keberpalingan, kesombongzul,
kekeraskepalaan, dan kesesatan-sebagaimana yang
tampak dari celahcelah perhitungan yang pada
ali*rirnya disampaikan Nuh kepada Tuhannya-
menjadikan pemberian peringatan ini begitu tepat di
dalam meringkaskan risalahnya dan mengawali
dalnvatrrya kepada kaumnya- Juga dalam memberi-
kan peringatan tentang azabyang pedih, di dunia
atau di akhirat, atau keduaduanya sekaligus.

Dari pemandangan yang berupa pemberian trgas,
ayat berikutrya secara langsung membentangkan
pemandangan yang berupa penyampaian risalah se
cara singkat Adapunyang menonjol dari isitablignya
adalah peringatan yang disertai keinginan untuk
mendapatkan pengampunan dari kesalahan-kesalah-
an dan dosadosa. Juga diringi dengan penjelasan
tentang akan datangnya saat perhiturgan pada suafu
wakhr di alfiirat nanti unhrk dipertanggungjawab
kan. Hal itu disertai dengan penjelasan ringkas me
ngenai pokok-pokok dalsvah yang disampaikannya
kepadamerek4

"Nuh bnlata, 'Hai lwumku, saunguhnya alfl annhh
pemberi paingatan yang menjelakan lcepada knmu,

(yaitu) semba]ilnh olehmu Allnlt, bertnlaeala]t l"pod"-
Ny O dmt tantlnh lrzpadnlil, niscaya Allnh alnn mmgam-
puni sebaginn dnsa-dnsamu dnn menangguhlmn lmmu
sampai l"pod" wakn yang ditmtulan. Sesunggulttrya

lutenpan Allah apabiln telah dnnngtidnk dnpat di-
tangguh}nra knlau lumu mzngetahui."'(Nuh : 2-4)

"Hai laumlat, iesungguhnya aku adalah pmbni pe-
ringaran yang ntn|elnslan lupann fuma. . ..'Dgelaskan
peringatan-peringatannya dan diterangkan alasan-

alasannya. Tidak berbicara dengan tidak jelas dan
tidak pula ada yang disembunyikan. Tidak bimbang
dalam dakwahnya Tidak ada yang rancu dan samar
di dalam menerangkan hakikat sesuahr yang didak
wahkanny4 dan di dalam menjelaskan hakikat se
suahr yang akan menimpa orang{rang yang men-
dustakan dakwalmya

Apa yang ia serukan beginr terang, jelas, dan lurus.

"...(Yaitu) stmbaltlah ol.ehmu Allalt, bnnlwalnh kz-
pada- NyA dnn tantlah lupadnku. . .. "

Ibadah hanya kepada Allah saja tanpa memper-
sekutukan-Nya dengan sesuahr pun. Talnva kepada
Allah akan dapat menjaga perasaan dan perilaku.
Taat kepada Rasul-Nya akan menjadikan frintah-
Nya sebagai sumber sistem kehidupan dan kaidatt

frilaku.
Padaprogram-programyang lapang ini tersimpul

kanlah agama langit secara muflak, kemudian se
sudah itur diperinci dalam rincian dan cabangcbang.
nya. Dijelaskan' pula sejauh mana tashnwwur-nya
pandangannya', serta betapa agung, dalam, luas, dan

lengkapnya agama langit ini. Juga betapa ia meliputi
sisisisi yang bermacam-macam bagi alam wujud dan
bagi keberadaan manusi4 yang semuanya dibicara-
kan dalam perincian dan cabangcabangnya.

"Beribadnh kzpadn Alkh Yang Ma.hn Esa'adalah
manlmjvaw sempurnabagi kehidupan, yang me
liputi pandangan manusia terhadap halalat ulahiyyalt
kehrhanan yang berhak disembah', hakikatubudiah
(penyembahan, peribadatan), hakikat hubungan
antara maktrluk dan Ktralik (Sang Maha Pencipta),
dan hakikatkekuatan dan nilai-nilai di alam semesta
dan dalam kehidupan manusia. Dari sana bersum-
berlah aturan kehidupan manusia yang ditegalkan
pada pandangan ihr, sehingga tegaldah manlnjke
hidupan yang khas yalmi manhnj rabbani 'sistem
kehrhanan', yang merujuk kepada hakikathubungan
antara ubudiah dan uluhiyyah dan nilai-nilai yang
ditetapkanAllah bagi maktrluk hidup dan basi segala

sesuatu.
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" "Talasa l"pon" AIJall'merupakan jaminan yang
sebenarnya terhadap konsistensi manusia di atas
manh"aj itu,tidak berpaling ke sana atau ke sini, dan
tidak melakukan tipu daya atau berpura-pura di
dalam melaksanakannya- Ia juga merupakan sumber
al$lak utama yang dilakukan hanya karena Allah,
tanpa ada keinsinan unhrk dipuji orang lain, tidak
berpurapura dan tidak untuk pamer.

" Taat lepadn Rnsuf merupakan jalan unhrk dapat
tegak lurus di jalan dan menerima petunjuk dari
sumbernya yang berhubungan dengan sumber per-

tama penciptaan dan petunjuk. Juga jalan untuk
menetapkan hubungan dengan langit melalui pos
penerimaan langsung yang sehat dan terjamin.

langkah-langkah panjang yang diserukan Nuh
kepada kaumnya sejak menyingsingnya fajar ke
manusiaan ini merupakan ringkasan dalnvatr kepada
Allah pada setiap generasi sesudahnya. Nuh men-
janjikan kepada mereka apa yang dijanjikan Allah
kepada orangorang yang bertobat dan kembali ke
pada jalan-Nya

"...Niscaya Allnh alan mengampuni sebagian dosa-

dnmmu dan merungguhlwn larnu samp ai lcepodn w aldu
yang ditatulan...."

Sebagai balasan bagi orang yang menerima se
ruan untuk beribadah kepada Allah, bertals/va ke
pad+Ny4 dan taat kepada Rasul-Nya adalah penganr
punan dan terbebas dari dosadosa yang telah lalu.

Juga ditangguhkannya hisab hingga wakhr yang
ditenhrkan dalam ilrnu Allah dan tidak dijahrhi huku-
man dalam kehidupan dunia ini dengan siksaan
sampai akar-akarnya (rr,asalah ini akan disebutkan
di dalam hisab atau perhitungan yang dikemukakan
Nabi Nuh kepadaTuhannya bahwaTuhan menjanji
kan kepada mereka hal-hal lain di dalam kehidupan
ini).

Kemudian dijelaskan bahwa ajal yang ditetapkan
itu pasti akan datang pada saatny4 dan ia tidak dapat
ditangguhkan sebagaimana ditangguhliannya azab

dunia- Ihr adalah unhrk menetapkan hakikat akidah
yang sangat besar ini,

"...Serungguhnya futenpan Alkh apatrik tefih dntnng
tidnk dnpat ditanggulilan, kalau lmmu mmgetahui."

Nash ini juga mengandung kemungkinan bahwa
ini adalah unhrk menetapkan setiap ajal yang telah
ditetapkan Allah, dan untuk menetapkan hakikat ini
ke dalamhati mereka secara urnum, sesuai dengan
pembicaraan tentang janji akan diangguhkannya
hisab mereka-kalau mereka mau bertobat dan taat-

hinsga hari hisab (perhitungan).

r,aporan N"h k"p;; tentang
Perjua^ngannya da^tr Tanggapa.n Kaumnya

Nabi Nuh as. terusmenerus melakukan usaha
dan perjuangannyadng mulia dan hrlus untrk mem-
bimbing kaumnya, tanpa memperhihrngkan kepen-
tingan dankeuntungan dirinya Di dalammenunai-
kan tugas yang muliaini, iamenghadapi kaumnya
yang berpaling, sombong, dan selalu menghinanya
Nabi Nuh berjuang dan berdalaratr selama sembilan
ratus lima puluh tahun, namun jumlah oftlng yang
mau menerimanya hampir tidak bertambatr. Justu
keberpalingan dan kebandelan kaumnya di dalam
kesesatan semakin meningkat. Kemudian pada
ujung perjalananny4 Nabi Nuh kembali menyam-
pailan perhihrngannya kepadaAllah yang telah me
nugasinya dengan kewajibanyang mulia dan hrgas
yang berat ini. Ia menyampaikan kembali apa yang
telah dihkukannva dan bagaimanakaumnya menang-
gapinya, sedang Allah pun mengetahui semua ihr.

Nuh mengerti batrwaAllah mengetahuiny4 tetapi
iahendakme keluhanhatinyayanglelah
di ujung perjalanan. Ia sampaikankeluhan ini kepada
TatYanghanya Dia yang menjadi tempat para nabi,
para rasul, dan orangorang beriman mengadukan
hakikatiman. Ia sampaikan keluharuryakepadaAllah.

$p "F, 6:je & ffi fi ;-j !;; jlv,36,

wry;r}a."&;"6La$*5h
gW\, j>tt"z'61r*"rtqgiL:igglr:4
L#gJ Lrtie;r: $ 6q "# ;;., jii &
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"Nuh bnlata, 'Ya Tuhnnku sesunguhnya aku telah
menyeru laumku m.al.am dnn siang m.aka snuanlat itu
hanyalah mmambah msrekn l.ari (dari kebenaran).

Sesungguhnya setinp lali aku menyffu mcrelra (l"pon"
imnn) agar Englmu mergarnpuni mnelw, msrelm me-

mnsuklwn annk jari msrekn kz dnlnm telinganya dnn

mmutuplan bajunya (fu muknnya) snn mneka tetap
(nmginglari) dnn mmy om.bonglwn diri dengan sangat.

Kemudian saungguhny a alw t elnh m"eny mr mnela (lee -

padn iman) dmgan mra tuang-terangan, dnn sesung-

guhnla alat (merrynu) mnekn (agi) dengan terang-
terangan dnn fungan diam-dinm. Malfl, alat kataknn
l"pod" mzreka, Mohonlah ampun l"po.d" Thlranmu,

sesungguhnya Dia adnlnh Mahn Pngampury nismya
Dia akanmmgirimlan hujan fupadnmu fungan libat,
mnnb any ak:lan Imrta dnn anak-armkmu, mcngadalan
untukmu lubun-leebun, dan mengadakan (puk dl
dalamnya) untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu
tidnk pucaya akan lubesaran Alkh? Padnhnl Dia
s esunguhny a tekh mcrciptnknn knmu dnlnm b eb nap a
tinglmtan kejadian. I"ukklah knrnu pnltatilan bagai-
mana Allnh telah mmciptnlnn tujuh kngit bntingknt-
tingkat? Allnh menciptakan padanya bulan seiagai
calmya dan menjadilan matnhmri sebagai pektn. Allnh
mmumbuhJan lcamu dmi tarmh dzngon sebaik-batlcrry a,

lsmudian Din mmgembalilnn kamu kz dal"am tanah
dan rnengeluarkan lmmu (dnrinya pada hnri kinmat)
dengan sebenar-bennrnya. Allnh menjadilmn bumi
untukmu sebagai h.amparary supaya knmu merjalani
jalnn-jalnnyanglua di bumi itu."'S{vhz 5-20)

Demihanlah yang diperbuat dan dikatakan oleh
Nabi Nuh. Ia kembali melaporkan kepadaTuhannya
ketika ia menyampaikan hasil alfiir dari perjuangan-

nya yang amat panjang. Ia menggambarkan per-
juangarurya yang terusmenerus tanpa pernah puhrs
itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku telnh
mmjeru lmumlw m.alnm d.an siang."

Nuh tidak pernah bosan, jenuh, dan putus asa

menghadapi kaumnya yang selalu berpaling itu,
'MoJa smtanku itu hnny a mnnm.bah mnela Iafi (dn i
lcebernran)." l^ari dari dai yang menyeru ke jalan
Allah, padatral ia tidak meminta upah kalau mereka
men-dengarkan dan tidak memungut pajak kalau
mereka mendapat pehrnjuk Mereka lari dari orang
yang menyerunya kepadaAllah, supayaAllah mengam-
puni dan membebaskan mereka dari jerat dos4 ke-
maksiatan, dan kesesatan!

Kalau mereka tidak dapat lari karena sang dai
berada di hadapan merek4 dan sudah tiba wakhrnya
unhrk menyampaikan dahvahnya ke pendengaran

mereka, maka mereka benci jika suara dai ihr sampai
ke telinganya dan mereka benci unhrk memandang-
nya. Mereka terusmenerus di atas kesesatan, dan
mereka menyombongkan diri unfuk menerima suara
kebenaran dan pehrnjuk,

"S esungguhny a wtiap knli aku menl eru mnekn (lnpon"
innn) agar Englau mengampuni mnekn, mnela me-

mnsuA*nn an"ak jari mnekn kz dnlnm teknganya dan
mmutupkan bajunya (lu mukanya) snn mnela tetap
(mm&tglcari) dnn meny om.bonglan diri dmgan mngal. "
(Nuh:7)

Inilah gambaran tentang kontinuitas dai di dalam
melakukan dakwah dan menggunakan setiap ke
sempatan unfuk menyampaikan dakwah kepada
mereka Ini juga gambaran betapa merekayang di-
dak\ilahkan itu terusmenerus berada dalam kesesatan.

Dari celah-celah kisah ini tampaklah sifat ke
kanak-kanakan manusiayang keras kepala itn. TanF
pak dalarn tindakan mereka yang menyumbatkan
jari-jarinva ke telingany4 dan menutup kepala dan
wajalrnya dengan pakaian- Pengrngkapan kalimatini
melukiskan gambaran kekeraskepalaan kanak-
kanakyang sudah sempurn4 sebagaimana dilukis
kan bahwa mereka "mmtasukilan annk jari mnekn kz

dalnm telirga m.ere kn. "
Sudah tentu telinga merekatidak dapatmemuat

jari-jari mereka secara sempurna. Mereka hanya
menyumbatkan ujung-ujung jarinya saja Akan tetapi,
mereka menyumbatnya dengan sungguh-sungguh,
seakan-akan mereka berusaha memasukkan se
hruh jarinya ke dalam telinganya agar suara dalnvatr
itu tidak dapatmerarnbatmasuk ke dalamnya sama
sekali. Ini adalah gambaran yang kasar tentang
kebandelan dan kekeraskepalaan merek4 seakan-
akan sebuah gambaran tentang permulaan masa
kanak-kanak manusia yang sudah besar!

Di samping terus melakukan dakwah dengan
menggunakan semua kesempatan, dan terus saja
menghadapi kaumnya, Nabi Nuh a-s. juga meng-
gunakan berbagai macam metode. Adakalanya ber-
dakwah dengan terang{erangan, dan kadang ber-
dalavah dengan menggabungkan antara dalnvah se
cara terang-terangan dan dalnvah secara diamdiam,

"Kemudian sesungguhnya aku tel,ah menyeru merekn
(kepada imnn) dengan cara terang4nangan dan se-

sungguhnya alat (mm.leru) merekn (ngi) dmgan terang-

terangan dnn dmgan diam-diam." (Nuh: 8-9)

Di tengah-tengah ihr semua Nabi Nuh berusaha
membangkitkan keinginan mereka terhadap ke-
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baikan dunia dan aldriral Juga dibangkitkannya ke
ingrnan mereka terhadap pengampunan Allah jika
mereka mau meminta ampun kepada-Nya, karena
Dia Maha Pengampun terhadap dosadosa,

'Makn, alw lunknn kzpada mnekn,'Mohonlnh ampun
lupada Tuhnnmu, sesungguhnya Dia adalah Maha
Pmgampun."'(Nuh: 10)

Ditawarkannya kepada mereka unhrk mendapaL
kan rezeki yang banyak dan mudah melalui sebab
sebab yang sudah mereka kenal dan dapat mereka
harapkan darinya Yaifu, hujan lebat yang karenanya
akan fumbuh tanam-tanaman dan pengairan akan
mengalir dengan baik Hal ini sebagaimana Nuh juga
menjanjikan kepada mereka bahwaAllah akan merrr
berikan rezeki lain yang berupa anak-anakyang mereka
cintai, dan harta yang mereka cari dan mereka bang-
gakan,

'Mantranyaklan hmtn dnn anak-analernu, mmga.dakan

untukmu lubun- lebuq dnn mzngadnknn (puln dl dnlnm-
nya) untulmu sungai-sungai. " (Nuh: 12)

Nuh menghubungkan istigfar dengan rezel<r-

rezel<tini. Pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an
juga disebutkan secara berulang-ulang kaitan ke
baikan hati dan istiqamahnya pada petunjukAllah
dengan kemudahan rezeki dan kemakrntrran umturt.
Pada sahr tempat disebutkan,

lilrnlnu penduduk rugni-rugni brim"an dnn bnta"laea,
pastilnh lfumi alan melimpal*an leepadn mnekn berlah
dnri kngit dnn bumi. Iinpi, mnekn mmdustalcan (ayar
ayat Kami) itu, malm Knmi siksa mnekn disebablmn
p nbuatnnnya. " (al-Araaf: 96)

Pada tempat lain disebutkan,

"Sekiranya Ahli Kitat bniman dan bntahla, tentul"ah

Kami tutup ]np"l kcsalnhnn-ktsalnhnn mnelm dan
tentul"ah Karni masuklan merela lee dnlam surga yang
penuh kcnikmntan. Dan, sekiranya merekd sunguh-
sungguh mmjal"ankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-

@Li an) y ang diturunkan kcp ada mneka dni Tuhanrry a,

niscaya merekn aknn mendapat makannn dari atas
mnela.dnn dnri b aw ah laki mnelm." (d-Maa'idah:
65-66)

Dan, di tempat lain lagi disebutkan,

'Agar kamu tidak menyembah selain Alkh. Sesung-

guhnla aku (Mulummad) adnkh pembni peringatan
dnn pembawa knbar gembira kcpadnmu dnri-Nya, dan
hmdnklnh lcamu muninta ampun lep adn Iithnmnu dnn
bertobat kepada-Nya. (/ika knmu, mmgerjakan yang

dzmikinn), nis my a Din aknn mernb eri ksnilonntan y ang
baik (tnus-mznnus) l<zpadnmu sampai kzpadn waktu
yang tnlnh ditentulwn dnn Dia almn membni lrrpada
setiap orang yang mempunyai kzutarnaan (balnan)
leutnmnanny a. " ([Iuud: 2-3)

Kaidah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dalam
beberapa tempat 1rang terpisah-pisah ini adalah
kaidah yang tepat, yang menjadi tumpuan sebab
sebab segala sesuahr yang dijanjikan Allah dan
sunnah kehidupan, sebagaimana kenyataan praktis
yang dapat disaksikan realisasinya sepanjang masa-
Pembicaraan dalam kaidah ini adalatr tentang umat
b'ukan tentang individu.

Tidak ada suatu umatyang ditegaldran padanya

syariat Allah dan menghadapkan diri sebenar-benar-
nya kepadaAllah dengan melakukan amal saleh dan
istigfrryang bersumber dari rasa takut kepadaAllah.
Tidak ada suatu umat yang bertakwa kepada Allah,
rajin beribadah kepada-Nya, menegald{an syariat-
Nya, dan menerapkan keadilan dan keamanan bagi
semua manusia, melainkan akan melimpah kebaik-
an-kebaikan pada mereka Allah akan memantapkan
kedudukan mereka di muka bumi, dan menjadikan
mereka khalifah unhrk membawa kemalanuran dan
kebaikan padanya-

Memang kadang-kadangkitamenyaksikan bangsa-

bangsa yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak
menegald<an syariat-Nya mendapatkan kelapangan
dan kemakmuran rezel<r serta kedudukan yang
mantap di muka bumi. Y4 memang kita sering me
lihat itu, tetapi hal tersebut tidak lain hanyalah ujian,
sebagaimana firman Allah,
"Kami alan merguji knmu dengan keburukan dnn
kzbailmn. " (al-Anbiya': 35)

Kemudian kemakrnurannya terserang penyakit
dan dimakan bencana krisis sosial, krisil moral,
kezaliman, penyelewengan, dan pelecehan terhadap
harkat manusia Di depan kita sekarang terdapat dua
negarabesaryang melimpah ruah dan mantap reznln-
nya (perekonomiannya) di muka bumi, yang safu
negara kapitalis dan sahrnya lagi negara komunis.

Di negara yang pertam4 masyarakahrya meng-
alami krisis moral hingga ke tingkatan yang lebih
rendah daripada binatang. Pandangan hidupnya juga

mengalami kemerosotan ke tingkatan yang paling
rendah, dan segala sesuafunya hanya diukur dengan
dolar. Sedangkan di negara yang kedua, nilai-nilai
kemanusiaan melorot ke tingkat yang lebih rendah
daripada budak, kehidupan selalu diawasi oleh mata-
mata, dan manusia selalu hidup dalam ketakutan
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terhadap pembantaian-pembantaian yang berkepan-
jangan. Setiap malam hati mereka tidak pernah me
rasa tenang karenatidak ada jaminan bahwabesok
pagi kepalanya masih berada di antarapundakkanan
kirinya tidak dilenyapkan di dalam kegelapan malam
karena difuduh yang macam-macirm.

Nah, kondisi kehidupan seperti di kedua negara
itu tidak dapat dikatakan sebagai kehidupan ma-
nusiawi yang dapat diindikasikan sebagai kehidup
an yang makrnur!

Kita telusuri terus jalan perjuangan Nabi Nuh
yang panjang dan mulia. Dengan demikian, kita
dapati ia mengingatkan kaumnya terhad ap ayat-ayat
Allah pada diri mereka pada alam semest4 dan pada

segala sesuatu di sekitar mereka. Ia merasa heran
terhadap sikap mereka yang tidak dapat berpikir
sehat mengikuti hawa nafsu, dan bersikap buruk
terhadap Allah. Nabi Nuh mengingkari sikap dan

frilaku mereka ihr,

' Mmgapa lamu tidak p ncay a almn kzb esaran Allnh ?
Padahnl Dia sesungguhnya telah mmriptalmn knmu
dnlam bebnapa tinglutan k4adim." Fluh: 13-la)

Tingkatan-tingkatan kejadian yang difirmankan
kepadakaum Nabi Nuhpadawakhr itu sudah tentu
merupakan sesuatu yang sudah mereka mengerti,
atau salah satu materi pehurjuknya sudah dimengerti
oleh kaum itu. Tujuannya agar di balikperingatan ihr
diharapkan mereka memperoleh kesan di dalam
jiwanyayang dapat membawanya kepada kesadaran.

Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa ting-
katan-tingkatan kejadian itu adalah tingkatan per-
kembangan janin dari nuthfahke alngaft lalu ke
mudhglalahnggake bentuk kejadiannyayang sern-
purna Halini dapatdimengertiolehkaum ihr apabila
mereka diperingatkan terhadapnya. Karena janin
yang gugw sebelum sempurna kejadiannya dalam
rahim ihr dapat saja memberikan pengertian kepada
mereka tentang perkembangan kejadiannya ini.
Inilah salah sahr materi pehrnjuk ayat tersebul

Mungkin materi pehrnjuk ayat ihr adalah seperti
yang dikatakan oleh para ahli embriologi, bahwa
janin ihr pada mulanya menyerupai birntang sahr sel.

Setelah beberapa lama masa kehamilan, janin itu
menyerupai binatang dengan banyak sel. Kemudian
berbentuk seperti binatang air,lalu berbentuk se-
perti binatang yang basah, dan berkembang lagr
dengan benhrk manusia Perkembangan seperti ini
sudah tenhr jauh dari pengetahuan kaum Nabi Nuh,
karena hal ini baru terungkap padazamanmodern
sekarang ini

Mungkin juga perkembangan embrio seperti
yang dipaparkan di atas adalah yang ditunjuki oleh
firman Allah Ta'ala di tempat lain setelah menye-
butkan tingkatan kejadian janin,

"Kemudian Kami jadilan dia makhluk yang (ber-

bmtuk) lain. Malwsucilnh AlLah, Pmcipta Yang Paling
,Bairt. " (al-Mutnfirun: 14)

Nash ini dan nash itu memiliki materi petunjuk
lain yang tidak terungkap dan tidak terikat oleh ilmu
pengetahuan sesudahqra.

Bagaimanapun, Nabi Nuh telah mengarahkan
kaumnya untuk memperhatikan diri mereka sendiri
di mana Allah telah menciptakan mereka melalui
tingkatan dan perkembangan sedemikian rupa tetapi
kemudian mereka tidak memiliki rasa hormat di
dalam hati mereka terhadap Allah Yang Mahaagung
yang telah menciptakan mereka Sikap demikian ini
merupakan sikap maKrlukyang sangatrnengheran-
kan dan sangatburuk.

Nabi Nuh juga menghadapkan mereka kepada
kitab semesta yang terbuka

'Tidakkah lamu pnhatilmn bagaimnnn Allah tnlah
menciptalwn tujuh langit bertirrykattinglwt? Allnh
mmciptnlmn padnnya bulnn sebagai uhaya dnn mm-
j adilun mntaltmi sebagai pelin. " Q$th: 15- 16)

Tujuh langit ini tidak mungkin dibatasi pada per-

kiraan ilmu pengetahuan di dalam mendefinisikan
alam semesta, karena semua itu hanya sekadar
perkiraan. Nabi Nuh hanya menghadapkan kaum-
nya kepada langit dan memberitahukan kepada
mereka bahwa langit itu hrjuh tingkat, di sana ada
bulan yang bercahaya dan ada matahari yang ber-
sinar. Sedangkan, mereka dapat melihat bulan dan
matahari dan melihat apa yang disebut langit, yang
berupa ruang angkasa yang berwarna biru. Akan
tetapi, apakah hakikat langityang sebenarnya? Hal
ihr tidak dituntut oleh merek4 dan tidak seorang pun
sampai hari ini yang dapat memastikarurya.

Pengarahan Nabi Nuh ini sudah cukup unhrk
membangkitkan pikiran dan perhatian terhadap
kekuasaan pencipta yang ada di balik maktrluk-
maKrluk yang besar, dan inilah yang dimaksud oleh
arahan ifu.

Kemudian Nabi Nuh kembali mengaralrkan kaunts

nya untuk memperhatikan kejadian mereka dari
tanah dan kembali mereka ke tanah lagi setelah me
ninggal dunia, unhrk memantapkan kepada mereka
tentang hakikat akan dikeluarkannya mereka kem-
bali dari bumi padawakhr dibangkitkan kembali,
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'Allnh mmumbuhl<an Immu dnri nnah dmgan sebaik-

bailoty a, lremudian Din mmgembalilan lamu kc d"alnm

tanah dan mengeluarkan knmu (dartnya pada hari
kiam.at) d.engan seb mnr -b enarzya. " (Nuh: f 7- 18)

Pengungkapan kejadian manusia dengan istilah
r'aDar'menumbuhkan' ini merupakan ungkapan yang

menakjubkan dan mengesankan. Hal itu diulang-
ulang dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat, se
perti dalam firman Allah,

' D an tarnh y ang bailt tan amnn-tanannnrry a tumbuh

subur dengan sei<in Allnh; dnn tannh yang tidnk subur,

tanarnan-tnnnmannya hanya tumbuh merann. " (al-
Alaaf:58)

Firman ini mengisyaratkan bahwa penciptaan

manusia itu seperti penciptaan fumbuh-tumbuhan.
Penciptaan manusia diiringkan juga penyebutannya

dengan penciptaan tumbuh-tumbuhan pada bebe
rapa tempat dalam Al-Qur'an. Dalam surah al-Haii

misalnya, Allah menghimpun penjelasan tentang
kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan,

"Hai manusia, jikn lamu d.alam keraguan tentang

fubangkinn (dnri kuburt, mnla (krnhuil"ah) sesung-

guhnya Kami telah meQadilmn lamu dari tanah,

Iemudinn dnri setetes mnni, dnri segumpal darah, dnn

dnri segump al dnging y ang sunpurnn kej adianny a dnn

yang tidak sempurnn, agar Kami jelnslwn kzpadn knrnu.

Ifumi tetaplan dnLam rahim, apa y ang Kami" Iehtndnki
s amp ai w aktu y ang sud ah Qitentukan. Kemudian Knmi
Iuluarlmn lamu sebagai bayi, dnn (furgan bnangsur-
angnr) Immu sampailnh lepadn fudauasann. Di artma
lamu adn yang diwafarlan dan (adn pula) di antnra
kamu yang dipanjar'glan umurnla sampai pikun,
supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang
dahulunya telnh dilutahuinya. Kamu lihat bumi ini
l(tring. Kernudian apabiln telnh Knmi turunknn air di
alasnya, hiduplnh bumi itu dnn suburlnh serta mmum-
buhlwn bnbagai mncam hmtruh- tumbuhnn yang indnh. "
(al-[Iaji:5)

Dalam surah al-Mu'minuun ayat 19 disebutkan
tahaptahap perkembangan janin yang mirip dengan
apayang disebutkan dalam surah al-Haliitu.

Ini adalah sebuah fenomenayang menarikuntuk
dikaji dan diperhatikan. Ia mengesankan adanya
kesatuan di antara pokok-pokok kehidupan di muka
bumi. Juga mengesankan bahwa kejadian manusia
dari unsur-unsur utama tanah-seperti tumbuhan-
lalu makan dan tumbuh berkembang dengannya,
menyebabkan manusia dapat dikatakan sebagai
tumbuhan dari hrmbuhan bumi. Allah memberikan

warna kehidupan ini kepadanya sebagaimana Dia
memberikan warna kehidupan ihr, kepada tumbuh-
tumbuhan. Keduaduanya dari produk tanah, dan ke
dua-duanya menyusu dari induk (bumi) ini.

lman menumbuhkan di dalam jiwa orang muk-
min pandangan yang hakiki dan hidup terhadap hu-
bungannya denganftumi dan maKilukhidup. Pan-

dangan yang mengandung pengetatruan yang cer-
mat dan perasaan yang hidup, karena ditegaliJ<an
pada hakikatyang hidup dalam hati nurani. lni me
rupakan keistimewaan pengetahuan Qur'ani yang
unik.

Manusia yang tumbuh dari tanah ini kelak akan
kembalike dalam tanatr lasi padakali lain. Allah akan
mengembalikan mereka kepadanya sebagaimana
dahulu Dia menumbuhkan mereka darinya Mak4
bercampurlah bangkai mereka dengan tanah itu,
bercampur aduk menjadi safu, sebagaimana ke
beradaan mereka di dalam bumi sebelum ditumbuh-
kan darinya dahulu. Kemudian Allah mengeluarkan
mereka kembali dari dalam bumi sebagaimana dahulu

merek4 dan menumbuhkan mereka
sebagaimana dahulu menumbuhkan mereka pada

kali pertama- Tindakan mengeluarkan atau menurr
buhkan merekakembali itu adalah persoalan mudah
dan kecil bagi Allah, yang tidak memerlukan pemi-

kiran yang panjang, ketika manusia mau memper-
hatikannya dari sudut pemaparan AlQur'an.

Nabi Nuh as. menghadapkan kaumnya kepada
hakikat ini agar hati mereka merasakan adanya
tangan Allah yang rirenumbuhkan mereka dari tanah
dan mengembalikan mereka ke tanah lagi. Kemu-
dian membangkitkan mereka lagi pada kali lain dan
menghisabnya Tangan Allah melakukan semua ini
dengan mudah dan sederhana, sangat jelas, dan
tidak dapat dibantah lagi.

Akhirny4 Nabi Nuh menghadapkan hati kaum-
nya kepada nikrnat Allah atas mereka Dia telah me
mudatrkan kehidupan bagi mereka di muka bumi,
dan memudatrkan bumi basi perjalanan, penghidup
an, tansportasi, dan jalanjalan kehidupan merek4

'Allnlt mmja^diknn bumi unlukmu sebagai hnmparan,

supaya kamu mmjalnni jal"anjal"an yarg luas di bumi
272."(Nuh: 19-20)

Hakikat yang dekat kepada pemandangan hidup
dan pengetahuan mereka selalu berhadapan dengan

mereka secara sempurna. Mereka tidak dapat lari
darinya sebagaimana mereka lari dari suara dan
peringatan Nabi Nuh. Maka, bumi ini dihamparkan
dan dimudahkan bagi mereka, sehingga gunung-
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gunungnya pun dijadikan bagi mereka tempat me
lintas dan jalan-jalan, dan sudah tentu hamparan
bumi lebih utama lagi. Di jalan-jalannya mereka
berlalu lalang, berkendaraan, berpindah pergi dari
satu tempat ke tempat lain, mencari karunia Allah,
mencari penghidupan, dan mencari kemanfaatan-
kemanfuatan dan rezeki dengan mudah.

Mereka mengetahui hakikat yang terpampang di
hadapan mereka tanpa memerlukan kajian yang
ilmiah dan mendalam. Dengan ini mereka dapat
mempelajari hukum-hukum yang mengatur ke
beradaanmereka di mukabumi dan memudahkan
bagi mereka kehidupan padanya. Setiap kali ber-
tambah pengetahuan seseorang, maka ia akan men-
dapatkan sisi.sisi yang baru dari hakikat ini dan
menjumpai ufrrk yang jauh lagi.8

Demikianlah jalan yang ditempuh oleh Nabi Nuh,
atau yang diusahakan ditempuh, untuk menyampai-
kan dahvah dan seruan ke teling4 hati, dan pikiran
mereka dengan berbagai macam metode, cara, dan
saranayang dilakukarurya dengan penuh ketelmnan,
kesabaran yang bagus, dan perjuangan yang mulia
selama sembilan ratus lima puluh tahun. Kemudian
ia kembali kepada Allah yang telah menguhrsnya
kepada merek4 untuk melaporkan hasil perhitung-
annya dan mengadukan keluh kesahnya, dengan
penjelasan yang rinci dan dengan bahasa yang
mengesankan. Dari penjelasannya yang cermat dan
lembut ini, tampaldah gambaran yang indah tentang
kesabaran, perjuangan, dan penderitaannya, yang
merupakan salah satu mata rantai risalah langit ke
pada manusia yang sesat dan suka melanggar: Nah,
apa lagr yang perlu dilakukan sesudah penjelasan
yang demikian jelas danterang?

iJii3:lui,ti jwvaF#L!,,a3rs
'i,:isilgr&6(%Ki,K;&s6JL-

&V:^;s;;36s;6ei;gti:{;Kel
gf$<fw-,flirjt;6vr;xi

"Nuh bnlwta,'Ya Tilhnnku, sesungguhnya merelm telah
mmdurlmlwilat dan tckh mcngilflrti orang- orang y ang
hartn dnn anak-anakrrya tidnk mznnmbah ltnpadanya

mel.ainlan ktruginn belnka, dnn melnkulan tipu-dnya
yang amat besar.'Muela bnlan, Jangan selali-lnli

kamu mminggatla (p ary ufr alnn) tulan- tulan kamu
dan jangan pula sekalLlali kamu meningalkan
(pnyanbalnn) wadd, suwan , yaghuts, ya'uq, dnnnnsr.'
Saudnltny a mnekn telah mmy aatlan lubanyalmn (nn-
nusin), dnn j anganlah Engknu tnmbahlmn bagi wang-
zrang yang <g.lim itu selain kzsesatnn. " (Nuh: 2l-24)

YaTuhanku, sSsungguhnya mereka telah men-
durhakaiku, setelah kulakukan semuaperjuangan ini
dan sesudah aku berpenat lelah seperti ini. Juga
setelah kuberikan pengarahan, pencerahan, dan
peringatan dengan memberikan harapan-harapan
dan janji unhrk akan mendapatkan harta kekayaan,
anak-anak, dan kemakmuran. Setelah kulakukan
semua ini, mereka tetap durhaka dan berjalan di
belakang kepemimpinan yang sesat dan menye
satkan, yang memperdayakan para pengikutrya
dengan kekayaan dan anak-anak yang dimilikinya
dan lambang-lambang kedudukan dan kekuasaan,
dari orangorang yang "ltmtn dnn anak- annkny a tidnk
menambah fupadnnya melainknn knugian belalm".
Mereka telah diperdayakan oleh harta dan anak-
anak mereka dengan kesesatan dan penyesatan.
Karena itu, tidak ada lagi di belakang mereka selain
kecelakaan dan kerugian

Pemimpin-pemimpin itu tidak cukup dengan me
nyesatkan saja. Akan tetapi, "mnela melnkulan tipu
daya yang am.at besar."Tipu daya yang maksimal
besarnya- Mereka melakukan tipu daya untuk menr
batalkan dakwah dan menutup jalannya untuk dapat
sampai ke dalam hati manusia Mereka melakukan
tipu daya untuk menghiasi kekufuran, kesesatan,
dan kejahiliahan yang menjerumuskan kaumnya.

Adapun di antara tipu daya mereka adalah me
nganjurkan masyarakat untuk berpegang teguh
pada berhala-berhala yang mereka sebut sebagai
hrhan-tuhan (anlihnh),'Maelm baknla, Jangan selmk-
lmli knmu mmirrygallun (pmy embalnn) tulan-tuhnn
kamu. " Dinisbatkannya " tuhan-tuhart' ini kepada
mereka adalah untuk membangkitkan kebesaran
palsu dan gengsi yang penuh dosa di dalam hati
mereka Dari berhala-berhala sembahan ini, mereka
kf,rususkan yang paling besar kedudukannya. [alu,
mereka sebutkan secara khusus untuk membangkit-
kan gengsi dan kesombongan dalam hati golongan
masyarakat awam yang mereka sesatkan ihJ, "Dan,
j angan puln seknli- lali lamu meninggal,knn (p my em-

8 Silakan baca surah al-Mulk padafirmanAllah ayatl1, "Huwah-ladziija'ala takumul-ardhtt dzl.luulanfansluufi manankibilaa wa kuluu min rQqihii
wa ilnihin-nutuur."
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bahan) wadd, dnn jangan puln suzt)a', )aghuts, ]a'uq,
dnn rwsr. " N ama-nama tersebut merupakan berhala-
berhala terbesar yang disembah pada zaman jahiliah

hinggazaman risalah Nabi Muhammad saw..

Demikianlah pemimpin-pemimpin yang sesat

lagi menyesatkan itu menegakkan berhala-berhala,
dengan nama-nama dan benhrk-bentuk yang beraneka

macarn, sesuai dengan rasa kebangsaan berlebihan
yang sangat dominan di kalangan jahiliah mana pun.

Pengikut-pengikutrya berhimpun di sekelilingnyq
dan hati mereka bergejolak unhtk membela berhala-

berhala itu. Para pemimpin itu mengaratrkan mereka

ke mana sajayang dikehendakinya dan dikondisikarr
nya mereka supaya tetap berada di dalam kesesatan

dengan melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada

merek4 "sesudnlaty a mneka fulah maty esatlan kzbanyak-

an (manusia)."Hal ini sepertiyang dilakukan semua
pemimpin sesat yang menghimpun manusia di
sekitar berhalaberhala yarry berupa battr-batu, manusi4

serta ideologr dan pemikiran untuk menghalangi
dalorah ke jalan Allah, dan unhrk mengaratrkan ma-

nusia supaya jauh dari para dai, dengan melakukan
tipu daya yang amat besar dan terusmenerus.

***

Di sini, darihatiNabiNuh as., terbitlah doaituatas
kaumnyayang zalinr, sesat, menyesatkan, selalu mela
kukan tipu day4 dan mendustakan ayat-ayatAllah,

'Janganhh Engluu tambohkan b agi orang- orang y ang

alim itu selnin lssesatan."(Nuh: 24)

Itulah doa yang terbit dari hati seseorang yang
telah berjuang dalarn wakhr yang panjang dan telah
susah payah. Setelah ditempuh segala cara dan di-
gunakannya semua sarana, sampailah ia pada kesirn
pulan bahwa tidak ada kebaikan sama sekali pada

hati yang zalim, melampaui batas, dan sombong. Ia
tahu bahwa hati semacam ini tidak layak mendapat-

kan hidayah dan keselamatan.
Sebelum memaparkan kelanjutan doa Nabi Nuh

a.s., ayat berikutnya menjelaskan apa yang akan
menimpa orangorang zalim yang penuh dgsa itu di
dunia dan di akhiral Maka, urusan akhirat itu sudah
tampak sebagaimana urusan dunia, bila dinisbatkan
kepada pengetahuan Allah, dan dinisbatkan kepada
kejadiannyayang pasti dan tidak mungkin berubah,

' Disebabknn kesalnhan- lusalalmnn] a, m.erelca diteng-

gelam|<nn lnlu dimnsttk:lmn ls rvraleq mnlm mnelca tidnk
mendapat penolong-penohng bagt mneka selnin dari
All^ah." Q\vh:. 25)

Karena kesalahan-kesalahan, dosados4 dan pe
langgaran-pelanggarannya, maka mereka diteng-
gelamkan lalu dimdsukkanke dalam neraka. Peng-
gunaan huruf "fa"lalu'di sini menumg disengaj4
karena dimasukkannya mereka ke dalam neraka
berkaitan dengan ditenggelarnkannya merek4 dan
pemisahan dalamwakhr yang sangat singkatitu se
akan-akan tidak ada, karena dalam timbangan Allah
tidakberarti apaapa. Maka , tnrtib m.a'at tn'qib'penye
butan secara berurutan' itu terjadi antara diteng-
gelarnkannya mereka di bumi dan dimasukkannya
mereka ke dalam neraka pada hari kiamal Mungkin
ia adalah azahkubur dalam masayang pendek antara

dunia dan akhirat, 'Mala, muekn tidnk mendnpat
p molnng-p molnng b agi maekn s elnin dnri All'ah. "

Mereka tidak lagi punya anak, harta kekuasaim,
dan pelindung-pelindung dari berhala-berhala yang

merekadakwakan!
Dalam kedua ayat yang pendek itu, selesailah

urusan orang-orang yang suka melanggar lagi sorru

bong ifu, dan terangkumlah penyebutan tentang
kehidupan mereka- Hal itu sebelum dipaparkannya
doa Nabi Nuh a.s. supaya mereka dibinasakan dan

dimusnatrkan. Di sini tidak diperinci tentang kisah
tenggelamnya mereka dan kisah banjir yang me
nenggelamkan mereka. Karena, bayang-bayang
yang dimaksudkan adalatr adanyaperistiwaini dalam

sekilas bayang-bayang. Sehingga, jarak antara di.
tenggelarnkannya mereka dengan banjir besar dan

dimasukkannya mereka ke neraka dilintasi dalam

hurufp'itu saj4 sesuai dengan metode Al-Qur'an di
dalam menyampaikan ungkapan yang mengesan-
kan dan pelukisannyayang indah. Maka, kita ber-
henti di bawah bayang-bayang konteks ayat tanpa
melampauinya hingga merinci kisah tenggelamnya
mereka dan dibakarnya mereka di dalam neraka!

Kemudian disebutkanlah doa Nabi Nuh secara

lengkap hingga bagran akhir,.dan disebutkan pula

bagaimana ia rnemohon dan menghadapkan diri
kepadaAllah di ujung jalan perjuangarnya,

*y&t391:u+6:Gg;*il"'itr;,':Q36;
g664h6Ji\Ay,1ifit+i:\-;fr ioy,di,tAvt4At6$L =laijfiX+:,t;

iu,,-u, ,' 1 .-+
d}"b\;t+t
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&gv\fggi17;ctf,ir
"Nuh b n knta,'Ya Tulnnku, j anganlnh Engknu b inr lmn

s eorang pun di antnra orang- orang knfir itu tinggal di atns

bumi. Sesunggulaty ajtkn F;rqkau bimlran mcrelm tinggol,

nis cay a merekn aknn mmy esatknn lnmba-hamba-Mu,
dan merekn tidak aknn melahirknn selnin annk yang
bnbuat mnksint lngi sangat leafv. Ya Tlthnnlat! Ampuni-
lnh alat ibu bapakku, zrangyang mnsuk l<e rumahku
dmgan bnimnn dnn semua orang yang baimnn lnki-lnki
dan uanita.Janganlnh Engknu tambahlan bagi orang-

lrang yng zglim itu s elnin lebirnsann. "' ${rthz 26-28)

Hati Nabi Nuh mendapatkan ilham bahwa bumi
perlu dicuci untuk membersihkan wajahnya dari
keburukan yang hebat dan tulen yang dicapai
kaumnya pada saat itu. Yakni, ketika tidak ada obat
mujarab lain yang dapat dipergunakan untuk me-
ngobatinya selain dengan membersihkan permuka-
an bumi dari orangorang yang zalim, karena ke-
bandelan mereka terhadap seruan ke jalan Allah
sudah mencapai puncaknya dan sudah tidak dapat
bersambung ke dalam hati merekalagi.

Inilah hakikatyang diungkapkan oleh Nabi Nuh
ketika memohon kepada Allah agar mereka dihabis
kan secara total hingga tidak ada yang masih tinggal
lagi di mukabumi. lalu iaberkata "Sesungguhnyajilm

Engknu biarknn mereka tinggal niscaya mnekn aknn
mmry a atknn hnmtr a- hmntr a- Mu. "lafal "lnmb a- hnmtr a-
Mu"trimemr$ukkan bahwayang dimaksud dengan
laful ini adalah orang{rang yang beriman. r afal ini
disebutkan dalam ayatAl-Qur'an di tempat seperti
ini, dengan makna tersebul Penyesatan itu adalah
dengan memfitnah mereka dari akidah mereka de
ngan kekuatan yang kejam, atau dengan memfitnah
hati mereka sewakhr melihatkekuasaan omng{ftrlg
yang zalkn dan dibiarkannya mereka oleh Allah
dalam keadaan sehat sejahtera!

Kemudian mereka didapati sebagai lingkungan
yang di kalangan mereka lahir orangorang yang
kafir, dan kesan kekafiran ini telah tampak sejak
kanak-kanak yang masih kecil, karena mereka
dicetak oleh orang{ftmg yang zaJtrn.Sehingga tidak
ada kesempatan bagi mereka untuk melihat cahaya
dari celahcelah lingkungan sesat yang mereka
ciptakan. Inilah hakikat yang diisyaratkan oleh
perkataan Nabi Nuh a.s. dan diceritakan oleh A1-

Qur'an, "Mnela tidnk akan meLohirknn selnin annk yang
bnbuat mnlcsiat lagi sangat knfr."Mak4 mereka ucap
kan kebatilan-kebatilan dan kesesatan-kesesatan di
kalangan masyarakat, dan merekaciptakan kebiasa-

an-kebiasaan, perundang-undangan, afuran-ah;ran,
dan tradisi-tradisi yang bersamanya akan lahir anak-
anakyang durhaka dan kafir sebagaimana dikatakan
oleh Nabi Nuh.

Karena ifu, Nabi Nuh a.s. berdoa dengan doanya
yang sangat keras dan membinasakan. Karena itu
pula Allah meng4bulkan doanya. lalu, dicuci-Nya
permukaan bumi dari kejahatan itu dan disapunya
kesalahan-kesalahan dan kebohongan-kebohongan
yang tidak dapat disapu kecuali oleh kekuatan Yang
Mahaperkasa lagi Mahakuasa.

Di samping doanya yang keras dan membinasa
kan yang ditutup dengan ucapannya, 'Janganlnh
Engkau tambahknn bagi orang-orang yang zalim itu
selain lubinasaan", maka diiringi pula dengan doa
yang khusyu dan penuh kasih sayang, "Ya Tuhnnla4

ampunilah aku, ibu bapakla, zrang yang masuk ke
rumnhku dmgan berim.an, dnn semua orangyang ba-
imnn lnkllnki dnn uanitn.'

Doa Nabi Nuh kepadaAllah agar Dia berkenan
mengampuninya adalah adab nabawiyang rnulia di
hadapan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.
Adab seorang hamba di hadiratTuhan. Hamba yang
tidak pernah lupa bahwa dia adalah seorang manusia
yang banyak bersalah dan berkekurangan, meski
bagaimanapun ia pahrh dan beribadah. Ia menyadari
bahwa ia tidak akan dapat masuk surga hanya se
mata-mata karena amalnya, melainkan karena dika-
runiai rahmat Allah, sebagaimana yang dikatakan
oleh saudaranya sesama nabi yang mulia, yaitu Nabi
Muhammad saw.. Ini pulalah permohonan ampun
yang diserukan kepada kaumnya yang penuh maksiat
dan dosa itu untuk melakukannya, tetapi mereka
malah menentangnya.

Ia seorang nabi yang memohon ampun kepada
Allah sesudah melakukan perjuangan sedemikian
rupa dan dengan kepayahanyang seperti ini. Ia me
mohon ampun ketika menghaturkan perhitungan
hasil kerjanya kepada Tuhannya.

Doanya untuk bapak ibunya adalah kebaktian
sang Nabi kepada bapak ibunya yang beriman,
sebagaimana kita pahami dari doa ini. Seandainya ibu
bapaknya tidak beriman, niscaya Nabi Nuh akan
membiarkannya sebagaimana ia membiarkan anak-
nya yang kafr tenggelam berurna orang{rang yang
tenggelam (sebagaimana disebutkan dalam surah
Hud).

Doa khusus bagi orang yang masuk rumahnya
dengan beriman itu adalah sebagai kebaikannya ter-
hadap orangorang yang beriman, kebaikan seorang
mukmin terhadap mukmin lainnya, dan menunjuk-
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kan betapa ia menyukai kebaikan untuk saudaranya

sebagaimana ia menyukainya untuk dirinya sendiri.
Dan, dikhususkannya orangyang masuk rumahnya
dengan beriman merupakan tanda keselamatan dan

benteng orang{rang mukmin yang akan mene^

maninya di dalam bahtera.
Sedangkan, doanya yang umum bagi orang{rang

mukmin laki-laki dan wanita sesudah ihr adalah me
nunjukkan kebaikan seorang mukmin terhadap
orang{rang beriman lainnya secara keseluruhan
pada semua masa dan tempat, dan perasaannya ter-
hadap unsur-unsur kekeluargaan sepanjang per-
putaran masa dan berbedanya tempat tinggal. Ini
adalah suatu rahasiayang mengagumkan di dalam
akidah Islam yang menghubungkan antarsesama
orang seakidah dengan jalinan cinta yang kuat dan
kerinduan yang dalam, meskipun berjauhan masa
dan tempatnya. Yakni, rahasia yang ditanamkan
Allah di dalam akidah ini, dan dikaruniakan-Nya
kepada hati yang terikat dengan ikatan akidah-Nya-

Sebagai kebalikan dari kecintaan kepada orang-
orang yang beriman ini adalah kebencian kepada

oftrng{rang yangzahm,

Janganlnh Engknu tambahkan bagi mang-orang jang
alim itu seLain lubinasaaz. "(Nuh: 28)

,***
Ditutuplah sudah surah ini, dan telah dipapar-

kannya gam.baran yang terang tentang perjuangan
Nabi Nuh a.s., dan gambaryang buram tentang ke
bandelan orang-orang yang keras kepala lagi zalim.
Semua itu meninggalkan kecintaan di dalam hati
kepada semangatyang mulia dan kagum terhadap
perjuangan yang mulia itu, serta menjadi bekal untuk
menempuh jalanyang mendaki ini, bagaimanapun
kesulitan dan bebannya, dan bagaimanapun pengor-
banan dan penderitaannya.

Nah, itulah satu-satunya jalan yang dapat me
nyampaikan manusia ke puncak kesempurnaan yang

ditakdirkan untuknya di mukabumi ini, ketika sampai

kepadaAllah Yang Mahatinggi lagi Mahaluhuf, YanS

Mahamulia lagi Mahaagung.g

I
L

s
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fiuflnfl Ar-JilI
oilaranfian ili mefialr

JUMIAfl Aft'T:28

Ptr)\i'\p'
"Dengam menyebut narna Allah Yang IVIaha
Pemurah lagi lMaha Penyaya.ng."
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&f;G,6,K,;4 Ai a,t(r; rii $:
'T(atakanlah (nai Uutnmma{, Telah diwah-
yukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah
mendengarkam (Al-Qur'an)o lalu mereka ber
katar'Sesungguhnya kalrd telah mendengarkan
Al-Qur'an ya"ng menakjubkan, (t) (ya",S) mem-
beri petrnjuk kepada jalan yang benar, lalu kami
beriman kepadanya- Kami sekali-kali tidak akan
mempersekuhrkam seorang pun dengan Tbharl
kami, (2) dan Mahatinggi kebesaran Thhan
kami Dia ddak beristri dan tid"k (p,tl") beranak
(3) Orang yang kurang akal daxi kami dahulu
selalu mengatakan (perkaaan) yang melampaui
batas terhadap Allalr. (a) Sesungguhnya kami
mengira bahwa manusia dan jin sekali-kati ddak
akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap
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AIlatL (5) Adabeberapa oranglaki-laki di antara
manusia meminta Perlindungan kepada bebe-
rapa laki{aki di antara jin' maka jinjin ihr me-
nambah bagi mereka dosa dan kesalahan. (6)

Sesungguhnya mereka (iin) menyangka sebagai-

nxura persa"ngkaan kamu (orang-orang ka.fir
Mekah), bahwa Allah sekali-kali tidak akan
membangkitkan seorang (t"""1) pun. (7) Sesung-

guhnya kami telah mencoba mengetahui (raha-

sia) la"ngrt, maka kami mendaPatinya penuh
dengan penjagaan yang kuat dan panah-pa^nah

api. (S) Sesungguhnya kami dahulu dapat men-
duduki beberapa temPat di langit itr unhrk men-
dengardengarka.n (berita-beritanya). Tetapi" se-

karang barangsiapa yang (mencoba) men-
dengar-denga^rkan (seperti rur) tentr al<an men-
jumpai panah api yang mengintai (urrhtk mem-
bakarnya). (9) Sesungguhnya" kami tidak me-
ngetahui (dengan adanya penjagaan inr) apakah
keburukan yang dikehendaki bagi orang yang
di bumi ataukah Ttrhan mereka menghendaki
kebaikan bagi mereka- (t0) Sesunguhnya" di
antara kami ada ora'rg-orang yang saleh dan
di anta.ra kami ada h"l") yangtidak demikian
halnya- Adalah kanni menemPuh jalan yang
berbeda-beda" (11) Sesungguhnyao kami me-
ngetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan
dapat melepaskan dtui (dari kekuasaan) Altah
di mukabumi dan sekali-kalitidak (pula) dapat
melepaska.n diri (daripada)-Nya dengan lad. (U)

Sesungguhnya, kami tatkala mendengar
peurnjuk (Al-Q*-a"t), kami beriman kepadanya
Barangsiapa berim.an kepada Tbhannya' maka
ia tidak takut akan pengurangan pahala dan
ddak (takut pula) akan penambahan dosa dan
kesalahan. (13) Sesungguhnya di antara kami
ada orang-onang yang taat dan ada (puta) orang-
orang yang menyimpang dari kebenaran.
Barangsiapa yangtaal maka mereka itu benar-
benar telah memilih jalanyanglurus. (14) Ada-
pun orang-orang yang menyimpang dari ke-
benaran, rnaka mereka menjadi kayu. api neraka

Jahannam.' (l5)Jika mereka tetap berjalan lurus
di atas jalan ihr (agama Islam), benar-benar Kami
akan memberi minum kepada mereka airyang
segar (rezeki yangbanyak) (16) untuk Kami beri
cobaan kepada mereka padanya- Barangsiapa
yang berpaling dari peringatan Ttrhannya,
niscaya akan dirnasukkan-Nya ke dalam azab
yang amat beraL (17) Sesungguhnya' masjid-
masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka,

janganlah kamu menyembah seseorangpun di
dalamnya di samping (menyembah)Atlah. (18)

Tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri
menyembah-Nya (mengerjakan ibadah)' hampir
saja jinjin ihr desak-mendesak mengerumuni-
nya (19) Ibtakanlah,'Sesungguhnyan aku hanya
menyembah Tbha+ku dan aku tidak memper-
sekuhrkan sezuatu'pun dengan-Nya.' (20) Kata-
kadat\'Sesunguhnyq aku tidak kuasa men-
data^ngkan sesuahr kemudharatan pun kepada-
mu da"n tidak (pula) sesuahr kemanfaatan.' (21)

Katakanlahr'Sesungguhnyan aku sekali-kali
tiada seorang pun yang dapat melindungilcu
dari (azab) Allah dan sekali-kaJi tiada akan
memperoleh tempat berlindung selain dari-
pada-Nya.' (22) Akan tetapi, (aku hanya)
menyampaikan (peringatan) dari Allah dan
risalah-Nya- Bara^ngsiapa yang mendurhakai
Allah dan Rasul-Nyt, maka sesungguhnya
baginyalatr nera"kaJahannam. Mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. (23) Sehingga'
apabila mereka melihat azab yang diancamkart
kepada mereka, maka mereka akan mengetahui
siapakah yang lebih lemah penolongnya da^n

lebih sedikit bilangannya. (%) Katalanlalr"Aku
tidak mengetahui, apakah azabyang diancam-
kan kepadamu itu dekat ataukah T[rhanku
menjadikan bagi (kedatangan) azab ihr, masa
yang panjang? (25) (Dia adalah lirhan) Yang
Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak mem-
perlihatkan kepada seorang pun tentang yang
gaib itu. (26) Kecuafi kepada rasul yang diridhai-
Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan
penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di
belakangnya. (27) Supaya Dia mengetahui
bahwa sesungguhnya rasul-rasul itr telah me-
nyampaikan risalah-risalah Ttrhannya' sedang
(sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa ya"ng ada
pada mereka, dan Dia menghihrng segala se-

suatu sahr per satr." (28)

Pengantar
Surah ini didominasi oleh perasaan, sebelum

seseorang melihat makna-makna dan hakikat-hakikat
yang dikandungnya, tentang sesuatu yang lain de'

ngan begitu jelas di dalamnya. Sesungguhnya surah
ini adalah sepotong musik yang ritrnis dan puitis.

Tampak jelas kesamaan bunyi yang penuh iranta,
disertai dengan warna nada yang haru penuh kesan,

irama-iramanya menyentuh perasaan, dan aneka
keindahan nada-nadanya, yang serasi sekali dengan

At)

I
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lukisan-lukisan, bayang-bayang, dan pemandangarF
pemandangan, dan semangat pengarahan yang ada
di dalam surah ini. Khususnya pada bagian terakhir
setelah selesai menceritakan kisah perkataan bangsa
jin, dan pengarahan firman Allah kepada Rasulullah
saw. dengan firmanyang menggugah kesadaran ter-
hadap kepribadian Rasul di dalam jiwa orang yang
mendengarkan surah ini, suafu perasaan yang di.
iringi dengan kecintaan. Yakni, saatbeliau diperintah-
kan unhrk menyatakan terlepasnya dari segala se
suatu dalam urusan dakvah selain hanya menyam-
paikan dan mengingatpengawasan Ilahi di sekitar-
nya ketika beliau menunaikan tugas ini,

"Katalanlnh,'Sesungguhnya aku hanya menyernbah

Tfuhnnku dnn alw ti"dnk mmtp nsekutulmn sesuatu pun
dmgan- Nya.' Katalmnlah,'Sesunguhnya aku tidnk
kuasa mendatanglun sesuatu lcemudharatan pun le-
padarnu dnn tidnk (puln) sauatu lwnnnfonnn.'I{nta-
kanlnh'Saunguhny a aht s elwJi- kali tiadn s emang pun
y ang dnpat melirdungiku dnri (azsj) Allnh dnn s elali-
lnli tiada alan mzmpnoleh tempat bnlindurry selain
dari- Ny a.' Alwn tetapi, (aku hany a) menyampailmn
(pningann) dnri Allnh dnn risalnh- Ny a. Bmarrysiapa
yang mendurlalai Allah dan Rnsul-Nya, mala se-

sungguhnya b aginy akh neraLnJahannnm. Mnelm kelml
di dalnmnya selnmn-la.nnnya. Sehingga, apabila mnelca

melilat a.ab yang dinruamJan l"podo maelm, mnlm
muekn alan mengetahui siapalwh yang lzbih lemah
pmohngnya dnn lzbih sedikit bilnngannya. Kntnlilnlnh
Alcu tidnk mmgetahui, apakah azlb yang dianmmlan
lcepadnmu itu dduJ atnuknlr Ifuhnnku mclA adilem bagi
(lrzdnnngan) azsl itu, mnsa y ang par{ arg?' @in adnlnh
Tulnn) Yang Mmgetahui yang gaib, m"alw Dia tidak
munp erlihntknn kzp ada s euang pun tmtnng y ang gaib
itu. Ifucuali lcepada rasul yang diridhaiNya, maka
s esungguhny a Dia mengadnlan p mj aga-p mj rya (rrn -
hiknA di mula dnn di belalmngnya. Supaya Dia mt-
ngetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telnh mz-
nyampaikan risahh-risalah Tuhmtnya sednng (sebmnr-

ny a) ilrnu- Ny a mzliputi apa y ang adn padn mnela, dnn
Din mmghitung segaln senatu satu pmaht."(a$in: 2G
28)

Hal itu di samping kesan-kesan kejiwaan ter-
hadap hakikat-hakikatyang terdapat di dalam kisah
perkataan bangsa jin dan penjelasari mereka yang
panjang lebar. Ini adalah hakikat-hakikat yang
memiliki bobot dan timbangan yang berat di dalam
perasaan dan pandangan. Sambutan positif terhadap
nya melebihi apa yang dirasakan ketika yang ber-
sangkutan merenungkan dan memikirkannya. Se

hingga, sesuai dengan senhrhan kesedihan dan
nyanyian sendu yang sejalan dengan irama musikai
surah ini.

Membaca surah ini dengan perlahan-lahan dan
tenang, akan menimbulkan senfuhan dalam pe
rasaan sebagaimana kami jelaskan di atas.

t*

Apabila kita lewati fenomena-fenomena yang
mendominasi perasaan ini dan beralih kepada tema
surah dan makna-maknanya serta arahanny4 maka
akan kita dapati surah ini penuh dengan bermacam-
macam pehrnjuk dan pengarahan.

Surah ini dimulai dengan kesaksian dari alam lain
tentang banyaknya persoalan akidah yang diingkari
dan ditentang kaum musyrikin dengan sekeras-
kerasnya. Mereka lemparkan urusannya tanpa san-

daran argumentasi yang akural IGdang-kadang
mereka melontarkan tuduhan bahwa Nabi Muhanr
mad saw. menerima dari bangsa jin apa yang beliau
katakan kepada mereka Maka datanglah kesaksian
dari bangsa jin sendiri tentang persoalan-persoalan
yang mereka ingkari dan tentang itu, serta sang-
gahan terhadap hrduhan mereka bahwa Nabi
Muhammad menerima wahyu dari jin. Pasalnya,
bangsa jin sendiri tidak mengetahui Al-Qur'an ini
kecuali setelah mereka mendengarnya dari Nabi
Muhammadsaw..

Al-Qur'an memberikan sentuhan yang sangat
besar dan menakutkan sehingga mereka merasa
terkejut dan kebingungan. Senhrhan ihr memenuhi
jiwa mereka dan bahkan meluapluap sehingga
mereka tidak dapat berdiam diri terhadap apa yang
mereka dengar itu, serta mereka tidak dapat me
ringkas apa yang mereka ketahui dan rasakan.
Kemudian mereka pergi kepada kaumnya unhrk
menceritakan peristiwa besar ini dengan penuh rasa
takut dan kebingungan. Peristiwa besar yang me
nyibuht<an langrt, bumi, manusia, jin, malaikat, dan
bintang-gemintang, ihr meninggalkan bekasbekas
dankesan-kesan pada seluruh alam semesta- Yaitu,
kesaksian dengan nilainya tersendiri di dalam jiwa
manusia

Selanjutuiya diluruskanlah kesalahpahaman yang
banyak jurnlahnya terhadap dunia jin di dalam jiwa
oftmg{rang yang dibicarakan oleh firman ini sejak
permulaan surah, dan di dalam jiwa semua manusia
sebelum dan sesudatrnya. Juga diletaliftannya hakikat
makhluk gaib ini pada proporsi yang sebenarnya
tanpa melebihkan dan mengurangi.
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Pasalnya, bangsa Arab yang dibicarakan oleh
firman ini pertama kali, memiliki kepercayaan bahwa
bangsa jin itu memiliki kekuasaan terhadap bumi.
IGrena itu, apabila salah seorang dari mereka me
lewati suatu lembah atau padang, maka dia meminta
perlindungan kepada pembesar jin yang dianggap
nya berkuasa terhadap wilayah yang ia lewati itu.
I-alu, ia berkata "Aku berlindung kepada pemuka
lembah ini dari.kaumnya yang bodoh-bodoh."
Kemudian iabermalam dengan aman.

Mereka juga memiliki kepercayaan batrwa jin itu
mengetahui perkara gaib, dan memberitahukannya
kepada tukang-fukans tenung. Maka, mereka me
minta informasi tentang perkara gaib ini kepada para

hrkangtenung sebaeaimanakepadajin:iin itr. IGrena
itu, di antara mereka Oangsa Arab) ada yang me
nyembah jin, dan menetapkan bahwa antaraAllah
dan jin terdapat hubungan nasab. Mereka berang-
gapan bahwaAllah SWTmempunyai isti dari bangsa
jin dan melahirkan anak yang berupa malaikal

Kepercayaan kepada jin seperti ini atau yang mirip
dengan ini sudah merata di semua kalangan jahiliah.

Kepercayaan dan mitosmitos seperti ini masih terus
berkembang dan mendominasi banyak lingkungan
hingga selarang.

IGtikakepercayaan-kepercayaanyang keliru dan
mitosmitos ini semarak di dalam hati, perasaan, dan
pandangan manusia terhadap jin pada zaman dahulu,
dan akan terus berlangsung, maka di kalangan baris
an oftmg zaman mutali;hir ini adayang mengingkari
keberadaan jin sama sekali. Mereka menganggap
cerita tentang mahluk eaib ini sebagai cerita tfiu:afit
Oohong).

Nah, antara terperosok dalam kekeliruan (ke
percayaan yang berlebihan) dan dalam mengingkari
(keberadaan jin), maka Islam menetapkan hakikatjin
yang sebenarny4 dan meluruskan pandangan ma-

syarakat umum terhadapny4 serta membebaskan
hati dari perasaan takut terhadapnyadan tunduk
kepada kekuasaannya yang tidak tepal

IGrena itu, jin pada hakikat ada eksistensinya.
Mereka adalah sebagaimana yang mereka iden-
tiftasi sendiri di sini,

"Sesungguhnya di antara knmi a"dn mang-nrangyng
saLeh dnn di antara lami adn (puk) yang tid^ak demi-

kian h.alnya. Adalah lami mmempuh jalnn yang
berbedn-bedn " (alJin: 11)

Di antara mereka ada yang sesat dan menyesat-

kan, dan di antaranya ada yang masih bersahaja dan
lugu,

"Orang y ang kurang alml dnrip adn lami dnhulu sel"ala

mmganlan (pnknnnl y ang rulnmpaui barns bhadap
Allnh. S aunggulnry a knrni nungira bahw a mnnusin dnn
jin selali-lali tidnk aknn mmgatalan pnlmtaan yang
dusta turhadnp Allnh. " (alJrnz 4- 5)

Merekamau menerima pefunjuk dari kesesatan
dan siafl untuk merrBhami AlQur'an dengan men-
dengarkan, memikirkan, dan menghayatiny4

"Kataknnlnh (hai Muluammnd), lilah diwahyukan
Iup adnku b olut a s elampulan j in tel.ah mmdmgarknn
(Al- @ti an), lalu merel@ b ukntn,'S esungguhny a lmmi
telnh mendmgarknn Al-fuian Jang mmnkjubknn,
(yang) m.embni petunjuk kzpadn jahn yang benar, l.alu

learni berimnn kepadnnya. Kami selak-knli tidnk alan
m.empnselailulan seorang pun dmgan Tuhan lmrni."'
(alJin:1-2)

Bangsa jin juga menerimabahwa diciptakannya
mereka unfuk menerima balasan sebagai akibat dari
keimanan dan kekafimn merek4

"Sesungguhnya, lmmi tntknln madmgm pehtnjuk (Al,

@tian), lami bsrimnn lcepadnnya. Barangsiapa bn-
iman lupada Tfulannya, mnka ia tidnk takut aknn
pmgurangan pahnla dnn'tidak (talilt puk) aknn pe-
rnmbalnn dnsa dnn lssalahan. Saungguhny a di antara
lmmi adn orang-nranglangtnat dnn onn Quk) orang-

nrang y atg mmyimpang dnri lubmaran. Bararry$apa

yang tant, malw msela itu bmm-bmm telnlt msnilih
jahnyangfurus.Adnpunmang-orangyangmenyimpang
dnri lebmaran, mnk4 mnela mmjodi layu api nnala

Jalannnin." (a$in:' 13- 15)

Mereka tidak dapat memberi manfaat kepada
manusia ketika manusia meminta perlindungan
kepada mereka. Bahkan sebaliknya, mereka malah
menambah dosa dan kesalatran bagi manusia ifu,

'Adn bebnapa oronglnki-klci di antara mnnusia me-

minta pnlindurgan lupadn beberapa lnki-lnki di antara
jin, malw jinjin itu m.enambah bagi mereka dnsa dnn
lusalnlan."(alJin: 6)

Mereka tidak mengetahui perkara gaib dan tidak
termasuk makhluk yang mempunyai hubungan
dengan langlt,

"Sesunguhnya, lami telah mmcoba mzngetahui (ra-

heia) lnngit, malm lami mmdnpatinyapmuh dcngan

penjagaan yang kuat dnn panah-pannh api. Saung-
guhnya, lami dnhula dapat mntduduki bebnapa tempat

di lnngit itu untuk mmfurrym - fungarlan (brin- bmin-
nyQ. Tinpi, selwrang bmangsiapa yang (nwuoba) nm-
dmgardengarknn (seperti itu), tentu akan mcnjumpai
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Panil api yang tnenginrai (untuk m.mbakmnya). Se-

sungguhnya, lami tidnk mengenhui (dengan adanya
pmj agaan itu) apalrnh lctburulan yong difuhmdnki bggi
orang I ang di bumi ataukah Tuhnn mnekn mmglundnki
lubailun bagi merela.' (dJin: 8-10)

Mereka juga tidak mempunyai hubungan per-
semendaan (perbesanan) dan kehrrunan dengan
AllahYang Mahasuci,

'Malntinggi kzbaaran Tulwn knmi, Din tidak bdstri
dnn tidak (pula) bnanak." (a{in: 3)

Jin ihr tidak mempunyai kekuatan dan dayaupaya
terhadap kekuatan Allah,

"Sntrgguhnya lami mengetahui balwa lanni selali-lali
tidnk akm dapat mclzpasknt diri (dmi lulwasaan) Allnlt
di mula bumi dnn selak-lak tidak (puk) dnpat me-

hp aslun diri (dari) - Ny a fu rryan lmi. " (al{rn: l2)

Apa yang disebutkan di dalam surah ini tentang
jin ditambah dengan apa yang disebutkan siht-
sifutnyayang lain di dalamAlQur'an seperti dihrn-
duld<annya segolongan setan, dari golongan jin, bagi
Nabi Sulaiman dan bahwamereka tidak mengetahui
kematian Sulaiman kecuali setelah beberapa lama
kemudian, maka hal ihr menuqiukkan batrwa mereka
tidak mengetahui perkara gaib,

'Malea, tatl@ln Kami tehh merutapknn kcmntian
Sulniman, tidnk atn yang menunjuklwn l"podo mnela
kem.atiannya itu kncuali ralap yang memalwn tong-
kntnya. mtknla ia telah tersungkur, tahul.ah jin i.tu

balruta luhu sekiranya mereka mmgetahui yarg gaib
tentulah mneln tidnk tetap dalnm silcsa yang meng-

hinalan.'$aba': 14)

Juga seperti frman Allah tentang salah sahr ke
khususan dari kek*rususan-kel<hususan iblis dan
kelompoknyayang notabene dari golonganjin, selain
kelfiususannya terhadap kejelekan, kerusakan, dan
penipudayaan,

"S esungguhny a ia dnn p engikut-p engilafiny a melilwt
lrnmu dmi suatu tanpat yang lamu tidnk bisa mdilat
mnelw."(al-Nraafz27)

Ayat ini menunjulirkan bahwa keberadaan jin ihr
tidak dapat dilihat oleh manusi4 sedang'keberada-
an manusia dapat dilihatoleh jin.

Apayang disebutkan ini dan apayang ditetapkan
di dalam surah ar-Rahman tentang materi yang men-
jadi alat diciptakannya jin dan materi yang dijadikan
alat diciptakannya manusia di datam firman Allah
dalam surah ar-Ralrman ayat I{LS, 'Dinmenciptn}wn

mnnusin dari tnnnh knhg sepcrti tanbiJwr, dnn Dia mm-
ciptnlan jin fui ryfu api", member-l<angarnbaran
tentang makhluk gaib 0in) itu, yang menetapkan
keberadaan danmembatasi keistimewaan-keistime
waannya. Pada wakfu yang s:rma, ia menyingkap
kesalatran-kesalahan dan mitosmitos yang terdapat
dalam benak maryrsia mengenai makhluklang ber-
nama jin itu, dan memberikan gambaran bagi kaum
muslimin tentang jin ini dengan garnbaranyang jelas,

cermat serta bebas dari khayalan-khayalanbohong,
khurafaf dan sikap keras kepala mengingkari ke
beradaarrnya.

Suratr ini berusaha keras meluruskan pandangan

kaum musyrikin Arab dan lain-lainnya yang meng-
anggap adanya kekuasaan dan peranan jin terhadap
alam semesta-

Mengenai orang{ftilrg yang menolak dengan
keras keberadaan jin secara mutlak, maka saya tidak
mengetatrui atas dasar argumentasi yang pasti dan
qath'i apa mereka mengingkari keberadaan jin,
menertawakan orang yang mempercayainya, dan
menganggap mempercayai keberadaan jin ihr se
bagaiLhurafrt

Apalch karena mereka melihat maklrluk-maklr-
luk yang ada di alam semesta ini lantas mereka tidak
menjumpai jin di antara mereka?Tidak ada seorang
pun ulamayang beranggapan demikian hingga hari
ini. Di bumi ini sajabanyakmakhlukhidupyangbaru
terungkap keberadaannya hari demi hari. Tidak ada
seorang pun yang mengatakan bahwa selurirh
maktrluk hidup ili bumi ini sudah terungkap mata
rantainya atau akan terungkap dalam satr hari saja!

Apakah karena mereka mengetahui bahwa se
mua kekuatan yang tersembunyi di alam ini lantas
mereka tidak menjumpai jin di antara mereka? Se
sungguhnya tidak ada seorang pun yang mengHaim
seperti itu. IGrena di sana terdapat kekuatan-ke
kuatan tersembunyi yang terungkap setiap hari, se
dangkan sebelumnya tidak diketahui. IGrena ihr.
para ilmuwan yang mengenal dengan baik tentanS
kekuatan-kekuatan alam, mengumumkan hasil pe
nemuan ilmiah mereka dengan sikap merendahkan
diri bahwa mereka penemukan sesuatu yang mis
terius di alani ini Mereka hampir-hampirtidak dapat
memulainya lagi sesudah itu.

Atau, apakah liarena mereka melihatbahwa mereka
telah mempergunakan semuakekuabn, lantas mereka
tidak melihat jin di antara kekuatan-kekuatan itu?
Sesungguhnya merekabaru saja membicarakan terr
tang listik dengan menerangkan hakikat ilrniahnya
sejak mereka berhubungan dengan pemecahan atorn
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Tetapi, tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat
melihat wujud listik itu. Di tempat-tempat kerja
merekapun tidak terdapat alatyang dapat mereka
pergunakan untuk memisahkan listik-lishik yang
merekabicaral€n itu.

Nah, kalau demikian, mengapa mereka berani
memastikan tidak adanyajin? Pengetahuan manusia
mengenai alam semesta beserta kekuatan dan peng-

huninya sangatlatrsedikit Sehingga tidak memung-
kinkan bagi orang png masih menghormafi akalnya
untuk menetapkan sesuatu (yang di luar pengeta-

huannya). Atau, apakah mereka mengingkari ke
beradaan jin karenamakhlukyang bernama jin itu
selalu berkaitan dengan bermacam-macam litrurafut
dan mitos? Sesungguhnya metode yang kami tem-
puh dalam hal ini jusbu menolaklfiuraht-ltrurafat
dan mitosmitos sebagaimana yang dilalrukan oleh
AlQur'antil-I(arim, bukannya dengan serampangan
mengingkari keberadaan maktrluk Cin) ini secara
mendasar tanpa argumentasi dan dalil yang akurat

,, Makhlukgaib seperti inimemang hanya boleh
diterima informasinya dari sumber safu-sahrnya
yang dapat dipercaya kebenarannya dan tidak boleh
menentang sumber ini dengan pandansa*pandang-
an di muka yang tak berdasar. IGrena apa y.ang

dikatakan oleh sumber ifir (Allah S\4/D adalah kata
yang pasti, dalam topik seperti ini.

Surah yang ada di hadapan kita ini, ditambah
dengan apa lang telah disebutkan di muka memiliki
andil yang besar di dalam membentuk tnslwwwur
islami tentang hal,-ftat ukhfuahdan hakikat ubudiah.
kemudian tentang alam dan makhlulq sertahubung-
an antarmakhlukyang beraneka macam ini.

Apayang dikatakan oleh jin itr memberikan ke
saksian tentang keesaanAllah, meniadakan istui dan
anak bagi-Nya, menetapkan adanya pembalasan di
akhirat, dan tidak ada seorang pun dari makhluk
Allah di bumi ini yang dapat lepas dari kekuasaan-
Nm dapatmenghindar dari hadapan-Nya dan dapat
lari dari-Nya agar ia tidak terkena pembalasan yang
adil. Sebagian dari hakikat-hakikat ini diulang-ulang
di dalam pengarahan yang diberikan Allah kepada
Rasulullah saw. dalam surah al-Jin ayat2O dan22,
yang menyatakan bahwa "seSungguhnya beliau

9 Lihat surah al-Jin ayat 10.
1o Lihat surah al-Jin ayat 2*27 .

hanya menyembah Allah dan tidak mempersekuttr-
kan sesuafu pun dengan-Nya. Tiada seorang pun
yang dapat melindungi beliau dari (azab) Allah dan
sekali-kali tiada akan memperoleh tempat ber-
lindung selain dari-Nya'.

Hal itu disebutkan setelah adanya kesaksian yang
lengkap dan jelas dryi bangsa jin tentang hakikat ini.

Kesaksian itu juga menetapkan bahwa uluhiyyah
hanya kepunyaan Allah saja dan ubudiah merupa-
kan aktivitas yang dengannya manusia dapat men-
capai derajat paling tinggr, sebagaimana tercanhrm
dalam surahini ayatl9.

Hakikat ini diperkuat lagi dengan firman Alah
dalam surah al-Jin ayat2l yang dihrjukan kepada
Rasulullah sarv. bahwa 'beliau tidak kuasa men-
datangkan suatu kemudharatan pun kepada mereka
dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan".

Segala urusan gaib diserahkan kepadaAllah saja
dan jin sama sekali tidak mengetahuinya9 Para rasul
pun tidak mengetatruinya kecuali apa yang diberi-
tahukan Allah kepada mereka karena suatu hikrnatr
tertenfu.lo

Surah ini telah memberitahukan kepada kita
bahwa di antara harnbahamba yang lain di alam ini
terdapat hubungan-hubungan tirnbal balik dan
lubang-lubaurg, meskipun berbeda kejadiannya.
Misalnya, hubungan timbal balik antara jin dan
manusia, sebagaimana diceritakan dalam surah ini
dan surah-surah lain dalamAl-Qur'an. Maka, ma-
nusiaihr tidakterlepas, hinggadibumi ini, dari maltt-
luk lain. Selain itu; antan manusia dan makhluk-
makhluk lain juga terdapathubungan timbal balik
dalam bentuk-benfi rk lain.

Keterpisahan yang dirasakan oleh manusia de
ngan jenisnya ini-baik keterpisahan individual, ke
sukuan, maupun kebangsaan-tidak ada wujudnya
dalam tabiat alam dan dalam realita. Pandangan
seperti ini lebih tepatunhrk melapangkan peras:um

manusia terhadap alam semesta dengan segala se
mangat kekuatan, dan hal-hal tersembunyi yang
meramaikarurya IGdang-kadang manusiatidakme
ngetahuiny4 tetapi secara pralicis ia berada di se
kitarnya.' Maka, manusia bukanlah satu-satunya
penghuni bumi sebagaimana yang kadang-kadang
dirasat<annva"

Selanjutrrya di sana terdapat kaitan antara kon-
sistensi makhluk di atas jalan yang lurus dengan



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII (ss) Lanjutan Juz XXIX: al-Ma'aarij s.d. iil-Murcalaat

\

I

gerakan alam beserta segala akibatnya, dan ke
tenhran Allah terhadap hamba-harnba-Ny4

liln merela tntap b erj alnn lnrus di atas j alm itu (agarna

Islam), bmnr-bmm'I(nmi aknn mnntreri minum lcepada

mcrekn air y ang s egar (reatki y ang bany ak) untuk lfumi
beri nbann lwpada moeka Pfunl a. Bmangriapa yang
berpaling dnri pningann Tillmnnya, nismya alan di-
masuklnn-Ir$a le dnlnn azgn yang amnt bnat."(a{in:
lc17)

Hakikatini membenhrk sahr sisi tnslwpwarislami
mengenai hubungan antara manusi4 alam semesh,
dantakdirAllah.

Demikianlah suratr ini memberikan isyarat ke
pada lapangan-lapanganyang luas danjauh- Ia adalah
surah dengan ayattidaklebih dari dua puluh delapan
ayal yang diturunkan pada suafu peristiwa dan
nuansa tertenhr.

Adapun peristiwa yang diisyaratkan oleh suratr ini
adalah peristiwa mendengarkan Al-Qur'an yang
dilakukan segolongan jin. Mengenai hal ini terdapat
beberapa rnacrrm riwayat yang berbeda-beda-

Imam al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi meri-
wayatkan di dalam kitabnya Dalaailun-Nubuwwah
bahwa telah diberitahukan kepadanya oleh Abul
Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan, dari Atrmad bin
Ubaid ash-Shafhr, dari Ismail alQadhi dari Musad-
dad, dariAbuAwanatr, dariAbu Basyar, dari Sa'id bin
Jubai6 dari Ibnu Abbas r.a-, ia berkata 'Rasulullatr
saw. tidak pernah membacakan AlQur'an.kepada
bangsa jin, dan beliau tidak melihat mereka Rasu-
lullah saw. pergi kepada sekelompok sahabatyang
hendak pergi ke Pasar Ukazh.

Sementara itu, telah dihalangi antara setan-setan
dan berita langit Dikirimkan kepada mereka panah-
panah api. lalu setan-setan itu kembali kepada kaurn
nya- Maka, kaumnya bertany4 'Mengapa kamu?'
Merekamenjavrab, Telah dihalangi antarakami dan
berita langit, dan dikirimlian panah-panah api kepada
kami.' Mereka berkata TidaHah dihalangi antara
kamu dan berita langit melainlan karena ada sesuatr
yang terjadi. I(arena itu, pergilatr ke bumi bagran
timur dan bagian barat, dan lihatlah apayang meng-
halangi antara kamu dan berita langit itu.' Lalu mereka
pergr ke bumi bagian timur dan bagian barat unfuk
mencari sesuafu yang menghalangr antara mereka
dan beritalangit

Pergilah rombongan yang ke Tihamah itu me.

nuju Rasulullah saw. ketika beliau di bawah pohon
kurma hendak ke Pasar lJkazh. Ketika itu beliau
melakukan shalat subuh bersama sahabat-sahabat
beliau. Saat rombongan jin itu mendengarAlQurarl
maka mereka dengarlan dengan sungguhsungguh,
lalu mereka b erl<ata,'Inilah, demi Allah, yang meng-
halangi antara kamu dan berita langil' Maka ketika
mereka kembali kepada kaumny4 mereka berkata"
' Sennguhnya larni tulnh nundaryarlnn Al- @i an yang
nunaftjublaa (yang) mnnfui petunjuk lwpadajalan yang
b enar, lalu knmi bniman lepadanya dnn larni selwk- lwli
tidak aknn manpnselattula n semangpun dntgan Tulan
lmmL' Allnh menurunlan walryu kzpadn Nabi- Irlya saw,
'Knnlmnlah (lm.i Mulwmmad.), Illah diwalryulwn. kz-

padalu balru;a selarmpulmiln tzlah mendagarla n (Al-

Qzf az).' Sesungguhny4 yang diwatryul€n kepada
beliau ihr adalah apayang diucapkan oleh bangsa jin
ifir." (mam Bulftari meriwayatkan dari Musaddad
hadits yang mirip dengan ini, dan Imam Muslim me
riwayatkan dari Syaiban Ibnu Faruktr dariAbu Awanah
dengan teks ini).

Di samping ihr juga terdapat riwayat lain. Imam
Muslim meriwayatkan di dalam Slwhihnyabahwa
telah diceritakan kepadanyaoleh Muhammad ibnul-
Mutsanna dariAbfulAl4 dari Daud lbnuAbi Hindin,
dariAmir, diaberkag, "Aku berhnyakepadaAlqarnatr,
apakah Ibnu Mas ud hadir bersama Rasulullah saw.
pada malam peristiwa jin itu?'Alqamah menjawab,
'Sayapernah bertanyakepada Ibnu Mas'ud r.a-,' ['p
kah ada seseorang di antara Anda yang hadir ber-
sama Rasulullah saw. pada malam peristiwa jin ihr?"
Dia menjavab, Tidak, tetapi kami pernah bersama
Rasulullah saw. pada suafu malam, lalu kami ke
hilangan beliau. Kemudian kami cari beliau di lenr-
batrlembah dan bukit-bukit Ialu ada png bertany4
'Apakah beliau dibawa pergi?,Apakah beliau dibunuh
dengan sembunyi-sembunyi?'

Anas berkata Maka kami bermalam dengan pe
nuh kesedihan. Ketika pagi hari, tiba-tiba beliau
muncul, datang dari arah Hira- I-alu kami bertanya
Wahai Rasulullah, kami telah kehilangan engkau,
lantas kami mencaricari engkau tetapi tidak kami
jum-pai, kemudian kami bermalam dengan penuh ke
sedihan." Kemudian beliau berkata, 'Aku diundang
oleh uflrsan jin, maka aku pergi bersama merek4 lalu
kubacakan AlQur'an kepada mereka-' Anas berkata
'Kemudian Rasulullah membawa kami pergi, lantas
beliau hrnjulftan kepada kami bekasbekas mereka
dan bekasbekas api mereka' IGmudian para sahabat
bertanya kepada beliau tentang makanan bangsa jin,
lalu beliau bersabda, 'Semua tulang yang disebut
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namaAllah atasnyayang ada di tangan kamu,lebih
banyak dasingnya dan semuakotoran hewan kamu.'
Rasulullah saw. bersabda, 'Malw, janganlah lamu
bni.stinjak (bersuci) dmgan keduanya (tulnng dan
Ionran lwtan), larna luduanya itu atnlnhmnl@Mn
lawan-lraann lcatnu itu. "'

Jugaterdapatriwayatlain dari Ibnu Mas ud bahwa
pada malam ihr diabersama Rasulullah saw., tetapi
isnad riwayatpertamalebih dapat dipercaya- IGrena
itr, kami buang riwayat ini dan yang serupa dengan-

nya Dari kedua riwayat yang terdapat di dalam
Shnhilwintampaklah bahwa Ibnu Abbas berkata,
"Sesungguhnya, Rasulullah saw. tidak mengetahui
kedatangan sekelompok jin itu." Sedangkan, Ibnu
Mas'ud mengatakan bahwa mereka mengundang
beliau. Mak4 alBaihaqi mengkompromikan kedua
riwayatitu batrwaperistiwa ihr terjadi duakali, bukan
cumasekali

Ada riwayatketigayang diriwayatkan oleh Ibnu
Ishaq, katanya, "Setelah Abu Thalib meninggal
dunia, orang{rang Quraisy m.enyakiti Rasulullah
saw. yang belum pernah mereka lakukan semasa

hidupAbuThalib. Malca pergilah Rasulullah sar. ke
Thaif untuk meminta bantuan kepada sukuTsaqif
dan meminta perlindungan dari gangguan kaumnya
Beliau berharap mereka akan menerima ajaran
(agarna) yang beliau terima dari Allah, lalu beliau
pergi ke sana seorang diri."

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa telah diceritakan
kepadanm oleh Yaztdb:rl,nyad,, dari Muhammad bin
IG'ab alQuraztri, dia berkat4 "Ketika Rasuhrllah saw.

telah sampai ke Thaif, beliau mendatangi seke
lompok orang Tsaqif ketika menjadi pemuka-
pemuka dan tokoh-tokoh pendudukThaif Mereka
itu adalah tigabersaudara, yaitu Balil binAmrbin
Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin
Amr bin Umair. Salah seorang dari mereka ber-
istrikan seorangwanita Quraisy dari BaniJamh.

Maka Rasdullah saw. duduk di dekat mereka dan
mengajak mereka turhrk memeluk agamaAllah. Di-
sampaikanpulakepadamerekamaksud kedatangan
beliau kepada mereka untuk meminta mereka men-
jadi pembela Islam dan bersama-sama beliau rneng-
hadapi orangorang yang menentangnya Ialu salah

sebrang dari mereka berkata kepada beliau, 'Aku
akan merobek-robek kain Ikbah jika Allah me
ngutusmu!'Yang lain berkat4 'Apakah Allah tidak
mendapatkan seseorang selain engkau unfuk di.
utusnya sebagai rasul?' Dan yang ketiga berkata,
'Demi Allah, aku tidak akan berbicara kepadamu
selama-lamanya Sesungguhnya jika engkau itu se

orang rasul dari Allah sebagaimana yang engkau
katakan, maka sesungguhnya engkau lebih ber-
bahaya daripada lalau aku menimpali perkataanmu.
Dan, kalau engkau berdusta atas namaAllah, maka
tidak layak aku berbicara kepadamu.' Kemudian
Rasulullah saw. berdiri dari sisi merek4 dan beliau
merasa puhrs asa terhadap kebaikan suku Tsaqif
Maka beliau berkata kepada merek4 menurutyang
saya ingat'IGlau kamu melakukan sesuatu yang
hendak kamu lakukan, maka sembunyikanlah dari-
ku.' Rasulullah saw. tidak ingin informasi ini sampai
kepada kaum beliau, karena dapat memicu pennu-
suhan di antam mereka

Mereka tidak melakukan tindakan itu sendiri.
Mereka menghasut oftmg{rang jahil dan budak-
budak mereka untuk mencaci maki dan meneriaki
Rasuluilah. Sehingea omng{rangberkerumun pada

nya dan melindungi beliau dengan membawanyake
kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin
Rabi'ah, dan kedua orang ini sedang berada di dalam
kebun itu. Kedua anak Rabi'ah ihr melihatbeliau dan
melihat apayang dilakukan oleh oftmg{rang bodoh
dari pendudukThaif itu. Mak4 kembalilah oftng-
orang Tsaqif yang tadi mengikuti beliau. lalu beliau
berteduh dibawahpohon anggurdan duduk dibawah

rya- Mak4 setelah hati Rasulullah saw. tenang, beliau
mengucaplian, seingat say4

,;)> li;, ,6j;';.2 t'r<bf 4tpf F't.

*t '';l ,1o ir'rtilt ?'rl U ,c6t & Gt-*:

*4 iy t',# ; iy ;;, ufr :Fht
+'6:,;tbf r q;l'^**',n Jtif r'"i:a-
,/.'S},,#'&G',6t, Ji * G't

';f ,lt *'r,?&tli'€-?l €rJt r;i?(
,,* J;'rf ;o?ialf ol u ;?\rr 6fur

i";'l't J?t'J,,rb; ,h A,i ,:lk
{ " "'u !r

Ya Allnh, kuadulun twpadn-Mu Immhnya lutnntu;'
ku,lucilnya upayaku, dnn pmghirnan manusia tn-
hnnnp diriku. Walwi Yang Palfug Penrurah dnri orang-

mmgyengpanwah" Englaulah Tifian. wmg-mang yang

tertind^, dm F;rrylaulah Tfulwnku. I{tpodo sia|al@h

gerargan hryknu aknn mtnyuahlwn aku? Apakah
lrzpada uangj auh y ang alun mmganiay alat ? Anuknh,
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lupada musuh yng Engkau bni di"a kzkuasaan atas

urusanku? Asallean Englwu tidnk mnrah leepadaku,

mnla ala tidnk p eduli. Aknn tetnpi, paryantpunnn- Mu
hbih luas bo.grl*. Aku bnlindung dmgan wajah-Mu
y ang mmnangi segaln fugelnpan dnn mmj adilan baik-
ny a unsan dunia dnn akhirat Janganlnh Errylmu turun-
Ian kmarahan-Mu lupadnku atnu Englwu timpalan
kernurknnn-Mu lrzpadnlu. Ifuma htgknulnh alw mm-
cari lwidhaan hingga hglnu ridlu, dnn tindn dnya dnn
up ay a lczcuali dmgan p ntolnngan-Mu.'

Ketikakedua anak Rabi'ah ihr melihatbeliau dan
apa yang beliau alami, maka tergeraldah rasa kasih
sayang mereka lalu, dipanggil budaknyayang ber-
agama Nasrani dan bernamaAddas, dan dikatat<an
kepadanya'Arnbillah sepotong anggur, lalu letakkan
ke dalam baki, kemudian bawalah kepada orang ihr
dan persilakan dia memakannya' Addas melaksana-
kan perintah ihr. Kemudian ia taruh anggur itu di
hadapan Rasulullah saw. dan ia berkata kepada
beliau,'Makanlah!' Maka ketika Rasuhrllah meletak-
kan tangan beliau pada buah itu, beliau mengucap
basmalah lalu memakzmnya

Addas memperhatilan wajatr beliau, lalu berkau"
'Demi Allah, perkataan itu tidak pernah diucapkan
olehpenduduknegeri ini.' IGmudian Rasuhrllah saw
bertanyakepadany4'Dari pendudukmanakah engkau
wahai Addas, dan apa agamamu?' Addas menjawab,
'Nasrani, dan saya berasal dari Ninawa' Rasulullah
bertanya, 'Dari negeri orang saleh Yunus bin Mata?'
Addas balik bertany4'Dari mana engkau mengenal
Yunus bin Mata?'Rasulullah menjawab, 'Dia ihr
saudaraku, seorang nabi, sedang akujuga seoftmg
nabi.' [alu Addas memeluk Rasulullah saw. seraya
mencium kepala tangan, dan kaki beliau.

Muhammad bin IG'ab al-Q urazli (perawi hadits)
berkata'Kedua anak Rabi'ah itu berkata satu sama
lain,'Budalanu telah merusak nama baikmu." Ketika
Addas datang ke hadapan mereka, maka mereka
berkata kepadany4'Celakalah engkau wahaiAddas,
mengapa engkau mencium kepala kedua tangan,
dan kedua kaki orang ihr?' Addas menjawab, Wahai
tuanku, di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang
lebih baik dari dia. Ia telah memberitahukan kepada
liu sesuahr yang tidakdiketahui kecuaJi oleh seonrng
nabi.' Ialu mereka berkata kepadaAdtias, Celakalah
engkau wahai Addas! Jangan sekali-kali engkau
dipalingliannya dari agamamu, liarena sesungguh-
nya aganxlmu itu lebih baik daripada agamanya'

Kemudian Rasulullah saw. kembali dariThaif ke
Mekah, ketika beliau sudah merasa puhrs asa ter-

hadap kebaikan suku Tsaqif. Mak4 saat beliau se
dang menunaikan shalat di tengah malam di bawah
pohon anggur, ada serombongan jin sebagaimana
disebutkan Allah melewati beliau, dan mereka
Oangsajin) itu-seingat saya-berjumlah firiuh jin dari
jin penduduk Nashibin, lalu mereka mendengarkan
Nabi. Kemudia4 setelah Nabi saw. selesai shalat,
mereka pergi kepada kaumnya dan memberi pe
ringatan kepadamereka Merekaberiman dan me
nyambut apa yang mereka dengar itu. Kemudian
Allah menceritakan perihal mereka ini kepada Rasu-

lullah saw. dengan firman-Nya,

Daa $ngatlah) l@tikn Knni lwdnpkm semm.bonganjin
lcepadnmu y ang nrinnntgmkan Ab Qi on, mnlcn tarkak
merela mmghadiri panbacann(n)a) lnlu mnela bnknra,
'Diaml.ah karnu (untuk mmdtngarlannya).' I{etikn

pembacann telah selemi, mnekn leembali lupadn
laumrya (unfuk) merntni pningatan. Mqelw bnlata"
'Hai lrnum lami, sesungularya lmmi tclahmzndengsr-
lrnn kitat (Al-fuian) yangtelah diturunkan sesudnh

Musa y ang mnnb mmlwn kitnt - kitnb yang seb elamny a
lagi memimpin lupadn lczbmman dmt fupadnjalnn yang
lurus. Hai kaum lami, bimnlnh (sman) mryyry
menleru kpada Allah dnn berimanhh fupadn-Nya,
niscaya Allnh alan mmgampuni dosa-dnsa larnu dnn
melepaknn lamu dnri azpb y ang pedih.' (al-Ahqaaf:
2e-31)

Juga firman-Nya dalam surah aflin hingga alftir
kisah jin dalam surah ini."

Imam Ibnu l(atsir mengomentari riwayat Ibnu
Ishaq ini di dalam tafsirnya Ia berkata "Riwayat ini
sahih, tetapi mengenai perkataannya bahwa bangsa
jin mendengarkan pada malam itu, perlu dipikirkan.
IGrena bangsa jin sudah mendengarAlQur'an sejak
permulaan wahyr dihrunlian sebagaimana dihrnjuki
oleh hadits Ibnu Abbas tersebul Sedangkan, ke
pergian Nabi saw. ke Thaif ihr adalah setelah me
ninggalnya paman beliau. Peristiwa itu terjadi se
tahun atau dua tahun sebelum hijrah, sebagaimana
ditetapkan oleh Ibnu Ishaq dan lain-lainnya WaIIahu
a'lam"

Iklau riwayat Ibng Ishaq itu sahih, bahwaperis
tiwa itu terjadi setelah Rasulullah saw. kembali dari
Thaif dengan perasaan sedih karena sambutan yang
jelek dan keras kepala dari pembesar-pembesar
Tsaqrf, dan setelah beliau memanjatkan doa yang
penuh keprihatinan kepadaAllah, maka dari sisi ini
peristiwa ihr betul-betul mengagumkan. Pasalnya,
Allah mendatangkan sekelompok jin kepada beliau,
dan memberitahukan kepada beliau apayang dilaku-
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kan oleh bangsa jin itu beserta apayang mereka kata
kan kepada kaumnya. Dalam peristiwa ini, terdapat
beberapa pehmjuk yang halus dan mengesankan.

I(apan pun terjadinya peristiwa ihr dan dalam kon-
disi bagaimanapun, maka tidak diragukan lagi bahwa
ihr adalah urusan besar. Besar dalam pehnjuk-petun-
juk dan kandungannm dan besar pula nilai perkata-
an bangsa jin tentang AlQur an dan agama Islam ini.

Mak4 marilah.kitatelusuri semuaini sesuai de
ngan apa yang dipaparkan oleh AlQur'anul-Ikrirn

Kekaguman 
"*s";terhadap 

Al-Qur'an

666(L[]6"#'#'€afi SIaJS

*krq:^j;5:r!t6g;3r"i*G
5#!y$61:{i:L;*tiiYc;f 6e:iig
3{i6i{tutii$tr"ggc.irt36-
)crii'6*e{njrri#'fig&;f 'eW
s;.i;\-{LKW,#1,#6'j;v""{.i

gffi!"l
"Kntakanlah (wi Muhamrnad), ililah diwahyuknn
lupadnlw balrun selarmpulnn jin tnlah mmdmgarlan
(Al- @i an), lalu mnelw b nlala,'Sesunguhnya, knmi
telah mendzngmknn Al-@ian yang mmakjublmn,
(yang) ntnnberi paunjuk lepada jalan yang;benar, lnlu
Iumi beriman lepadanya. Kami selwli-lali tilak akan
munpnsekutukan seorang pun dengan Tillmn lmmi.
Maharingi lubaaran Tulan lami, Din finnk bdstri dnn
tidnk (pula) bnanak. Orang y ang lwrang alal dnripada

lami da]rulu selnJu mmgarnkan (perkntann) jarynu-
Lampaui batns terhadap Allnh. Sesung{ultnya, lami
m"ergira balwa mnnusia dm j in wlali- lali tidnk akan

mmgaralan p nltatann yng dustn tsrhnnnp Ailnh. Adn
bebnapa orang lnki-lnki di antara mnnusia mzrninta
pnlindungan lupon" bebnapa lnki-kki di antara jiry
maln jinjin itu mennm.bah bagi mnelm dosa dnn kz-

salnhan. Sesunguhnya mnela (jin) menyanglw se-

bagaimann punngkann lwma (orarg- orarg knfir Meknlr),

bahwa Allalt sekali-lilli tidak aknn membangkitkan

semang (rasul) pun."' (afJin: 1-7)

'?,{afar" adalahkelompok yang terdiri antara tiga
sampai sembilan, sebagaimana "rahtlf . Ada yang

mengatakan jumlahnva tujuh.
Pembukaan surah ini menunjulil<an bahwa pe

ngetahuan Nabi saw. tentang mendengarnya bangsa
jin kepada beliau dan apa yang terjadi pada mereka
setelah mendengarkan Al-Qur'an dari beliau itu
adalah karena adanyawahyu dariAllah SlVTkepada
beliau. Yakni, pembgritahuan tentang sesuatu yang
terjadi yang tidak diketahui Rasulullah saw., tetapi
Allah memberitatrukarurya kepada beliau. Mungkin
peristiwa ini baru pertama kali terjadi. IGmudian ter-
jadi sekali lagi atau beberapa kali lagi Nabi membaca
lian kepadajin dengan sepengetahuan dan sengaja

Hal juga dibuktikan dengan riwayatyang men-
ceritakan bahwa Nabi saw. membacakan surah ar-
Rahmaan kepada bangsa jin. Imam Tirmidzi meri-
wayatkan dengan isnadnya dariJabir r.a, ia berkata,
"Rasulullah saw. keluar menemui sahabat-sahabat
beliau, lalu beliau membacakan kepada mereka
surah ar-Rahmaan hingga aliJrir surah, dan mereka
diarn IGmudian beliau bersabd4'Senngulatya" alat
telnh munbacalanny a lupadn bangsa j ha mnlw mnekn
lzbih baik responsnya d*ipod" knlim. Setinp lali aleu

sampai pada firman Allalr, Fa U ayyi aalaal
Rabbilatmaa tuJtadzdzibaan' Ma*a, nibnat ILhnn
lwmu yang maralmh ymtg lmmu dustaknn?', muela
bnlata, Tilkk adn sesuatu pun dnri nihnat-Mu, ya
Tfulnn larni, yang lnmi dustnlan. MaJw, Iapunyann-

Mulahwgaln Puji."'
Riwayat ini mendukung riwayat Ibnu Mas'ud r.a

yang mengisyaratkan hal ini di muka. Dan, sudah
tentu apa yang diceritakan surah ini adalah yang
diceritakan oleh surah aLAlqaal

'Daa $ngatlnh) latilil Knmi lwdnplw snom,bongan
jin fupadamu yary mmdengarlmn Al-Qf aq makn
tnlkala mnela menghndiri panbamnn(rrya) lnlu m"qelw

berlmta, Dinmlnh knmu (untuk mmdzngarknnrrya).'
Iktila panbacaan telnh selzsai, mnela lrtmbali Inpodo
Iaumny a (unruk) mnmtri pringatnn. Mnelw berlatn,
'Hai lwum lrami, serungulatya lwrni tzlnhnvndnryar-
Imn kitnb (Al-@tian) yang telnh diturunknn sesudnh

Mus a y ang mnnb marlun kitntr-kinb yang seb elumny a

lai mem;mpin lepada lebmaran dan lepadnjalnn yang

lurus. Hdi lwum lami, tnimalnh (smtan) arung jang
menynu kzpada Allnh dnn berimanlah lepadn- Irlya" nis-

caya Allah alwn mzngarnpuni dnsa-dnsa lamu dnn mz-

lzpaslun lwmu dnri aab yangpedih. Aongyang tidnk
mmnima (smtan) trmg yang m.eryeru lapann AUnh,

mala din tidnk alanmfupaslmn diri dari a<pl Allnh
di mula bumi dan tidak ada baginya pelindung selni.n

Allnh. Merelcn itu dalam lusesatan yang nyatn."'(aI'
Ahqaaf:29-32)
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Ayat-ayat itu, sebagaimana surah al-Jin, mem-
beritahukan reaksi spontan bangsa jin terhadapAl-
Qur'an. Yakni, spontanitas yang nenerbangkan
pegangan merek4 menggoncangaan hati mereka,
menggugah perasaan mereka, dan menimbulkan
dorongan dan semangatyang meluapluap. Maka,
pergilah mereka kepada kaumnya dengan semangat
menggebu-gebu yang tidak dapat mereka tahan,
karena ingin segera menyampaikannya kepadayang
lain, dengan uslub yang memancar-mancar, penuh
kehangatan dan semangat, serta penuh kesungguh-
an dan keseriusan. Inilah keadaan orungyang per-

tamakali dikejutkan oleh dorongan kuatyang meng-
goncang eksistensinya dan menggoy:lng pegangan-

nya. Kemudian ia terdorong untuk menyampaikan
apayang dirasakannya ihr ke dalam jiwa orang lain
dengan penuh semangat, anhrsias, kesungguhan,
dan keseriusan!

"Sesunguhnya, lmmi teln h mmd,mgarlcan Al- @i an
yng mnahj ublnn. " (alJinz l)

Kesan pertama yang mereka peroleh adalah
bahwaAl-Qur'an itu "menakjubkan", luarbiasa, dan
menggetarkan hati. Inilah sifat Al-Qur'an pada
orang yang menerimanya dengan hati yang terbuka
serta perasaan yang tanggap, lembut dan sensitif.

Menakjubkan! Memiliki kekuasaan yang hebat,
memitki daya tarikyang kuat dan memiliki kesan-
kesan yang menyenfuh perasaan dan menggoyang
senar-senar kalbu.

Menakjubkan! Itulah kesan yang mereka per-
oleh.

Semua ihr menunjukkan bahwa kelompok jin ada
hakikatrya dan bisa merasakan.

"(Yar@ mnntrni petunjuk lepann jalnn yang bennr. . .."
(a{in:2)

lnilah sifat kedua yang tampak dalam Al-Qur'an
dan dirasakan oleh segolongan jin itu, ketika mereka
menjumpai hakikafrrya di dalam hati mereka Kata
'Tusyd"sendiri memiliki pehrnjuk yang luas jang-
kauannya. Ia menunjukkan kepada petunjuk, ke
benaran, ketepatan, dan kelayakan. Akan tetapi, kata
' Tu"sy d" it't ltga memberikan bayang-bayang lain di
belakang semua ini. Yaitu, bayang-baygng kematang-
an, keseimbffigffi, dan pengetahuan yang lurus ke
pada pehrnjuk, kebenaran, dan ketepatan. Bayang-
bayang pengertian pribadi yang tajam terhadap
hakikat-hakikat dan fuktor-faktor iru. Maka, rusyd
menciptakan keadaan di dalam jiwa dan menjadi.
kannya terbimbing kepada kebaikan dan kebenarzn.

Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang benar
karena ia menimbulkan keterbukaan dan sensitivitas
di dalam hati, pengetahuan dan pengertian, keber-
sambungan dengan sumber cahaya dan pefunjuk,
dan kesesuaian dengan undang-undang Ilahi yang
teragung, sebagaimana ia menunjuHran kepadajalan
yang benar dengan manlnjnya yang sistematis
kepada kehidupan dan penerapannya- Inilah manhaj
yang tidak pernah dicapai manusia sepanjang se
jarahnya di bawah naungan peradaban m.mapun
atau sistem apa pun, baik secara individu maupun
kolefttif, dalam urusan hati maupun sosial, akhlak
pribadi maupun pergaulan masyarakaL

"Lalu lami berimnn kzpadnnya...."

Inilah respon otomatis dan lurus karena men-
dengarkan, memahami karakter; dan terkesan oleh
hakikat Al-Qur'an, yang dihrnjukkan oleh wahyu
kepada kaum musyrikin yang mendengarAlQur'an
tetapi tidakmengimaninya Namun, padawaktuyang
sama mereka menisbatkannya kepada jin, lalu
mereka mengatakan Oahwa Nabi Muhammad ihr)
tukang tenung, penyair, atau gila hingga jin dapat
memberikan pengaruh kepadanya. Padahal jin-jin itu
tercerahkan, tersihir, sangat terkesan, dan ter-
pengaruh oleh Al-Qur'an, sehingga mereka tidak
berkutik. Kemudian mereka mengakui kebenaran
serta menyarnbutrya dengan penuh kefimdukan dan
rendah hati, seraya menyatakan ketundukannya
dengan mengatakan,'I{nmi bniman lvpadmty a", tmpa
mengingkari dan menentangnya ketjka Al-Qur'an
menyentuh jiwa mereka, sebagaimana yang dilaku-
kan orangorangmusyrik
"Knmi selmk-lult tldak akan mnnpnsekutulan seorang

pun dengan Tuhnn lami." (alJin: 2)

Inilah iman yang tulus, jelas, dan benar, tidak
dinodai dengan kemusyrikarr; f,dak dikotori dengan
kepalsuan, dan tidak dicampur dengan khurafal
Iman yang bersumber dari pengertian terhadap
hakikat AlQur'an, hakikat yang diserukan oleh Al-
Qur'an, hakikat tauhid kepadaAllah tanpa ada se
kutu bagi-Nya.

'Mahatinggi lebesaran Tuh.an lami, Dia tidnk bnishi
dantidnk (puk) bnanak "(alJin:3)

"Aljadd' berarti bagian, nasib, kehorrnatan, ke
dudukan, keagungan, dan kekuasaan. Semuanya
merupakan pancaran makna dari lafal iniyang sesuai
dengan kedudukannya. Makna global lafal ini dalam
ayat tersebut adalah untuk mengungkapkan perasa-.

an tentang keluhuran, keagungan, dan kebesaran
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Allah S\ /T sehinggatidak mungkin Dia berisbi dan
beranak, laki-laki atau wanita-

Bangsa Arab dahulu beranggapan batrwa malai-
kat ihr adalah anakanak wanita Allah yang diperoleh
dari perkawinan-Nya dengan jin. Kemudian datang-
lah jin yang mendustakan dongeng khurafat demi
mensucilianAllatr dan menolak pandangan semacam
ini. Bangsajin bebas berbangga dengan perbesanuut

dalam dongeng yang penuh k*rurafat itu kalau wajar.

Maka, ini adalah sanggahan yang besar terhadap
anggapan yang lemah dalam pandangan kaum
musyrikin itu. Juga terhadap semua pandangan se
rupa itu, yang dilakukan oleh orang-oftrng yang
menganggapAllah punya anak MahasuciAllah dari
pandangan dan anggapan seperti ihr, apapun benhrk-
nya!

"Orarryyangkurangalal dn ipada knmi dahula selala

mmgatnlan (pnkataan) yang mzlmnpaui born tsrhndnp

Ailah. Sesangguhny a lumi mmgira balru: a mnnusin dnn
jin wlali-kali tidak alan rungatalwn pmkntann yang

dusn tnlwdnp Allah. " (alJnz 4-5)

Ihr adalah koreksi dari golongan jin itu terhadap
apayang mereka dengar darijin-jinyang hrang alal,
yang mempersekuhrkan Allah, dan menganggap
Nyapunya istri dan anak Koreksian itu lahir setelah

mereka mendapat kejelasan dari AlQur'an, bahwa
anggapan ihr sama sekali tidak benaq dan beranggap
an seperti itu adalah jin-jin yang kurang akal dan
bodoh.

Adapun alasan mereka mempercayai jin-jin yang

kurang akal sebelumnya ihr adalah karena mereka
tidak membayangkan bahwa ada manusia atau jin
yang mengatakan perkataan dusta terhadap Allah.
IGrena ihr, mereka meng:nggap luar biasa ada sese
orang yang berani berbuat dusta terhadap Allah.
Maka ketikajin-jinyang kurang akal ihr mengatakan
kepada mereka bahwa Allah beristri dan beranak
serta mempunyai sekuhr, mereka membenarkarurya
saj4 karenamerekatidakmembayangkan ada orang
yang berani berkata dusta terhadap Allah.

Perasaan segolongan jin tentang mungkarnya
perkataan dusta terhadap Allah inilah yang men-
jadikan mereka layak terhadap keimanan. Hat ini
menunjukkan bahwa hati mereka bersih dan lurus
serta polos, hanya saja ia didatangi kesesatan karena

keterpedayaan dan kebebasan. Maka, ketika hati
mereka disentrh oleh kebenaran, ia pun bergoncang,

sadar, merasakan, dan mengerti.
Goncangan karena sentuhan kebenaran ini pantas

menyadarkan hati kebanyakan pembesar Quraisy

yang tertipu, dan menyadarkan mereka terhadap
kesalahan anggapan mereka bahwaAllah beristri dan
beranak Juga dapat menimbulkan rasa takut dan
sadar dalam hati tersebut, mendorongnya unfuk
memahami hakikat sesuatu yang dikatakan oleh
Nabi Muhammad saw. dan membandingkannya
dengan apayang dilgtakan pemuka-pemuka Quraisy
ihr, dan menggoyang kepercayaan (fanatisme) buta
terhadap apa saja yang dikatakan oleh pembesar-
pembesar yang kurang akal!

Semua itu adalah tujuan disebutkannya hakikat
ini, dan perjalanan peperangan yang panjang antara

Al-Qur'an dan kaum Quraisy yang durhaka dan
keras kepala lni satu matarantai pengobatan secara
perlahan-lahan terhadap penyakitpenyakit dan pola
pikir jahiliah yang ada dalam hati mereka Padahal

kebanyakan pikirannya itu cemerlang dan bebas,
tetapi disesatkan dan dihrntun dengan mitosmitos
dan ft*rurafut-ltrurafut serta disesatkan oleh pemim-
pin-pemimpin yang jatril dan menyesatkan!

'Adn beberapa nrmg laki-lnki di anlnra mnnus'in me-

mirtn pnlindungan lupadn bebnapa lnki-lnJti di annra
jin, mnlm jin-jin itu mennmbah bagi merela dosa dnn

kzsalnltnn. " (alJrnz 6)

Ini adalah isyarat dari bangsa jin mengenai ke
biasaan jahiliah, dan masih dibiasakan sampai se
karang di berbagai kalangan, bahwa jin itu mem-
punyai kekuasaan terhadap bumi dan terhadap
manusia, mempunyai kekuasaan unfuk memberi-
kan manfuat dan mtrdharat, dan mereka berkuasa di
berbagai wilayah di bumi (darat), laut, atau udara,

serta kepercayaan-kepercayzuu"r lain dari pandangan

ini. Sehingea apabila mereka bermalam di padang

atau di tempatyang menakutkan, mereka memohon
perlindungan kepada penghulu lembah itu, kemu-
dian merekabermalam dengan anxxl.

Memang setan itr dapat menguasai hati manusia
kecuali mereka yang berpegang teguh pada Allah.
Adapun orang yang berlindung kepada setan, maka
setan itu tidak akan memberi mnfntkepadanya-
IGrena setan itu adalatr musuh baginy4 yang hanya
akan menambah dosa dan kesalahan serta akan
mengganggunya- Kelompok jin (yang beriman) itu
menceritakan hal ihr,'Adn bebnapa nang lnki-ln ki di
anlara manttsia mnninfn perlindungan. kzpadn beberapa

lnki-laki di antam jin, mala jinjin itu menambah bagi

mnelm dnm dnn kzsalnhan."
Mungkin yang dimaksud dengan dosa dan ke

salahan itu adalah kesesatan, kegoncangan, dan
kebingungan yang menimpa hati orangorang yang
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bersandar kepada musuh mereka itu, serta tidak
berpegang dan berlindung kepadaAllah dari setan,

sebagaimana yang diperintahkan kepadaAdam yang
bermusuhan dengan iblis sejak dahulu kala.

Hati manusia ketika berlindung kepada selain
Allah karena ingrn mendapatkan manfaat atau me
nolak mudharal maka yang diperolehnya ddak lain
kecuali kegoncangan, kebingungan, ketidaktenang-
an, dan ketidaktenteraman. kri adalah dosa dan ke
salahan yang seburuk-buruknya hingga menjadikan
hati tidak merasa aman dan tenang.

Sesungguhnya semua maktrluk ciptaan Allah ada-

lah labil, tidak tetap, akan lenyap, dan tidak kekal.
Mak4 apabila hati seseorang bergantung padanya
niscaya ia akan selalu bergoncang, berbolak-balih
gelisah, takut, dan selalu berubah-ubah arahnya se
tiap kali lenyap apayang menjadi tempat berganturg
harapannya. Hanya Allah sendiri yang kekal dan
tidak akan pernah lenyap, yang hidup dan tidak akan
pernah mati, yang abadi dan tidak akan pernah
berubah. IGrena itu, barangsiapa yang menghadapkan
diri kepada-Nya, berarti dia menghadapkan diri
kepada sandaran kokohyangtidak akan pernatrlenyap
dan tidak akan pernah berubah,

"S esungguhny a, merelm (j in) nmy angln s eb agaimnna
pnsanglrann lmmu (orarry-orang Imfr Meknlt), baluna
Alkh selrnli-knlt tllnk alan membangkitkan seorang
(rasul) pun." (alJin: 7)

Merekaberbicara kepada kaumnya tentang bebe
rapa orang manusia yang meminta perlindungan
kepada jin. Mereka berkat4 "Sesungguhnya mereka
mengir4 sebagaimanayang kamu kira bah,tvaAllah
tidak akan mengufus seorang rastrl pun. Akan tetapi,
Dia telah menguhrs seorang rasul dengan membawa
Al-Qur'an yang menunjukkan kepada jalan yang
benar. Atau, mereka mengira bahwa besok tidak
akan ada kebangkitan (setelah mati) dan tidak ada
hisab sebagaimana anggapanmu sehingga mereka
tidak beramal sedikit pun unhrk akfiirat dan men-
dustakan apa yang dijanjikan Rasulullah saw. kepada
mereka, karena mereka tidak mempercayainya."

Kedua anggapan ihr tidak sesuai dengan hakikat-
ny4 dan anggapan sernacam itu menunjukkan ke
jatrilan dan ketidakpahaman terhadap hikrnah Allah
di dalam menciptakan manusia. Allah menciptakan
mereka dengan dibekali potensi-potensi terhadap
kebaikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan
(sebagaimana yang kita ketahui dari surah ini bahwa
jin memiliki potensi yang bercampur aduk seperti ini,
kecuali yang tf,rusus berpotensi terhadap kejelekan

seperti iblis, dan dijauhkan dari rahmatAllah karena
kedurhakaannya dan berujung pada kejelekan hrlen
tanpa campuran kebaikan) . I&rena itu, rahmatAllah
hendak membanfir manusia dengan mengufus rasul
rasul, untuk menghimpun ke dalam jiwa mereka
unsur kebaikan dan memberdayakan fitrah mereka
terhadap petunjqk Mak4 tidak ada jalan unhrk ber-
anggapan bahwaAllah tidak akan menguhrs seorang
rasul kepadamereka

Demikianlah jika maknalafal (ayat) ihr mengutus
para rasul. Sedangkan, jika makna ayat itu adalah
membangkitkan manusia danjin di akhirat, makahal
itu adalah sesuatu yang sangat vital juga bagi makh-
luk yang tidak cukup sempurna hisabnya dalam
kehidupan duniaini. I(aren4 suatu hikrnahyang di-
kehendaki oleh Allah, dan berhubungan dengan
pengaturan alam wujud yang diketahui Allah dan
tidak kita ketahui. IGrena ihrlah, Allah menjadikan
kebangkitan di aktrirat untuk menyempurnakan
hisab makhluk, dan akf,rirnya mereka layak men-
dapat pembalasan yang sesuai dengan perjalanan
hidupnya yang pertama sewakhr di dunia. Maka,
tidak ada jalan bagi seorang pun unfuk beranggapan
bahwaAllah tidak akan membangkitkan mereka dari
kematian. Anggapan seperti ihr bertentangan de
ngan itikad tentang hikmah dan kemahasempur-
naanAllah SWT

Kelompok jin yang beriman itu meluruskan per-
sangkaan kaumnya Al-Qur'an di dalam menampil-
kan cerita mereka ihr meluruskan kesalahan pan-
dangan kaum musyrikin.

Jin fidak Mengetahui Perkara Gaib
Kelompok jin itu masih rnelanjutkan ceritanya

tentang apayang mereka temui dan ketahui tentang
urusan risalah ini di seluruh penjuru alam, serta
mengenai keadaan-keadaan langit dan bumi. Tujuan-
nya supaya mereka dapatberlepas tangan dari segala
usaha yang tidak sesuai dengan iradah Allah
mengenai risalah-Nya, semua anggapan tentang
pengetahuan perkara gaib, dan semua kekuasaan
terhadap urusan ini,

*#i(+)3'';.ait\it:v;,itaiffiw
ii:"ji,Si6S.#"&e6:5,Kiz6
,tfitCe'+J\lurf{tV$(^2,6q
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&,:6,#:-v:,J;r
"Sesungguhnya, lmmi telah mmcoba mngetahui (ra-
ltasin) lnngit, maln lami mendnpatirya pmuh fungan
penjagaan yanglwat dan panah-pannh api. Sesung-

gthrya l@mi dnjruk dapat nmdutlukibebuapa tunpat
di larryit itu untuk mendengar-drngmlan (berita-

bnitnnya) TAtapi, seleararg barangsiapa yarg (rrcncoba)

mmdmgar-dengarkan (seperti itu), tentu aknn mm-
jurnpai paruh a\i jans mengiilai (untuk mem.balmr-

nya). Sesungularya knmi tidak mengetahui (dmgan

adanya penjagaan itu) apaknh luburulan yang dile-
hznnaki bagi mang y ang di bumi atauknh Tillan mcrekn

mmghmdaki lubailwn bagi mnela." (dJin: 8-10)

Peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Al-
Qur'an dari penuturan jin ini menunjukkan bahwa
sebelum risalah teralftir ini dan mungkin pada masa

tenggang antararisalah terakhir dan risalah sebelurn
nya rtakni risalah Isa a-s., mereka berusaha meng-
adakanhubungan dengan maktrluktertinggi. Mereka
mencuri pembicaraan di sanadi antara para malaikat
tentang urusarrurusan makhluk di bumi, yang berisi
keputusan tentang ditugaskannya mereka melak-
sanakan kehendak dan takdirAllah.

Kemudian informasi langityang merekacuri itu
mereka bisikftan kepada wali-wali mereka yaitu
tukang tenung dan paranormal. Tujuannya agar
mereka membuat fitnah terhadap manusia sesuai

dengan progrcm ibts, melalui tangan-tangan para

dukun dan paranormal yang menggunakan sedikit
kebenaran lalu mereka campur dengan kebatilan
yang banyak sekali. Mereka populerkan di kalang-
an masyarakatpada tenggangwakhr di antara kedua
risalah itu dan pada saat dunia kosong dari rasul.
Adapun bagaimana cara dan benfuknya, makaAl-
Qur'an tidak menceritakan sedikit pun kepada kita
dan tidak ada urgensinya untuk diceritakan, karena
yang penting adalah hakikat dan kandungannya.

Kelompok jin ini mengatakan bahiva mencuri
pendengaran tidak mungkin dapat dilakukan lagi.
Ketika mereka berusaha melakukannya sgkamngr
yaitu apayang sekarang mereka istilahkan dengan
menyenhrh langif mereka dapati jalan ke sana dijaga
dengan penjagaan kuat, yang siap melempari mereka
derigan panah-panah api hingga akan membinasa-
kan merekayang menuju ke sana Mereka menyata
kan bahwa mereka sama sekali tidakmengetahui
perkara gaib yang ditakdirkan untuk manusi4

"S aungguhnla lcnmi tidnk m.engetnhui (dmgan adnrty a
peqagam itu) apzknh leburulan yang dilufundnki bogi

mang y ang di bumi atnuknh Iilhnn mnelw mmghmdaki
Iebailmn bagi mnelm." (a$in: 10)

Urusan gaib ini diserahkan kepada ilmu Allah,
karena tidak ada yang mengetahuinya selain Dia.
Adapun kita tidak mengetahui apayang ditdrdirkan
Allah untuk hamba-hamba-Nya di bumi ini. Apakah
Dia menakdirkan t<ei:tet<an lagi merek4 lalu dibiar-
kannya mereka bergelimang dalam kesesatan; atau-

kah Dia menakdirkan jalan kebenaran-yakni-pehrn-
juk, untuk mereka sebagai kebalikan dari keburuk-
an, yakni kebaikan, dan berakibat kebaikan pula

Apabila acuan (yakni bangsa jin yang menjadi
sumber acuan) para dukun yang mengaku men-
dapat pengetahuan perkara gaib ihr sendiri mene
tapkan bahwa mereka tidak mengetahui sama seliali
perkara gaib itu, maka patahlah semua perkataan,
batallah segala anggapan, selesailah urusan per-
dukunan dan ramalan gaib, dan murnilah urusan

eaib itu hanya urusanAllah.Tidak seorangpun berani
mengldaim bahwa dia mengetahui dan dapat meng-
informasikannya- Al-Qur'an menyatakan bebasnya
pikiran manusia dari semua kesalahan dan semua
anggapan dalam persoalan ini Juga menyatakan lurus
dan bebasnya manusia sejak saat itu dari kfiurafit-
lfiurafat dan mitosmitos.

Adapun di mana adanya penjagaan itu, siapakah
dia, dan bagaimana dia melempari setan-setan de
ngan panah-panah api, tidak dibicarakan sedikitpun
oleh Al-Qur'an atau atsar kepada kita. Kita tidak
memiliki sumber selain keduanyaitu yang dapatkita
timba darinya sedikitinformasi tentang perkara gdb
ini. SeandainyaAllah melihat bahwa dalam penjelas
an secara rinci tentang masalah yang ada kebaikan-
nya bagr kita, niscaya sudah Dia jelaskan. Apabila
Allah tidak menjelaskannyakepadakita makaupaya
kita dalam masalah ini tentu akan sia-si4 dan tidak
akan membuahkan apa pun bagi kehidupan dan
pengetahuan kita-

Tidak ada jalan bagi kita untuk berpaling atau
berdebat seputar masalah panah-panah api ihr. Ia
berjalan sesuai dengan undang-undang alam, baik
sebelum diuhrsnya rasul maupun sesudaturya- Juga
sesuai dengan undang-undang yang para pakar
asfonomi berusaha menafsirkannya dengan teori-
teori yang mungkin salah dan mungkin benar,
hingga terhadap benar tidaknya teori ini, karena
masalah ini tidak termasuk dalam tema pembatrasan

kita. Tidak tertuhrp kemungkinan juga bahwa setan-

setan itu dilempari dengan panah-panah api secara

mutlak Panah-panah api boleh saja melesat sebagai
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pelenpar setan atau bukan pelempar setan, sesuai

dengan kehendak Allah yang berlaku pada sunnah-

sunnah-Nya.
Pandangan orangorang yang memandang semua

ini hanya sematamatalukisan dan garnbaran tentang
pemeliharaan Allah terhadap AlQur'an dari segala
macam kebatilan dan tidak boleh ditafsirkan me
nurut lahirny4 disebabkan mereka datang kepada
AlQur'an sedang di benaknya terdapat gambararF
gambaran yang sudah mereka tetapkan lebih dahulu,
yang mereka ambil dari sumber-sumber selain Al-
Qur'an. Kemudian mereka berusaha menafsirkan Al-
Qur'an sesuai dengan gambaran-gambaran yang
sudah ada di dalam benak mereka- IGrena ihr, mereka
berpendapat bahwa malaikat ihr sebagai simbol
kekuatan kebaikan dan ketaatan dan setan sebagai
simbol kekuatan kejahatan dan kemaksiatan, serta
bintang-bintang sebagai simbol pemeliharaan dan
penjaga-an. Karena di dalam ketetapan-ketetapan
merekayang sudah ada-sebelum mereka berhadap
an dengan Al-Qur'an-menyatakan bahwa apa yang
disebut malaikat, setan, atau jin itu tidak mungkin ada
wujud fisiknya seperti yang digambarkan. Ia juga
tidak mungkin memiliki geralian-gerakan yangterasa-

kan dan pengaruh-pengaruh yang nyata-
Dari manakah mereka mendapatkan semua ini?

Dari manakah mereka mendapatkan ketetapan-ke
tetapan yang mereka pergunakan untrk menghukumi
nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadits seperti itu?

Cara yang paling ideal dalam memahami Al-
Qur'an dan menafsirkannya, serta dalam meng-
gambarkan Islam dan membangunny4 ialah hendak-

nyu ."."or*g melepaskan dari benaknya ."-uu
pandangannya yang terdahulu. HendaHah ia meng-
hadapi Al-Qur'an tanpa menggunakan ketetapan-
ketetapan pemikiran, pandangan, atau peftsaan yang

mendahuluinya. Ia hendaknya juga membangun
seluruh ketetapannya itu sebagaimana Al-Qur' an

dan al-hadits menggambarkan hakikat alam wujud
ini. Dengan demikian, AlQur'an dan al-hadits tidak
dihukumi menurut selainAl-Qur'an, tidak usah me
niadakan sesuahr yang ditetapkan Al-Qur'an, dan
tidak usah menalnvil-nalcrvilkannya. Juga tidak me
netapkan sesuahr yang ditiadakan atau ditolak oleh
Al-Qur'an. Sedangkan, apa yang tidak ditetapkan
atau ditiadakan olehAlQur'an, makabolehlah ia me
lontarkan pendapatnya sesuai dengan pendapat akal

dan pengalamannya
Sudah tentu kami katakan hal ini kepada orang-

orang yang beriman kepada AlQur'an. Sedangkan,
di samping ifir mereka menakwilkan nash-nashnya
untuk disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan dan
gambaran-gambaran yang telah ada dalam benak
dan pikiran mere!4 mengenai sesuafir tentang haki-
kat-hakikat alam ivujud. I 1

Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada
Al-Qur'an, dan dengan semmpangan menolak gam-

baran-garnbaran ini hanya larena ilmu pengetatruan

belum mencapainya, maka mereka itu benar-benar
menggelikan. I(arena ilmu pengetahuan itu sendiri
tidak mengetahui rahasia-rahasia alam wujud yang
tampak jelas di hadapan mereka, dan yang mereka
pergunakan dalam percobaannya Sedangkan, yang

demikian ini tidak meniadakan apa yang tidak
mereka ketahui rahasianya ihr.

Apalagi banyak dari kalangan ilmuwan yang per-

caya kepada sesuatu yang misterius melalui jalan

atau keterangan agama, atau minimal tidak meng-
ingkari apayangtidakmerekaketahui I(arena dengan
pengalamannya, mereka mendapati diri mereka-
melalui ilmu pengetahuannyaberada dihadapan hal-

hal misterius. Mereka mengira bahwa mereka tidak
dapat mengetahuinya, lalu mereka merendahkan
diri dengan sikap ilrniah dan cerdas tanpamengaku
yang bukan-bukan. Juga tidak mengaku telah me
lampaui segala misted sebagaimarnyang dilakukan
oleh sebagian orang yang mengaku berilrnu pengeta
huan dan berpikir ilmiah, tetapi mereka mengingkari
hakikat agama dan hakikat hal-hal yang gaib.

Alam di sekitar kita ini penuh dengan ratnsia roh-
roh, dan kekuatan-kekuatan. Surah ini, sebagaimana
surah-surah lainnya dari Al-Qur'an, memberikan
kepada kita beberapa sisi dari hakikat yang ada
dalam alam wujud ini. Juga yang dapat membanhr
unfuk membangun pandangan yang benar tentang
alam wujud dan segala sesuahr yang ada padanya
yang berupa kekuataq-kekuatan, roh-roh, dan makh-
luk-maKrluk hidup yang ada di sekitar kita dan ber-
interaksi dengan kehidupan kita dan diri kita- Pan-

dangan inilah yang membedakan seorang muslim
dan menjadikannya berdiri di tengahtengah di antara
taktrayul dan li*rurafat dengan pengakuan-pengakuan

dan anggapan-anggapan yang berlebihan. Sebagai
stunber pandurgannya adalatr Al-Qur'an dan AsSunnah.

11 Saya tidak dapat melepaskan diri saya, bahwa di dalam beberapa karangan saya terdahulu dan daiam beberapajuz pertarnatzlsir Aalt-Zhilal

ini saya telah membicarakan sedikit tentang masalah ini, dan saya berharap dapat menyusulinya pada cetakan berikutnya jika Allah memberikan

tau-fik dan pertolongan-Nya. Apa yang saya tetapkan di sini menurut saya adaiah yang benar, dengan hidayah dari Allah.
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Kepada keduanyalah seorang muslim mengkonfr-
masikan semua pandangan, pendapal dan penafsiran

lain.
Di sana terdapat lapangan yang dapat membanhr

akal manusia untuk mencari cakrawala kemis-
teriusan. Islam sendiri mendorongnya untuk me-
lakukan pelacakan seperti ini. Akan tetapi, di be
lakang lapangan yang dapat membanhrnya terdapat
sesuafu yang akal manusia tidak mampu mencari-
ny4 karena menumg tidak diperlukan unftrk men-
carinya. Apa yang tidak diperlukan bagi pengrrusan
bumi ini, maka tidak ada keperluan terhadapnya dan
tidak ada hikmah membantu mengungkapkannya
IGren4 itu bukan urusannya dan tidak termasuk di
dalam batasbatas kelfi ususannya.

Kadar yang diperlukan baginya terhadap hal itu
ialah sekadar untuk mengetahui posisi sentralnya di
alam ini dibandingkan dengan apa dan siapa yang
ada di sekitarnya, yang telah dijelaskan olehAllah,
karena posisinya lebih besar daripada kekuatan dan
kemampuannya sendiri. Tenhrnya dengan kadar
yang termasuk di dalam kemampuannya unfuk
memahaminya secaragaris besar, yang di antaranya
adalah maktrluk gaib yalg berupa malaikat, setan,
roh, asal kejadian, dan tempat kembalinya nanti.

Adapun orang-oftmg yang mendapat petunjuk
dari Allah, berhenti pada urusan-urusan ini sesuai
kadar yang disingkapkan Allah kepada mereka di
dalam kitabkitab-Nya dan melalui lisan rasul-rasul-
Nya. Dengan demikian, rnereka memperoleh inan-
faat dengan merasakan keagungan Yang Maha Pen-
cipta dan kebijaksanaan-Nya di dalam menciptakan
semua ini. Juga merasakan bagaimana posisi ma-
nusia di muka bumi terhadap alam lain dan maKrluk-
makhlukruhani.

Kemudian mereka pergtrnakan kemampuan
pikiran mereka unhrk mengungkap dan mengetahui
sesuahr yang disediakan bagi akal di bumi dan se
kitarnya dalam kadar yang memungkinkan bagi
mereka. Selain ihr, mereka juga menguras pengeta-
huan mereka unfuk memalanurkan bumi dan me
laksanakan kekhalifahannya di sini, menurut pe
tunjuk Allah, dengan menghadapkan diri,kepada-
Nya, dan dalam rangka meningkatkan harkat mereka
sesuai dengan yang diserukan Allah.

Sedangkan, orang{ftrng yang tidak mendapat pe
hnjuk dari Allah, terbagi menjadi dua kelompok besar.

Pertnma. kelompok yang menggunakan akalnya
yang terbatas untuk memahami sepuatu yang tidak
terbatas, seperti zatAllah SWI dan unhrk mengeta-
hui hakikat perkara gaib tanpa melalui kitab suci
yang diturunkan Allah. Di antaranya adalah para
filsufyang berusaha menafsirkan alam wujud ini dan
hubungan-hubungannya. Akibatrya, mereka ter-
gelincir seperti anak-anak kecil yang mendaki gu-

nung tinggi yang tak terhingga puncaknya, atau
berusaha menebak teka-teki alam sedang mereka
sendiri tidak mengetahui huruf-huruf abjad!

Merekp memiliki pandangan-pandangan yang
lucu, padahal mereka adalah filsuf-filsuf besar, yang
benar-benar menggelikan ketika pandangan mereka
dibandingkan dengan pandangan yang jelas, lurus,
dan indah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Mereka
menggelikan karena menggelincirkan, kesembrono
annya, dan kekerdilannya dibandingkan dengan ke
agungan alam wujud yang mereka tafsirkan. Tidak
terkecuali filsuf-filsuf Yunani yang besar, filsuf-filsuf
muslim yang bertaklid kepada mereka, dan filsuf-
filsuf abad modern. Ya, tampak menggelikan apabila
pandangan mereka dibandingkan dengan pandangan

Islam terhadap alam wujud ini.12

I{eduq golorgmyang merasa putus asa atau tidak
dapat memperoleh manfrat dalam mengkaji masalah
ini, lalu mereka beralih dengan memfokuskan diri
dan usahanya dalam ilmu-ilmu eksperimental dan
ilmu-ilmu terapan, dengan mengesampingkan la-
pangan persoalan misterius, yang tidak ada jalan

untuk dicapai dan tidak ada petunjukAllah ke arah
sana, karena ia tidak mampu unhrk memahamiAllah.
Golongan itu mencapai puncak keberlebihannya
pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas.
Akan tetapi, golongan tersebut pada permulaan abad
ini mulai menyadari ketertipuannya yang berkedok
ilmu pengetahuan. Pasalny4 banyak hal yang lepas
dari jangkauan tangan mereka, dan mereka mulai
menyadari bahwa memang ada hal-hal Saib yang ter-
sembunyi, yang hampir tidak diketahui ahrannya-

Islam tetap teguh di atas bahr fondasi keyakin-
affrya yang memberikan kebaikan kepada manusia
pada hal-hal gaib dalam kadar tertentu, dan mem-
berikan potensi akalnya unhrk bekerja dalam melak-
sanakan ketf,ralifahannya di muka bumi. Juga me
nyediakan bagi akal mereka lapangan yang mereka
dapat beraktivitas padanya secara arnan, dan mem-

12 Filootut klo 'anil-Kaun wal-Hayat wal-hsan Sebuah bahasan yang penyusunnya berharap semoga Allah memberikan pertolongan unhrk
menerbitkannya.
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berikan petunjuk bagi mereka ke jalan yang paling
lurus mengenai sesuafu yang misterius dan nyata.

Aneka Sikap 
";,""**o 

Pehrnjuk
ya.ng Diberikan Allah

Setelah itu, kelompok jin tersebut memberikan
penjelasan tentang keadaan dan sikap mereka ter-
hadap petunjuk yang diberikan Allah. Kita me
mahami dari perkataan jin tersebut bahwa mereka
memiliki tabiat yang bercampur aduk sebagaimana
tabiat manusia di dalam kesiapannya merespons
petunjuk dan kesesatan. Kelompok jin ini mencerita
kan kepada kita tentang akidah mereka terhadap
Tuhan yang mereka imani, dan tentang keyakinan
mereka mengenai akibatyang akan diterima oleh
orangyang mengikuti petrnjuk dan orangyang tersesat,

(6$ris-:;i-jKJrf '6;Vr6'4htiurrlj

u1S$r;r;, i; ";;-{i,t ii't A j d6
36-fu -r,3;#_,fi le.;3r;Triiia;.(5
ZrY,-r;:iur{:rtsg(15&c*.,*;t*,
(,rE sf (r' #(J:,Yp,i^$- i13 rt, :f

&u,v:,Ua.6g
"Sesunguhnla di antnra lwmi adn lrang-nranglang
saleh d.an di antara lami adn (puk) yang tidnk dmi-
kian ltalnya. Adnlnh lmmi mm.empuh jalnn yong bn-
beda-beda. Saungguhnya lmmi mnryetalrui balu:a lami
selwli-lnli tidnk aknn dapat melepa:lwn diri (dari
Iukuasaan) Allnh di muka bumi dnn selali-knk tldak
(pula) dnpat melepaslcan diri (dnripanfl-Nya dzngan

lari. Sesungguhnya lcarni ntknln men"dengar petunjuk
(Al- @i an), lami b nimnn lepadnnya. Barangsiapa
beriman l"podo Zfuh.annya, m.ala ia tidak tnlwt ak'nn
pengurangan pahnla dan tidak (takut puk) aknn pr
nnmbalran dnsa dan lusalnhnn. Sesungguhnya di antara
lrnmi ada nrang-nrangyarryta.at dnn ann buk) nrang-

nrarg y ang mmyimp ang dni kzb mman. Barangsinp a
yarry taat, mala maelm itu bmnr-bmar tel"ah m.anikh
jalnn yang lurus. Adnpun lrang-zrang yang mmyim-
pang dnri lubmnran, mala mnelm mmjadi lnyu api
ruraknJaltnnnnm. " (altin: 1 1- 15)

Pengakuan dari golongan jin bahwa di antara
mereka ada yang saleh dan ada yang tidak saleh, ada

yang muslim dan ada yang menyimpang dari ke
benaran, menunjuliJ<an kompleksnya tabiat jin dan
berpotensinya mereka tbrhadap kebaikan dan
keburukan seperti manusia-kecuali yang semata-
mata berpotensi terhadap keburukan seperti iblis
dan kelompoknya. Pengakuan jin di atas merupakan
pengakuan yangpangat penting unhrk meluruskan
pandangan umum kita terhadap mahluk ini. IGrena
kebanyakan kita-hingga kalangan ilmuwan dan
kaum terpelajarnya-beranggapan bahwa bangsa jin
ihr hanya mencerminkan keburukan, tabiat mereka
hanya unhrk itu, dan hanya manusia saja di antara
makhluk-mal*rluk Allah yang memiliki tabiat yang
kompleks.

Pandangan ini timbul dari ketetapan terdahulu di
dalam pandangan kita mengenai hakikat-hakikat
alam wujud sebagaimana sudah kami kemukakan.
Sekarang sudah tiba waktunya bagi kita unhrk me
revisinya dengan menyesuaikannya menurut ke
tetapan Al-Qur'an yang benar.

Kelompokjin ini berkata "Saungguhnya di antara
larni adn mang-mong y ang salzh dnn di antnra l@ni ann
(puln) y ang tidnk dmikian hnlnya.'Mereka menyrhti
keadaan mereka secara umum,' Adn]nh knmi mmsn-
puh jalan yang berbedn-bedn." Maksudnya, setiap
orang dari kami (bangsa jin) memiliki jalan sendiri
yang terlepas dan terpisah dari jalan kelompok lain.

Kemudian kelompok tersebut menjelaskan akidah
mereka secara li*rusus sesudah mereka beriman,

"Sesunguhnya, frnmi mengetahui bahna lami seknli-

lali tidak alnn dnp at rulzpaslwn diri (dnri kduas ann)
Allnh di mula bumi dnn selahi-lak tltak (pula) dnpat
me-l.epaslrnn diri (dnri)-Nya furryan lnri." (alJrnz 12)

Maka, mereka mengakui kekuasaan Allah atas
mereka di bumi, dan mengakui ketidakmampuan
mereka untuk berlari dan melepaskan diri dari ke
kuasaan dan genggaman-Nya. Jadi, mereka tidak
dapat melepaskan diri dari kekuasaanAllah di bumi
ini, dan tidak dapatmelepaskan diri dari-Nya dengan
berlari dari kekuasaan-Nya ihr. Mereka adalah harnba
yang lemah di hadapan Tuhan, dan makhluk yang
lemah di hadapan Al-Khaliq. Mereka merasakan
kekuasaanAllah Yang Mahakuasa lagi Mahaperkasa.

Nah, bangsa jin yang demikian keadaannya ihrlah
yang dimintai perlindungan oleh beberapa orang dari
manusia. Merekalah yang dimintai pertolongan oleh
manusia unhrk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
mereka- Mereka ifulah yang oleh orangorang musyrik
dianggap memiliki hubungan nasab dengan Allah
S\MI Padahal, mereka mengakui kelemahan dirinya
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dan mengakui kemahakuasaan, kekuatan, dan ke
perkasaan Allah. Karena ihr, mereka meluruskan,
bukan hanya unhrk kaumnya saja melainkan unhrk
orang{rang musyrik juga. Yakni, hakikat kekuatan
yang satu danberkuasaatasalamini dengan apa saja
yang ada di dalamnya.

Kemudian mereka menerangkan keadaan mereka
ketika mereka mendengarkan petunjuk. Hal ini
sudah mereka jelaskan sebelumnya, tetapi di sini
mereka ulangi lagi sesuai dengan pembicaraan ten-
tang bermacam-macam sikap golongan jin terhadap
keimanan,

"S aungguhny a, lami tntlala mmdmgar p etur{ uk (Al-

@ti an), kami berimnn kepadnnya. " (a{in: 13)

Hal ini sebagaimana seharusnya bagi setiap orang
yang mendengar pefunjuk, sewaktu mereka men-
dengar Al-Qur'an. Akan tetapi, mereka menyebut-
nya pehrnjuk sebagimana hakikat dan konklusinya.

Kemudian mereka menetapkan kepercayaan
mereka terhadap Tuhan, yaihr kepercayaan orang
yang beriman kepadaTuhan Yang Melindunginya,

"Barangsiapa bnimnn lczpadn Iilhnnny a mnkn in tidn*
takut alan pmgurangan pahaln dnn tidnk (tnkut puk)
alun prnnmbahan dnsa dan kzsal.altnn. " (a{in: 13)

Inilah kepercayamt orang yang mantap hatinya
terhadap keadilan dan kekuasaan Allah, kemudian
kepada tabiat iman dan hakikatrya. KarenaAllah itu
Mahaadil dan tidak akan mengurangi hak orang
yang beriman, serta tidak akan menambah beban di
atas kemampuan yang bersangkutan. Apalagi Dia
Mahakuasa maka Dia akan melindungi hamba-Nya
dari pengurangan terhadap haknya secara mutlak
dan akan melindunginya dari hrgas-tugas dan beban
yang melampaui kemampuannya. Nah, siapakah
gerangan yang dapat mengurangi hak-hak orang
yang beriman atau menambah beban di atas kemam-
puannya, sedangkan ia berada di dalam perlindung-
an dan pemeliharaan Allah?

Memang, kadang-kadang terdapat kendala ter-
hadap orang mukmin unhrk mendapatkan kekayaan
dunia ini, tetapi itu bukanlah pengurangan hak. Dan,
kadang-kadang dia mendapat gangguan dari pihak
yang kuat di bumi, tetapi ini bukanlah penambahan
beban yang melampaui kemampuannya. Karena,
Tuhan memberinya kekuatan sehingga ia mampu
menanggungnya. Dengan demikian, iamalah men-
dapat manfaat dan menjadi besar. Selain itu, hubung-
4nnya dengan Tuhannya menjadikan ia menganggap
ringan semua kesulitan itu sehingga perhatiannya

terfokus untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan
akhirat

IGlau begihr, orang yang beriman jiwanya merasa
aman dari pengurangan pahalanya dan dari beban
tugas di luar kemampuanny4 'Makn, in tidak tnlflrt
akan p mgurangan pah.ala dnn tidn k (nkut puln) aknn
penambolan dnsa dnn Szralnlnn. "Rasaaman ini akan
melahirkan ketenteraman dan kegembiraan selama
hidupnya Akibatnya, ia tidak hidup dalam gonanng-

an dan ketakutan (shes). Sehingga, apabila ditimpa
kesulitan, ia tidak berkeluh kesah dan bersedih hati,
serta tidak akan menutup jendela-jendela jiwanya.

Karena, ia akan menganggap kesulitan itu hanya
sebagai ujian yang perlu ia sikapi dengan sabar. Dengan
demikian, ia akan mendapat pahala, dan ia meng-
harapkan Allah akan menghilangkan penderitaan-
ny4 yang dengan pengharapannya ini ia akan men-
dapat pahala pula- Maka, dalam kedua keadaan ini,
ia tidak takut dikurangi pahalanya dan tidak takut
ditambah bebannya. Ia juga tidak menderita ke
rugian dan tidak mendapatkan dosa.

Benarlah apayang digarnbarkan oleh golongan jin
yang beriman itu tentang hakikatyang terang ben-
derang ini.

Kemudian mereka menetapkan pandangan mereka
terhadap hakikat petunjuk dan kesesatan beserta
pembalasan terhadap pehrnjuk dan kesesatan ihr,

+!s'9";3?ur,ciiurtAfiiu(t;
gusfu.\393s6fr 6;$rc:,9;
"S esungulatye di antnra lumi adn orang-orang y mg tmf
dnn ada (pula) orang-orong yarg mmyimparry dnri lce-

bmaran. Barangsiapa yang tant, mala msrekn itu bmnr-
bennr tel"ah memilih jal"an yang lurus. Adnpun orang-
zrang |ong mnry i"Qang dari lvbmnran, mnJw mnela
mnyadi kayu api rvralcaJahannnm. " (dJin: 14-L5)

Al-qaasithuun adalah orang{rang yang durhaka
dan menjauhi keadilan dan kebaikan. Oleh golong-
an jin yang beriman, mereka dimasukkan sebagai
kelompok yang berlawanan dengan golongan mus
lim. Dalam pernyataan ini, terdapat isyarat yang
halus dan mendalam petunjuknya, yang berarti
bahwa orang muslim itu adil dan suka melakukan
perbaikan. Kebalikannya adalah al-qaasitla yal<nr

orang yang durhaka dan suka berbuat kerusakan.

"Barangsiapa yang taat, makn mnelm itu bm"ar-bmnr
telnh munilih jalnn yang htrus."

Penggunaan lafal l:,'j 'memilih' ini memberi
petunjuk bahwa mencifr pehrnjuk kepada Islam ihr
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maknanya yang halus adalah mencari jalan yang
bena4 dan mencari petunjuk-sebagai kebalikan dari
penyimpangan dan kesesatan-berarti mencari ke
benaran. Juga berarti memilihnya berdasarkan
pengetahuan dan dengan kesengajaan hati setelah
tampak jelas dan terang, bukan rgauur, sembrono,
dan ikut-ikutan tanpa pengertian. IGlimat ini berarti
bahwa mereka secara praktis sampai kepada kebe
naran pada wakhr mereka memilih Islam. Ini adalah
makna yang halus dan indah.

' Adnpun orang- nrang I ang mnyimpang dari lubenar -

an, m/zkn mnela mmjadi kayu api nnoknJahnnnnm."
(a{in: 15)

Ayat ini menetapkan urusan mereka, dan pada

al*rirnya merekamenjadikayu bakarnerakaJahannafi\
yang bergejolak liarenanya dan bertambah nyalanya
sebagaimana api bergejolak dengan kayu bakar.

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa jin (yang

masukneraka) juga disiksa dengan api (neraka), dan
maftrumnya bahwa mereka (yang beriman dan ber-
amal saleh) juga merasakan kenikmatanyang be
rupa surga

Demikianlah petunjuk nash AlQur'an, dan inilah
yang menjadi sandaran pandangan kita- Setelah ini,
tidak boleh seseorang berkata tentarrg tabiat bangsa
jin, sifrt nerak4 dan sifat surga berdasarkan alasan
selain AlQur'an. Karena apayang difirmankan Allah
benat tanpa diperdebatkan lagi.

Apa yang berlaku bagi bangsa jin seperti mereka
jelaskan itu, berlaku pula bagi manusia Hal ihr sudah
disampaikan kepada mereka oleh wahyu melalui
Iisan Nabi mereka

Sampai di sini wahyu menceritakan perkataan
bangsa jin dengan lafrl-lafal mereka secara langsung
mengenai diri mereka- Kemudianberalih dari susun-
an ini dengan meringkas perkataan mereka yang
dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang yang
istiqarnah di atas jalan menuju kepada-Nya Perkata-
an ihr hanya disebutkan kandungannya saja bukan
dengan lafalnya

,v&6:.;r,fr f{6-$jhis;:ffiq$
fi i:':;6t:ii<J.J,-.i.55t;"&;J5i+-

lika mnelu tenp bnj alm lmn di ans j olnn itu (agama

hlnm), bmnr- b mm l{nmi alun m.anberi minum lupadn

m"erekn air yang segar (reaki yang banyak) unruk Kami
bni mbann kzpadn mnekn padnnya. Barangsiapa yang
bnpaling dmi peringann Ihhnnnrya, nismya ak,nn di-
manklun- Nya ltr dakm azgb yang antnt berat."(a{in:
tGrT)

Allah mengat4kan bahwa ini adalah perkataan
bangsa jin tentanb kita yang isinya bahwa manusia
itu apabila tetap berjalan lurus Gstiqarnah) di jalan

Allah, atau kalau omng{fimg yang menyimpang dari
kebenaran itu mau berjalan lurus di atas jalanAllah,
maka Kami beri minum mereka dengan air yang
banyak, yang menyegarkan mereka, sehingga me
limpahlah rernki dan kemakmuran atas mereka,
"Untuk Knmi bni cobaan Inpod" mnekn."l(ariuli
merek4 apakah mau bersyukur ataukah larfrrr.

Peralihan dari menceritakan perkataan bangsajin
kepada penyebutan kandungan perkataan mereka
dalam hal ini, menambah ketegasan petunjuknya
unhrk menisbatkan informasi tentang hal ini beserta
janji itu kepada Allah SWI Peralihan semacam ini
banyak terdapat di dalam uslub Al-Qur'an, untuk
menghidupkan makna, menguatkanny4 dan me
nambah kesadaran terhadapnya.

Peralihan ini mengandung sejurnlah hakikatyang
masuk di dalam pembentukan akidah mukrnin, dan
menggambarkan kepadanya tentang jalannya ber-
bagai urusan dan hubungannya

Hakiknt putan4 hubungan antara istiqamatrrya
bangsa-bangsa atau masyarakat di atas safu jalan
hidup yang menyampaikannya kepada Allah, de
ngan diberikannya kemakmuran dan sebabsebab
nya- Sebab yang pertama adalah diberikannya air
yang segar secara cukup dan memadai. IGrena ke
hidupan ihr selalu berjalan dengan adanya air di
semua lapangan. Kemakmuran senantiasa meng-
ikuti keberadaan air yang penuh berkah ini hingga
pada zarnan sudah bertebarannya perindustian
sekarang. Memang pertanian bukan sahr-safunya
sumber rezel<t dan kemakrnuran, tetapi air me-
rupakan unsur kemalanuran yang paling penting.

Hubungan sikap istiqamah di jalan Islam dengan
kemakmuran dan kemantapan di muka bumi ini
merupakan realitas yang nyata. Dahulu bangsaArab
yang berada di tengah-tengah padang pasir ilr hidup
dalam kekeringan dan kesempitan. Sehingga, se
telah merekabersikap istiqamah di atas jalanAllah,
maka dibukakanlah bagi mereka tanah yang penuh
arr, dan memancarlah di sana tezel<s.yang banyak
Kemudian mereka menyimpang dari jalan itu, lalu
kebaikan-kebaikan mereka ditarik kembali. Mereka
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senantiiasa berada dalam kesulitan dan kesempitan
sehingga mereka kembali ke jalan Islam, kemudian
Allatr merealisasikan janji-Nya kepada mereka

Apabila di sanaterdapatbangsabangsayang tidak
istiqamah di jalan Allah, kemudian mereka men-

dapatkan rezeki dan kekayaan, maka mereka diazab

dengan berbagai bencana lain pada manusianya,
keamananny4 atau pada nilai dan harkat manusia-
qr4 yang melucuti makna kemakrnuran dari kekaya-

an dan harta benda yang melimpah itu. Sehingga,
berubatrlah kehidupan di kalangan mereka menjadi
kutukan yang sial atas kemanusiaan, kemuliaan,
keamanan, dan ketenangan manusia (sebagaimana

sudah dijelaskan dalam menafsirkan surah Nuh).
Haki.lwt lwduayang bersumber dari nash ayat ini

adalah batrwa kemakrnuran dan kesenangan ifu ada
lah ujian dan cobaan dariAllah kepadahambahamba-
Nya, "I(nmi uji kamu dengan kcburulan (lususalmn)

dnn lub ailwn (kcs mangan) seb agai cob ann. "Betsabar
atas kelapangan (kesenangan) dan melaksanakan ke
wajiban bersyukur atasnya serta berbuat kebajikan
pada saat itu lebih berat dan lebih jarang terjadi dari-
pada bersabar terhadap kesulitan. Berbeda dengan
apayang tampak pada pardangan yang tergesagesa.
Maka, banyaHatr orang yang sabar dan tabah ter-
hadap kemelaratan, karena hatinya terkonsentrasi,
sadar, dan teguh, selalu ingat kepada Allah, ber-
lindung kepadaAllah, dan memohon pertolongan
kepada-Nya. Ketika sandaran-sandaran dalam ke
sulitan ihr gugur, makayang tersisa hanya tirainya
Sedangkan, kemalanuran dapat menjadikan orang
lupa dan lalai, mengendorkan anggota badan, mem-
bius unsur-unsur perlawanan dalam jiwa dan mem-
berikan kesempatan untuk terpedaya oleh kesenang'
an dan terninabobokan oleh setan.

Ujian dengan kenikmatan ifu senantiasa mem-
buhrhkan kesadaran yang terusmenerus unfuk men-
jaganya dari fihah. Nikrnat harta dan rezeki sering
menimbulkan fitrratr yang berupa kesombongan dan

tidak mau bersyukur, yang diiringi dengan israfber-
lebih-lebihan' atau balhil, yang keduanya merupa-
kan bencana bagi jiwa dan kehidupan. Nikrnat ke
kuatan sering menimbulkan fituiahyang berupake
sombongan dan keengganan bersyukuryang disertai
dengan kezaliman dan melampaui batas, dan meng-
gunakan kekuatan unfuk menindas kebenaran dan
menindas orang lain, serta merusak sesuatu yang
diperintahkanAllah untuk dihormati. Niknatketam-
panan dan kecantikan sering menimbulkan fitnah
yang berupa kesombongan dan keangkuhan, dan
menjerumuskan yang bersangkutan ke lembah dosa

dan penyelewengan. Adapun nikmat kecerdasan se
ring menimbtrlkan fitrah yang berupaketerpedaya-
an dan menganggap remeh terhadap orang lain, nilai
nilai, dan norma-norma. Hampir tidak ada nikmat
yang sturyi dari fitrratr, kecuali orangyang selalu ingat
kepada Allah, lalu Allah melindunginya

Hakilur lutiga, biltwa berpaling dari mengingat
Allah, yang kadang-kadang terjadi karena terfitnatr
oleh kelapangan hidup, dapat menyebabkan yang
bersangkutan terkena anb Allah. Nash ini menye
butkan sifrt azab tersebut, " Niscay a alan dimnmklwn-
Nya le dnlnm a,zab yangamat bnat.'Ayatini meng-
isyaratkan adanya mnsy a4atkemeleratzr;l sejakyang
bersangkutan naik ke tempat tinggr, maka ia me
nemui penderitaan setiap kali naik AlQur'an secara

bertahap melarnbangkan kesulitan atau penderitaan

itu dengan tindakan mendaki. Maka, pada satu
tempat disebutkan,

"Barangsiapa yang Allnh menghendaki aknn mun-
bnilrnn lrzpadarE a petunjulc, niscaya Din melnpanglwn

dadnnya uiluk (rnemzluk agama) Islam. Dary barang-

sinp a y ong diluhmdnki Allah kcs es aranny a nis my a Allnh
mmjadilan dadnnya sesak lagi sunpit, seolnh-ol.ah in
wdingmmdnki lce langit." (aI-Af aam: 125)

Padatempatlain disebutkan, .

'Aku aknn membebaninya mmdaki pendakian yang
mmwy ahlan " (al-Muddatstsir: 17)

Ini adalah hakikat bersifut jasmani yang sudah
dikenal. Adanya perlawanan kata di sini begitu jelas,

antara fitrratr karena kesenangan dan azab yang berat
ketikapembalasan!

Ayat ketiga dalam konteks ini mungkin men-
ceritakan perkataan bangsaiin, dan mungkin firman
Allah secaraorisinil,

&ffi;{'cg;$fi;t J'i}3
"Senrnggularya o*tJ id-r^jid iht adnlnh lapr'nryann Allnh.

Malw, janganlnh lamu mmyembah seseorangpun di
dnlannya di sanping (rnenyembah) Allnh."(alttnz 18)

Ayat ini dalam kedua halnya (baik menceritakan
perkataan jin maupun firman Allah secara orisinil)
menunjukkan bahwa sujud atau tempat-tempat sujud
yakni masjid-masjid adalah hanya kepada atau ke
punyaan Allah. Mak4 di sana haruslatr ditbgakkan
tauhid yang murni, hilanglah semua bayang-bayang
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bagi seseorang, semua nilai, dan semua anggapan.

Udaranya harus bersih dan ubudiah haruslah dilaku-
kan dengan ikJrlas sematamata ftarenaAllah. Sedang-

kan, menyeru kepada selainAllah ihr mungkin de
ngan melakukan ibadah kepada selain-Nya. IGdang-
kadang dengan berlindung kepada selainAllah, dan
kadang-kadang dengan mengganhrngkan hati ke
pada selain-Nya

Apabila ayat ini dari perkataan jin, maka ia me
rupakan penegasan terhadap perkataan merekapada
suratr al-Jin ayat 2, 'Kami selali-la.li tidnk alwn mnn-
pmelwtulwn smrang pun dmgan IilJnn lamf "di tempat
ft*rusus, yaitu tempat ibadah dan sujud. Jika ayat ini
dari firman Allah sendiri, maka ia merupakan pe
ngarahanyang sesuai dengan perkataan golonganjin
dan pentauhidan mereka terhadap Allah, yang di-
sebutkan pada tempatnya menurut uslub AlQur'an.

Demikian pula dengan ayatberikuf

&(t*6KV#;551+i6'uft;
'Tatlaln hmnba Allah (Mulwmmad) bndiri m"enyan-

bah-Nya (mmgnjalan ibadah), hampir saja mnelm
dtsak-milrdasak mtngerumuniny a. " (alJrnz lg)

Yakni, mereka berdesakdesakan mengerumuni
Rasulullah saw. ketika beliau melakukan shalat dan
berdoa kepadaTuhannya. Shalat itu pada asalnya
berarti doa

Apabila kalimat di atas dari perkataan jin, maka ia
menceritakan penuhrran jin tentang kaum musyrikin
Arab yang berkumpul secara berkelompok-kelom-
pok di sekitar Rasulullah saw. ketika sedan! me
ngerjakan shalat atau membaca ALQur'an sebagai-
mana disebutkan dalam suratr al-Ma'aarij ayat 36 dan
37 , 'Matgapa*ah mang-oranglwf.r itu bnsegua dntnng
lu arahrnu, dnri lmrwn dnn dari kiri dengan ber-

lubmpok-lebmpkZMereka mendengarkan dengan
merasa tercengang, tetapi tidak mau menerimanya
Atau, merekaberkumpul unhrkmengganggu beliau,
kemudian Allah melindungi beliau dari gangguan
sebagaimana yang terjadi berulang kali. Perkataan
jin kepada kaumnya ini menunjukkan keheranan
mereka terhadap kelakukan kaum musyrikin itu!

Namun, apabilaperkataan ini firmanAllah sendiri,
maka ia menceritakan keadaan sekelompok jin ter-
sebutketika mereka mendengarkan AIQUr'an yang
mengagumkan lalu mereka tertarik dan tercengang,
dan berdesak-desakan mengerumuni Rasulullah
saw.. Sebagian mereka menempelpada sebagianyang
lain, sebagaimana buluyang kempal dan tersusun rapi.

Barangkali kemungkinanyang kedua inilah yang

lebih dekatkepadakebenaran, berdasarkan pefunjuk
ayat karenarelevan dengan ketakjuban, keterceng-
ilgffi, kegoncangan perasznn, dan ketakuan yang
tampak pada semua perkataan kelompok jin itu.
Wallahua'lnm

I

Ttrgas Rasul llanya Menyampaikano Beliau
fidak Berlarasa Menda,tangkan I\danfaat
dan Mudharag dan fidak Mengetahui
Perkara Gaib

SebelumnyaAllah melalui firman-Nya telah men-
ceritakan perkataan bangsajin tenbngAlQuran dan
tentang urusan ini yang mengagetkan jiwa merek4
menggoncang perasaan merek4 dan menunjukkan
kepadamerekabetapa sibuknyalangit, bumi, malaikat,
dan bintang-bintang terhadap urusan ini. Juga ter-
hadap bekasbekas yang ditimbulkannya pada keter-
afuran seluruh alam, keseriusan yang dikandung-
nya dan undang-undang alam yang menyertainya.

Setelah semuaitr selesai, makafirnun berikutrya
dihrjukan kepada Rasulullah saw. yang disampaikan
dengan irama yang indah, serius, dan penuh ke
pastian. Tujuan frman-Nya itr adalatr agar beliau ber-
tablig (menyampaikan kepada manusia), dan menr
bersihkan diri dari semua urusan ini sesudahber-
tablig. JWa membersihkan diri dari semua anggapan
mengetahui perkara gaib, atau mengetahui nasib
manusia dan takdir mereka Semua ihr dikemas de
ngan disertai serttuhan kesedihan dan kegundahan,
seiring dengan kesungguhan dan keseriusanny4

Kfufi-si-W$r&"e,j$.tr;ort;'dq|,

4{rrA'n'r4i4,3$r'ir$'(,
6te3r;,:gbj{r;Kfly#fi &-i3e
rit'{fi ffi g.i.st&{,6iiig,:i;;r
&(:rliVr-ffi:5i;S;i4i,:i;icii\
Sr6uiri[J35i,ri3(U;siJbr|$t-rrt3.,
U;jtcrY!StrA4".

&, 
|-AJ. I c).JrAJ Oat j t eJ rot v t-{} | <-5)) t O,

'i,j;,9$(a=4!!*E_int.5f i'ly-glA=u*W-t6*Ji&

#t16-;&q'nt6|ii&J$*:n
2\92 -r- vJ > - l--
?a n , .n/.. -ol 1i.1, ir( t t 4

c;;\oial6n;#r1;t4iJi:j-..7

zg,l.z, < 
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"KatnlunLah,'Sesunguhnya, aku h"anya menjembah

Tulnnku dnn alu tidnkmnnpnsekutulwn sesuatu pun
fungan-Nya.' Kanlwnlnh'Sesunguhnya, aku tidnk
kuasa mendntangkan sauatu kcrnudharatan pun lw-
padnmu dnn tidnk (puln) sesuatu kzrnanfaatnn.'I{ata-
kililah,'Serunggulmya alw selali-knli tindn semang pun
y ang dnpat melindungilru dari (azob) AIIah dnn seknli-

kali tiadn aknn mmpnoleh tanpat bulin"dung whin
dari-Nya. Akan tetapi, (aku lanya) menyampailan
(pn@gatan) dari AIInh dm riszkh- I{y a. Barangiapa
y ang mmdurlnlai. Allnh dan Rnsul- I'{y a malw sesung-

glnry a baginy alah nnala Jalwnrwm, mtrelw kzkal di
dnlnmny a selama-hmany a. S ehingga ap abila merelm

rulilat a,znb yang dianmmlrnn lnpo.do moela, mnlu.
mnelca alwn mtngenhui siapalwh yang l"ebih lnmah
pmolnngnya dnn lzbih sedikir bilmgannya.' I(atalwrilah,
Alw tidnk mmgetahui, apakah aapb yang dionmmlan
lupadnmu itu ddat anuleahnlwnku meriadikan bagi
(lredatangan) azgb itu, mara yng p anj arg?' (Din adnlnh

Tulwn) YangMaryetahui yng gaib, malea Dia tidnk
mnnperlilatlan lupada seorang pun tmtang yang gaib

itu. Ikcuali lupadn rasul yang diridlni-Nya, maka
smngularya Dia mngodnlen penjaga-pafaga (mnkil(nr)

di mulw dnn di belalungrya. Supaya Dia mengetnhui

balw a s a ungulary a rastl - raml itu tdnh meny arnp aikan.

risalnh-dsaloh Titwnnya sedang (sebmmnya) ilrnu-Nya
meliputi apa yang odo podo mrela, dan Dia meng-

hitung segaln sesuatu satu pn satu.' (a\inz 20-28)

IGtakan wahai Muhammad, "Sesunguhny a" ak:u

hanya menyernbah Tuhanku dan aku tidak mempn-
selattulmn sesuatu pun datgan- Ny a. "

Pernyataan ini datang setelah pernyataan ke
lompok jin itu kepada kaumnya, "Kami seknli-lcali

tidnk alan mempnselattulwn semang pun dmgon Iithnn
lami."Mala. ia merasakan dan meresapinya

Ini adalah perkataan manusia dan jin, yang sama-

sama mengakui kalimattersebut l(arenaihr, barang-

siapa yang menyimpang dari kalimat ini seperti
kaum musyrikin, maka iaterkucil dari alam semesta-

"Kntatantah, 'rrrrr*n)), *, tidnk kudsa mm-
dntanglun sesuatu kemudlnratnn pun lepadnmu dnn

finnk (puk) sesuatu ltnnanfannn "'(a{in: 21)

Rasulullah saw. diperintahkan unhrk member-
sihkan diri dan berlepas tangan dari mengklaim
sesuahr yang merupakan hak l*tusus Allah Yang
Maha Esayang disembahnya dan tidak diperseku-
tukannya dengan seorang pun. Karena Dia sajalah

yang berkuasa memberi mudharat dan manfaat.
Sebagai kebalikan dari mudharat adalah raEadke
manftatan, kebaikan' yakni hidaydh (petunjuk) se
bagaimana disebutkan dalam perkataan bangsa jin
ini sebelumnya pada surah al-Jin ayat 10, "Sesung-

gllnya, lwmi tidak mengetahui (dagan adnnya pm-
jagaao itu) apalwh leburulmn yang dilehendaki bagi

uang y ang di bumi atauknh Zilhnn mnela matghmdnki
rasy ad'lubailan' bagi m.erelea.. "

Maka bersesuaianlah kedua perkataan ini dalam
arahnya dan lafrlnya pun hampir sama Bersesuaian

maksud kisah dan komentarnya, sebagaimana banyak

terdapat di dalam uslub AlQur'an-
Dengan pernyataan ini dan itu, maka berlepas

tanganlah bangsajin-yang merupakan tempat syubhat
dalam masalah kekuasaan memberi manfaat dan
mudharat-dan Nabi saw.. Hanya z,at Xahr saja yang

berkuasa mutlak terhadap umsan itu. Maka lurus
lah tnlwpwnrimani dengan pembersihan diri yang

total, jelas, dan terang ini.

'I{ntalcanlah 'Sesungguhnyg aku selwli-lali tiadn se-

orangpun yang dnpat rnelindungiku dmi (aub) Allnh
dan selwli-luli tiadn alan memperolzh tnnpat balhfung
sel.ain dnri-Nya. Alan tetapt, (aku foryo) menyam-
pai.lan (p ringatnn) dari Allnh dan risalah- Ny a. "' (aI-.

Jnz22-23)

Ini adalah perkataanyang penuh rasatakut, yang

memenuhi hati dengan keseriusan urusan itu, urus
an risalah dan dahrah. Rasufullah saw. diperintatrkan
unhrk menyatakan dan mengumtunkan hakikatyang
besar ini, "Sesungguhnya, ddak ada seorang pun
yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku
tidak akan memperoleh tempatberlindung. Tryasku
hanya menyampaikan uruszul dan menunaikan
amanat ini. Maka, hanya inilah safu-safunya tempat
berlindung yang aman. Urusan ini bukan urusanku.
Aku tidakmempunyaiwewenang sedikitpunkecuali
hanya menyampaikan, dan aku tidak dapat meng-
hindar dari tugas menyampaikan ini. Aku dituntut
oleh Allah unhrk melakukan tugas ini, dan tidak ada

seorang pun yang dapat melindungiku danazab
Nya Aku tidak akan memperoleh tempatberlindung
selain-Nya yang dapat melindungiku, kmrali kalau
aku mau menyampaikan dan menunaikan hrgas ini."

Wahai, betapa takutnya- Betapa takuhrya. Betapa

seriusnya!
Ini bukan pekerjaan sukarelayang dilakukan oleh

flaku dalnivah. Tbtapi, ini adalah hrgas yang pasti

dan mengikal yang tidak dapat lari dari menunai-
kannya- Sedangkan, Allah berada di belakangnya.

n
I

(
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hi bukantah kesenangan pribadi untuk menyam-
paikan petunjuk dankebaikan kepada manusia. Tetapi,
ini adalah persoalan sangat luhur yang tidak mungkin
dia berpaling darinya dan meragukannya.

Demikianlah tampak jelas urusan dakrvah dan
batasannya Ini adalah tugas dan kewajiban, yang di
belakangnya adarasa takut keseriusan, dan Yang
Matrabesar lagi Mahatinggi!

"Barangsinpa yong mmdurhalai Allnh dnn Rnsul- Nya,
mala s esungulary a baginy a nnalwJalwtrwm, mnela
kdcal di dalntlnya selnmn-lnm.anya. Sehingga, apabiln
mnelm melilmt azgl yang diancamlmn ltepadn mrrelw,
mnlrn merelm alwn mmgetahui siapalmh yang lebih
lzmnh pmolnngnya dnn lzbih sedikit bilnngannya." (aI-

Jnz23-2a)
hi adalah ancaman yang nyata dan berlipatbagi

orang yang sampai kepadanya perintah ini, tetapi
kemudian dia durhaka setelah dihrnjuk dengan
sungguh-sungguh dan serius unhrk berfugas me
nyampaikan risalah itu.

Apabila kaum musyrikin mengandalkan kekuatan
dan jurnlahnya, dan membandingkan kekuatan mereka
dengan kekuatan Nabi Muharnmad saw. dan kaum
mukrninin yang sedikit jumlahnya, maka mereka
akan mengetatrui ketika meieka melihat apa yang
diancamlan kepada merek4 mungkin di dunia dan
mungkin di al*lirat nanti, "Siapa yang lebih lemah
penalnngny a dnn lebih sdilcit klnngan;nya."Manakah
dari kedua golongan ini yang lemah dan hina kecil
dan kerdil?

Kita kembali kepada perkataan jin. Maka, kita
dapati mereka mengatakan,

"Sesungularya karni mngetnhui balwa lmmi selali-lahi
tidnk alcm dn@t melzpaslan diri (dmi lelansann) Allah
di mula bumi dnn selwli-lali tidnk (puk) dapat mz-
lzpaslan diri (dnri)-Ifra dntgan lari." (alJrn: l2)

Kita dapati komentar terhadap kisah ini dengan
begrtu serasi, dan kita dapati pula kisah ini sebagai
pendahuluan bagi komentar tersebut yang disebut-
kan tepat pada saat yang diminta

Kemudian *t*h ** **** untuk
membersihkan diri dan berlepas tangan dari urusan
gaib,

"I(ntnkmilnh, Aku tidak mmgetahui, apalalt alab yorg
dianmtnknn knpadnnu in dzlat anulcalt Tuh.anku mm-
janifun bagi (ludanngan) oab int, masa yongpanjang?"'
(alJin:25)

Dakilah itu bukan urusan Rasulullah. Beliau tidak
memiliki wewenang sedikit pun selain hanya me
nyampaikan saja sebagai pelaksanaan hrgas, dan
melindungkan dirinya ke daerah aman yang tidak
dapat dicapai kecuali dengan menyampaikan risalatr
dan menunaikan tugas. Adapun apayang diancam-
kannya kepada prang{rang yang melanggar dan
mendustakannya, maka itu adalah urusan Allah.
Beliau tidak bisa campur tangan sama sekali, dan
tidak mengetahui kapan waktu terjadinya. Beliau
tidak mengetatrui apakah masanya sudah dekat atau-
kah Allah menjadikan masa yang panjang untuk ke
datangananbitn, baik azab dunia maupun azab akhirat
Semuanya merupakan urusan gaib yang ada dalam
pengetahuan Allah. Nabi tidak mengetahui sedikit
pun mengenai kapan wakhrnya

Allah sendirilatr yang mengetahui perkara gaib,
tidak ada pihak lain yang mengetahuiny4

' (Dia, adnlnh nhnn) Yang Mngetahui yang gaib, mala
Dia tidak mcmpnklarfun lvpaln semarypun bntnng
yang gaib itu. " (al{rn: 26)

Nabi saw. berhenti dengan membersihlian diri
dari semua sifrt kecuali sifit ubudiatr. Mak4 beliau
adalah'abdullnhhamba Allah', dan ini merupakan
identitas beliau dalam derajat dan kedudukan yang
paling tinegr. Bersih pulalah tnlawwur islani dari
semua syubhat dan kesamaran. Sedangkan, Nabi
hanya diperintahkan untuk bertablig (menyampai-

kan risalah),la\ beliau pun menyampaikannya.

Di sana hanya ada safil pengecualian untuk
mengetahui perkara gaib, yaifu rasufrasul yang di
izinkanAllah untuk mengetatruinya Itu pun dalam
batasbatas yang sekiranya dapat membanfunya di
dalam menyampaikan dakwah kepada manusia.
Maka tidak ada yang diwahrukan kepada mereka
kecuali sebagian dari urusan gaib-Ny4 yang dising-
kaplan kepada mereka pada wakhr dan dalam kadar
tertentu. Dipelihara-Nyalah mereka di dalam ber-
tablig dan diawasi.Nya pula. Rasulullah saw. dipe
rintahkan menyatakan hal ihr dalam bentuk kalimat
yang indah, serius, dan menakutkan,

"I{eatali lupadn rasul yang diridlail'{ya, mnlu sesung-

guhxty a D ia mmgannknn p mj aga-p mj aga (Mkilrat) di
muka dnn di belnlnngnya. Supaya Dia mmgetahui
baluua saungguhnya ramhasul itu tzlnh mmyarnpailan
risalnh-risalah Zillwnrrya, sdnng (sebm,arrrya) ihnu-I\a
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ruWti apa y ang adn. padn mnelca, dmt. Din mmghiturg

segitn sesiaiu satu pcr satu,"(alJin'. n-28)

Para rasul yang diridhai (diizinkan) oleh Allah
untuk menyampaikan dalnvahnya itu sajalah yang

diberitahukan sebagian perkara gaib oleh-Nya yaitu

wahyu ini. Pengetahuan mengenai wahyu itu me
liputi tentang isinya, carany4 malaikatyang mern-

bawany4 sumbernya terpeliharanya di Lauh Mahfuzh,

dan persoalan lainyang berhubungan dengan tema

risalalurya" yang ada di dalam simpanan kegaiban
yang tidak ada seorang pun dari merekayang me
ngetahuinya

Padawaktuyang sama, pamrasulitu diliputi de
ngan penjagaan dan perlindungan dari para malaikat
penjaga Para malaikat itu menjaga dan melindungi
mereka dari bisikan-bisikan dan godaan setan, dari
bisikan na$u danktrayalannya sendiri, darikelemah-

annya sebagai manusia dalam urusan risalah, dari

kelalaian dan keberpalingan, dan dari semua benhrk
kekurangan dan kelemahan yang biasa terjadi pada

dirimanusia
Ungkapan yang menakutkan,'Malea, sesungguh'

nya Dia rcngadnlun penjaga-pu{aga (nwlnifuA di
mulu dnn di belnlangr,.ya", ti menggambarkan
pengawasan yang terus-menerus dan sempurna
terhadap Rasulullah ketikabeliau menunailen tugas
yangbesarini.

". . . Supay a Dia mengetnhui balwa saunguhnya rasul-

rasul itu- tel.ah menyampailan risalnh-risakh TLIm'
nya...."

Sudatr tentuAllatr mengetahui. Akan tetapi, mak-

sudnya adalah bahwa. mereka telah menyampaikan
risalah, dan ilmu Allah ini juga berhubungan dengan

dunia realitas.

"...Sednng (sebmarnya) ilmu-Nya meliputi a4a yary
adapada m.creltn...."

Maka tidak ada sesuahr pun di dalamjiwa merek4
dalam kehidupan merek4 dan di sekitar merek4 me
lainkan semuanyaberada di dalam genggaman pe
ngetahuanAllah.

'...Dan, Dia mmghitung segal.a sesuatu satu pnsatu."

Tidak hanya terbatas pada apa yang ada di sisi
para rasul saja melainkan meliputi segala sesuatu,

dengan perhitungan yang sangat cermal menye-

luruh, dan dengan pengetahuan.

Bayangkanlah keadaan ini! Rasulullah diliputi
dengan penjagaan dan pengawasan, dan pengeta-

huanAllah meliputisegala sesuahryang ada di sisi

dan di sekelilingnya Beliau menerima tugas seperti
militer, tak {apat ditolak Pelaksanaannya tidak di
seratrkan kepada dirinya kelemahannyao hawa nafsu-

ny4 atau menurut apayang disukai dan disenangi.

nya. Tetapi, pelaksanaannya harus serius, bersung-
guh-sungguh, dan diawasi dengan cermal' 

Beliau mengetahuihal ini dan menjalankan hrgas

dengan istiqarnah, tidak menoleh ke sini atau ke sana.

IGren4 beliau mengetahui adanya penjagaan dan
pengawasan di sekelilingnya, han beliau juga me
ngetahui apayang ditugaskan kepadanya dengan

sejelasjelasnya-
Ini adalah sikap yang menebarkan kelembutan

terhadap sikap Rasulullatr, sebagaimana ia juga me
nebarlian rasa takut sekitar urusan yang sangat
pentingini.

Dengan kesan *,;;; itu, dihrhrplati

surah ini, yang dimulai dengan kesan menakutkan
yang juga tampak dari perkataan bangsa jin yang
panjang dan terperinci.

Surah yang berisi dua puluh delapan ayat ini me
netapkan sejumlah hakikatpokok di dalam mem-

bansun akidah seorang muslim dan dalam mencipta
kan pandangamyayang jelas, seimbang lurus, tidak
berlebih-lebihan, tidali mengurang-ngurangi, ddak
menutup jendelajendela pengetahuan pada jiwanya

dan tidak berjalan mengikuti mitosmitos dan lhurafat-
khurafat

Benarlatr apayang dikatakan oleh golongan jin itu
ketika mereka mendengarkan AlQur'an,

"S esungguhny a, leami telah mendmgarlan Al, @i an

yang mennkjublun, (yang) mnnberi petunjuk l"pfu
iokn yorrg benar, lalu lilrni btrimm lupadnnya." (aI'

Jin:1-2) I

A
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fiAMfl AI-MAZZAMMTT
niluruilrfln f,I mcfiailr

JIMNN AftTT:z0

\iLr,A'l|,ita$!i{r,$U*t;AA!i
1 j-^*,#"(4-$;*i6;fr J';g;;J$
ei(A$Si5VA:"ra,ft:+siyt:l.
${*r1Lf$i",6if"{u*x*e.;tvi
+r1t$.$tfr.i'.;flfnL.\'-,F'*ifi'{i
|*ifjltt,i"i*#w"&1;:6t|illtF

t"{-jfr
'TIai ora^trg yang berselimut (tvtuhanmad), (t)
bangunlah (uoutk sembatryang) di nalarn hari,
kecuali sedikit (daripadanya), (Z) (yainr) seper-
duanya atau kurangilah dari seperdua ihr se-
dildt, (3) atau lebih dari seperdua ihr. Dan baca-
lah At Qo"'an ihr dengan perlatran-lahan (a)

Sesungguhnya, Kami akan menumnkan ke-
padamu perkataan yang beral (5) Sesungguh-
nya, bangun di waknr malam adalah lebih tepat
(otth.k l'*rusyuk) dan bacaan di walrAr ihr tebih
berkesa^n. (6) Sesungguhnya, kamu pada siang
hari mempunyai urusan yangpanjang (b*y"k).
(7) Sebutlah nama Ttrha"nmu, dan beribadailafi
kepada-Nya dengan penuh ketekunan. (S) (Dta-
lah) Tbhan masyriq dan maghrib, fiada fthan
(yrngberhak disembah) melainkan Dia, rnaka
ambillah Dia sebagai pelindung. (9) Dan ber
sabarlah terhadap apa yang mereka ucapka.n
dan jauhilah mereka dengan cara yang baik
(10) Dan biaxkanlah Aku (saja) bertindak ter
hadap orang-orang yang mendustakan itu"
onang-orang yang mempunyai kemewahan dan
beri tangguhlah mereka barang sebentar. (11)

Karena sesunguhnya pada sisi l(arrd ada be-
lenggu-belenggu yang berat dan neraka yang
bernyala-nyala" (12) dan makanan yang me-
nyumbat di kerongkongan dffi azah yang pedilu
(13) Pada haxi bumi dan gunung-gunung ber-
goncangarL dan menjadilah gunung-gunung itr

3F,tt.t*;rdstiAG;Ji:ufKfu
34 ;.i6t1-6j33r9$g'tl'i'fr
*Sjil#A1C#Ei4&W'66j
$ *-p. ij 6{L$M ;3,9i* $lr
ItfJ:;"-tt+:)i€iab:ii6"ffu :.rx::L\-#

J+,(tist|$ jSx;r,;r;jt';:{,M
gLr4t;5cv:j6K#46&tj
,q"trai'ia3A;V;K4LK";\
$We3jp.{,*r;i:iVui'}^;;-
'-,Sj\rrlrtJr', jt2siir$5i;;,6&;6
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hrmpukan-hrmpukan Pasir yang beterbanga"n.
(1a) Sesungguhnya, Kami telah menguhrs ke-
pada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang
rasul, yang menjadi saksi terhadapmu' sebagai-
nrana Kami telah menguars (dahulu) seorang
rasul kepada Fir'aun (15) I\daka Fir'aun men-
durhakai rasul ihr,lalu Kami siksa dia dengan
siksaam yang beral (16) I\daka bagaimanakah
kamu akan dapat memelihar:a dirimu jika kamu
tetap kafir kepada hari ya^ng menjadikan anak-
anak beruban. (17) Ingit (pun) menjadi pecah
belah pada hari ihr kalena AIIaIL Adafah janji-
Nya itu pasti terlaksana- (18) Sesungguhnya, ini
adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa
yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan
(y""S menyampaikannya) kepada Ttrhannya-
(19) Sesungguhnya Ttrhanmu mengetahui
bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang
dari dua pertiga malalrb atau seperdua malam
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolong-
an dari or.rng-or:urg yang bersama kamtr. Dan
Altah menetapka^n ukuran malam dan siang.

Allah mengetahuibahwa kamu sekali-kali tidak
dapat menenhrkan bat as-batas walrtrr-wakhr ih4
maka Dia memberi l;ringanan kepadamu,
karena itr bacatah apa yang mudah (bagimu)
dari At-Qur-an. Dia mengetahui bahwa akan
adadi antara kamu oriurg-orang yang sakit dart
oriurg-orang ya^trg berjala^n di muka bumi men-
ca"ri sebagian karunia Allah; dan orang-orang
yang lain Lagr yang berperang di jalan Allah'
maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari
Al-Qur'a"n dan dirikanlah sembahyang' unai-
kanlah za^kat dan berikanlatr pinjaman kepada
Allah pinjaman yang baik Da.n kebaikan apa
saja ya.ng kamu perbuat unhrk dirtunu niscaya
kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah
sebagai balasan yang paling baik dan yang
palingbesa"r pahalanya- Dan mohonlah amPun-
an kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi lvlaha Penyayang." (20)

Pendahuluan
Mengenai sebab furunnnya surah ini terdapat

suatu riwayat yang menceritakan bahwa kaum

Quraisy berkumpul di Darun Nadwah &alai per-

temuan) untuk mengahlr tipu daya terhadap Nabi
saw. dan dakwah yang beliau bawa. Setelah infor-
masi tentang hal itu sampai kepada Rasulullah saw.

maka beliau bersedih hati, lantas berselimutkan
dengan pakaiannya dan tidur dengan penuh ke

sedihan. Maka datanglah malaikat Jibril menyam-
paikan bagian pertama surah'tni, "Hai wang yang bu-
selimat (Muhnmmnd), bangunlnh (untuk shnlnt) di mnlam

hari, keruali s dikit (dminy a) . . .. dst. "D anparoan yang

kedua belakangan datansnya yaitu dari firman Allah,
"Saunggulatya Tuhnnmu mmgetahui bahnasartya knmu

bndiri (shakt) kuragg dari dua pntiga malam ...."
Hingga aktrir surah. Bagian yang kedua ini terlambat
satu tahun penuh, yaitu ketika Rastrlullah saw me
nunaikan shalat bersama segolongan sahabatnya,

sehingga keduakaki beliau bengkak Maka hrunlah
ayat yang memberikan keringanan kepada beliau
pada bagidrr kedua ini setelah berlalu dua belas bulan.

Dan diceritakan dalam riwayat lain yang meng-
ulang peristiwa itu dengan menisbatkannya kepada
surah al-Muddatstsir, sebagaimana akan dibicarakan
di dalam membicarakan surah al-Muddatstsir nanti,
insyaAllah.

Ringkasnya, bahwa Rasulullah saw. biasa ber-
tahannuts, yakni menyucikan diri dan beribadah di
gua Hira'-tiga tahun sebelum beliau diutus menjadi
nabi. dan tahannuts itu beliau lakukan selama se
bulan setiap tahunnya-yaitu pada bulan Ramadhan.

Beliau pergr ke gua Hira'yang jauhnya sekitar dua
mil dari Mekah, bersama keluarga dekatuiya. Beliau
berdiam di sanapadabulan Ramadhan ihr, beliau beri
makan orang miskinyang datangke sana dan beliau
habiskan wakhrnya unhrk melakukan ibadah, me
mikirkan dan merenungkan pemandangan alamyang
ada di sekitarnya, dan memikirkan kekuatan pen-

cipta yang a{a di balik semua ihr.... Karena beliau
tidak mantap terhadap akidatr syirikyang rapuhyang
dipeluk kaumnya beserta segala pandangannya yang

lemah. Akan tetapi di depan belaiau tidak terdapat
jalan yang terang, manhaj yang pasti, dan tidak ada
jalan hidup yang lurus yang menangkan dan menye
nangkan hatinya.

Pilihan Rasulullah saw. melakukatt u<Jah'me
nyendiri'ini rupaya sudah menjadi skenario Allah
unhrk menyiapkan beliau buat menantikan urusan
yang agung. Dalam uzlah ini beliau menyendiri, ber-
sunyi-sunyi seorang sendiri, dan membebaskan diri
dari hiruk-pikuk kehidupan dan segala kesibukan-
nya yang kecil (tak bernilai), dan beliau kosenbasi-
kan pikirarurya untuk merenungkan alam semest4
memperhatikan fenomena-fenomena keindahan,
dan ruhnya bertasbih bersama ruh alam wujud, ber-
pelukan dengan keindahan dan kesempurnaan ini,
bergaul dengan hakikatyang agung, dan latihan ber-
gaul dengannya dengan penuh pengertian dan pe
mahaman.

I
I

i
I
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Sudah tentu, bagi ruh yang dikehendaki untuk
mempengaruhi realitas kehidupan manusia ini dan
mengubatnya ke arah lain . ... Sudah tenfu, ruhyang
demikian ini harus berlf,ralwat danber-'uzhh (me
nyepi dan menyendiri) pada suahr wakhr, dan men-
jauhi kesibukan duniawi, hiruk-pikuk kehidupan,
dan kepentingan-kepentingan kecil manusia yang
sibuk dengan urusan kehidupan.

Harus ada wakhr unhrk memikirkan, merenung-
kan, dan bergaul dengan alam yang besar dan
hakikatuiya yang mutlak lGrena tenggelam dalam
kehidupan akan menjadikan jiwa akrab dan tertarik
kepadanya, sehingga ia tidak akan berusaha me.
ngubatrnya Adapun melepaskan diri darinya semen-
tara waktu, menjauhiny4 dan hidup dalam kebebas
im yang penuh dari tawanan realitas yang kecil, dan
dari kesibukan-kesibukannya yang rendah dan
remeh, maka hal ini akan menjadikan ruhnya yang
besar layak memandang sesuahr yang lebih besar,
dan melatihnya unfuk merasakan kesempurnaan
dirinya tanpa memerlukan fadisi manusia, dan ia
dapatkan pertolongan dari sumber lain selain tadisi
yang berkembang selama ini.

Demikianlah Allatr memprogram Nabi Muham-
mad saw. yang dipersiapkarurya unfukmengemban
amanat teragung, mengubah wajah dunia dan me
luruslian garis sejarah. Allah memprograrnkan uzlah
ini unhrknya sebelum ditugasi mengemban risalah
tiga tahun kemudian. Muhammad melalnl<an uzhh
selama sebulan (dalam setahun), bercengkerama
dengan ruh alam semesta yang bebas, dan mere'
nungkan kegaiban yang tersembunyi di balik alam
nyata ini, hingga tiba masanya bergaul dengan alam
gaib ini ketikaAllah

Ketika Allah SWT telait mengizinkan dan ber-
kehendak melimpahkan rahmat-Nya kepada dunia,
maka datanglah malaikat Jibnl alaihissalatnkepda
Nabi saw. ketika beliau sedang berada di Gua Hira'.
Hal itu diceritakan oleh Rasulullah saw. sebagaimarn
diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dariWahb bin Kisan,
dari Ubaid, dia berkata

"Maka datanglah malaikatJibril kepadaku ketika
aku sedang tidur, dengan membawapermadani suta
yang ada tulisanny4 lalu ia berkat4'Iqra'' (BacalahD.

Aku menjawab, Maa aqra'u' (dalam sah riwayat'Maa
anaa biqaari" [Saya sama sekali tidak dapat mem-
bacal. Lalu ia menghimpitku sehingga aku mengira
akan mati. Kemudian ia melepaskanku seraya ber-
kata, 'Bacalah!'Aku menjawab, 'Aku tidak dapat
membaca.'lalu ia menghimpitku sehingga aku
mengira aku akan mati. Kemudian ia melepaskanku

seraya berkat4 'Bacalah!' Aku menjawab, 'Aku tidak
dapat membaca' Izlu ia menghimpitku lagi sehingga
aku mengira bahwa aku akan mati. Kemudian ia me
lepaskanku lagi seraya berkata 'Bacalah!'Aku ber-
tanya 'Apakah yang harus aku baca?'Aku berkata
begitu dengan maksud akan menirukan apayang ia
bacakan kepadalp. I:lu ia mengucapkan,

"Bamlnlt dmgon (nwry ebut) nmnn Iillwmnu Yang men-

ci/tnkCIlt, Din telnh mtnxiptnknn mnnrcia dmi segtmpal
dnah. Bamlnh dm Iillumnulnh Yang Paling Pmurah.
Yang maryajar m"anusia dagon (pnantmann) Iwlam.
Din mmgajarlnn kzpada mnnusin apa yangtidnk di-
lutahuinya. " (al-'Alaq: 1-5)

Nabi berkata "Lalu aku membacanya- Kemudian
setelah selesai, iapergi dariku. Dan padawakhr aku
bangun tidul maka seakan-akan dituliskan suatu
kitab di dalam hatiku. Kemudian aku keluar, dan
ketika sampai di tengah-tengah gunung, aku men-
dengar suara dari langityang berkata'Hai Muhamrnad
engkau adalah rasul (utusan) Allah dan aku adalah
malaikat Jibril.' lalu aku menengadah sambil me
mandang ke langit, tiba-tiba malaikatJibril dalam
bentuk seorang laki-laki, sambil membuka kedua
kakinyadiufuklangitserayaberkata,'Hai Muhammad,
engkau adalah RasulAllah dan aku adalatrJibril.'Aku
berhenti sambil memandang kepadanya- Aku tetap
saja berdiri dengan tidak melangkahkan kaki ke
depan ataupun ke belakang, hingga Ktradijah me
ngirim beberapa orang ufusannya unfuk mencariku.
Maka sampailah mereka di atas kota Mekatr, ke
mudian mereka kembali lagi kepadanya sedang saya
masih berdiri di tempat saya itu. Kemudian Jibril
pergi dariku dan saya pun pulang kepada keluargaku
hingga bertemu Khadijah. Kemudian aku duduk di
pahanya dan bersandar kepadanya lalu ia bertanya,
Wahai ayah al-Qasim, di maha engkau tadi. Demi
Allah, aku telah mengutus beberapa orang untuk
mencarimu hingga ke atas kota Mekah, kemudian
mereka kembali lagi kepadaku.'Kemudian saya
ceritakan kepadanya apa yang saya lihat dan alami
itu. lalu ia berkata, 'Bergembiralah engkau wahai
puka pamanku, dan mantapkanlah hatimu. Der*ri
Allah yang diri Khadiah berada di tangan-Nya,
sungguh aku berharap bahwa engkaulah nabi umat
ini."'

Kemudian wahyu terhenti dari Nabi saw. bebe
rapa lama hingea ketika beliau berada di gunuqg pada

kali lain, tiba-tiba beliau melihat malaikatJibril lagi,
maka hrbuh beliau gemetar hingga bersimpuh ke
tanah, kemudian beliau pulang kepada istinya de
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ngan perzNaan takut dan trbuh gemetar, lalu berkat4
"Selimutilah aku, selimutilah aku!" I-alu keluarganya
menyelimutiny4 sedang hrbulrrya masih gemetar
karena takul Tetapi tibatiba malaikatJibril berseru,

. . ..J;ir$6
"Hai uangyang bnselimut ....!"

Dan ada yang mengatakan,

"Hai mang yarg bnknnul (bnselimut) .. ..! "

Allah lebih mengetahui manayang benar.

Terlepas, apakah sah riwayat pertama tentang
sebab hrunnya sebagian surah ini, atau yang satr itu
riwayat kedua mengenai sebab turunnya bagian
permulaannya, sesungguhnya Rasulullah sarry. me
ngerti bahwa sesudah ihr beliau tidak dapat tidur
dengan leluasa lagi karena di sana ada tugas yang
berat dan jihad yang panjang, dan bahwa sejak
adanya seruan (wahyu dari malaikatJibriD itu beliau
harus bangkit, berjuang, dan berusaha keras, serta
tidak dapat tidur dengan lehlasa lagi.

Dikatakan kepada Rasulullah saw., "Bangun-
u hh! ". ... Maka beliau pun bangun. Dan sesudah ihr,

beliau bangun (beriuang) lebih dari duapuluh tahua
tidak beristirahat, tidak berhenti, dan tidak hidup
untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya.
Tetapi beliau bangun dan beriuang mendah^'ahkan
agamaAllatr, menyeru runusia ke jalanAllah. Pundak
beliau memikul beban yangberatyang takpernah
terlepas, beban amanat terbesar di muka bumi ini,
beban kemanusiaan secara total, beban pembinaan
yang menyeluruh, beban perjuangan dan jihad
dalam berbagai lapangan dan medan.

Beliau pilnrl beban periuangan dan jihad di lapang'
an hati manusiayang tenggelam dalam lfrurafut dan
pandangan jahiliah, yang menancap di bumi dan
tertarik oleh berbagai daya tariknya yang ter-
belenggu dengan tahanan dan belenggu syahwat. . ..

Sehingga apabila hati ini telah bersih dari tumpukan-
brmpukan kejatriliahan dan kehidupan duniawiyang
selema ini sudah melekat pada diri mereka, maka
periuangan mulai dialihkan ke medan lain. . . bahkan
ke medan-medan perangyang susulmenyusul dan

berkesinambungan. . . terhadap musuh-musuh dahvah
yang senantiasa menentangnya dan menentang
oftmg{ftmg yang beriman kepadany4 musuh-mu-

suh yang berkeinginan keras untuk membunuh
tanaman yang suci di tempat fumbuhnya ini, se
belumberkembang akar-akarnya di dalam tanah dan

cabangcabangnya di angkasa d'an menaungi ham-

paran-hamparan lainnya.... Suatu tugas dan per-
juangan yang hampir tidak pernah kosong dari
serangan-ser:mgan yang dilancarkan musuh di
Iaztra}:. Arab sehingga bangsa Rumawi pun bersiap
siap menghadapi umatyang baru ini, dan bersiap
siaga menyerangnya di perbatasan utara-

Di tengah-tenga[ semua pepeftngan ini, perang
yang pertama dan utama-memerangi hati nurani-
pun tidak pernah kunjung usai, karena ini merupa-
kan peperangan yang abadi, sedang setan selalu
menyertainy4 karena ia tidak pernatr berhenti sama

sekali dari melancarkan aktivitasnya di dalam lubuk
hati manusia. Nabi Muhammad saw. selalu berdiri di
sana unhrk menyampaikan dahah ke jalan Allah,
dan melakukan peperangan dalam medan yang ber-
beda-beda dalam lapangan kehidupan dunia yang

keras dan selalu menghadapinya Beliau terus ber-
juang dan berusaha keras, dan kaum mukminin
yang ada di sekitar beliau dapat memperoleh ke
senangan di bawah naungan keamanan dan kete
nangan. Beliau senantiasa melakukan perjuangan
yang melelahkan, dengan terusmenerus tiada
henti.... Dalam menghadapi semua itu beliau ber-
sikap sabar dengan kesabaran yang baih senantiasa

aktif melakukan shalat' malam, beribadah kepada
Tuhannya; membaca Qur'an-Nya dengan terafur
dan tekun, sebagaimana yang diperintahkan A[atI
kepada beliau ketika Dia menyeruny4

"Hai mang y arg bnselimut (Muhnmmad), bangunlnh

untuk shalat) di malam Inri, kzcuali sedikit (dnri
padanya), (tottA sepaduanya atau kurartgilnh dnri
sepndua itu sedikit, atnu lnbih dnri sepndua itu. Dan
bacalnh Al-@ian itu dengan pnhh"an-lnlan. Se-

sungguhnya Kami aknn mmurunlwn lcepadnmu pn-
lwtann yang bnaL Sesungguhnyo bangun padn wahu
mnlnm adnhh lzbih tepat (uiluk khusyuk) dan barnnn
padn waHu itu bbih berkesan. Sesungguhnyq knmu

pada siang hari mtmpunyai urusan yang panjang

ftanyak). Sebutlah namn tuhanmu dnn bnibadahlnh
kzp ann- I,{y a dntgan p muh ltztekuran. (Dialnh) Tuh'an

masyriq dan mnglrib, tiada Tulwn (yang bnhnk di-
sanbah).mehinlmn Dia, mala ambillnh Dia wbagai

p ehnnun{. Dan b nsabmlnh trrhann| ap a y ang mnela
umplan dnn jauhilah mneka dmgan mra yang baik."
(al-Muzammil: 1-10)

Demikianlah Nabi Muharnmad saw. beriuang dan

hidup dalam peperangan yang terusmenerus lebih
dari dua puluh tahun, dengan tidak ada sesuahr pun
yang dapat melalaikannya dari perjuangan ini, se
menjak beliau mendengar seruan tertinggi dan
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mulia dan menerima fugas yang berat dari-Nya.
Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau
dengan balasan yang sebaik-baiknya atas perjuangan

beliau membimbing kita dan semua manusia

Bagran pertama surah ini berirama dengan sahr
irama dan hampir sernuanya bersajak sam4 yaifu
huruf lam berfathah yang dibaca panjang. Dan ini
merupakan iramayang lunalc anggun dan agung,
sejalan dengan keagungan tugas dan keseriusan
urusim yang dikandungnya disertai dengan urusan-
urusan besar yang mengiringinya yang dipaparkan
dalam ayat-ayatnya... yaitu perkataan yang berat
sebagai telah kami kemukakan, dan ancaman besar
yangmenakutkan,

'Dan biarkanlnh Ala (saja) bntlrdnk tnhndnp omng-

orang yoilg mmdusnknn itu, orang-orang yang meln-
punyai lemrutalnn dm beri tnnguhlnh mqvkn barang

sebmtar. I(arma sesungguhnya pada sisi Knmi adn
belengu-bebngu yang berat dnn nnalw yang b*ryok-
ryala" dnn mnlwran yang mnryumbat di knongleongan

dnn aznb yangpedih." (al-Mvz,amrnil: 11-13)

Suatu perhentian yang tampak jelas dalam pe
mandangan-pemandangan alam dan suafu sikap
yang tampak nyata dalam iubuk jiwa

"Padn luri bumi dnn gurrung-gunung bagoncango4 dmt
mmj adilnh gunurry-gunurry itu tumpulmn-tumpuknn
pasir yang betubarryan. " (al-Muzzarnmik la)

"l[alca bagaimnnnlah lamu almn dnpat rumzlilmra
dirimu jilrn lmmu tetap knfir lepadn lnri yangmm-
jadilnn anak-onnk bmban. I-angit (fun) M?iadi penh
belah pada itmi itu lrmma AIInh. Adalah j onj i- Ny a itu
pasti terlalsaru. " (al-Muzzammil: 17- 18)

Adapun ayat teral*rir yang panjang itu meng-
gambarkan bagian kedua- Ia turun setelah setahun
Rasulullah saw. melaksanakan shalat malam se
hingga kaki beliau bengkalg demikian juga sejunlah
orang dari sahabat beliau. Dan, Allah menjanjikan
buat beliau dan buat mereka sesuahr yang sudah
disediakan buat mereka karena shalatnya ini. Maka
turunlah ayat yang memberi kerirtganan ini, di
samping rnemberi ketenangan bahwa Allah telah
memilihkan buat mereka sesuai dengan ilmu dan
hikrnah-Nya beban dan tugasbrgas yang telah di-
tentukan-Nya di dalam pengetahuan-Nya

Ayat ini memiliki nuansa khusus. Ayatnya pan-
jang dan nuansa musiknyabermacam-macam, ada

yang nadanya tenang dan mantap, dan kata ter-
akhirnya sesuai dengan nuansa kemantapan ini,
yaitu huruf rnirn yang sebelumnya terdapathurufya'
yang dibacapanjang, yaihr laful,

"Yang Mala Pmgampun l"& Molw P*yoryry." hl-
Muzzammil:20)

I

Surah ini dengan kedua bagianrura membentanp;-
kan lembaran sejarah dalnvah ini, dimulai dengan
seruan yang tinggi lagi mulia yang berisi pemberian
tugas yang agung, dan menggambarlan persiapan-
persiapannya yang berupa shalat malam, shalat
frrdhu, membacaAlQuran dengan terahrr, zikir de
ngan l*rusyu dan tekun, bersabar kepadaAllah saj4
bersabar menghadapi gangguan, menjauhi dengan
cara yang baik dari orangorang yang mendustakan
aghma Allah, dan memisahkan antara mereka de
ngan Allah Yang Mahakuasa lagi Mahaperkas4
Pemilik dakwah dan perjuangan yang sebenarnya.

Surah ini diakhiri dengan senhrhankelembutan
dan kasih syffiB, pemberian keringanan dan ke
mudahan, pengarahan untuk melaksanakan ketaat-
an dan pendekatan diri kepadaTuhan, beserta lam-
baian rahmat dan ampunanYang Matra Pengampun
lagi Maha Penyayang,

"Sesungultnya Allnh Malta Pengarnpun l4 Mol*
Paryayang."

Suratr ini dengan kedua segmennya melukiskan
suatu lembaran dari lembaran-lembaran perjuangan
yang agung dan muliayang telah dicuratrkan oleh
golongan manusiapilihan, yang asalnyabingung bk
tahu jalan, untuk dikembalikannya kepada Tuhan-
ny4 bersabar terhadap gangguan-gangguan, ber-
juang dengan segenap hatinya, lepas dari keinginan
duniawi yang menggiurkan, kelezatanyang melalai-
kan, dan kesenangan yang dinikmati orang-orang
yang berhati hampa, serta tidur nyenyakyang di.
nikrnati oftmg{ftmg yang banyak menganggur.

Sekarang kita hadapi surah ini beserta paparan

Qu/aninyayangin+h.

Mempersirapkan Bekal Perjuangan
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"Hai mang y ang boselimut (Mulwmmnd), bangunlnh
(untuk shnlat) di malam lwi, lecuali sedikit (dn"trya)
(yo;tu) sepn&tanya atau lwrangilnh dmi sepndaa itu
wdikit, arnu lzbihtlmi wperdua itu. Dan bamlnh Al-
fui an itu dagan p erlnlwn-lnlan. S esurtgguhnla l{ami
alanmmurunlnnkzpadnmupnlutannyangbnat.Se-
sunguhnya, bangun pada walau mnlnm analnh lnbih

tupat (unruk klwsyu) don baman paln walau itu lzbih

bnlusan. Sesunguhnya, larnu padn sinrry lwri rurn-
punyai urusan yang panjang (banyak) Sebutlnh na,nn

Tilltmmu, dan b€ribadahlah kzpada-Nya htgart pmuh
leetuIanmt . (D inlnh) Tulnn ntasyriq dnn magltrib, tiodn
Mm (y anng bnhak disembah) meln inlun Din', malw

anUUai nA sebagai p elindang."(al-Muzzammit 1-9)

"Hai mang yang berselirnul bangunlah .. .."

Ini adalatr seruan dari langit, suara hrhan Yang

Matraagung lagi Mahatinggi.... Bangunlali ....
Bangunlatr unhrk menyongsong urusan besar yang

sedang menantimu dan tugas beratyang akan di-

bebankan kepadamu. Bangunlah untuk berjuang
dan berusaha berkiprah dan bersusah payah. Bangun

lah, wakhr tidur danistiratrattelahberlalu.... Bangun-

lah dan bersiap siagalah menyongsong urusan ini....

Ini adalah kalirnatyang agung dan menakutkan
yang menjauhlian Rasul dari hangatrya tempat tidur,

di rurnah yang tenang, nyzurlzln, dan hangal Yang

mendorongnya pergr ke tengahtengah kelompok
yang besar, menghadapi berbagai macam goncang-

an dan kesulitan, menghadapi pengaruh dan daya

tarik hati manusia dan realitas kehidupan.
Orang yang hidup dengan mementingkan diri-

nya sendiri memang kadang-kadang bisa hidup
senang, akan tetapi hidupnya itu tak bernilai dan

matinyapun dalam penilaianyang kecil. Sedangkan,

orang besar yang memikul hrgas yang besar. . . maka

apalah artinya tidur baginya? Apa artinya istiratrat?

Apa arti ranjang yang hangat dan kehidupan yang
penuh kesenangan? Apa pula arti kesenangan duniawi
yang menyenangkan? Rasulullah saw. telah mengerti
dan mengetatrui ukuran hakikat urusan ini. I(arena

itu, ketika Iftadijah mengajak beliau istirahat dan

tidur, beliau berkata kepadany4'Telah berlalu wakhr

tidur, wahai lft adijah."
Ya telah berlalu waktu tidur, dan tidak adayang

kembali lagi sejak hari itu kecuali berjaga berpayah-
payah, dan berjuang dengan perjuangan yang par{ang
danberal

"Hai mangyangbuselimut, bangnlnh di malnm ltari
lucuali sedikit (darinya), (yaitu) seperduanya atau
Iarmgilah dari wpadua itu sdikit, arau lzbih dmi seper'

dua itu. Dan bamlnhAl-@tr'an itu dmgan pnlah"an-

hlnn. " (al-Muzzamrnil:. l- 4)

Ini adalah persiapan untuk mengemban tugas
yang amat besar dengan perantaraan persiapan

nahiah yang terjamin... yaitu shalat malam, mak-
simal lebih dari separo malamtetapi kurang dari dua
pertiga malam, dan minimal sepertiga malam.... Bangun

untuk shalatmalam dan membacaAlQur'an dengan
tartil, yaitu membacanya dengan memperhatikan
panjang-pendeknya dan tajwidnya, bukan dengan
menyanyikan dan melagu-lagukanny4 tidak ber-
lebih-lebihan, dan bukan berasyikasyik dalam me
nyanyikan dan menyenandungliannya

Telah diriwayatkan secara sah mengenai shalat
witir (shalat malam) Rasulullah saw. bahwa beliau
tidak pernah melakukannya lebih dari sebelas

rakaal Namun demikian, turt rk shalat sebelas ral<nt
ini hampir memakanwakhr dua pertiga malam, dan

beliau baca AlQur'an'padanya dengan tartil.
ImamAhmad meriwayatkan di dalam Musnad-

nyabahwatelah diceritakan kepadakami olehYatrya
bin Sa'id-Ibnu Abi Arubah{ari Qatada}r, dari
7-ararahbin Auf4 dari Satd bin Hisyam... bahwa ia
pernah datang keEtda lbnuAbbas lalu menanyakan
kepadanya tentang shalat witir. Kemudian Ibnu
Abbas menjawab, "Maukah kuberitahukan kepada-

mu tentang orangyang paling mengetahui shalat
witir (shalat malam) Rasulullah saw.?" Sa'id men-
jawab, "Mau." IbnuAbbas berkata, "Datanglah ke
pada Aisyah, kemudian tarryakanlah kepadanya.

Setelah itu, kembalilah kepadaku dan beritahukan
kepadaku apa jawabannya-".... Kemudian Satd bin
Hisyam berkata, "Aku berkata, Wahai Ummul
Mu'minin, beritatrukanlah kepadaku tentang akhlak
Rasulullah saw..' Aisyah menjawab,'Apakah engkau
tidak pernah membaca AlQur'an?' Saya jawab,

'Pernah.' Ia berkata 'Aktrlak Rasuhrllah saw. adalah

Al-Qur'an.' Saya pun hendak pergi, kemudian
teringat olehku tenatang shalat malamyang dilaku-

kan Rasulullah saw., kemudian sayaberkata Wahai
Ummul Mu'minin, beritahukanlah kepadaku ten-

tang shalat malam Rasulullah saw..' Ia berkata,
'Apakah engkau tidak pernah membaca surah'Yaa
ayyuhal rnuz?pmmil' ini?' Saya jawab, 'Pernah.' Ia
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berkata 'Allah telah mewajibkan mengerjakan shalat
malam pada permulaan surah ini, kemudian beliau
melaksanakannya bersama sahabat-sahabat beliau
hingga kedua kaki beliau bengkak, dan Allah me-
nahan ayat terakhir surah ini di langit selama dua
belas bulan. Kemudian diturunkanlah ayat yang
menrberilankeringanan pada akhir surah ini. Maka
jadilah shalat malam ini sebagai tathawwu' (suatu
sunnah) setelah dahulunya diwajibkan....' Maka saya
pun hendak berdiri, tetapi kemudian saya teringat
shalatwitir Rasulullah saw., lalu saya berkata '\Mahai

Ummul Mu'minin, beritahukanlah kepadaku ten-
tang shalat witir Rasulullah saw..' Aisyah menjawab,

'J2- i ,L; i ,:t*'* ,pt'o *4 of

'J, i4 "'r'*i.'"J, ti, jc'{-., ? a',
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'Kami mnryiaplwn siwak dnn air wudhu beliau, lalu
beliau dibangunlwn ohhAllnh padn ntalnm hnri, la-
rudian beliau bmiwak (mmggosok gigi), lnlil benudlm,
lnk mmgtrjal@n slalat fulapan raJunt dmgan tidnk
duduk (tasy ahud) lczank pada rakant lufukp an. LaJu
beli"au duduN berzikir mryebut Tulnnnya YangMaha-
tinggi dnn bndoa, lcemudian bangtn dnn belum mng-
umpkm salnn; Inlu bndiri untuk shnht pada rakaat

kns anbilan" brnudinn dudul lala nwnyefut Allnh Yang

Mah.a Esa, lczmudian berdoa lepann-Nyo lemudinn
mengumpkan salAn dmgan beliau pndengarlan kzpana
lmmi. I(emudinn b elinu shnlnt dua raknnt samtril &rdilk
setzlnh salam tndi. MaI"a semua itu adn sebelns rakaat,
walmi arulrku. I{etikn Raulullnh saw. sudnh lnnjut
usianya dnn badwnya gemuk, beliau beraitir tujuh
raltaat, lrernudian shaht dru ralraat sambil fudilk setplah

salnm. MaLa iht adnlah sunhilan rakaal, ualwi analrlw.
Dan apabih belinu tertidur atnu salcit hinga tidak hisa
mtlakulan shalat m.alam, malu pada siang lwrinya
beliau mchkulwn shnht dua beln ralnnt Dan saya

finnk p ernalt mmgetahui Rnsttlullnh sa o. manbam Ab
@ri an sunnlam suntuk hingga F@, fu, tldnk panah
bnpuasa sebulnn pmuh selnin bulnn Rnmnd,lwn...."
(HR Muslim)

Ini merupakan persiapan untuk menerima per-
kataan berat yang akan diturunkan Allah kepada
beliau....

"Saunguhnya, I{ami alan menurunlan lupadnrnu
p ulwtaan y ang bnat. " (al-Mvnammilz 5)

Yaitu AlQur'an dengan segala tugas yang ada di
belakangnya.. AlQur'an ini pada dasarnya tidaklatr
beratlarena dia mudah diingat Al<an tetapi diaberat
dalam timbangan kebenaran dan berat pengaruh-
nyadi dalamhati,

"Kalnu sekiranya l{ami mmurun},an Al-@tian ini
l"podo sibuah gunung pasti lwmu alwn rulilatnya
tunduk terpecah belnh disebablnn tnlwt kzpadaAllth.'
(al-Ilasyr:21)

Maka Allah menurunkannya kepada hati yang
lebih mantap daripada gunungunfukmenerimaryra.

Jikauntuk menerima dan memahami limpahan
cahaya dan pengetahuan itu benar-benar berat ia
memerlukan persiapan yang p-.iu"g.

Jika untuk bergaul dengan hakikat-hakikat yang
sangat besar dan murni ihr benar-benar beral ia me
merlukan persiapan yang panjang.

Jikaberhubungan dengan makhluktertinggi dan
dengan ruh semesta dan ruh makhluk-maktrluk
hidupyang tidakhidrtp sepertiyang disiapkan untuk
dilakukan Rasulullah saw. itu benar-benar beraf
maka ia membutuhkan persiapanyang panjang.

Jika bersikap istiqarnatr terhadap urusan ini hnpa
bimbang dan ragu-ragu, dan tidak berpaling ke sini
dan ke sana mengikuti berbagai bisikan dan tarikan
serta hambatan-hambatan itu benar-benar beraf
maka ia membuhrhkan persiapan yang panjang.

Mengerjakan shalat malam ketika orang{rang

v.
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lain sedang nyenyak tidur, dan memuhrskan hubung.
an dengan kehidupan duniayang menipu dan ren-
dah nilainm dan berhubungan denganAllah, mene
rima limpahan rahmat dan pancaran cahaya-Nya,
bersenang hati bersama-Ny4 bersepi.sepi dengan-

Ny4 membaca Al-Qur'an dengan tartil ketika alam
sedang su:lsana hening dan terasa seakan-akan Al-
Qur'an baru saja hrun dari alam tertinggi dan ber-
cengkerama dengan alam semesta dengan tartil
tanpa perkataan dbn kalimat manusia yang terucap
kan, dan menyambut pancaran cahayanya pengarab

an{engarahanny4 dan kesan-kesannya pada malam
yang sunyi..., semua ini menjadi bekal untuk me
milml perkataan yang berat itu, beban yang berat,
dan perjuanganyang pahitfiang sedang menantikan
Rasul dan oftng{rangyang menyerukan dahra}t-
nya pada setiap generasi! Dan, aktivitas di malam
sunyi yang seperti itu akan dapat menerangi hati di
jalan perjuangan yang berat dan panjang, melin-
dunginya dari bisikan-bisikan setan, dan dari ke
bingungan di dalam kegelapan yang mengepung
jalan yang bersinar terang brenderang.

"Senngtitny a, bangun pann waltu mnlam analnh lzbih

ttpat (unruk lfiusyu) dan banan padn waldu itu lzbih

b n lusan. " (al-Mluzz,ammil:. 6)

'Tr{ansyiatal-ladli" (bangun pada wakhr malart) . . .

bangun setelatr isya' ... (yakni tengah malam) ....
Ayat itu mengatakan, "Inrw nansyiatnl-kili asyanht

wath-an" (9esungguhn]ra bangun pada wakfu malam
adalah lebih tepat ...) yaknilebih menyemangatkan
badan, "w a aqw amu qiilnn" (danbacaan pada waktu
ihr lebih berkesan), yakni lebih memantapkan hati
terhadap kebaikan (sebagaimana dikatakan oleh
Mujatrid), karena mengalahkan bisikan untuk tidur
dan brikan ranjang, setelah bekerja keras pada siang
hari, adalah lebih tepat dan lebih menyemangatkan
badan. Akan tetapi ungkapan ini adalahunhrk me
nyatakan kekuatan ruh, sambutan terhadap seruan
Allah, dan merasakan kesan yang mendalam se
hingga hati merasa tenang dan jinak kepada-Nya
Oleh karena itu bacaan pada waktu itu lebih ber-
kesan, karena berzikir pada waktu itu terasakan
manisnya, shalat pada wakhr itu terasakan ke
khusyuanny4 dan bermunajat pada waktu itu terasa
terenungkan isinya Shalat dan berzikir serta ber-
munajat pada wakhr malam dSpat meresapkan ke
dalam hati peragaan tenang, senang, terkesan, dan
memancarkan cahaya ke dalamnya, ymg kadang-
kadang tidak dlumpainya dalam shalatdanzikirpada
siang hari.... Allah yang menciptakan hati ini me

ngetahui jalan-jalan masuk ke dalamnya dan senar-
senarny4 Ia tahu apa yang dapat meresap ke dalam-
nya dan memberikan kesan kepadany4 Ia mengeta
hui padawaktu kapan hati itu lebih terbuka dan lebih
siap, dan Iatatru pula sebabsebab dan caracarayang
lebih melekat dan lebih mengesimkaffiya

AllahYang Matrasuciyang memersiaplan hamba
dan rasul-Nya Muhammad saw. unfuk menerima
perkataan yang berat dan untuk bangkit memikul
beban yang berat itr, memilihlan untuknya aktivitas
malam hari, bangun malarq larena bangun malam
ihr lebih tepat untuk litrusnr dan bacaannya lebih ber-
kesan, dan lagi karena pada waktu siang Rasulullah
memiliki kesibukan-kesibukan dan kegiatan yang
menyita banyak tenaga dan perhatiannya,

"Sesunguhnya, lwmu padn siang hari mempurryai
urusan y ang panj anS (banl ok). " (al-Muzzammit 7)

Biarlah ia mempergunakan siang harinya untuk
urusamrusan dan kegiatan ini, dan malam harinva
ialirhususlan unhrkTuhanny4 dengan mengerjakan
shalat dan berzikir menyebut nama-Ny4

**X't',5:ii"Vi'f-$
"Sebutlah rwma Ifulnnmu, d.an b€ribadahlah l"podo-
Nya dmgan penuh lutelanwn " (al-Muzammih 8)

Menyebut nama Allah, bukanlah sekadar komat-
kamitrya mulut menyebut nama ifu , dengan meng-
hitung juntlah tasQih dan pahalanya atau dengan
mengucapkarurya sekian ribu dan sekian ribu kali.
Akan tetapi, ymg dimaksud ialah ingatrya hati
dengan penuh konsentrasi bersama dengan zikir
lisan, atau yang diraksud adalah shalat itu sendiri
besertabacaanAlQuran di dalamnya- DaD. "tohathtl"

Oeribadah dengan tekun) adalah melakukan pemu-

trsan total terhadap selain Allatr, menghadap kepada
Nya secara total dengan beribadatr dan berzikir, lepas

dari semua kesibukan dan lintasan pikiran, serta
memfokuskan segenap peras{unnya kepada Allah.

Setelah menyebut "tabattul"yang berarti me
muhrskanhubungan dari segala sesuafir selainAllah,
maka sesudah itu disebutkanlah sesuatu yang men-
jelaskan bahwa tidak ada sesuatu selain Allah yang
layak seseorang menghadapkan diri kepadanya
kalau ia bermaksud menghadap kepada Allah,

'(Dialnh) Tilhan masyriq dnn mnghrib, tiadn Tulwn
(yangbnhak disembah) melnin|,an Din, mnl@ unbillnh
Din wbagai, pelindu4g. "(al-Muzzammit 9)

Dia adalah Tuhan bagt setiap orang yang meng-
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hadap kepada-Nya.. Dia adalahTuhan bagi timur
danbarat.. Diaadalah sahr-satunyaTuhanyangtidak
ada tuhan lagi yang berhak diibadahi selain Dia
Maka memfokuskan perhatian kepada-Nya berarti
memfokuskan kepada hakikat satusahuryayang ada
di alam wujud ini dan bertawakal kepadaNya adalatr
tawakal kepada kekuatan satu-satunyayang ada di
alam semesta ini. Dan bertawakal kepadaAllah saja
adalah buah dari kepercayaannya akan kemahaesa-
an-Nya, dan kepercayaannya terhadap perlindungan-
Nya kepada dunia belahan timur dan belahan barat,
yakni kepada seluruh alam semesta.... Dan Rasul
yang diseru-Nya dengan '@tm" (bangunlahD...
unhrk bangun guna mengemban hrgas yang berat
sangat butuh berkosentasi kepadaAllah dan ber-
sandar kepadaNy4 bukan kepada selain-Nya lGrena
dari sinilah akan lahirdan berkembang kekuatan dan
akan diperolehnyabekal unhrkmemikul hrgas berat
di jalanyangpanjang.

***

Bersabar Menghadapi Celotehan I(aumnya
Kemudian Allah mengaratrkan Rasul untuk ber-

sabar dengan kesabaranyang baikdi dalam meng-
hadapi hrduhan yang bukan-bukan, keberpalingan,
halangan, dan pengabaian yang dilakukan oleh
kaumny4 dan supaya menjauhi mereka serta mem-
beri kesempatan sebentarkepadamerek4 karern di
sisi Allah sudah disediakan azab dan belenggu yang
beratbagi merek4

*!r*{*H^;r;rr;t}6YcFi,:;6
g('ff ftL;+>+i,iijjrai$q'SNj

,;:'t{;;t';;1ful-Kfu,:41;;
6rL{J$$#'"gl1t#iJr:i}l-t;}.
:)tbli{tA\t!o,i;W.qif $L

g;$it#61(
'Dan bnsabarlnh terhnnnp afa yry mnelm ucapkan

dan jauhil"ah mneka dzngan cara yang baik. Dan
biar l(nnlnh Aku (saj a) bertirdak tnhadnp Mang- nrang
yang mmdusnlwn itu, orang-nrang yarg mempunyai

leemzwalnn dnn bui tnnguhlnh merelca barang se-

bmtar. Kmmn senrgguhnya padn siri lfumt adn be-

lrnggu-bebnggu yang bnat dnn nnalu yang bernyfu-
ny ale, dnn nnlwrlnn yang meny umbat di knongkmgan
dnn wb yang Pedih. Padn hfrri burni dan gmung-gwwng
bagonrangan" dnn mmjadilnlt gunung-gunung itu tum-
pulanaumpulan psir yarg betnbangan Samggultnyo
I{nmi tulah mengutus lcepadn kamu (lwi orang lafir
Melah) semangrasu[ yang mqjadi mki terhndnpmu,

sebagaimnrw Kami telah mtngutus (dnhulu) senrang

rasul lupada Fii aun. il[alm Fir' aun mettdurhnJai rasal
itu, lnl,u Ifurni silrsa dia dmgmt sikaan yang baat. MaLa
bagaimarwlwh knmu almn dnpat mmtelilnra dirimu
jilw lramu tetap kartr fupodo lwri yangmmjadilan
anak- anak beruban. Inngit (pun) mmj adi pecah belnh
pada l,,ari itu knrau Allnh. Adnlah janji-l,{ya itu pasti
tulalcsana. " (al-Mummril: 1C18)

I(alau sah riwayatpertama tentang sebab hrun-
nya segmen pertama surah ini menmgenai mulai
diutusnya Nabi saw., maka bagian kedua dari seg-
men ini ini hrun kemudian setelah berlakunya dak-
wah secara terang-terangan dan munculnya omng-
orang yang mendustakan dan bersikap sombong,
dan berlaku kejam terhadap Rasulullah saw. dan
oftng{rang mulanin. sedangkan jika riwayat yang
kedua ifu yang sah, maka segmen pertama surah ini
seluruhnya hrrun berkenaan dengan apa yang di-
alami Nabi saw. yang diganggu dan disakiti oleh
kaum musyrikin serta dihalang-halangi dakwahnya

Akan tetapi, bagaimanapun keadaanny4 kita
junpai adarrya arahan unfuk bersabar, sesudah di-
beri pengaratran unhrk mengerjakan shalat malam
dan berzikir, dan kedua hal ini sering disebutkan
bersama-sama di dalam membekali hati dengan
bekal dalavah ini unhrk menempuh jalannya yang
berat dan panjang, baik di jalan dahvah untuk me
resapkan ke dalam hati maupun di jalannya dalam
berjihad menghadapi para penentang, dan kedua-
duanya merupakan sesuahr yang berat dan sulit....
Kitaiumpai pengarahan untuk bersabal 'Dan bn-
wlarlah terhadnp aQa yry ovrelw umplnn. . .'l ucapar
ucapan yang menjengkelkan dan memicu kemarah-
an. 'Dan jauhilnh mneka dzngan mra yarg baik...',
tidak dihiraut<an dengan membalas mencelanya dan
marah kepadanya, tidak usah mengucapkan kata-
kata yang keji dan menyiarkan kejelekannya-

Inilah langkah dakwah di Mekah, khususnya pada
masa-masa permulaan..., yang semata-mata ber-
bicarakepadahati dannurani, dan sematamatapenyam-
paian dengan tenang dan penjelasan yang terang.

,-.; i;-tt ijs: s i:t fsr;t [r$ tG,
Kafujreyttd,6W*63t4631'.x



Lanjutan luz XXIX: al-Ma'aarij s.d. al-Murcalaat (80 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII

Menjauhi secara baik terhadap kesombongan dan

sikap mendustakan, benar-benar memerlukan ke
sabaran setelah memerlukan zikir. Kesabaran me
rupakan pesan Allah yang disampaikan kepada se
tiap rasul, yang disampaikan berkali-kali, dan disam-
paikan pula kepada hamba-hamba-Nya yang ber-
iman kepada rasul-rasul-Nya- Dan tidak mungkin
seseorang dapat melaksanakan dakwah ini kecuali
dengan menjadilgn kesbbaran sebagai bekal dan
kebiasaannya kesabaran seb4gai surganya dan sen-
jatanya sabar sebagai tempat bernaung dan berlin-
dungnm lGrena berdalaratr adalah jihad..., jihad

terhadap dirinya sendiri, terhadap nafsunya, ter-
hadap penyelewengarury4 kelematrannya, keliaran-
ny4 ketergesa-gesiumny4 dan keterpufusasaan-
nya. . . dan jihad terhadap musuh-musuh dahratr dan

saranzLsarana merek4 progam merek4 tipu daya
merek4 dan gangguan mereka. Juga jihad terhadap
nafsu secarz runtun, yaifu keinginan unhrk meng-
hindar dan lepas dari fugastugas dak\Mah, dan ber-
sembunyi di dalam bentrk yang bermacanrmacam,
dengan menyimpang dari dalwah dan tidak isti-
qamatrpadanya

Maka tidak ada bekal bagr juru dalilvatr kecuali
kesabaran di dalam menghadapi semua ini, yang
dibarengi dengan zikir sebagaimana yang hampir
disebutkan pada setiap tempal

Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucaplan,
dan jauhilah mereka dengan c:ua yang baik Biar-
kanlah Alil (Allah) sendiri yang akan menghadapi
orang{ftlng yang mendushkan ifir, karenaAku men-
jamin akan mengambil tindakan terhadap merek4

' D an biarknrilnh Alw 6 aj a) b efiindnk tn hndap omng'

orong yrg mmdustalan iht, orang-marry yarg nlefil'
pntyai lrmaulnn ilan bni tnnguhlah mnvl@ barang

s eb hnr. " (al-Muzamril: ll)
Ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh

Tuhan Yang Matraperkasa lasi Mahalcuasa Matra
kuatlaei Mahakokoh ... "Biarlnrilnh Aku (mja) ber-

thdak terhnda| orarry-orong y ang nurtdustnl,an itu. . . !'
Danorangorangyang mendustakan itu adalah ma
nusiabiasaiuga sedang yang rhengancam mereka
ihr adalah trtran yang telah menciptakan mereka dan

menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya,

"Kun" {adilzflD, tidaklebih dariperkataan itu.
Biarkanlah Aku yang bertindak terhadap orang-

orang yang mendustakan ihr. . . ! IGrena dakrrah iht
adalah dalsilah-Ku, tugasmu hanya menyampaikan.
Biarkan mereka mendustakan, dan tinggalkan mereka
dengan cara yang baik Aku yang akan melancarlian

serangan terhadap mereka Beristirahatlah engkau
dari memikirkan urusan orang-orang yang men-
dustakan ini!

Sungguh ini merupakan kebinasaan yang meng-
goncangkan dan membingunglan ketikaSang Maha
perkasa sudah bertindak sendiri secara langsung
terhadap maktrlukpng hina dan lemah ini ...')orrg
mmQunyai leent eutaltan", meski bagaimanapun ke
kuasaan mereka di muka bumi terhadap sesama
makhluk yang seperti mereka!

' D an beri tnngguhlah mnelm barang sebanlar "
Seandainya mereka diberi tangguh sepanjang

usia kehidupan dunia ini pun masih terhitung se
benta4 larena ia hanya sehari atau setengah hari saja

menurut perhitunganAllah, dan dalam perhitungan
mereka sendiripun begitu ketikamasasudah dilipaf
bahkan pada hari kiamat nanti mereka merasakan
bahwa kehidupan di dunia ini hanya satu jam di
waktu siang saja- Maka kehidupan dunia yang di-
berikan kepada mereka ini hanya sebentar, bagaf
manapun lamanya. Itupun kalau mereka bisa melalui
kehidupan ini dengan selamat dari hukumanTuhan
Yang Mahaperkasa dan Memiliki siksayang pedih
yang telah memberi tangguh barang sebentar dan
akan menyiksa dan membelenggu mereka dengan
belenggu yang berat,

"Knrcttn sesungguhnya pana tisi Kami adn belntgu-
belntgu y attg b erat dan ruralw y ang mmy aln-rry ala. D an

mnlwran ymg mmyumbat di lwronglangan dnn azfi
y ang p edih. " (al-lvtlrzzammil: l2-1i|)

Belenggu-belenggu yang berat nerakayang me
nyala-nyal4 makanan yang menyumbat kerong-
kongan, dan azabyang pedih... semuanya ihr me
rupakan balasan yang sesuai bagtr' 'brang'orangyang
m.anpunyai kemezoalwn" dan tidak mau bersyuhr
kepada Yang Memberi nikrnal lGrena ihr, ber-
sabarlatr wahai Muhamrnad terhadap mereka de
ngan kesabaranyang baih dan biarkanlatrAkuyang
akan bertindakterhadap mereka Biarlianlah mereka"

karena di sisi I(ami ada belenggu-belenggu yang
beratyang akan membelenggu dan menyakitimerek4
ada neraka yang menyala-nyala yang akan mem-
bakar dan memanggarrg merek4 ada malmnan yang

akan menyumbatkerongkongan mereka, dan ada

azabyarrypedih pada hari yang menakutkan . . ..

Kemudian dilukiskanlah pemandangan pada hari
yang menakutkan ihr,

'Pada hnri bumi dnn gurwng-gunung bngutcangaa dan

menj adilah gunung-gunutg itu tumpulan-tumpulan
p asir y ong b eterbangan. " (al-1[/uuz'amrfilz 14)
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Inilah pemandangan yang menakutkan di mana
manusia dilewatkan, dan disebutkanlah bumi de
ngan harnparaffryayang sangatluas dan besar, tetapi
ia ketakutan dan berantakan. Bagairnana lagi dengan

manusiayang kecil dan lemah?!
Setelah melukiskan pemandangan yang me

nakutkan dan mengerikan ihr, maka diingatkanlah
oftng{rang yang mendustakan dan memiliki ke
mewahan ihr terhadap Fir'aun sang diktator, dan
bagaimana Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha-
kuasa itu menyiksanya,

"Sennguhnya, I(ami telnhnmgutus k@ada kamu (hai
nang lafr Melah) selrang rasul, yang mmjadi saksi

terhadnpmu, sebagaimana Ifumi telnh mmgutus (dalruk)
seorarg rasul leepada Fiiaun. Makn Fiiaun men'
durhnJai rasal itu, hlu l(ami ika dia dmgan silcsaan

yang b nat. " (al-Mruzamnnil: 15- 16)

Demikian gambaran singkat menggoncangkan
perasaan dan menanggalkan hati, sesudah dilukis
kannya pemandangan bumi dan gunung-gunung
yang bergoncangan dan berantakan.

Itu hukuman alitrirat dan ini hukuman dunia.
Mak4 bagaimanakah kamu akan menyelamatkan
dirimu dan melindunginya dari azab yang mengeri-
lan dan menakutkanini?

'Malw bogaimnnnlah knmu alwn dnpat mzmzlilara
dirimu jikn knmu tetap lrnfvr lepann lwri yangmm-
jadilan anak-anak beruban. Langrt (pun) mmjadi
pecah-belah pada hari itu larena Allnh...." (al-
Muzzammil: 17-18)

Keadaanyang menakutkan ini menjadikan langit
pecah-belah, dan sebelumnya bumi dan gunung-
gunung bergoncangan, dan analcanak kecil menjadi
beruban. Sesungguhny4 ini adalah sesuatu yang
menakutkan yang digambarkan dalam lukisan alam
yang diam dan manusia yang hidup. . . dalam peman-

dangan-pemandangan yang dipindahkan oleh papar-

an Al-Qur'an ke dalam perasaan manusia seakan-
akan ia sedang terjadi.... Kemudian dipertegasnya
lagtr, 'Adnl"ah janji-Nya itu pasti ttrlaksana." (al-
Muzzarnmil: 18) . . . . Pasti terjadi, tak kan diselisihi
karena apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi, apa
yang dimaui pasti terwujud.

Setelah dilukiskannya pemandan$an yang me
nakutkan pada alam semesta dan padajiwa manusia
disenhrturyalah hati mereka agar sadar dan memilih
jalan keselamatan... yaitu jalan Allah....

"Sesunguhnya ini adalnh suatu pningatnn. Mala
b arangsiapa y ang mmghmdnki niscay a ia mencrnpuh
jalm(yangntntyampailwnnya)l"podolitlwnnya."(aI'
Muzzammik 19)

Sunseuh jalan kepadaAllah itu lebih aman dan
lebih mudah, daripada jalan hidup yang meragukan,
yang membawa kepada ketakutan dan kesengsara
an.

Ketika ayat-ayat ini turun menggoncanglian hati
omng!mng yang mendustakan ayat-ayatAllah, pada

waktuyang samaia justru iamembawarahmat, ke
percayairn, dan keyakinan kepada Rasulullah saw.

dan golongan minoritas mulanin yang lemah waktu
itu. IGrenamerekamerasabahwaTuhan mereka se
lalu menyertai merek4 memerangi musuh-musuh
merek4 dan menyiksa musuh-musuh tersebul

Tangguh yang diberikan kepada oftmg{rang
yang mendustakan ifu hanya sebentaq, hanya sampai
pada waktu tertentu, setelah ihr semtianya berlalu,
ketika ajal telah tiba dan Allah menyiksa musuh-
musuh-Nya dan musuh-musuh orang beriman dengan
belenggu-belenggu yang berat, neraka yang me
nyalanyala dm azab yang pedih.

Sesungguhnya Allah tidak akan menyerahkan
kekasih-kekasih-Nya kepada musuh-rnusuh-Nya
meskipun musuh-musuh-Nya itu diberi-Nya tang-

euh hingga suahr masa...

Pemberian Keringanan
Sekarang, datanglah segmen kedua surah ini

yang disebutkan dalam satu ayat saja, yang turun
setahun kemudian sesudah turunnya segmenyang
pertama, menurut pendapat yang lebih kuat

#ril;t+\i€iub{&6'W4;:LL-#
J*;$is'tii3'+i;r;rrg;;jtu:{{,fi
6yiq;fvfi(v:;6,K#aii:p|;
g-;tre3jA'o#6V;K4iKA,3
6'We3jp-'b#\:;";iV;i'j^;i
'-,i<jiV61$iW\;*yV;v
i'4 jt&-FtV+iwVse;6i2lb
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'nt""iau6sU:r-tW;':'J;*,
tw;-

"S esungguhrryo Tulwnmu mtngetnhui bohru asanya lwnut
bndiri (tnnbalryary) lwrong dnri dua pntiga m.alnm,

atau sepodua mnlnm atnu sepntigonya dan (dmdkian
puk) segolnngan dnri orong- orang y ang b ersamn lamu.
Dan Allah mcnetaplwn ulruran mnlnm dan sinng. AIIah
mntgetnhui balwa lamu seleali-lmli tidak dnpat mz-
nntnlan batas-batas walau-walau ilu, mala Din mmt-
beri lwingaran lepadmnu, karnn itu barnloh apa y ang
runnh (baSWM) dari Al @n' an. Dda m.engetnlwi baluta
alnn adn di antnra lamu mang-mangyang mkit dnn
urang-orangyang berjakn di mukn bumi m.enmri se-

bagion larunin Allah; dnn mang-orary Jary kin lngi
yngberpoarrydi jalanAlkla maka bamlnh aPayang
mudah (bagiru) dmi Al @i an dnn dirikanlnh semfuh-
yang tunaiknnlnh zpkat dan berilnnlah pir{aman
l"pod" Allnh pinjaman yang baik. Dan kzbai.lwn apa
saja yang lwmu pnbuat untuk dirimu nismya lcamu

mempuolzh (balasan) nya di sisi Allnh sebagai balaan
ymg paling baik dnn yattg paling baar paltalmryti. Dan
mnlnnlah ampuran lupadn Allalt; sewnguhnya Allnh
Mala Pmganrpun lagi Maha P^lqory." (al-Muz-
zammit 20)

Ini adalah senhrhan keringanyang menyejuld<an,
yang rnenghapuskan keletihan, kepenatan, dan
kesulitan. Pemberian kemudahan dari Ilahi kepada
Nabi dan oftmg{rang yang beriman. Allah telah
mengetahui kehrlusan beliau dan kefirlusan nrerek4
dan kaki-kaki merekatelah bengkakkarenalamanya
berdiri waktu shalat malam dengan memb aca,bac*
an-bacaan lang panjang dari AlQur'an. Akan tetapi
Allah tidak ingin nabi-Nya menderita karena mem-
bacaAlQtu-an dan shalatini. Iahanyaingin menyiap
kannya untuk mengemban hrgas besar yang akan
dihadapinya sepanjang hidupnya nanfi, dia dan go
longan minoritas yang beriman yang berjuang ber-
samanya.

Apa yang dibicarakan dalam ayat ini menye
nangkan dan menenteramkan,

"Sesungglmyalfu lanmumengaahuibahwasanyalwmu
budiri 6l,nla| kurang dnri dua pmtiga mnlnm, atau
wpndua malam atau sep ertigaU A dnn (dnnikian pula)
segohngan dari orang-orarg yang bersamn leamu..."

Allah melihafrnu! Berdiri dan shalatyang kamu
lakukan dan dilakukan orangorang yang beriman itu
diterima dalam timbangan Allah....

Tuhanmu mengetahui, ketika engkau dan mereka
menjauhkan lambung dari tempat tidur, meninggal-
kan hangatnya ranjang di malam sunyi, tidak men-
dengar seruan tempat tidur yang meninabobokan,
akan tetapi yang kau dan mereka dengar adalah
seruanAllah...

Tuhanmu kasih qayang kepadamu dan ingin me
ringankan bebanmu dan sahabat-sahabatnu....

'Dan Allah menetapknn ulatran malnm dan
giang...."

Dipanjangkannya yang ini dan dipendehil<annya
yang itu. Dipanjangkannya malam dan adakalanya
dipendeliil<an. I(amu dan sahabat-sahabatunu terus
saja melakukan shalat malam dalam wakhr kurang
dari duapertigamalam, seperduamalarq atau seper-
tiga malam. Dia mengetahui kelemahanmu untuk
melakukan begitu terus-menerus, dan Dia tidak
ingin memayahkan dan memberatkan kamu. Dia
hanya menginginkan kamu mengambil bekal, dan
kamu pun telah mengambil bekal itu. Maka Dia
memberikan keringanan kepadadirimu. Oleh larena
itu,lalmkanlah urusan ifu dengan mudah,

"Karenn itu bamlnh apa yang rnudnh ftagimu) dnri
Al-@tian..."

di dalam melakukan shalat malam, dengan tanpa
berberat-berat dan berpayah-payah.

Dan di san4 di dalam ilrnu Allah, terdapat sesuafu
yang menantimu, yang menghabiskan tenaga dan
kelmatan, dan menjadikanmu sulit melakukan shalat
malam,

'Dia mengetahui'balaoa alwn adn di antara lamu
orang-orang yang sala'L.... "

Yang sulit baginya melalmkan shalat malam ini.
'Dan orang-orang jarg berjalan di rnulta bumi

mmcari sebaginn lmrunin AIIah.... "
d Berusaha mencari rezeki, karena ini merupakan

salah satu kebuhrhan yang vital bagi kehidupan.
Sedang Allatr tidak menghendaki kamu meninggaf
kan urusan-urusan kehidupanmu dan memfokus-
kan perhatianmu unhrk melaksanakan sn ar-syt ar
ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan.

'Dan orang-mang yng lnin l@ yory bnpnong di
jalnnAIIah...."

Allah mengetatrui bahwa Dia akan memberikan
izin kepadamu unfirk membela diri dari peneaniaya-

an orang lain dengan melalankan pefttng, dan unhrk
menegakkan bendera Islam di muka bumi yang
sangat ditakuti oleh orangorang yang zalim itu.
I(arena itu, berilah keringanan kepada dirimu,

'Mala baxalnh apa yang mudnh ftagtnu) deri Al-

@i*.'.."
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dengan tanpa bersulit-sulit, bersusah-susah, dan
berpayah-payah.

Konsistenlah kamu di dalam menunaikan ke
wajiban-kewajiban agam4

'Diril(nnlnh shnlat dnn tunailanlah ztlwt. . . "
Bersedekahlah sesudah itu seakan-akan kamu

memberi pinjaman kepadaAllah, yang dengan begitr
Allah al<an mengelkakan kebaikannya unhrkrnu,

'Dan briknnlah pinjarnan kzpadn AIkh pu{amnn
yang baik. Dan lvbaiknn apa saja yang kamu perbuat
urtuk dirimu nismya leamu mnnperchh ftalasan)nya di
siei Allnh sebagai balnsan yang paling baik dan paltug
bam pahnlnnya...."

Hadapkanlah dirimukepadaAllah dengan meminta
ampun kepada-Nya atas kekurangan-kekurangan-
mu. IGrena manusia ifu senantiasa ada kekurangan-
nya dan rentan terhadap kekeliruan, meski bagai-
manapun iabersungguh-sungguh dan mencariyang
benac

'Dan rnolnnhh ampurwn lupada Allnh; sesung-

gularya AIInh Malw Pmganpun lagi Maha Pnlqang."
Inilah sentuhan yang penuh kasih sayang, ke

mudahan, dan ketenteraman, yang datang setahun
sesudah adanya seruan unhrk'bangun".

Allah memberikan keringanan kepada kaum
muslimin, sehingga dijadiliannya shalat malam ihr
sebagai tathawwU' (kesunatan), bukan kewajiban.
Adapun Rasulullah saw. tetap berlaku bagi beliau
dalam berhubungan denganTuhannya, dan tidak
kurang dari seperfua malam, unhrk bermunajat ke
padaTuhannya, dalam kesunyian dan keheningan
malarn Dan di hadiratAllah ini beliau memohon bekal
kehidupan dan bekal perjuangaq sedang hati beliau
tak pernah tidur meskipun kedua mata beliau tidur.

Hati Rasulullah selalu sibuk berzikir mengingat
Allah, tekun beribadatr kepada Pelindungnya Hati
beliau kosong dari segala sesuatu selainTuhannya,
meski bagaimanapun beratnya beban yang dipikul
di atas pundakny4 meski bagaimanapun beratnya
hrgas yang diembannya .... g
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fiAflAfl Ar-munnntfiffn
nlturunfian ilI nefialr

Jrmlafi Ant fro

**as;?&as#tftiy;:n(#{_
t#q;;*,j#Fgi?*;u;ti;
ts-f :F*u,6.);;a:it j(tta$r;$

JCfr &.;#,:q6-:;ia)ig/,,i1
U;lt,45L,iti&(,;1,+i&r1',,3:J
$$j7,ffi &t46y.3#f<K&sJ:J

'tf $:'t6:B?$:':fr '3ti#{"ai;K,xy

"Sf:r;LJ6lg:;Kt(;;'r7&fri;;"i&'^;{tig;;A;k&;i{3j:i;{s'bLgit
ti;:-^nffi &;n;v&3:i$ij\wu
'AJy#'*G(:'ryJy,,uWugE$
&W6't6,5,66trGJi'Jt';;A-W,.:-u
F, jo-fi ot-fi Ja;ioA$'r':Sfii j':,;Jl4WJ

e#f6f,el3;-A*;"Sit$Kr,(f,$6:o6Jg
kg;frr.65rJfeqTJL-4,;ffiyf6;,
,s;!SY$t;tr';6Zttg;'J;LfiL&;;fV
?&xs:{iiisfu:a#.#.$si,sFi
3li6*e#ytifi:*K$e't*{;rg
OriIi\JEgFo:K,+{ctg'*Fte#

'{|F(U'$'"6:$i$efi &ii{,{t
*Wc,l;:*q;)tiiKe,g'r+,9,
'q*-;if6i&'16*io*;$)'+fr '4.frr3

L.i.,st;2;i4;i$i1;*;r*s*
s3ttsskg1$SrtxsiIi#,s;&
g,{Fsi:s,f; &'SiXyy+$',;{r
fi ,t-.rsWr6;Ais*I'ifu :a-67fo-,f x-ci

"flai ora"ng yang berkemul (berselimut), (1)

banguntah, lalu berilah peringatanl (2) dan
Ttrhanmu agungkantah, (3) dan pakaianmu ber
sltr*antatr, (4) dan perbuatan dosa (menyem-
bah berhala) tinggalkanlah, (5) dan jangadafi
kamu memberi (dengan maksud) memperoleh
(balasan) yang lebih banyak (6) Dan untrk (me-

menuhi perintah) Tirhanmu, bersabarlah. (7)

Apabila ditiup sangkakala., (8) rtaka walrnr inr
adalah wakar (datangnya) ha.ri yang zulit (9) bagi
orang-orang kafir lagi tidak mudalr. (10) Biar-
l€nlah Atcr bertindak terhadap orang yang Aku
telah menciptakannya sendirian (11) Dan Aku
jadikan'baginya harta benda yang banyalq (U)
dan anak-anal( yang selalu bersama dia' (E) datt
Kulapangkan baginya (rezeki dan kelarasaan)
dengan selapang{apa"ngnya, (14) kemudian dia
ingin sekali supaya Alu menarrrbahnya. (15)

Sekali-kali fidak (akan Aku tambah), karena se-

sungguhnya dia menentang ayat-ayat Ifumi (Al-

Q*'"tr). (16) Aku al<arr membebaninya mendaki
pendakian yang memayahkan (17) Sesungguh-
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nyadiatelah memikirkan dan menetapkan (apa

yang ditetapka"nnya), (18) maka celakdah dia!
Bagaimanakah dia menetapkan?, 09) kemudian
celakalah dial Bagaimanakah dia menetapkan?'
(20) kemudian dia memikirkarr" (21) sesudah inr
dia bermasam muka dan rnerengul (22) ke-
mudia^n diaberpaling (dari kebenaran) dan me-
nyombongkan diri P3) lalu dia berkata"(Al-
Q*'"n) ini tidak lain hanyatah sihtu yang di-
pelajari (dari orang-orang datrulu), (24) ini fidak
lain hanyalah perkataan malrusia-' (25) Aku
akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqax.
(26) Thhutoh kamu apa}ah (neraka) Saqa.r itr?
(27) Saqar itu tidak meninggalkan dan ddak
membiarka^n (28) (Nera"ka Saqar) adalah mem-
bal€x kulit manusia. (29) Di atasnya ada sem-
bilan belas (malajkat penjaga). (30) Dan tiada
IGmi;adikan peqiaga neraka itr melainkan dari
mataikaq dan ddaklah I(ami menjadikan bilang-
an mereka iur melainka.n untrrkjadi cobaan bagi
orang-orang kafir, supaya orang-orang yang
diberi Alkitab menjadi yakin dan zupaya orang
yang berima^n bertarnbah imannya dan supaya
orang-orang ya.ng diberi Alkitab dan orang-
orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya
orang-onang ya.ng di dalam hatinya ada penyakit
dan orang-orang kafir (mengatakan),'Apakah
yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini
sebagai suatu perumpamaanP Demikianlah Allah
menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-
Nya dan memberi pehrnjuk kepada siapa yang
dikehendaki-Nya,Dan tidak ada yang mehgeta-
hui tentara Tbfranmu meliainkan Dia sendirl
Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatart
bagi manusia- (31) Sekafi-kafi tidalq demi bular!
(32) dan malam ketika telah berlalu, (33) dan
subuh apabila mul,ai terang. (34) Sesungguhnya,
Saqar itu adalah salah sahr benca"na yang amat
besar, (35) sebagai ancarnan bagi manusia. (36)

(Vaitu) bagi siapa di anta"ramu yang berke-
hendak a}an maju atau mundur. (37) Tiap-frap
diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatrya" (3S) kecuali golongan kanan, (39)

berada di dalam surga, mereka tanrya-menarrya,
(40) tentang (keadaan) onang-orang yang ber
dosa, (a1) 'Apakah yang memasuliikan kamu ke
dalam Saqa" (neraka)P (42) Mereka menjawab,
'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang ya.ng
mengerjakan shalaf (43) dan karni ddaft (p"ta)
memberi makan orang miskin, (aa) dan adalah
kami membicarakan yang batil bersama denga.n

orang-orang yang membicarakannya, (45) dan
adahfi kami mendustaka.n hari pembatasan, (a6)

hingga dafang kepada kami kematian' @n I$aka,
tidak berguna lagi bagi kami syafaat onang'
onang ya.ng memberikan syafaat. (48) Ivlaka
mengapa mereka (ora.ng-orang kaffr) berpaling
dari peringaian L{llah)?, (49) seakan-akan mereka
ihr keledai lia" i'at g lari terkejug (50) laxi daxi
singa- (51) Bahlwr tiap-ti,ap orang dari mereka
berkehendak supaya diberilran kepada mereka
lembara.n-lembaran yang terbuka. (52) Sekafi-
kali tidak! Sesungguhnya mereka tidak ta"kut
kepada negeri akhirat (53) Sekali-kali tida"k
demikian halnya! Sezungguhnya, Al-Qur-an itr
adalah peringatan. (54) Maka barangsiapa
menghendakio niscaya dia mengarnbil pelaluan
da.rinya (Al-Qo'a"t). (55) Dan mereka ddak alran
mengambil pelajaran darinya kecuali (iika)
Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalatr
Tbhan Yang pahrt (kita) bertalnn'a kepada-Nya
da^n berhalc memberi ampun" (56)

Pendahuluan
Dari segi sebab furunnya dan waktu turunnya

kiranya sesuai pula diterapkan pada surah ini apa
yang sudatr disebutkan pada surah al-M uzzammtl Cn

muka Karena terdapat beberapa riwayat yang
mengatakan bahwa surah ini merupakan surah
pertama setelah firrunnya surah al-Alaq, dan riwayat
lain mengatakan bahwa ia turun sesudah dilasana-
kannya dakw"ah secara terang-terangan dan adanya
gangguan kaum musyrikin terhadap Nabi saw..

Imam Bulitrari meriwayatkan bahwa telah di-
ceritakan kepada kami oleh Yahya dariWaki', dari
Ali bin Al-Mubarak, dari Yahya bin Abi l(atsir, ia
berkata, "Aku bertanya kepada Abu Salamah bin
Abdur Rahman tentang surah AlQur'an yang per-

tama kali hrrun. Ialu ia menjawab, 'Surah al-
Muddntstsir.'Aku berkata'Orangorang mengatalian
bahwa surah yang pertama ifu adalah "Igra' bismi

Rnbbil(nl lnd<ii klwlaq." lalu Abu Salamah berkata
'Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah
tentang hal itu, dan aku katakan kepadanya seperti
apa yang kaukatakan kepadaku ihr, lalu Jabir men-
jawab, Tidak ada yang kuceritakan kepadamu ke
cuali apayang diceritalan Rasulullah saw kepadaku,
'Aku menyendiri di Gua Hira. Ketika sudah selesai

maka aku hrur, kemudian aku dipanggtl. Kemudian
aku melihat ke kanan, tetapi tidak kulihat apa-ap4

lnrlihat ke kiri tidak ada apa-apa, kulihat ke depan

tidak ada apa-ap4 dan kulihat ke belakang tidak ada
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apa-apa. Kemudian aku mendongak ke langit, lalu
kulihat sesuatu. Kemudian aku datang kepada
Ktradijah, lalu kukatakan, 'Selimutilah aku, dan
tuangkanlah air yanag dingrn kepadaku.' Lalu dia
menyelimuti aku dan menyiramkan air dingin ke
padaku. Kemudian turunlah , Yan ayyulal muddntstsir.

@* fo andzir. Wa Rabbaln falabbir. . .. "'
Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Aqil, dari

Ibnu Syihab, dariAbu Salamah, dia berkata, 'Jabir
bin Atdullah bercerita kepadaku bahwa dia men-
dengar Rasulullah saw. bercerita tentang masa teng-
gang furunnya wahyu. Beliau berkata, 'Ketika aku
sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari
langil Kemudian kuangkat kepalaku ke arah langit,
tibatiba malaikatyang dulu datang kepadaku di gua
Hira', duduk di atas kursi di antara langit dan bumi.
lalu aku berluhrt karenanya dan aku jatuh ke bumi.
Kemudian aku datang kepada istiku seraya ber-
kata, "Selimutilah aku! Selimutilah aku!" laluAllah
menurunkan: "Yaa ayyuhal muddatshir. fu* fo
andir"*,htngga"War-rujafaQur'lAbuSalamih
berkata, " Ar-rr4zaadalah berhala. Kemudian dipe-
liharalah wahyu dan furun secara berhru-hrut. . .."
Dan Imam Buktrari juga r neriwayatkan dari jalan ini,
dan ini adalah laial Bukhari.

Ibnu Ibtsir mengomentari hadits ini di dalam
tafsirnya dengan mengatakan, "Riwayat inilah yang
terpelihara dan ia menetapkan bahwa telah pernah
turun wahyu sebelum ini berdasarkan perkataan
Rasul, Tibatiba malaikaty.ang dulu datang kepadaku
di gua Hira', yaitu MalaikatJibril ketika menyampailarq

Kemudian terjadilah waktu tenggang setelah itu,
lalu malaikatJibril hrun lagi sesudah itu. Dengan
mengkompromikan isi riwayat ini maka dapatlah
disimpulkan bahwayang turun pertama kali setelah
masa tenggang hrunnyawahyu ifu adalah surah ini."

lnilah sahr riwayat dan di sana terdapat riwayat
lain lagi. Ath:Thabrani meriwayatkan bahwa telah
diceritakan kepada kami oleh Muhammad binAli bin
Syu'aib asSamsar dari al-Hasan bin Basyar al-Bajali,
dari al-Mu'afi bin Imran, dari Ibrahim bin Yazid, aku
mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata "Aku men-
dengar Ibnu Abbas berkata,'Sesungguhnya al-Walid
ibnul-Mughirah membuatkan makanan unhrk orang-

orang Quraisy. Setelah mereka memakannya, dia
berkata,'Bagaimana komentar Anda tentang orang
ini?' Sebagian mereka menjawab, Tukang sihir.'

Sebagian lagi berkata 'Dia bukan tukang sihir.'Se
bagian lagi berkat4 Tukang tenung.'Yang sebagian
lagi menimpali, tsukan tukang tenun!.'Yang sebagian
lagi berkata 'Penyair.'Yang sebagian lagi berkata,
'Bukan penyair.' Dan yang sebagian lagi berkat4'Se
benarnya dia terkena sihir.' Kemudian mereka se
pakat bahwa beliau tgrkena sihir. Kemudian sampai-
lah hal itu ke telinga Nabi saw., lalu beliau bersedih,
menundukkan kepala, dan mengenakan selimuL
Kemudian Allatr menurunkan wahyu,

'Hai orang y ang bulwmul (bnselimut), b angunlnh, lnlu
bailnh pufugaran! Dan Ihhnnmu agnglwnlnh. Dan
palaianmu bnsihlmnlalt! Dan pnbuatan dnsa
(mmyembah bnhnh) tingalkanlah. Dan janganlah
knmu memb eri (dmgan malsud) mzmpaolzh (balaran)
yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi pnintah)
Tuh.anmu, bersa.bmlnh. . . !'"

Hampir-hampir riwayat ini pulalatr yang me
rupakan riwayat tentang suratr al-Muzzamrnil.. yang
menyebabkan kami tidak dapat memastikan suah
manapng trrun lebih dahulu, dan yang furun sesuai
dengan konteks riwayatini atau itr.

Akan tetapi, kalau kita perhatikan nashAlQur'an
ihr sendiri maka akan kita peroleh kesan bahwa
permulaan surah hingga frman Nlah t i;E 3r;,
boleh jadi surah ini hrrun lebih awal pada masamasa
permulaan daln'ah. Keadaannya seperti keadaan
permulaan suratr al-Muzzammil hinggafirmanAllah,

"Sebutlah nnma ILlnnmu, dan b€ribannlidr l"podo-
Nya dengan pmuh lcetckurwn. (Dia.lnh) nfun nnsyrlq
dan mnghrib, tiad,a Tuhnn (yang bnlwk disembah)
mekinknn Dio" maka otntrillnh Din wbagai pelindung. "

Baik yang ini maupun yang ihr samasama unfuk
mempersiapkan jiwa Rasufullah saw. unhrk mengerrr
ban hrgas yang sangat besar dan menghadapi kaum
Quraisy sesudah itu dengan melakukan dahvah
secara terang-terangan dan totalitas, karena akan
menimbulkan risiko yang berupa kesulitan dan
penderitaan yang banyak dan bermacam-macam,
yang harus dihadapi dengan persiapan jiwa yang
matang terlebih dahulu. Baik surah al-Muddatstsir
maupun surah al-Muzzammil sarna-sarna hrrun se
sudah kaum Quraisy mendustalian dan menentang
serta menyakiti dan mengganggu Nabi saw. dengan
melontarkan hrduhan-hrduhan bohong dan melaku-
kan tipu dayayang tercela.

Hanya saja kemungkinan ini tidak menutup ke
mungkinan lain, yaitu bahwasanya masing-masing
dari permulaan kedua surah ini hrrun berkaitan erat

#*as;*#as*:frj*rfs,(s.
is t .?z.2.lz

+".^rirjl,
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dengan apa yang terkandung dalam surah ini dan
surah itu, dalam satu konteks, yaitu pendustaan
kaum musyrikin dan kesedihan Rasulullah saw.

dalam menghadapi tipu daya yang direncanakan
oleh kaum Qtraisy Persoalan yang terdapat di dalam
kedua surah ini juga merupakan persoalan yang
terdapat dalam surah alQalam sebagaimana sudah
kami jelaskan di sana

Bagaimanapun sebab hrrunnya dan konteksnya,
makabagian permulaan surah ini memuat seruan
yang agungyang memberi kuasa kepada Rasulullah
saw. untuk mengemban fugas yang luhur ini dan
menjauhkan diri dari tidur dan berselimut serta
berhangalhangat, agar bangkit untuk berjihad, ber-
juang, dan menghadapi kesulitan-kesuhtan, "Hai
mang yang berselimut! Bangunlala lnlu brilnh pringat-
an. . . ! " yang disertai dengan pengarahan kepada
Nabi saw. supaya bersiap siaga menghadapi urusan
yang besar rri, dan memohon pertolongan dengan
melaksanakan pengarahan Allzrtr kepadanya

'Dan Tuh.anmu agungkanlah! Dan paknianmu ber-

sihlunlnh! Dan pnhuatan dnsa tinggalknnlnh Danj angar-
lnh lnrnu nmtbni (dntgan ntnksud) mnnpenlzh (balns-

an) y ang lzbih bany ak. D an untuk (mmtmuhi pninnh)
Tith.anmu, bnsabarlah!" (al-Muddatssirz 3-7)

Diakhirinla pengarahan di sini dengan kesabar-
an sepertihalnya dalam surah al-Muzzammil.

Sesudah ifu, surah ini mengandung ancaman
yang keras terhadap orang-orang yang mendusta-
kan akhirat, dan akan ditindak langsung oleh Allah,
sebagaimana kandungan surah al-Muzzammil,

'Apabiln ditiup sanglalmh, mnlw waktu itu adnl"ah

waku (dnlongny a) hnri yang sulit bagi mang- narg k$v,
lngi tidnk mudnh. BiarlranlnhAlat bntlndnk tnhndnp
nang y ang Aku telnh mmci.ptnknnny a smdirinn. D an
Alar jadiknn baginya hnrta benda yarry banyak, dan
annk-annk yang selnlu bersamn dia. Dan Kulnpangkan
b@ya (re<pki dan leelansann) dmgan selapang-loQ*rq'
nya. I{cmudian dia ingin seknli supaya Aku mmnm-
bahnya. Seknli-lali tidnk (akan Kutambah), larenn
saungguhnya dia menmtang ayat-ayt l(ami (Al-

@ri an). Alru aknn mem.bebaninya mendnki pm"dnkian

y ong memay ahltan " (al-Muddastsir: 8- 17)

Surah al-Muddatstsir ini menyebutkan secara
tertenhr salah seorang yang mendustakan itu de-
ngan menyebutkan sifatnya sekali, dan meng-

gambarkan salah satu pemandangan tipu dayanya -
sebagaimanayang disebutkan dalam surah alQalam,
dan boleh jadi oftnag yang disebutkan di sini dan di
sana adalah sam4 ada yang mengatakan bahwa dia
adalah al-Walid ibnul-Mughirah-(sebagaimana akan
disebutkan keterangannya dalam beberapa riwayat
pada waktu merr&icaralian atau menafsirkan nash-
nya nanti). Dan surah ini menerangkan mengapa
Allah menyatakan perang atau menindaknya adalah
karena

"S esungguhny a, din ulnh mnnikirlwn dan mewtapkan
(apa yang ditetapknnnya). MaL,a celnkalnh dia! Bagai-
mnnalwh dia menetaplmn? Kernudian alnlakh dia!
Bagaimnnalcah dia menetaplcan? I{emudian dia me-

mikirlwn, sesunlt itu din bnmasam mula dnn mnengut.

Kernudian dia bnpaling (dnri lcnbnman) dmt meny 0m-
bonglan diri. Inlu dia bnlnta"'(Al- @ri an) ini tidnk
hin Innyalnh sihir yang dipelnjari (dnri mang-orang
dnhuk). Ini tidnk lnin lwny alnh p nkatann mnnwin. "'
(al-Muddatstsir : 18-25)

Kemudian disebutkan tempat kembalinya nanti,

'Alat aleanmnrmsuk:lanrya lu dnlnm (nnalu) fum.
Tahulah lamu apaleah (nzralw) Sa4m itu? Saqar itu
tidnk mmingallanr dnn ti.dak membimlnn. (Nnakn
Sa4ar) adnlnh p embolwr lcukt mnnusia. Di anml a adn
sanbihn b elns (nalniknt pmj aga). " (al-Muddatstsir:
26-30)

Seiring dengan pemandangan neraka Saqar dan
malaikat-malaikat penjaganya yang berjumlah sem-
bilan belas, beserta reaksi, fitnah, pertanyaan, ke
raguan, dan cemoohan yang akan timbul berkenaan
dengan jurnlah ini di tengah-tengah kaum musyrikin
dan yang lemah imannya, maka surah ini mem-
bicarakan hilanahAllah dalam menyebutkan bilang-
an ini, kemudian dikuaHah satu celah terhadap
hakikatkegaiban yang hanyaAllah sendiri yang me
ngetahuinya. Yaihr lubang untuk menerima cahaya
yang menerangi sisi pandangan iman terhadap
hakikat kegaiban Allah yang tersembunyi,

'Dan tiadn Knmi jadilnnPmjqannala itu me.lnin-

lan dari mnhilat; dnn tidnklnh Kami mmjadilan
bilnngan mnekn itu melninlan urtukjadi mbann bagi
nrarg-nrang lafir, supaya nratg-orang yang diberi
Alkitnb mmj adi y akin dan supay a wang y ang berimnn
bertnmbah imnnnya dnn supaya orang-nrarg yang dibri
Alkitab dnn orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu
dan supaya orang-zrang yarry di dnlam hatinya adn
p my akit dnn orang- orang kafir (nmgatal"an),'Apolrh
y mtg dilrehmdnhi Allah dmgan bilnngan ini wbagai nnht



Lanjutan Juz XXIX: al-Mo'aarii s.d. al'Mursalaat (88 ) Tafsir Fi Zhilolil-Qur'an XII

pmtmparnaan ?' Danikiarilnh Allnh mmyesarknn' mang-
-nrang yrg dilehendaki-Nya dan membni' petuniuk

kpadi snpa yang diluhmdnki-Nya. Dan tidak adn yang

ntmgetahul tmtara Iithanmu mzl^ainlwn Dia sendiri.

Dai Saqar itu tiada lain hnnyalnh peringann bagi

manusia. " (al-Muddatstsir: 3 1)

Kemudian dihubungkanlah urusan alf,rirat dan

neraka Saqar beserta penjaga-penjaganya dengan
pemandangan-pemandangan alam yang ada di de
pan rnata, untuk menimbulkan kesadaran dan ke
hati-hatian di dalamhati manusiaterhadap semua ini,

"Seluhi-lwli tilnh dnni bulna dnn malam letiln tzlnh

bnlalu, dan subuh apabilnmulai tuang. Sesungguhnya

Saqar itu annhh sal"ah saht bentarn yang amnt besm;

wiagai ancarutn bagi manusia. (Yaitu) bagt snpa di
antnrarnu y ang berlehmdnk alwn mni u a;tau mun'dur. "
(al-Muddatseir z 32-37)

Sebagaimana dibeberkan pulaposisi orangorang
yang berdosa dan posisi golongan kanan, ketika orang-

orang yang mendustakan itu mengakui dengan
panjang lebar sebabsebab kelayakannya unfirk me
mikul tanggung jawab atas perbuatannya dan di.
belenggu pada hari pembalasan dan hari perhihng-
an, maka diakhirilah pembicaraan tentang hal itu
dengan kata pemuhrs tentang urusan merekayang
padawaktu itu syafaatorangyang memberi syafrat

tidak'bermanfaat baginya,

'Tiap-tiap diri bntanggung jawab atas apa yang tdnh
dipnbuatny a. I{ecuali golnngan lannn, b nada di dnbn
sunga. Mnela tany a-mnany a, bntartg (leadnan) mang-

nrang y ang bndnsa,'Apaknh y ang menwsulclran knmu

ls dalnm (nnala?) Su4ar Mnekn mmjawab, 'I{nmi
dnhulu tidnk ternnsuk orang-orang Tang mmgtjalan
sh.alnt, dnn lami tidnk (puln) membui m.alan orang

miskin. Dan adnlah knmi membicaralan yang batil
b ersam.a dmgan orartg- orang I ang mzmbicaraknnn'y a.

Dan adnlnh lmmi mmfintaknn lnri penbolnsara hingga

darang lepann lami knnntian.' MaJ<n tilak baguna lngi

bagi mu ela sy afa.at dmi orang- orarry yrg nzmt dknr
sy i|aat. " 1al:Uuddatstsir: 3 8-48)

Di bawah bayang-bayang pemandangan dan
pengakuan yang menghinakan ini, dipertanyakan-

lah dengan nada ingkar mengenai sikap orangorang
yang mendustaskan itu terhadap dalaratr dan seruan

kepada kesadaran dan keselamatan di tempatkem-

bali nanti, dan dilukiskanlah bagi mereka pemandang-

an yang menggelikan karena mereka lari bagaikan

binatang yang binal,

' Malm meltga4 a mtr ela (orang- orang lafir) b npaling

dmi pningatan (Allnh)? Sealan-alan mnela itu Iu-
ledni t;ar- yang lari terfujut, lari dnri singa." (al-
Muddatstsir: 49-51)

Kemudian diungkaplah hakikat keterpedayaan

merekayang menghalangi mereka untrk menerima

suara pemberi peringatan dan pemberi nasihat,

"Bahlwn tiapiiap'orang dnri muelu bnlwhmdak

supaya di.berilun lup adany a lzm.bamn-lnnbaran y ang

terbula.' (al-Muddatstsir: 52)

Yaitu kedengkiannya terhadap Nabi saw. dan

keinginannya agar masing-masing mereka diberi
risalah. Dan, sebagai sebab terpendam yang paling

akhir adalah ketidaktalnraan merek4

'sekali-lali tidaH Sebenarnya mereln tidnk nkut
l"pod" rugni aAhirat " (al-Muddatstsir: 53)

Pada bagian terakfiir surah ini datanglah ke
tetapan yang pasti tanpa ada basa-basi di dalamny4

"selali-lahi tidnk dsnikian hah ya. Sesurryylntya, Al-

@ian itu adnl"ah pairryatan. Makn barangsiapa

ntmglwtnnh nis my a dia mmgarnbil pelQ man dminy a

(Al- @i an)." (al-Muddatstsir : 5 4- 5 5)

Dikembalikanlah semua urusan kepada ke
hendak dan qadarAllah,

'Dan mtrela tidak alwn mmgambil pelaiaran dnrinya

lucuali. (jil(n) Alkh mmghmdakinya. Dia (Alkfi)
adnlah Tuhnn Yang patut (kin) bntalana kzpann- I'iy a

dnn b nh"ak rr*rrb oi. oorpun. " (al-Mtddatstsir: 56)

Demikianlah surah ini menggembarkan satu
putaran perjuangan jiwa atas bimbingan Al-Qur'an
dalam menghadapi kejahiliahan dan pandangan-

pandangannya di dalam hati kaum Quraisy, se
bagaimana ia berjuang menghadapi tantangan, tipu
daya dan pelecehanyang dilakukan dengan sengaja

dan dengan cara yang berrnacam-maqlm. . ..

Banyak sekali kesamaan antara pengarahan-

pengarahan yang terdapat dalam surah ini dengan

surah al-Muzzammil serta surah alQalam, yang me
nunjukkan bahwa semuanya turun dalamwakfu yang

berdekatan, unfuk menghadapi kondisiyang salna...

Hal ihr dengan mengecualikan segmen kedua surah

al-Muzzammil, yang furun mengenai urusan khusus

tentang latihan kejiwaan bagi Rasulullah saw dan
golongan orangorangyang beriman bersamabeliau
sebagaimana sudah dijelaskan di muka
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Surah ini pendek ayat-ayatny4 cepat dilalui, ber-
macam-macam sajak dan iramanya- IQdang-kadang
temponya lambat dan kadang-kadang temponya
cepat, l*rususnya ketika menggambarkan peman-
dangan orang yang mendustakan ini, ketika dia me
mikirkan dan menetapkan rencanany4 bermasam
muka dan merengut Dan di dalam menggambarkan
pemandangan neraka Saqa4 yang tidak meninggal-
kan dan tidak membiarkan, yang membal€r kulit
manusia... Dan ketika melukiskan pemandangan
ketika mereka lari seperti keledai liar yang lari ter-
keiut, lari dari singa-

Keanekaragaman tempo dan irama dengan aneka
macam pemandangan dan bayang-bayangnya men-
jadikan surah ini memiliki nilai rasa tertentu. I€bih-
lebih pada saat diulangnya sebagran rimanya pada
ujung baris (kalimat), seperti rima (persamaan bunvr)
ra' yang bersukun pada kata-kata al-muddntstsir,
andair, falmbbir... danperulangan bunyi yang sama
selang beberapa lama pada lro;t*kata: qadnr, basar,

istakbar, m4ar.... Demikianpula dengan perpindahan
dari satu bunyi ke bunyi lain dalam sahr alinea secara
tiba-tiba tetapi dengan tujuan tertentu, seperti yang
terdapat pada firman Allah,

'Makn mengapa mnelu (mang-orang ka$r) bnpaling
(Allah) ? Silknt-alrnn mnela itu lalzfui

liar yang lnri tnlvjut. Lari dari singa." (al-Mud-
datsbir: 49-51)

Pada ayatpertama dikemukakan pertanyaan de
ngan nada mengingkari (mencemooh). Pada ayat
kedua danketiga dikemukakan pelukisan dan ejekan
terhadap mereka Begitu seterusnya...

Sekarangmarilahkitabahas surah ini secararinci ....

Perjuangan Beserta Fersiapa.nnya

**as;$#as*:fiitr.ffi(u.
*#qt;* j##1i9;*,ti':;ti;
"Hai orang yang bnselimut, bangunl.ah, lalu bnilah
peringatan! Dan Tillnnmu agunglwnlah, dan palmi-
anmu brsihknnhh" dan pnbualan dnsa tin ggallnrilala
dnn j onganlnh lamu mm.bri (dngan malsud) m,em-

perolzh (balnsan) yang lebih banyak- Dan untuk (nu-
mmuhi p nintah) Tulwranu, b nsab arl,ah!' (al-Mud-
datsbir:1-7)

Ini adalah seruan yang sangat tinggi dan luhur,

untuk uruszul yang besar dan beral.. memberi
peringatan kepada manusia dan membangkitkan
kesadarannya, melepaskannya dari keburukan di
dunia dan dari siksa neraka di akhirat, serta meng-
arahkannya ke jalan keselamatan sebelum habis
wakhrnya.... Ini adalah kewajiban yang berat dan
sulit, ketika dinisbatlgn kepada seoftmg manusia-
meskipun dia seorang rasul sekalipun-...manusia
dengan kesesatannya, kedurhakaannya kedurjana
anny4 kesombongannya, kekeraskepalaanny4 ke
bandelannya, kesenangannya berbuat kekacauan,
dan keengganannya meninggal perkara-perkara ini,
semua itu menjadikan dah/vah lebih sulit dan lebih
berat dibandingkan tugastrgas manusia lainnya di
alamwujudini.

"Hai mang yang bnselirnut! Bangunlnh, lnlu berilnlt
peringatan! " (al-Muddatstsir: 1-2)

Memberi peringatan adalatr aktivitas paling me
nonjol di dalam risalah... yaitu memperingatkan ter-
hadap bahayayang dekatyang senantiasa mengintai
orang{ftng yang lalai dan kebingungan dalam
kesesatan namun merekatidak menyadari. Di sini
tampaklah rahmat dan kasih sayang Allah kepada
hambaharnbaNya padatral mereka tidak al<an dapat
menambah keku:saan-Nya sedikit pun ketika mereka
semua berada dalam kesesatan, dan tidak menan!
bah kekuasaan sedikitpun ketikamerekamendapat
pehmjuk Akan tetapi, rahmat dan kasih sayang-Nya
menghendaki unhrk memberi mereka pertolongan
ini supaya merbka lepas dari azab yang pedih di
akhiratnanti, dan dari keburukan yang membinasa
kan di dunia ini. Diserunyamereka oleh rasul-rasul-
Nya unuk mendapatkan ampunan-Nya dan supaya
dimasukka*Nyake dalam surgaNya dengan karunia
Nya

KemudianAllah memberilan pengarahan lilrusus
kepada Rasul-Nya ketika Dia menugasinya untuk
memberi peringatan kepada orang lain itu,

Diarahkannva unhrk mengagungkanTuhannya,
' Dan Iil]tmrnu agungla nlah!"(al-Muddaffiin 3)....
Y4 hanyaTuhanmu saja. . . karena hanya Dia sendiri
Yang Mahaagung, yang berhak unfuk diagunglian.

Ini adalah pengaratran yang menetapkan satr segi
dart tnshmnnnimani terhadap malan LJluhiy5rah dan
maknatauhid.

Sesungguhnya setiap orang, setiap sesuahr, setiap
nilai, dan setiap hakikat adalah kecil, dan hanyaAllah
sendiri Yang Mahaagung.... Dan bersembunyilah
segenap benda-benda, segenap kekuatan dan nilai,
segenap peristiwa dan keadaan, segenap makna dan
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benhrk, semuanya hilang di bawah bayang keagung-
an dan kesempurnaan, milikAllah Yang Mahaagung
dan Mahatingei.

Ini adalah pengarahan kepada Rasulullah saw.

yang akan menghadapi tugas memberi peringatan

kepada manusi4 sebuah tugas yangsangat besar
dan amat berat dengan tashawwuryangseperti ini,
dan dengan perasaan yang begini, sehingga terasa
kecil segala tipu daya segala kekuatan, dan segala

hambatan. Dia merasakan bahwa hanyaTuhannya
yang memanggilnyauntuk menunailan tugas mem-
beri peringatan ini sajalah Yang Mahabesar....

Dahvah yang sulit dan berat ini selalu memer-
lukan kehadiran taslawwur fttandangan, pola pikir)
dan perasaan seperti ini.

Diaralrkannva Rasul kepada kesucian,' Dan plai-
anmu b nsihkmlnh! " (al-Muddatstsin 4) Kebersihan
pakaian ini merupakan kata kiasan yang biasa di.
pakai orangArab dengan maksud kebersihan hati,
akhlak, dan amal perbuatan... Kebersihan dan ke
sucian diri termasuk pakaian dan segala sesuatu
yang bersenfuhan dengannya.... Kebersihan atau

kesucian adalah keadaan yang sangat cocok unfuk
menerima kehadiran m.fttrluk tertinggi, sebagai-

mana kesucian ini merupakan sesuahr yans paling

lekat dengan karalter risalah ini. Sesudah itu, ke
sucian merupakan sesuatuyang sangatvital di dalam
melakukan ind<ar' membeiperingatan' dan nbligh
'menyampaikan risalah' sertamelaksanakan dakvatl
di tenga-tengah berbagai rnacam lingkungan, hawa
nafsu, jalan-jalan masuh dan lorongJorong, dengan
segalakotoran, pencampuradukan, dan aibaib, yang

menjadikan juru dakwah sangat memerlukan ke
sucian yang sempurna supaya dapat menyelamat-
kan orangorang yang berlumuran dengan kotoran-
kotoran itu sedangkan dia sendiri tidakmenjadikotor
dan bernoda....

lni merupakan suahr perhatian yang halus dan
mendalam unhrkmemberlalmkan risalah dan dak-

wah serta menerapkannya di antaraberbagai kalang-

an,lingkungan, kondisi, dan hati.
Diarahkannya beliau supaya meninggalkan ke

musyrikan dan segala sesuatu yang dapat men-
datangkan azab, "Dan perbuatan dosa (mmyembah

buhala) tingallmnlnfrl" (al-Muddatstsir: 5) ....
Rasulullah saw. sendiri sudah menjauhi kemusyrik-
an dan segala sesuafu yang mendatangkan azab

semenjak sebelum beliau diangkat menjadi rasul.
Fitrahnya yang suci dan sehat menjauhi penyele
wengan dan penyimpangan ifu, menjauhi keper-
cayaan-kepercayaanyang hina dina itu, dan men-

jauhi moralitas dantradisiyangburuk itu. IGrena itr,
tidakpernah dikenalbahwabeliau pgrnah firutserta
bergelimang dalam kejahiliahan itu.

Meskipun begihr, pengarahan ini dimaksudkan
unhrkmemberikan garis pemisah dan menyatakan
keberbedaanyang takkenal damai dan kompromi.
IGrena keduanya (Iilarn dan jahiliah) merupakan
duajalan hidupyang bersimpangan dan bkmungkin
bertemu, sebagaimana dimaksudkan untuk ber-
lindung dari kotoran dosn (ruj4 4<ata rujz ihr pada

asalnya berarti azab, kemudian dipergunakan unhrk
segala sesuatu yang mendatangkan az,abyalsi
mgnjaga kesucian dari senhrhan kotoran ini!

Diaralrkannva Rasulullah unhrk melupakan diri-
nya dan tidak mengungkit-ungkit usaha dan per-
juanganyang telah dilakulan, atau menganggapnya
banyak dan b e*r,' D anj anganlah lexnu manberi (dz -
ngan makud) mnnpaolzh ftalnsan) yang lzbih fun! ak. "
(al-Muddatstsir: 6)

Memang beliau akan memberikan tenag4 men-
curatrkan pengorbanan, dan menjumpai penderita
anyangbanyak Tuhannyamenghendaki agarbeliau
tidak menganggap besar apa yang dicuratrkarurya
dan tidak mengzmggap banyak pengorbanannya,

dan tidak merasa telah berjasa besar dengan per-
juangannya.... Dal$/ah ini tidak akan bisa berjalan
lurus di dalam jiwayang selalu merasakan dan me
mikirkan apa yang telah dicuratrkan dan dikorban-
kannya IGrena pengorbanan dan perjuangan yang
besar ihr tidak akan dilakukan dan dapat dipikul oleh
jiwa kecuali ketika ia melupakanny4 batrkan ketika
ia tidak meftrsakannya sama sekali karena ia teng-
gelam dalam perasaannya bersama Allah, merasa-
kan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan di-
berikannya itu tidak lain hanyalah karena karunia
Allah dan pemberian-Nya. Maka apa yzurg dilaku-
kannya itu adalah karunia yang diberikan Allah
kepadanya, pemberian yang dipilihkan untuknya,
dan diberinya ia taufk untuk mendapatliannya. Ihr
adalah pilihan dan penghormatan yang diberikan
Allah yang sudah sepatutnya ia bersyukur kepada
Allah, bukan malah mengungkit-ungkitnya dan me
rasa telah banyak berbual

Aktrirnya diarahkanlah beliau kepada kesabaran,

' D an, mluk (nwmenuhi p nirrtah) Tuhnnmu, b ersabar-

lnh!' (al-Muddatstsin 7)
Ini adalatr pesan yang disebutkan berulang-ulang

setiap kali memberikan tugas dahwatr atau meman-

tapkannya- Dan kesabaran merupakan bekal pokok di
dalam perjuangan yang berat ini. Perjuangan'da1$/att
ke jalan Allah. Perjuangan dan peperangan yang
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bercampurcampur unfuk melawan syahwat dan
nafsu, kemauan jiwa dan keinginan hati, juga meng-
hadapi musuh-musuh dah^/ah yang dipandu oleh
setan-setan syahvrat dan dimotivasi oleh setan-setan
hawa nafsu! Ini adalah peperangan yang panjang dan
sengit, yang tidak ada bekal yang cocok baginya
kecuali kesabaran yang karenanya ia berjuang hanya
unhrk mencari keridhaan Allah dan mengharapkan
pahaladi sisi-Nya.

Setelah selesai pengarahan Ilahi kepada Nabi
yang mulia ini, maka paragraf berikutnya men-
jelaskan materiperingatan yang harus disampaikan
kepada orang lain itu, yang dikemukakan dengan
senhrhan yang membangkitkan kesadaran terhadap
hariyang sulif yang diingatlmn dengan pendatlrluan
yangmenakutkan,

,fr:F*Uii.);;Av'*i(ltai69
.& zfl
+P_8

'Apabil"a ditiup sangkalwh, m.akn waktu itu adnlnh
walat(dnnngnya)hmiyangnkt,bagimarg-uangk{u
Iagi tidak mudnh." (al-Maddatstsir: 8-10)

' An-nn4r fin-naaquur " (ftpansangkakala).... Hal
ini diungkapkan dalam beberapatempat di dalamAl-
Qur'an dengan ungkapan lain yang berbunyi 'Zz-
rafkh fuh-shuur" (nufikln fuh-shuur). Akan tetapi,
ungkapan dengan "nngr\nlebhmengesankan karena
kerasnya suaranya dan gemanya, seakan-akan peng-

ukiran yang bersuara dan berbunyi, dan suara lang
mengukir di telinga itu lebih mengena daripada suara
yang cuma didengar oleh telinga... Oleh karena itu,
disifrtilah hari itu sebagai hari yang sulitbagi orang-
orang kafir, dan kesulitan itu dipertegas lagi dengan
tidak adanya bayang-bayang kemudahan di sana,
"Bagi mang- orang lmfr, lngi tidnk mudah. "

Makakesulitan itu bersifattotal, menyeluruh. Ke
sulitan yang tidak ada celahcelatr kemudaharury4
kesulitan yang tidak dipisahkan oleh sesuatu pun.
Bahkan perkataan ini dibiarkan bersifat global dan
misterius, yang memberi kesan kesedihan, kesusalr-
an, dan kesempitan.... IGrena ihr, alangkah tepatnya
kalau orang-orang kafir ifu mau mendengarkan
peringatan, sebelum ditiupnya sangkakala yang
menakutkan,lalu mereka hadapi hariyang penuh
kesulitan dan penderitaan !

Ancama.n Allah kepada OrangYang
Sombong Menentang Datcr'ah

Setelah mengemukakan ancaman umum ini,
paragraf berikutnya beralih menghadapi seseorang
dari orangorang yang mendustakan risalah, yang
tampakbahwa dia memilikiperananyang pokok dan
lif,rusus di dalam nrendustakan dan menentang dak-
wah ini. Oleh karena itu, diaratrl<anlah kepadanya
ancanumyang sangatkeras ini, dan digambarkanlah
dirinya dengan gambaranyang menggelikan me
ngenai keadaannya, ciriciri wajahnya dan jiwanya
yang tampak dari celatrcelah kalimat-kalimat ini,
dengan lukisan yang hidup dan berhrbuh png ber-
gerak dengan dengan segala sifat dan ciricirinya

*61 7 #t iI;J&,:q ttL u: a)i
g:"J6&.f &r4lrL^ii;gr;Aqi
J3xy#s6,ii&&t+6y.5#f<K
?*'F7g::issiif &3:trllJbg,f,
I1strs5yJ6,#gr;:t7#;rc
fr c.aJfl:Y;g;t*l-&fr\,ii{flri;rs
g,F-^t:i!rd&N;v$ jf {iidl{S

"Binrknnlah Aku bntindnk tcrhnnap mang yang Ala
telah mmtiptalannya sndiri.an. Dan Aku jadilwn
baginya lmrta baida yang banlalc, dmt anak-ann*, yang
selnlr bnsana dia, dan lfuInpanglean baginya (rezcki dan
lulwasaan) dntgan selnpang-lapangnya" lnmudian Dia
irryin selali supaya Alat nmanlahnya. Seknli-luli tidak
(alan Kutmnbah), lwrma saunguhny a din mamtnng
ayat-ayat l{ami (Al-@i an). Alw alan mnntrebani,nya

mmdnki pndaknn yang m.annyahlan. Sesunguhnya
din telnh mnnihirlan dm menanplan (apa yang dihtnp-
Imnnya). Mala ceklcalnh din! Bagaimarukah dia mz-

rctnplwn ? Knnudian cekknlah dia! Bagaimanafuh dia
mmctaplcan ? Kanudinn dia memikirkan. Sesudnh itu,
dia bnmnsarn mula dnn mnengut. Kunudinn dia ber-
paling (dnri lub mman) dnn meny ombonglan diri. Inlu
dia bulrntn, '(Al-@tf an) ini tidnk lain lmnyalnh sihir
yang dipekjari (dmi orang-orang dnlruk) . Ini tidnk hin
hanyalah perlwtaan mnnus'in.' Aku alan m.emasuk-

Iurnrya le dalnm (nnola) fum. Tahulcah lwmu apaknlt

ftwra.L,a) Saqar itu? Saqm itu tidnkmmingallan dan
tidnk membinrknn. (Nnakn Soq*) adnlnh panbalar
lwlit mnnusia. D i atnmy a ada sunbilnn beln (mftlniknt
p mj aga).' (al-Mtddatstsir: 1 I -3 0)
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Terdapat beberapa riwayat yang mengatakan
bahwa orang yang dimaksudkan di sini adalah al-

Walid ibnul-Mughirah al-Mahzumi. IbnuJarir me
riwayatkan bahwa telah diceritakan kepada kami
oleh Ibnu Abdul A'la dari Muhammad bin Tsaurah,

dari Ma'mar, dari Ljbadatr bin Manshur' dari llaimah,
bahwa al-Walid ibnul-Mughirah datang kepada Nabi
saw., lalu beliau membacakan Al-Qur'an kepadanya
maka seakan-akan dia tertarikkepadanya Kemudian
hal itu sampai kepada Abu Jahal bin Hisyam, lalu ia
datang kepadanya seraya berkata, 'Wahai pztman,

sesungguhnya kaummu hendak mengumpulkan
harta kepadamu." Al-Walid bertanya, "Unfuk apa?"

Abu Jahal menjawab, "Unfirk diberikannya kepada
mu, karena engkau telah datang kepada Muhammad
menawarkan sesuatu yang sekiranya dapat diterima-
nya." (Maksud Abu Jahal adalah untuk mempre
vokasi al-Walid agar bangkit kesombonganny4
karena iatahu al\ryalid ihr mudah dihasud). lalu al-

Walid menjawab, "I(aum Quraisy sudah mengetahui
bahwa aku adalah orangyang paling kaya"AbuJahal
berkata "IGlau begifu, ucapkanlah perkataan yang

dengan itu kaummu mengetahui bahwa engkau
benci dan tidak suka kepada apa yang telah di-

ucapkan Muhammad."ALWalid berkah"'T-antas apa

yang harus saya katakan? Demi Allah, tidak ada

seomrJg pun dari kamu yang lebih mengerti daripada

saya mengenai syair, sajaknya, dan iramany4 juga

tentang syair-syair bangsajin. Demi Allah, iidak ada

safu pun dari semua iniyang menyerupai apayang
dikatakan Muhammad iur. Sesungguhnya apa yang

diucapkannya itu terasa manis, dapat menghancur-
kan apa sajayang di bawatrny4 nilainya sangattinggi
dan tidak dapat ditandingi.."AbuJahal berkata'Demi
Allah, kaummu tidak akan rela sebelum engkau
mengahkan sesuatu tentang hal itu (AlQur'anyang
diucapkan Nabi Muhammad)...." Al-Walid berkata,
"Biarkanlah aku memikirkan hal itu...." Setelah ia
berpikir, kemudian ia berkata "Sesungguhnya (Al-

Qur'an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari
dari orang lain." Kemudian hrunlah ayat,

'Binrlcanlah Aku bntindnk tnhadnp orarg yong Alw
tekh menciptnlwnnya sendirian- -hnggafirman-Nya
--Di atasnya adn sembihn belas (rnalnilnt Pmjaga)."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kaum

Quraisy berkata "Sungguh, jika al-Walid berpindah
agama niscaya seluruh orang Quraisy akan ber-
pindah agama" MakaAbuJahal berkata, "Saya akan

menjamin kamu terhadapnya!" Lalu dia menemui al-

Walid.... Dan setelah berpikir panjang, kemudian al-

Walid berkata "Sesungguhnya, Al-Qur'an ihr adahh
sihiryang dipelajari dari orangorang dahulu. Tidak-
kalr kamu tahu bahwa ia dapat memisahkan antara
seseorang dari isterinya anaknya dan atrli-atrli waris
nya?"

Inilah peristiwa sebagaimana yang disebutkan
dalam beberapa riwayal AdapunAlQur'an, maka ia
membawakan cerita ini dengan lukisan yang hidup
dan mengesankan, yang dimulai dengan anqlman
yang keras dan menakutkan,

"Binrlwnlnh Afu bertindnk terhndnp narryy ang Aku
tekh mmciptalwrm.y a smdirian! "

Firman ini ditujul€n kepada Rasuhrllah s:Nv. yang

maknanya adalah: biarkanlatr Aku bertindak ter-
hadap orang yang telah Kuciptakan sendiri, lepas
dari segala sesuahr yang lain, yang menyombonglian
hartayangbanyak, anak-anakyang selalu menyertai-
ny4 nilanat-nikrnat yang dibangga-banggakan, dan
masih meminta tambahan lagi. Biarkanlah Aku ber-
tindak terhadapnya, dan janganlah engkau sibuk
memikirkan makar dan tipu dayayang dilakukan-
nya.. karena Aku yang akan memeranginya....

Di sini, perasaanbergetar merinding, takut, dan
bergoncang, ketika dia menggarnbarkan kekuatan
yang tak terbatas ini... kekuatan Tuhan Yang Maha
kuasa lagr Mahaperkasa... yang akan menyiksa
makhlukyang lemah, miskin, kecil, dan kerdil ini!
Inilah kegemetaran yang disampaikan nash Al-

Qur'an ke dalam hati pembaca dan pendengar yang
beriman kepadanya- Maka bagaimana dengan orang
yang langsung menjadi sasaran ayat ini?

Al-Qur'an dengan panjang lebar menyebutkan
siiat manusia ini beserta nikmalnilanatyang telah
diberikan Allah kepadany4 sebelum sebelum me
nyebutkan keberoalingan dan penentangannya.

Maka Allah telah menciptakarurya sendirian, lepas

dari segala sesuafu, hingga dari pakaiannya. Kemu-

dian menjadikan untuknya harta yang banyal1 menr
berinya anak-anak yang selalu hadir menyertainya
sehingga dia merasa senang danterhibur di tengatr-

tengah merek4 dan melapangkan serta memudatr
kan kehidupan baginya....

"Kemudian dia ingin seltnli supaya Aku mennmbah-

ny a. " (al-Muddatstsir: 15)

Tetapi, ia tidak meruna puas dengan apayang telah
diberilan kepadanya tidak mau betsyukur, dan tidak
merasa cukup.... Atau boleh jadi dia sangat ber-
keinginan agar diturunkan wahyu kepadanya dan
diberikan kitab kepadanya sebagaimana akan di-
sebutkan pada akhir surah, "Balilan tiap-tiap orang

n
I
$
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dnri mnela bnkzhmdnk supaya diberilan lupadnnya
lnn baran-lembaran yang tnbulw. " (al-Muddatstsir:
32)

Maka sesungguhnya dia termasuk orang yang iri
hati kepada Rasulullah saw. karena beliau dijadikan
nabi olehAllah.

Di sini, ditolak keras keinginannya unhrk men-
dapatkan tambahan kenikmatan yang tidak mem-
bawa kebaikan, ketaatan, dan kesyulmran kepada
Allah,

'Selmli-lwli tidnk (alwn Kutambah) !".... Sebuah
kalirnat unhrk menolak dan mencela dengan keras.
"Karena senngguhnya dia nwnmnng ayat-ayat l{nmi
(Al- @n- an). " (al-Muddatsbin 16)... Ia menentang
dalildalil kebenaran dan pehrnjuk-petunjuk iman. Ia
berdiri menghalangi dak\^/ah, memerangi Rasul,
menghalangi dirinya dan oranglain dari menerima
dal$'ah, dan menyebarkan keseatan-kesesatan di
sekitar dak\Mah.

Penolakan ini dialftiri dengan ancaman yang
menggantikan kemudatran dengan kesulitan, serta
mengantarlan penderitaan,

'Aku almn manbebaninya mmdnki pendakian yang
mmwyahlan " (d-Muddats;bir: 17)

Ini adalatr ungkapanyang menggambarkan gerak
kesulitan itu. Jalan yang mendaki ihr lebih memayah-
kan perjalanan dan lebih melelahkan. Apalagi kalau
perjalanan ini karena dorongan sesuafu yang bukan
atas keinginannya sendiri, maka akan lebih me
mayahkan dan melelahkan lagi.

Pada waktu yang sam4 ayat ini mengung\apkan
tentang hakikat yang sebenarnya. IGrena orang
yang menyimpang dari jalan iman yang mudah dan
menyenangkan, maka ia akan menempuhjalanyang
terjal, memayahkan, dan sulit, dan memuhrskan ke
hidupannya dalam kegoncangan, penderitaan, ke
susahan, dan kesempitan, seakan-akan dia sedang
naik ke langit (yarTg tidak ada oksigennya sehingga
sesak napasnya- penj.), atau mendaki jalan yang
terjalberbatr-bahr dengantidakmembawa minuman
dan perbekalan, tanpa dapatistirahaf dan tanpa ada
harapan yang dapat dicapai di ahtir perjalanan.

Kemudian dilukiskanlah gambaran yang indah
yang sarat dengan ejekan terhadap orangyang me
nguras pikirannya memeras sarafrrya, dan mengerut-
kan jidahrya. Dan digambarkan pula keadaannya
yang mumm dan memberengul... Semua ifu adalah
unhrk menunjulkan aibnya oftmg yang mencela Al-
Qur'an dengan perkataan-perkataan yang diucap
kannya

"Sesungguhnya, din telnh mtmikirlun dnn mnutaplwn
(apayang ditetaplwrnya). MaLn cela*nlnh din! Bagai-
m.analmh dia menetnplan? Kanudian akknhh dia!
Bagaimarnlmh dia menetaplwn? I{emudian dia me-

mikirlcan. Sesudah itu, dia bnmasam mulu dan
mnengut. Kmtudinn dia bnpaling (dmi lubmman) dnn
meny ombongkan diri, lnlu din b erlnla,' (Al- @i an) ini
tidnk lnin lwnyal,ah sihir yang dipekjari (dnri nang-
orang dahulu). Ini tidnk lnin hanyalnh pnlanan
mnnusin. "' (al-Muddatstsir: 18-25)

Pandangan demi pandangan, getaran demi getar-

an, dan gerakan demi gerakan dilukiskan dalam
kalimat-kalimat itu, seperti kuas yang melukis di
kanvas, bukan menulis kalimat-kalimat yang meng-
ungkapkan, bahkan seperti film yang bergerak
memvisualkan pemandangan adegan demi adegan!!

Gambaran, ketika ia berpikir dan merenung, di
sertai seruan yang menjadi kepuhrsan. "Celnlmlah
dia! " Semua pengingkaran di sini adalah ejekan!
"Bagaimnnaleah dia mmetaplwnZKemudian diulangi
lagi seruan dan pengingkaran itu unhrkmenambah
kevnnya.

Gambaran, lukisan, ketika ia melihat ini dan ihr,
dengan perbuatanyang sungguh-sungguh dan penuh
beban, yang mengesankan ejekan dan penghinaan
terhadapnya.

Potet, ganrbaran, ketika ia mengerutkan alisnya
dengan bermasam muka sedang mengkonsentrasi-
kan pikirannya unfuk melakukan sesuahr yang ter-
nyata menggelikan!

Natr, apakah yang terjadi selanjutrya setelah ia
tenggelam dalam kesibulanyang demikian itu? Apa
kah yang terjadi setelatr berpikir kerdil seperti ini?
Tidak terbuka sesuatu pun padanya... Ia hanya me
mikirkan bagaimana menjauhi catraya (AlQur' an)
dan menyombongkan diri terhadap kebenaran....
I-alu ia berkata" " (Al-@i an) ini tidnk lnin hmyalah
sihir y ang dipelaj mi (dmi wang-nang dnhuk). Ini tidnk
Iain lunyalnh pnlatann manzsra." (al-Muddatstsir:
24-25)

IGlaskilas pandanganyang hidup yang diungkap
kan olehAlQur'an dan ditetapkannya dalam pikiran
itu lebih kuat daripada apayang dilukiskan oleh kuas
di atas kanvas, dan lebih indah daripada apa yang
divisualkan oleh filmyang bergerak di layar. Ayat ini
membiarkan pelakunya menjadi bahan tertawaan
orarg{rarrgyang menertawalannya sepanjang masa
dan membiarkan potetnyayang buruk di alam se
mest4 yang dapat dilihat oleh manusia dari generasi
ke generasi.
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Setelatr selesai menampilkan kilaskilas pandang-

an yang hidup dan menampilkan sosok makhluk
(manusia) yang menggelikan ini, maka disusulilah
hat ini dengan ancanumyang menakutkan,

"Akr alm memawk:lnnnla lu dnlnm (nnala) S aq ar. "
(al-Muddatstsir: 26)

lni adalah ancaman yang terlalu besar dan terlalu
menakutkan untuk sekadar dimengerti! Kemudian
disusuli dengan menyebutkan sesuahr secaraumum
(tidak jelas perinciannya) dengan menyebutkan
sifatnya yang sangat menakutkan dan mengerikan,
" Sa4ar itu tidnk mmhrygallan dan tidnk m,anbimlwn. "
(al-Muddabtsir: 28)

Ia menyapu bersih, menelan selurutury4 meng-
hapuskan semuany4 dengan tidak ada sesuafu pun
yang dapat menghentikanny4 dan tidak ada sesuahr
pun yang tertinggal, tidak ada sesuatu pun yang

tersisa
Kemudian ia menuju kepada kulit manusia dan

membakarnya, "(Nerala Saqar) adnlnh pembalwr

lsrkt mnnusin " (al-Muddabbin 29) Sebagaimana

dikatakan dalam suratr al-Ma aarti,'Yang mnnmgil
orang yang membelalwng' dnn yang berpaling (dari

agama). " (al-Md axliz 7 7)
Ayat ini menunjuk kepada fisiknya seakan-akan

ia bermaksud menimbulkan ketakutan ke dalam
jiwa hengair menampilkan pemandangannya yang

menakutkan!
Dan unhrk mengurusTleraka ifu terdapat pen-

jaga-penjaga yang jumlahnya "sembilan beln' (al-
Muddatsbir:3O)

Kita tidak mengetatrui, apakah mereka itu per-

sonil-personil malaikat yang kasar dan keras (se
bagaimana disebutkan dalam surah at:Tatriim: G
p*j), ataukah mereka itu barisan-barisan dari ber-

rnacam-macam dan kelompok-kelompok malaikat?

Itu adalah informasi dariAllah, yang akan dijelaskan
keadaan dan identitas parapenjagaihr pada ayatyang
akan datang.

Perbedaan Sikap Orang Mukmin dengan
Orang Kafir dalam Menerima Informasi
Gaib Ini

Adapun orangorang yang beriman, maka mereka
menerima kalimat-kalimat Allah ini dengan penuh

kepasrahan sebagai sikap yang layak basi orang
yang percaya kepadaTuhannya, dan beradab de
ngan adab seorang hamba terhadapTuhannya- Maka

iatidakmembantatr apapunyang diinformasikan dan

difirmankan-Nya- Sedangkan orang{rang musyrik,
maka mereka menangkap (memahami) jurnlah
bilangan ini dengan hati yang kosong dari iman,
tanpa menghormati Allah, dan tanpa keseriusan di
dalam menerima urusan yang besar ini. l-antas
mereka mengejek dgr menertawakannya, dan merr
jadikannya bahan cemoohan dan gurauan.... Di
antaranya adayang berkat4 "Apakah setiap sepuluh
orang dari kamu tidak mampu menghadapi satu
orang dari kesembilan belas orang ifu?" danyang lain
lagi berkata,'Tidak! Bahkan aku mampu untuk
menghadapi setiap duaorang darimereka, dan sisa
nya kuserahkan kepadamu!" Dan lainlain ucapan
yang mencerminkan jiwayang tidak memiliki sinar
dan sudah terhrtup rapat di dalam menyikapi per-

kataanyang agung dan mulia ini.
Pada wakhr itu, turunlah ayatayat berikut yang

mengungkapkan hikrnahAllah mengungkapkan sisi

kegaiban ini, disebutkannya bilangan ini, dikembali-
lannyailmu tentang perkara gaib ini kepadaAllah,
dan ditetapkannya apayang ada di balik itu dengan
menyebut neraka Saqar dan penjaga-penjaganya di
ujung penampilan itu,

4"-tsyi+:ucl'K+.Jy.,u*'*rvvv,
'efi6.1it6u,',{6fi 6J:tfi 's;a:gf:r"$i

F;o-iior.lt',:;+*.'itAgr;gi\;'Jtfi\6+$
,$Tf,6i1M-",!rfK jt(qKr"tfrj6i'ifJ6

&;ats><r,$7iv-"5;it.1l,!::ru;.;
'Dan tiadn Kami ja"dilnn peftjaga nnaku itu melain'
lmn dari mnlnilmt; dan tidakikh Kami mmjadiknn
bilnngan merela itu mzlninlan urrtuk jad.i nbann bogi

orang-srarry lafv, s,4pala nra?W-orangyarry dibni Al-
kitab meftjani yakin dan supaya nrang Jartg bnimnn
bertmtbah hrwnnya dan supala orarlg-orang yang dibd
Alkitab dnn orang-wang mukmin itu tidnk ragu-ragu

dan supaya nrang-nrang lang di dalam hntinya ada

p eny akit dan orarry- orang knfr (mqngatnlmn),'ApoM
yail,g dilehndnki Allah dmgan hilongan ini sebagai nnht
pmtmpo.trwan? Dmikianlnh Allnh mmyaat'L"art umg
nrang yang difuhendnki-Nya dan membni petunjuk

lupadn siapa yang dilahmdrki- l$ya. Dan frdak adn yary
mmgetahui tmtara Tuhnnmu melninlwn Diq sendiri.

Dan dia itu tiadn lain hnnyaLah pningatnn bog, *-
nu s ia. " (al-Muddatstsir: 3 I )

I
l
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Ayat ini dimulai dengan menetapkan hakikat
bilangan sembilan belas yang dibantah oleh orang-
oftmgmusyrikihl,

'Dan tiada Knmi jadiknn perujaga nerake itu me-
lninlan dnri mal,aiknt.... "

Jadi, mereka adalah dari maktrluk gaib yang tidak
ada yang mengetahui tabiatnya dan kekuatannya
selainAllah, sedang Dia telah berfirman kepadakita
tentang merek4 bahwa mereka ifu 'tidak mntdur-
hnlrni Allnh tnhadap apa yang dipnintnhlmn-Nya
kepada merela, dnn selnlu mengerjalmn apa yang
dipnintnhkan. " (atJThhriim: 6)

Allah menetapkan bahwa para malaikat itu selalu
mematuhi apa yang diperintahkan Allah kepada
merek4 dan mereka memiliki kemampuan unfuk
melalnrkan apayang diperintatrkan ihr. IGlau begitr,
maka mereka sudah dibekali dengan kekuatan yang
dapat dipergunakan untuk melaksanakan segala se
suatu yang dihrgaskanAllah unhrk mereka kerjakan.
Apabila mereka ditugaskan menjaga neraka Saqar,
berarti mereka telah dibekali oleh Allah dengan ke
kuatan yang diperlukan untuk tugas ihr, sebagai-
mana yang diketatrui Allah. Ikrena itr, mereka tidak
dapat ditekan atau dikalahkan oleh manusia yang
lemah ihr. Dan tidak ada perkataan yang berlagak
menyombongkan dirihendakmengalalrkan malaikat
itu kecuali keluar dari kebodohan yang berat ter-
hadap hakikat penciptaan dan pengahran Allah ter-
hadap segala urusan.

'Dan tidnllnh l{ani menjaniknn bilangan mnela itu
mclainkan untuk j adi nb ann b agi mang- mang kartr. "

Nah, mereka inilah yang sangatterkesan hatinya
(dengan kesan buruk - Ptnj) terhadap sebutan
jurnlah bilangan ihr karena mereka ingin mem-
bantahnya, dan mereka tidak mengerti di tempat
mana seharusnya mereka menerima dan di tempat
mana pula mereka boleh membantah. Maka semua
urusan gaib ini termasuk urusan Allah, dan manusia
tidak memiliki pengetahuan terhadapnya, banyak
atau sedikit ApabilaAllah telatr menginformasikan
tentang perkara gaib itu, maka Dialah satu-satunya
sumber tentang hakikat masalah ini, dan urusan
manusia hanya menerima informasi ini dengan
penuh kepasrahan dan kemantapan hatibahwayang
terbaik ialah apayang disebutkan pada persoalan ini
saja, dengan ketentuan yang telah disebutkannya,
dan tidak ada jalan bagi manusia untuk membantah-
nya. Maka manusia hanya boleh membantah se
suahr yang dia telah memiliki pengetahuan sebelurn-
ny4 yang bertentangan dengan informasi yang baru

itu. Adapun mengenai persoalan mengapa malaikat
penjaga itu berjumlah sembilan belas (entah apa
maksud jurnlah segitu itu), maka ini adalah urumn
yang hanya Allah yang mengetahuinya sedang Dia
yang mengatur semua yang wujud, dan mencipta-
kan segala sesuatu dengan ukuran dan ketenfuan-
nya Jumlah ini adalah seperti halnya dengan jumlah-
jumlatrlainnya

Orang yang ingin membantah atau menyangkal,
bisa sajamembantatr atau menyanggah setiap jumlah
atau bilangan lain dan urusan lain dengan bantahan
serupa, misalnya, mengapa langit itu tujuh? (Kok
tidak delapan, sembilan, sepuluh dan seterusnya? -
penj). Mengapa manusia diciptakan dari tanah tanah
kering seperti tembikar, sedang jin diciptakan dari
nyala api? Jawabannya sudah tentu karena Yang
Maha Pencipta berkehendak dan berbuat sesuai
dengan apa yang dikehendaki-Nya! Demikianlah
katapuhrs di dalam menghadapipersoalarrpersoalan
seperti ini....

"Supaya mang-nang yang dibni Alkinb matjadi yakin
dnn supqa mang ymg boiman batnmbah imararya dnn
supay a mang-mwg yang dibni Alkinb dmt wmg-orang
muhnin itu tidak ragu-ragu.... "

Maka mereka ini akan mendapatkan di dalam
junrlah penjaga neraka Saqar itu sesuatu yang dapat
membawa sebagian mereka kepada keyakinan dan
menjadikan yang sebagian lagi semakin bertambah
imannya. Adapun orang{mng yang diberi Alkitab,
makamerekapasti memperoleh sesuahr dari hakikat
ini. Apabila mereka mendengarnya dari AlQur'an,
maka merekayakin bahwaAlQuran ihr membenar-
kan apa yang tersebut dalam kitab sebelumnya
mengenai masalah ini. Sedangkan oftrngqangyang
beriman, maka setiap perkataan dariTuhan mereka
menambah keimanan merek4 karena hati mereka
senantiasa terbuka dan berhubungan denganTuhan-
nya, sehingga dapat menerima berbagai maqlm
hakikat secara langsung; dan setiap hakikat dari
Allahyang datangke dalam hatinya akan menambah
ketenangan dan kepercayaarnya kepadaAllah. Dan,
hatinya akan merasakan hiknahAllah di balikbilang-
an ini beserta ketentuannya yang lembut terhadap
ciptaannya, sehingga menarnbah keimanan dalam
hatinya. Hakikat ini sudah mantap di dalam hati
mereka itu, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi
terhadap apa sajayang datang dari sisiAllatr sesudah
itu.

'Dan supaya nrang-zrangyang di dnl"am hntinya adn
p my akit dnn orang- orang kafr (mmgatalan), Ap aknh
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yang dilcehendaki Allnh dengan bilangan ini sebagai

suatu perumpam.aan?"'

Demikianlah, sebuah hakikat (urusan) mening-
galkan dua kesan (tanggapan) yang berbeda di
dalam hati yang berbeda... Sementara oftmg{ftmg
yang diberi kitab merasa yakin dan orarlgorang yang

beriman bertambah imannya, maka orangorang
kafr dan oftIng-orang munafik yang hatinya lemah
ihr berada dalam kebingunsan ber tarty*tarry4' Apa-
Irnh y ang dilehmdaki Allnlt dmgan bilangan ini s ebagai

pmmpamann ?'. . ..Merel<atidak mengetahui hikmah
urusanyang dirasa asing ini, tetapi merekatidak mau
hrnduk kepada kebijaksanaan Allah yang mutlak di
dalam menenfukan segala ciptaan-Nya Merekaiuga
tidak mempercayai adanya kebaikan tersembunyi
yang dikeluarkan dari dunia gaib ke dunia nyata....

'Demikinrilah AIlah mmyaatlnn lrang-orang y ang di-
fuhmdaki-Nya dan mmberi petunjuk ln/ono lrang-
orang y ang dikefu ndnki - Ny o. "

Demikianlah disebutkan beberapa hakikat dan
ditampilkan beberapa alal kemudian diterima oleh
hati yang berbeda dengan sikap penerimaan yang

berbeda pula. Segolongan manusia mendapat pe
hnjuk darinya sesuai dengan kehendak Allah, dan
segolongan lagi tersesat karenanya sesuai dengan
kehendak Allah pula. Maka segala urusan pada

ujungnya kembali kepada kehendak muflakAllah,
yang menjadi muara segala sesuahr. Dan, ordngorang
itu keluar dari tangan kekuasaan dengan potensi
ganda untuk memilih petunjuk atau memilih ke
sesatan. Maka barangsiapa yang mendapat ffunjuk
dan yang tersesat, nasing-masing bertindak di
dalam batasbatas kehendak yang telah menciptakan
mereka dengan potensi-potensi campuran ini, dan
kehendak yang memudahkarurya bertindak begini
atau begihr, dalam batasbatas kehendakyang muflak,
sesuai dengan hikmahAllah yang tersembunyi.

Digambarkanlah kemuflakan kehendak dan muara

segala sesuahr yang terjadi di alam semesta ini ke
padanya dengan gambaranyang sempurna dan de
ngan kandungan pehrnjuk yang luas, yang mem-
bebaskan akal dari melakukan bantahan yanA sempit
sekitar persoalan yang mereka sebut d engan j abr daul

iradah suatu perdebatan yang tidak menghasilkan
pandangan yang benar, disebabkan ia memandang
persoalannya dari sudutyang sempig dan meletak-
kannya dalam bingkai yang terbatas sesuai dengan
logika, pengalaman, dan pandangan manusia yang

terbatas. Sedangkan, persoalarmya adalah persoalan

uluhiah yang tidak terbatas.

Allah telah menyingkapkan kepada kita melalui
jalan pehrnjuk dan jalan kesesatany dan membatasi
bagi kita jalan unhrk kita tempuh sehingga kita men-
dapatkan petunjuh berbahagi4 dan beruntung, dan
telah menjelaskan kepada kita beberapa jalan yang
dapat saja kita menyimpang ke sana dengan risiko
kita alan tersesat, sgngsar4 dan merugi. Dia tidak
menugasi kita untuk mengetahui sesuahr yang ada

di balik ihr, serta tidak memberi kemampuan kepad+

kita untuk mengetahui sesuatu yang di balik semua
itu. Bahkan Dia berkata kepada kita "Kehendak-Ku

muflak, dan kemauan-I(r berlaku...." Maka hrgas kita
adalah meluruskan-sebatas kemampuan kita-pan-
dangan tentang hakikat iradahyang mutlak dan
masyiahyangberlaku ihr, dan kita ikuti jalan ftunjuk
dan kita jauhi jalan yang menyesatkan; dan kita tidak
perlu sibuk melakukan perdebatan yang mendalam
seputar masalah yang kita tidak diberi kemampuan
untuk memahami esensinya tentang urusan gaib
yang tersembunyi. Oleh karena ihr, kita lihat bagai-

mana p4ra ahli ilmu kalam mencurahkan tenaga dan
pikiran yang tak berujung pangkal tentang masalah
qadar (takdir), karena memang ini bukan lapangan-

nya...
Kita tidak mengetahui kehendakAllah yang gaib

terhadap kita akan tetapikita mengetahui apayang
dituntutAllah kepada kita agar kita layak mendapaL
kan karunia-Nya yang telah diwajibkan-Nya atas diri-
Nya- Dengan demikian, menjadi kewajiban kita pula
untuk mencurahkan segenap kemampuan kita di
dalam menunaikan tugas-fugas kita, dan kita se
rahkan kepada-Nya kegaiban kehendak-Nya ter-
hadap diri kita Dan apa yang akan terjadi, maka itu
adalah realisasi kehendak-Ny4 dan ketika sesuatu
itu terjadi maka kita mengetahui bahwa ihr adalah
realisasi kehendak-Ny4 sedang kita tidak mengeta
huinya sebelum terjadi atau terealisasi. Dan apayang
bakal terjadi itu di belakangnya terdapat hikmah
yang hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui
secara total dan muflak.... Yaitu Allah sendiri....

Inilah jalan dan manhaj orang yang beriman di
dalam memandang dan memikirkan suatu per-

soalan....
' D an tidnk adn y ang mmgetahui tmtnra Tithnn-mu

mel.ainJan Di.a s mdiri. "
Karena mereka gaib hakikatoiya fungsinya, dan

kemampuannya.... Sedang Dia dapat saja meng-
ungkap apa saja yang hendak diungkapkan-Nya dari
urusannya, dan firman-Nya merupakan kata pasti

mengenai persoalan tersebul Dan sesudah itu, tidak
ada kompetensi bagi seseorang unhrk menyanggah,

I
I
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membantah, atau mencoba mengetahui apayang
tidak disingkapkan olehAllah, karena tidak adajalan
unfuk mengetahui urusan ini....

'Dan dia itu tiadn lain hnnyalnltperingatanb@*-
znsra. " (d-Muddatstsir: 31)

IGta ganti "dia' dalam ayat ini boleh jadi menun-
juk kepada tentaraTuhanmu, dan boleh jadi me
nunjukkepada Saqar beserta penjaganya. Penyebut-
annya di sini adalah untuk menjadi peringabn, bukan
untuk menjadi topik perdebatan dan perbantatran!
Hatiyang berimanlahyang akan mendapatkan pe
lajaran"dari peringatan ini sedangkan hatiyang sesat
maka ia akan menjadikannya bahan perdebatan dan
berbantah-bantahan!

Menghubungkan Ilalcikat Fersoalan-
Persoalan Akhirat dengan lbnomena-
Fenomena Afaln Semesta

Penetapan terhadap salah satu dari hakikat-hakikat
perkara gaib dan jalan-jalan pikiran yang membawa
kepada petunjuk dan yang menyesatkan ini disusuli
dengan menghubungkan hakikat altrirat hakikat
neraka Saqa6 dan hakikat tentaraTuhanmu dengan
fenomenafenomenawujudyang tersaksikan di alam
semesta ini, yang dilewatkan (tanpa perhatian) de
ngan begitu saja oleh orangorang yang lalai padahal
mengisyaratkan adanya penenhran dan pengaturan
dari kehendak Sang Pencipta, dan menunjukkan
bahwa di balik penentuan dan pengahrran ini ter-
dapat maksud dan tujuan tertenhr, terdapat per-
hitungan dan pembalasan,

1t$t'rr'y6;v&;t,tfig&;;t\i*
g4tsigfi"Ti

"Seluhi-lnhi tidnJc, dnni bulmt, dnn mnhm kttilw telah
bnlnlu, dnn subuh apabiln mulai tnang. Sesurgguhrrya
Saqar itu adalah salnJt satu bmmna yrg amnt besar,

sebagai anmman bagi manusia. "(al-Muddatstsir: 32-
36)

Pemandangan yang berupa bulan, malam ketika
telatr berlalu, dan subuh ketika mulai tdrang... semua
ifu merupakan pemandangan yang menges:mkan,
yang mengatakan banyakhal kepada hatimanusi4
membisit&an banyakratrasia dilubuknya dan menr
banghtlcn banyakperasaan dalam relungnya" Dengan
isyarat yang cepat ini AlQur'an menyentuh tempat-

tempat persembunyian perasaan dan ratrasia yang
terdapat di dalamhatiyang dibicarakan ini, karena
iatahu jalan-jalan dan jalur-jalurmasukryra !

Akan tetapi, sedikit sekali hati yang mau rne
ryadari pemandangan png beruparembulan ketika
ia terbit, berjalan, dan masuk ke peraduanrya.... Ke
mudian ia tidak memikirkan sedikit pun tentang
bulanyangmemblsildranratmsiasemestainikepada
nya. Merenungkan cahaya bulan itu sendiri kadang-
kadang bisa membersihkan hati sebagaimarxa kalau
yang bersangkutan berjemur dengan cahaya"

Sedikit sekali hati )xang mau sadar terhadap pe
mandangan malam ketika berlalu, dan suasana ke
heninganyang mendatrului terbitrryafijar, dan pada
saat dimulainyawujud ini dengan membuka mata
dan kesadaran,... Kemudian tidak tergores sedikit
pun bekas dari pemandangan ini, dan tidak pula
meresap ke dalamnya getarangetaran yang lembut
dan halus....

Sedikit sekali hati yang sadar terhadap waktu
subuh ketika ia mulai terang dan jelas, kemudian
tidak berkilau karena pancaranny4 dan tidak beru-
bah dan tidak berganti perasaannya dari satu ke
adaan kepada keadaan yang lain, yang menjadikan-
nyalebih layakmenerimacahayayang memancar di
dalam hati bersama cahaya yang bersinar pada
pemandangan.

Allatr yang menciptakan hati manusia mengeta
hui bahwa pemandangan-pemandangan itu sendiri
pada waktu-waktu tertenhr menciptakan keajaiban-
keajaiban, seakan-akan menciptakan su:lsana yang
baru.

Di balik pancaran-pancaran, sinar, dan cahaya
yang terdapat pada bulan, pada malam, dan pada
waktu subuh (pagi) itu terdapat hakikat yang meng-
agumkan dan luar biasayang akal pikiran manusia
diarahlran dan diingatkan kepadanya olehAlQur'an.
Dan, terdapat petunjuk yang menunjukkan adanya
kekuasaan yang mencipta dan kebiiaksanium yang
mengatr, serta tatanan Ilahi terhadap alam semesta
ini, dengan kelembutan yang membingungkan pan-
dangan akal itu.

Allah bersumpatr dengan hakikat-hakikat alam
yang besar iniunhrk mengingatkan orang{rangyang
lupa terhadap kekuasaanyang besar dan petunjuk-
nya yang mengesankan. Allah bersumpah bahwa
neraka Saqar, atau tentara yang menjagany4 atau
akhirat dengan segala sesuatu yang ada di san4 ada-
lah salah safu dari urusan-urusan besaryang menak-
jubkan dan menakutkan manusia, dengan adanya
bencana besaryang ada di belakangny4
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"sesungguhnya, Saqar itu adalah salnh satu bmmra
j ary amat b es ar, wb agai anmman b agi mnnuia. " (aI-

Muddatscir: 35-36)

Sumpatr ihr sendiri beserta kandungannya dan
yang dijadikan sumpah denganbentuk seperti ini...

semuanya merupakan alat pengetuk untuk menge
trkhatimanusia dengan keras, dan mengebor dalam

lubang, dengan segenap su:lta yang ditinggalkannya

dalam per:$ium. Dan bersama dengan permulaan

suratryang diawali dengan seruan, "Hai mangyang

bnselimut" dan perintatr untuk memberi peringatan,

"Bangunlal6 lnlu b dlah p eringalan " .... maka seluruh
suasanarya adalatr suasana pengeboran, pengehrk-

an, dan getaran ....

Kebebasan MemilihJalan Hidup Beserta
ThnggungJawabnya

Di bawatr bayang-bayang irama yang mengesan-

kan sekaligus menakutkan ini diumumkanlah tang-

gung jawab masing-masing orang atas diriny4 dan

dibiarkanlah mereka memilih jalan hidupnya dan

tempatkembalinya di at<trirat nanti, dan dinyatakan
pula bahwa mereka akan mempertanggungiawab
kan semua usatrayang telatr dipilihnya akan menr
pertanggungiawabkan amal perbuatan dan dosa-

dosany4

$a*r6,#,kg;*;sr;i:tfuiia
' (Yaitu) bagi siap a di antaramu y arry bnluhmdnk akart

maju atnu mundur. W-tiap dir; lqnng{Uiawal
atis apa yng tzlnh dip nbualzya. " (al-Muddatstsir:
37-38)

Setiap orang dapat membawa atau mengarahkan

kemauan dirirya dengan segalatanggung jawabnya

dapatmenempatkan dirinya di mana shja diameng-
hendaki, maju atau mundur, memuliakannya atau

menghinakannya- Maka ia akan bertanggung jawab

terhadap apa yang diusahakarurya, terikat dengan

apa yang dilakukannya. Allah telah menjelaskan ke
pada jiwa (manusia) iniialan yang dapat ditempuh-

nya deqgan penuh kesadaran, yang diumumkan-Nya

di depan pemandangan-pemandangan alam yang

mengesankan, danpemandangan neralra Saqaryang

tidak meninggalkan dan tidak membiarkan... p'er-

nyataan yang tepat dan berbobol
Di atas pemandangan jiwa yang bertanggung

jawab terhadap apa saja yang diusahakannya dan

terikat dengan perbuatan-perbuatannya, diumum-
kanlah keterlepasan golongan kanan dari segala

belenggu dan ikatan, dan dibebaskannya mereka
dari tanggung jawab orangorangyang berdosa tlari
tempat kembali yang mereka dapatkan,

usia;Irrg$l,J:tx-*a$,,:{t-.',rJy
peitgt;trxcAt$e€j;afz:s
istkg1,-r{rt'{&#(Ur&'St;

&i#tt6i;*q.ai'i,
"lfu cuali gobngan lanwn, berada di dalnrn surg4 mnelw

tmry a-rcnnnya, tmtmg (kmdan, wang- uang yang_ ber-

dnm,'Apalrah y ang memasukkart lannu kz dnl'am Saqar

(nerala)?'Mnekn mniaasab, 'I{ami dalrulu tidnk ter-

masuk uang- orang y aflg mengnj a}nn slwkt, dnn IQmi
finnk (puk) rnunberi makan mang miskin, dan adnlnh

lwmi mmbimralwn y ong batil b asmru dmgan arang-

uratlgyngmanllmra}nnnya dan alalah lumi mm'
fustikan lai p m.balaaa hfugga dnnng lttpadn lwm;
ktmntian. "' (al-Muddatstsa: 39-47)

Lepas dan bebasnya'golongan kanan dari tang-
gung jawab dan ikatan ihr terserah kepada karunia
Allah yang telah memberi berkatr kebaikan mereka
dan melipatgandakannya- Pengumuman serta pe
nampilan hal itu di tempat ini dapat menyentuh hati
dengan senfuhan yang mengesankan, menyenhrh
hati orangorang yang berdosa yang mendustakan

ayalayat Allah, ketika mereka melihat diri mereka
di dalam posisi yang hina yang di sana mereka me
ngakui segala dosanya dengan panjang lebar, se
dangkan orangorang mukrnin yang sewaktu di dunia

tidak mereka indatrkan dan tidak mereka hiraukan,

kini berada dalam posisi yang terhormat dan mulia
mereka tanya-menanyS tentang orang yang suka

berbuat dosayang dibeberliankeadaanrya di tempat

itrt, 'Apakahyargm.enwsuklw lamu lu daln'm Saqm

(nnalw)?".... dan menyenhrh hati orangorang
mukrninyang sewaktu di dunia mendapatkan perla-

kuanburirk dari orang{mngyang sukaberbuat dosa

ihr, sedangkan sekarang mereka dapati diri mereka
dalam posisi yang terhormal sementara musuh-

musuh mereka yang sombong itu berada dalam

keadaan yang hina dina. ...
Pemandangan ini memberilian kesan yang kuat

di dalam jiwakedua golongan tersebutbahwa peris
tiwa hari ihr benar-benar akan terjadi dan mereka
menjadi pelakunya di sana.. dan lembaran kehidup
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an dunia dengan segala sesuatunya sudah dilipat
pada hari itu sakan-akan sudatr berlalu dan beral<trir
serta sudah lenyap (dan tinggal mempertanggung-
jawabkannya hari in|.

Pengakuan panjang dan terperincitentang dosa
dosayang banyakyang menyeretmerekake neraka
itu juga mereka akui lagi dengan mulut mereka
dalam keadaan hina dina di hadapan orang€rang
muknrin,

'Merelamenjaatatr,'I{omidalwlutidnktmtasuknang-
mang yang mnrynjalmn shalat. ... "'(al-Muddatstsir:
43)

Perkataan ini merupakan kiasan tentang iman
secara keseluruhan, yang mengisyaratkan bahwa
shalat ihr merupakan implementasi anasir akidah
yang paling penting, dan dijadikarurya sebagai simbol
dan petunjuk iman, yang menunjukkan bahwa
pengingkaran terhadap shalat adalah kufir dan pe
lakunya terlepas dari barisan kaum mulaninin.

'Dan lwmi tidnk (puk) rnnnbd mnlan mangmiskin."
(al-Muddatsbir: 44)

lni merupakan tindak lanjut dari ketiadaan iman
itu dengan identifikasinya sebagai ibadah kepada
Allah dalam berbuat baik kepada maKilukny4 se
sudah diidentifikasi dengan beribadah kepadaAllah
sendiri. Hal ini disebutkan dengan tegas di dalam
beberapa tempat mengenai kondisi sosial yang di-
hadapi oleh Al-Qur'an, dan terputusnya tindak ke
baikan terhadap orang miskin dalam lingkungan
yang keras ini, di samping mereka sombong dan
membangga-banggakan kemuliaan sebagaimana
disebutkan dalam beberapa tempat dan tidak di-
sebutkannya pada beberapa tempat ketika hal itu
perlu disebutkan, hanya semata-mata dihubungkan
dengan siht atau identitas sebelumnya.

'Dan adnlah lanni m.embimralwn yang batil bersama
dutgan zrang-orang yang membicaralannya." (al-
Muddatseir: n5)

Ayat ini menerangkan keadaan mereka yang
meremehkan urusan akidah dan hakikat iman, dan
menjadikarurya sebagai sasaran pelecehan dan per-
mainan, dan menjadikan bahan ejekan dan gurauan.
Padahal urusan akidah ini merupakan urusan yang
paling serius dan paling penting daltrn kehidupan
manusia- Ia adalah urusan yang seharusnya diman-
tapkan di dalam hati dan perasaannya sebelum me
lakukan yang lain dari urusan kehidupan ini, karena
di atas landasan akidah inilah ditegaliJ<annya pan-
dangannya, peraszumny4 tata nilai, dan timbangan-

timbangannya dan di bawatr pancaran cahapnya ia
menelusuri jalan kehidupan. Maka bagaimana ia
tidak memikirkannya dengan serius dan tidakber-
pegang padanya dengan sungguh-sungguh? Dan
bagaimana ia membicarakannya dan mempermai*
kannya bersama oftmg{ftlng yang mempennain-
kannya? t
'Danadnlnhlwmimenfusta|,anlwripmtralaran."(*
Muddatstsir:46)

Inilah yang menjadi pangkal bencana tersebul
Karena orang yang mendustakan hari pembalasan
niscaya akan rusaldah semua timbangan, akan
goncanglah semua tata nilai menurut ukuranny4
dan sempitlah lapangan kehidupan dalam perasa-
anny4 ketika ia membatasi persoalan hanya pada
umurnya yang pendek dan terbatas di dunia ini, dan
mengukur akibat semua urusan dengan apa yang
terjadi di lapangan kehidupan yang sempit dan ter-
batas ini. Maka ia tidak percaya terhadap akibat-
akibat ini dan tidak menghitungnya dengan per-
hitr.rngan akhir yang sangatpenting ini.... Karena ihr
rusaHah semua ukurannya dan rusaHah di tangan-
nya semua urusan dunia ini, sebelum rusak ukuran-
nya di akhirat dan di tempat kembalinya nanti....
Akibatnya ia akan berujung pada tempat kembali
yangamatburuk

Orangorangyang berdosa ifu mengatakan, "IGmi
berada dalamkondisi seperti ini tidak mau mengerja
kan shalaf tidak mau memberi makan orang miskin,
membicarakan yang batil bersama dengan omng-
orang yang membicarakannya, dan mendustakan
hari pembalisan...."

"Hingga danng lupada lami lumntian."(al-Mud-
datstsir:47)

Kematian yang memufuskan segala keraguan
dan mengalf,riri segala kebimbangan, memuhrskan
urusan dengan tidak dapat ditolak lagi, dan tidak me
ninggalkan kesempatan unhrkmelakukan penyesal-
an, bertobaf dan melakukan amal saleh... sesudah
datangnya kematian.. sesuatu yang meyakinkan ihr.

Alinea yang menggambarkan keadaan yang
buruk dan menghinakan ini diaktriri dengan memG
tong semua harapan keberunhrngan di empat kem-
bali itu nanti,

.A- l^1)zzz -|r'....
$q:*irtt L&:}1;EV

' Malu tidnk bagunn Ingi bagi merela sy afont dmi marg-
lrang y ang membnilmn sy afaht. " (al-Muddatstsir:
48)
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Urusan telah ditetapkan, perkataan (keputusan)

sudah dipastikan, dan sudah ditenhrkan pula tempat

kembaliyang pantas bagi orangorangyang berdosa
yang sudah mengakui dosadosanya itu! Dan di sana

sama sekali tidak ada orangyang dapat memberkan
syafaat (pertolongan, pembelaan) kepada orang-

ormtg5'ang berdosa. Pertolongan dan pembelaan

atau syafrat tidak ada artinya bagi merelr4 tidak ada

gunanya sama sekali.

Sikap Mereka Ketika di Dunia
Di depan pemaparan pemandangan yang meng-

hinakan dan menyedihkan di akhirat ini, dikem-
balikanlatr mereka kepada sikap mereka sewaktu

masih kesempatan di dunia dulu sebelum meng-

hadapi keadaan yang demikian di aktrirat, yaitu

mereka selalu berpaling dari peringatan dan meng-

halang-halangi orang lain darinya, bahkan mereka
lari dari pehrnjuk dan kebaikan serta semua sarana

keselamatanyang ditarvarkan kepada mereka Sikap

mereka ini dilukiskan deqgan garnbaftInyang meng-
gelikan dan mengherankan karena sikap mereka
yang aneh itu,

ti#*'#stt*-;Sili*'16'
*{*cJt

'Malu mmgapa msrel(a bupaling dnri puingatan
(Attnh) ? Seakan-alan mnelw itu kzbdai' linr yang lnri
tnlrej ut. I-ari dmi singa. " (al'Muddatstsir: 49-51)

Pemandangan keledai-keledai liar yang terkejut
dan berlarian ke semua penjuru, ketika mendengar

raung singa dan takut kepadanya... Pemandangan

ini adalah pemandanganyang sudatr populer dika-
langan bangasArab. Pemandangan tentang gerakan

yang keras, tetapi lucu dan sangat menggelikan ke
tika manusia disamakan dengannya.. ketika mereka
ketakutan. Natr, bagaimana kalau mereka berlari
seperti ini dalam arti berubah d'ari manusia menjadi

keledai, yang bukannya karena takut anqlman me
lainkan ada seorang pemberi peringatanyang meng-

ingatkan mereka terhadap Tuhan mereka dan tem-

patkembali merek4 dan memberikesempatan ke
pada mereka unhrk menjaga diri dait sikap yang

tercela danhina dan dari mendapatkan tempatkem-
baliyang amatsulitdan Pedih ?

Itulah kuas yang indah yang melukis peman-

dangan ini dan mencatatnya di dalam lembaran alanl

yang dapat diamati oleh jiwa lantas ia merasa malu
unhrk berada di sana dan oftng{rang yang menulm-
pangkan dirinya di sana berlari untuk menyem-
bunyikan rasa maluny4 dan mereka menena{rglian
diri dariberpaling dan lari ihr karenatakutterhadap
lukisan yang hidup dan keras ittt.

I

Begihrlah kondisi luar merek4 seperti 'I{cladni-

lulzdai lin yang lmi tnlujut' lari dmi singa.'Kemudian
mereka tidak dibiarkanbegitu saja sehingga dilukis
kan pulakondisi di dalamjiwa mereka dengan segala

gejolak perasaanny4

&ift cxoi6r+tg;ikrr;*t
"Bahlwn tiap+iap mang dmi merelw bnlulundnk
suf ay diberilan lupadany a lsn bman-lnnbaran y ang

tnbulw. " (al-Muddaffiv: 52)

IGrena mereka dengki kepada Nabi saw. dise
babkan Allah telah memilih beliau dan memberi
wahyu kepada beliau. Mereka sangat berkeinginan
unhrk mendapatkan kedudukan itu dan diberi kitab
yang terbuka yang dapat dipublikasikan kepada

masyarakal...
Sudah tenhr isyarat di sini menunjukkepadaper*

besar-pembesar musyrik yang merasa sangat ke
beratan bahwa walryu dihrunkan kepada Muhammad

bin Abdullah. IGrelra itu mereka berkat4

'Mmgapa Al-@ti an. ini tidnk diturunlan lupadn se-

narrg lrsm aml 
-salah 

s atu &n wgeri (Meknh dan ThnI)
tzi ?'r (al-Muddatstsir: 3 1)

SedangkarL A[ah mengeta]rui di manayang tepat

Diamenaruh risalatr-Nya danmemilihmanusiayang
muli4 besar, dan agung unhrkmengembannya Maka

kedengkian yang bergejolak di dalam hati yang

diungkapkan oleh Al-Qur'an ihrlah yang menyebab-

kan mereka berlari bagaikan binatang liaryang binal.

IGmudian dilanjutkanlahpelukisan bagian dalam
jiwa mereka ditolaknya keinginan dan kedengkian
mereka lalu disebutkan sebab.lain yang menjadikan

merekaberpaling dan menentang dalflvah. Ini juga

menenhngkerakusanyang ada di dalamjiwamereka
yang tidakbersandar kepada alasanalasan yang baik

danpersiapanyanglayakuntukmenerimawatryuAllah
dankarunia-Nya

$i;$rlLAJig
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'selali-lwli tidnH Sebmarnla msreka tidnk takut kz-
pada ncgeri akhirat. " (al-Maddatsbir: 53)

Ketidaktakutan mereka kepada negeri aktrirat
inilah yang menjauhkan mereka dari peringatan
Allah, dan menjadikan merekalari dari dalsah se
perti ihr. Seandainya hati mereka merasakan hakikat
aKrirat, niscaya akan lainlah keadaan dan sikap mereka!

Kemudian disangkal lagi keinginan dan sikap
mereka ihr, yang disampaikan kepada mereka dalam
kalimat terakhir, dan dibiarkannya mereka meng-
ikuti pilihan hatinya terhadap jalan hidup dengan
segala akibahrya di alif,rirat nanti,

${,A;iJ,;:t&o:siL**
"S elali- lali tidnk dmi.kian hnlny a. Sesungguhny a, Al-

Qian itu adnlah pningatan. Maltn barangsiapa
mergltmdnkL nismy a dia mmgambil pelnjaran darinya
(Al- @i an)." (d-Muddatseirz 5 4-5 5)

Al-Qur'an yang mereka berpaling darinya dan
tidak mau mendengarkannya, serta berlari darinya
bagaikan keledai-keledai liar, dengan menyimpan
kedengkian di dalam hati terhadap Nabi Muhamrnad
saw. dan meremehkan aktrirat .., sesungguhnya Al-
Qur'an ini adalah peringatan untuk mengingatkan
dan menyadarkan merek4 kalau mereka mau. Oleh
karena ihr, barangsiapa yang menghendaki, silakan
dia mengambil pelajaran darinya; dan barangsiapa
yang tidak mau, maka itu adalah urusan mereka
sendiri dengan segala akibatnya di aktrirat nanti,
sesuai dengan pilihannya, surga dan kemuliaan,
ataukah neraka dan kehinaan....

Kehendak llahi Yang Mutlak
Sesudah menetapkan adanya kehendak mereka

rurhrkmemilih jalanhidup, maka diaktririlah paparan

ini dengan menjelaskan adanya kehendak muflak
Ilahi dan kembalinya segalaurusan kepadanya pada

al*rirnya Ini merupakan hakikatyang ingin disam-
paikan oleh AlQur'an pada setiiap kesempatan yang
relevan untnk meluruskan taslmwwur'pandangan'
imani dari sudut kemutlakan kehendak Ilahi dan
peliputannya yang menyeluruh dan sebagai muara,
dibalik semua peristiwa dan urusan,

#tffi bri{;1is*t'i\itts.FJf",f x.u;
'Dan mnelw tidnk alan mmgarnhil pelajaran dnrinya
Iucuali (jikn) Alkh menghm"dnkinya. Dia (Allnh)

annlnh Tfulwn Yang patut (kitn) bntalaua lccpadn- Ny a
dnn b erlnk mtm.b d anzpzn. " (al-Muddatsbir: 56)

Maka segala sesuahr yang terjadi di alam semesta
ini terikatdengan kehendakterbesar, iaberlangsung
sesuai dengan arahnya dan berada di dalamwilayah-
nya. I(arena ihr, tiy'ak ada seorang pun dari makhluk-
Nyayang dapatberkehendak terhadap sesuatr yang
bertentangan dengankehendak-Nya dankehendak-
Nya mendominasi seluruh ketenfuan alam semesta"

Kehendak teragung dan mutlak inilatr yang men-
ciptakan alam ini dan menciptakan undang-undang-
nya. Dialah yang memberlakukan segala sesuahr
yang ada di dalamnya dan semua orang yang ada
padanya dalam bingkai kehendak mutlak itu, dalam
kerangka kehendak mutlak, dalam batasnya, dan
dalam ketenhrannya-

Kesadaran adalah taufik (pertolonganyang ber-
sifat batiniah/kejiwaan) dari Allah, yang dimudah-
lian-Nya bagi orangyang diketahui-Nya dari hakikat
jiwanyabahwa dialayakmendapatkan taufiq. IGrena
hati itu berada di antaraduajari darijariiemariTuhan
Yang Maha Pengasih, yang membolak-baliknya
sesuai dengan kehendak-Nya- Apabila Dia mengeta-
hui ketrlusan niat si harnba maka diaratil<an-Nyalah
dia kepada ketaatan-ketaatan.

Harnba (manusia) tidak mengetahui apa yang di-
kehendaki Allah terhadap dirinya, karena ini ter-
masuk perkara gaib yang terhrhrp baginya Akan
tetapi ia bisa mengerti tentang sesuatu yang dike
hendaki Allah tintuk ia lakukan, dan ini termasuk
sesuahr yang telah dijelaskan-Nya Oleh karena ihr,
apabila niat si hamba itu benar-benar tulus unfirk me
laksanakan apa yang ditugaskan Allah kepadanya
untuk melaksanakannya niscaya Allah akan meno
longnya dan mengarahkannya sesuai dengan ke
hendak mutlak-Nya"

Yang hendak dicetak oleh AlQur'an di dalam
perasaan oftulg muslim ialah kemutlakan kehendak
Allah ini dan peliputannya terhadap segala sesuahr,
sehingga menghadapnya hamba kepadanya harus
lah iKilas, dan kepasrahannya kepadanya haruslah
tulus. Inilah hakikat keislaman hati yang tak mung-
kin ada keislaman di dalamnya tanpa kepasrahan
seperti ini. Apabila hal ini sudah mantap di dalam
had, maka akan dibentuldah hati itu dengan bentuk
lr*rusus dari dalam, dan akan diciptakan tashnaruur
khusus di dalamnya untuk memandang segala
peristiwa kehidupan.

Inilah hrjuan mendasar dijelaslannya kemuflak-
an kehendak Ilatri beserta cakupannya yang me-
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nyeluruh sesudah dibicarakannya janji dan ancafiF

an dengan surga atau neraka, petunjuk atau ke
sesatan.

Adapun menggunakan kemutlakan ini, dan me
malingkannya untuk menjadi bahan perdebatan

tentang masalatr joba, d^ ikhrilar Q<eterpl<wn dn
kehendak/pilihan manusia), maka ini adalah pe
motongan terhadap satu sisi dari tashawwuryang
menyeluruh dan'hakikatyang muflalq dan meng-
girirgnya ke jalan yang sempit dan tertuhtp, yang

tidak akan berkesudatran pada perkataan (pendapa$

yang memuaskan, karenatidakterdapat di dalamAl

Qur'an penggiringan dan pengaratran kepada jalan

yang sempit dan terhrtuP itu.

'D an mnelw tidak alffi rcngambil ptloi ** dminy a

(Al- @r' an) Iaarali (iikn) Allah mengftntdnkiny a.... "

Makamereka tidak dapatmelawankan kehendak
mereka dengan kehendakAllah, dan merekatidak
bergerakke suatu arah kecuali dengan adanya ke
hendak dari Allahyang telah menguasakan mereka
unhrkbergerak dan memilih aratr.

Dm,'D ia (Allah) adalnh IfuJwt yang pahtt'(lcrtn )
bntalw a lupada- I9 o' . .. yang merupakan hak-Nya

terhadap hambahamba-Nya yang oleh karenanya
mereka ditunfut untuk bertakrva itu ....

'Dan bnhak rumbsri ampun".... kepada hamba-
hambaNya sesuai dengan kehendak-Nya-

Dan talava itr menjadikan seseorang layak men-

dapatkan pengampunan-Nya, sedang Allah adalah

yang berhak terhadap manusia agar bertalora ke
pada-Nya dan berhak memberi ampunan kepada
manusia

Dengan penyucian yang penuh keli*rusyuan ihr
diakhirilah surah ini; dan dari sini jiwa manusia
memandang kepada wajah Alah Yane Matramulia
batrwa Dia berkehendak memberi taufik kepada

manusia (yang mempunyai niatyang tulus untuk
mengikuti petunjuk-Nya) untuk mengambil pe
lajaran dari AlQur'an, berkehendak mengaratrkan
merekakepadakehkwaan, dan memberikan karunia

dengan memberikan pengampuultt.

'Din adnlnh Tirlun Yang patut (kitn) Malana kapadn-

I9o fu bnhak rcrfieri antPun." 6
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SAflOfl AI-OTYAAMAfl
nilaranfian 0I fiefian

fimnnAW:40

Atit;$(,+#iSlott&l&,i&;.;;if;,$u_

#i:ot^$3:;g;t^"'-('"#1tV'iF,lA+
ifilIK.gf&rt,rpJL-t;;,{9t:fi6
,;fi ${-,#..9,xi/ift$5ii1;i:'i6.*ji.
,i;i(*sy$=ai6,A.6r1s,edli$rr-';u;

$xri.Wi1f$,xcj-86LtYjsytx',j,;
&he*gA#iz<i:tabfi;g:{Es:b}} j,g

9r'r.rUss.#,fi #av&ii;,#)uu;Sy
*r'gi1;tfi:#4*s:t.u.,ge\-ili.;$,,i9
J7{;337{,&36*;,,r;JL&oaiAai
iIirn&{fr.-6rtt;;:f &'dj;;Ksjj*
#tt-,")i-Ji$'f,iftg{)fi ;L$j7#J*,
)t j?+&{i::,i!;i,,;;rSf.7&,;z:6;^igW

*,i'tfiA6!,F'*rfut6B$'f;fui,;;1t
"Aku bersumpah dengan hari harnal, (1) dan AI<rl
bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali
(dirinya sendiri). (2) Apa}afr manusia mengira
bahwa Kami ddak al<an mengumpulkan (kem-
bali) Arlang-belulangnya? (3) Bukan demikian,
sebenarnya IGmi berkuasa menyusun (kembali)

jarijemarinya dengan sempuna. (4) Bafrkan
manusia ihr hendak membuat maksiat tenrs-
menenul (5) Ia bertanya, tsilakah had ldamat
iurf (O) IVIaka apabila mata terbelalak (ketakut-
a"t), (7) dan apabila bulan telah hilang cahaya-
nya, (8) dan matahari dan bulan dilnrmpulka^n,
(9) pada haxi itr ma^nusia berkata, T(e mana
tempat lafiP (10) Sekali-kali tidald fidak ada
tempat berlindung! (11) Ilanya kepada Tbhan-
mu sajalah pada hari itr tempat kembali. (12)

Pada hari ihr diberitakan kepada manusia apa
ya^ng telah dikerjakannya dan apa yang dilalai-
ka^nnya (13) Baftkan manusia ihr menjadi salai
atas dirinya sendiri (14) meskipun dia me-
ngemukakan alasarralasannya. (t5) Janganlah
kamu geraPrkan lidabmu untuk (membaca) AI-
Qur'an kar6na hendak cepat-cepat (menguasai)-
nya. (16) Sesungguhnya atas tanggungan Karni-
lah mengumpulkannya (di darlamu) dan (mem-
bualnru pandai) membacanya. (t7) Apabita I(ani
telah selesai membacakannya maka ikufiIah
bacaannya iur. (18) Kemudiarr, sesunguhnlaa atas

Ibmilah penjelasannya. (19) Sekali-
l€tijanganlah demikian Sebenarnya kamu (hai
manusia) mencintai kehidupa.n dunia, (20) dan
meningalkan (kehidupan) a*lrirat (21) Wajafr-
wajah (orz.ng-orang mukrrin) pada hari inr ber
seri-serl (22) Kepada Tbhannydah mereka me-
tihat (23) Dan, wajah-wajatr (orang kafir) pada
hari itu muram, (24) mereka yakin bahwa akan
ditimpakan kepadanya malapetalra yang amat
dahsyat (25) Sekali-kali jangan Apabila napas
(seseorang) telah (mendesak) sampai ke ke-
rongkongan, (26) dan dikatafffi (kepadanya),
'Siapakah ya^ng dapat menyembuhkan?, (27)
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dan dia )taldn bahwa sesunguhnya itrlah wakhr
perpisatnn (dengan duni,a)' (28) dan bertaut betis
(kiri) dengan betis (lcanan), (29) kepada Thha^n-

mulah pada hari ihr kamu dihalau. (30) Dan, ia
tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-Qur-an)
dan ddak mu mengerjakan shafat' (31) tetapi ia
mendustalran (Rasul) dan berpaling (dari kebenar
an), (32) kemudian ia Pergr hpada atrlinya de-
ngan berlagak (sombong). (33) Kecelaleanhft
bagimu (hai orang l<afir) dan kecela^kaanlah
bagimu, (34) kemudian kecelalraanlah bagimu
(hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu
(35) Apakatr manusia mengira' bahwa ia al€n
dibiarkan begihr saja (anpa pertanggung
jawaban)? (36) Bul<anl€h dia dahulu setetes
mani yang diurmpahkan (ke dalam rafdm), (37)

kemudian mani itu menjadi segumpal daxah,
lalu Allah mencipta&annya dan menyemPrurra-
kannya" (38) lalu Allah menjadikan da"rinya
sepasang: taki-laki dan perempuan (39) Bul@r-
kah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa

b"la) menghidupkan orang mafiP' (4'0)

Pendahuluan
Surah yang kecil (pendek) ini menghimpun ke

dalam hati manusia beberapa hakikat, kesan, pan-

dangan, pemandangan, getaran-getaran, dan sen-

hrhan-sentuhan, yang pasti dihadapi manusia dan

tidak dapat berpaling darinya.... Semuanya dihim-
punnya dengan kokoh, dengan metode yang lhusus,
dengan karakter Qur'aninya yang istimewa, baik
metode penyampaian pengungkapannya maupun
kemasan bahasanya yang ritunik, YmB keduanya
menimbulkan kesanyang dalam dan kuat yang sulit
ditandingi dan sukar unhrk ditinggalkan.

Surah ini dimulai dengan dua ayat yang me
nampilkan nuansa kiamat dan nuansa kejiwaan
manusi4'Alw berwmpah dntgart hmi kiamnl dan Alat
bnsampah dntgan jiwayang amat m.enyesak (dirinya

sendiri).".... Kemudian dilanjutkan dengan mem-

bicarakan hubungan segala sesuatr dengan jiwa dan

dengan hari kiamat, sejak permulaan hingga bagian
penufirp, dengan menggabungkan pembahasan antara
jiwa dan hari kiamat itu hingsa teral*rir. Seolaholah
bagian permulaan ini meng-isyaratkan kepada tema

suratr, atau seakan-alan ia menjadi kelaziman kesan-

kesan yang menjadi titik tolak semua kbsan yang ada

dalarn surah ini, dengan cara yang halus dan indatr.

Di antara hakikat besar yang dihadapkan surah ini
kepada hati manusia dan menjadi bingkai yang

mereka tidak dapat berlari darinya, adalah hakikat

kematian yang pasti dan menakutkan, yang akan
dihadapi oleh setiap maKrluk hidup, yang tak dapat

ditolah dan tidak seoftmg pun yang mampu meng-
hindarinya Kematian ini selalu terjadi berulang-
ulang setiapwaktu, dialami oleh parapembesar mau-
pun orang{ftmgkecil, orang dewasa dan anak-anak,

orang kaya dan orang miskin, orang kuat dan orang
lemah, dan posisi mereka semua terhadap kematian
adalah sama.. tidak dapat melakulian rekayasa untuk
melepaskan diri dari kematian, tidak ada sarana

unhrk menghindari, tidak ada kekuatan untuk men-
jauhi, tidak ada pembelaan yang dapat membelanya
dari kematian, tidak dapatmenolak, dan tidak dapat

mentndany4 karenaia datang dari arahpaling tinggi
yang tidak ada campur tangan panusia sedikit pun,

dan tidak ada tempatlari dari menyeratr kepada ke
matian ini, dan menyerah kepada iradah arah ter-
tinggr itu. . . . Inilah kesan yang diberikan surah ini ke
dalam hati ketika ia berkata "Selwli-kali j angan! Apa-

bila napas (sewuang) ulah (rnmdnak) sampai l(z letuq-
kongan, dnn dikntalan (lupadany a),'Siapalah y ang

dapat merryanbuhlwn?', dan din yakin balutn sewnglr
nya itulah waldu pupisalwn (derym dunia). Dan
bnmt bax (ktri) dngan bais funan). Itupada Titwnmu-

lah padn hmi Uu lwna dihnlnu.'(al-Qiramah: 26-30)
Darihakikat-hakikatbesaryang dipaparkan surah

ini, hakikat penciptaan yang pertama dan petunjuk-

nya atas kebenaran informasi akan adanya pencipta
an yang lain (dibangkitkan dari kubur), dan me
nunjukkan bahwa di sana terdapat program dan

ukuran di dalam nienciptakan manusia.... Hakikat
yang disingkapkan Allah kepada manusia tentang
peranan-peftmannya yang rumit dan konsekuensi-
konsekuensi yang mengikutinya dalam suatu cipta-

an yang mengagumkan, fidak ada yang berkuasa
melakukannya kecuali Allah, dan tidak ada seorang
pun yang mengaku dapat berbuat begihr dari orang-

orang yang mendustakan akhirat dan membantah-
nya- Maka hakikat ini memastikan bahwa terdapat

TuhanYang Maha Esayang mengafi.r dan menenfu-

kan segala urusan, dan memastikan adanya bukti
yang tak dapat dibantah tentang adanya hari akhirat

Juga terdapat isyarat yang kuat tentang kepastian

adanya peristiwa akhirat ini, sejalan dengan keten-

tran dan peraturan yang tidak membiarkan manusia

lepas'dari tanggungjawab, dan tidakmembiarkanke
hidupan dan amalannya tanpa timbangan dan tanpa
perhihrngan.... Inilah kesan yang diberikan oleh
surah ini ke dalam hati manusiaketika padabagian

awal ia mengatakan, "apalali marusia matgira balaoa-

sany a l{ami tidak alnn mmgumpullan (lcrnbali) atlatW-
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belukngnya?" (al-Qiyaamah: 3), dan mengatakan
pada aklrir surah, "Apalcah mnrusin mergira balwa ia
akandihiarlanbqitumja(tnnpapntanggun$awatran)?
Bukanlcah ia dnJrulu setetzs mnni yang diturnpahknn (kz

dahm rahim) lsmudian mani itu menjadi segumpal

dnrah, kk Allah mmciptalnnnya dan meny anpurnn-

lrnnnya ? LaJu Alkh mmj adikan dminy a wpasang lnki-
taki dan pumrpuan? Bula nlah (AIkh ymg brhuat)
furnikian b nlwasa (puk) mmghidaplan nang mati ?'
(al-Qiyaarnah: 36-4O)

Di antara pemandangan-pemandangan yang

mengesankan yang ditampilkan surah ini dan di-

hadapkan kepada hati manusia dengan sungguh-
sungguh ialah pemandangan hari kiamat dengan
segala rangkaian peristiwanya seperti keambur-
adulan tata alam semesta, goncang:uFgoncangan
jiwa dan kebingungan di dalam menghadapi peris
tiwa-peristiwa besaryang saat ihr tampaklah hal-hal
yang mengerikan dan menakutkan di alam ini dan
di dalamiiwamanusiayangberlarian ke sanake mari
sepertitikus di dalamperangkap. Ini sebasai jawaban

terhadap kebimbangan dan keraguan manusia ter-
hadap hari kiamat dan anggapan tentang ketidak-
mungkinan terjadinya hari yang penuh misteri ihr,
meremehkanny4 dan terusmenerus di dalamke
durhakaan. Datanglah jawaban dengan mengemu-
kakan kesan-kesan sepintas, pemandangan selintas,

dan catraya sekilas,

"BahJan manusia itu hmdnk mtmtrunt malsinr turus-

metun$. Ia b ertanla,'Bilakah hari kAmn ilu ?' Mala
ap abiln marn ttrbelalak (lunkutun), dnn apabih bulnn

telnlt hilarry mhayarrya, dan mntalwri dnn bulnn di-
lwrnpullun. Padn lnri itu manusin berlata, 'I(e mnnn

Wat Inri?' Seknli-luli tidnk! mlnk adn ternpar ber-

lhdung! Hany a l"podo Tfulwnmu @ alah padn. hmi itu
tempat lembali. Pada hnri itu diberitakan lupadn
manusia apa yang tekh dilwjakannya dnn apa yang
dilalailannya/ bahlwn manusin itu menjadi mksi aras

di'rinya sendiri, makipun dia mmgemuknJan alnsan-

aln amy a. " (al-Qiyaamah: 5- 15)

Di antara pemandangan-pemandangan itu adalah
pemandangan orang{rang mukmin yang merasa
tenteram terhadap Tuharurya, yang memandang
wajah Tuhannya yang mulia pada saat yang genting
dan menakutkan ihr, dan pemandangan lainyang
berupa orangorang yang sudah pufus hubungannya
dengan Allah, pufus harapan, yang sedang menanti-
kan akibat dari kekafiran, kemaksiatan, dan pen-

dustaan terhadap ayat-ayatAllah dan Rasul-Nya pada

masa di dunia dulu. Pemandangan ini ditampilkan

dengan sangat jelas dan hidup, seakan-akan sedang
dihadapi seseoftng pada saat membaca AlQur'an
ini. Pemandangan ini ditampilkan untuk menolak
kerqlnrsan manugia terhadap kesenarrgan kini (dunia)

dan pengabaian merekaterhadap akhirat, padahal di
akhirat inilah pemandangan seperti ini benar-benar
menjadikenyataan,

"selali-lali j arganlah dmikinn! S eberwmya lamu (lwi
namtsia) nauinni l@hfuhtpan dtnia dan matingallan
(luhidupan)akhirat.Wajah-wajah(uarg-mangmuk-
*tn) Pfu lnri itu bnsni-seri. Kepadn.Iillmnnyalah
mnela melih"at. Don wQ ah-waj ah (mary l*fr) po.a"

lwri itu murarn, merela yakin balwa ak,an ditimpalan
Iopodo merelw malnpenlw yang amat dnhsyat." (aI-

Qiyaamahz2U2S)

Di tengatr-tengah surah dan hakikat-hakikahrya
beserta pemandangan-pemandangannya ditampil-
kanlatr empat a1ratyang memuat pengaratran khusus
kepada Rasulullah saw. dan pengajarankepadabeliau

mengenai cara menerima Al-Quran ini. Thmpaklatr
bahwapengpjaran ini datang tepat dan sesuai dengan

apayang terdapat dalam surah ini sendiri. IGrena
Rasulullah saw. khawatir lupa terhadap apa yang
diwatryukan kepada beliau, maka beliau berkeingin-
an keras untuk menjaga diri dari kelryaan yang
keinginan ihr mendorongnya unhrk menyebutkan
kembali bunyi wahyu sepatah demi sepatah kata
pada saat sedang disampaikan kepada beliau, dan
menggerakkan lidatrnya supaya dapat memperkuat
hafrlannya Maka datanglah pengajaran ini kepada
beliau,

langanlah lama mmggcrallwn li.dnhrnu untuk (nmt'
baca) Al-@tian ini lurmn hennnk apat-apat (me-

nguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kmnil"oh

mengumpullunnya (di dadamu) dmt (membuatmu

pandni) membamnya. Apabila Knmi tplnh seltsai mtrn-
bamlannya mala ilaililnh bacannnya itu. Knrruliau
saungguh:nyaatastnttggunganl{nrnilahpqjelaannla."
(al-Qiyaamah: 1C19)

Pengajaran ini datang untuk menenangkan hati
beliau bahwa urusan wahyr, menjadikan hafal Al-

Qur'an, mengumpull'lannya di dalam dad4 dan men-
jelaskan maksud-maksudny4 semuanya diserahkan
kepada Pemilikny4 dan hrgas beliau hanya mene
rima dan menyampaikannya kepada masyarakat"
IGrena ihr, hendaklah beliau menenangkan hati dan

menerimawahyu ifu dengan perhatianyang sem-
purn4 karena beliau akan mendapatiAlQuran itr
terukir dengan mantap di dalam hati beliau. Demi-
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kianlah yang terjadi....
Pengajaran dan pemberitahuan ini sebehrlnya

sudah ditetapkan pada posisinya sewaktu dihrun-
kan.... Buliankah ia dari firman Ailah? Sedang firman
Allah itu terdapat di tempat mana pun yang dituju?
Dan unhrk urusn apa pun yang dikehendaki? Ini
adalah salah sahr dari kalimat-kalimatryayang telah
mantap di dalam lembaran Al-Ifitab yang keadaannya
seperti keadaan bagian-bagian lain kitab ini.... Pe
trnjuk yang menetapkan penempatan ayat-ayat ini di
tempatnya di dalam surahnya adalah pehrnjuk yang
dalam dan mengesankanyang menunjuHran kepada
sebuah hakikat yang halus di dalam keadaan setiap
kalimatAllatr ke arah mana pun.... Mengenai ke
adaan AIQtU-an ini dan pemuatannya terhadap se
tiap kalimat Allatr yang diwahyukan kepada Rasu-
lullah saw., tidak terdapat satu huruf pun yang diabai-
kan, dan tidakada sahr kalimatpunyang dihilang:kan.
AlQur'an ihr adalah benar, jujur, penuh perhatian,
dan penuh ketenangan!

Demikianlah yang dirasat<an oleh hati-ketika ia
surah ini-batrwaiaterkepung dan tidak

dapat lari. Ia akan dimintai pertanggungjawaban
mengenai amalnya dan tidak dapat lepas. Tidak ada
tempat berlindung baginya dari Allah dan tidak ada
yang dapat melindungiryra- Penciptaannya dan lang-
katr-langkahnya ditentrkan dengan ilmu Allah dan
pengat ran-Nya dalam penciptaan pertama maupun
penciptaan kedua sementara ia lengah; bermain-
main, terpedap" dan menyombongkan diri,

'Dan, in tidak mau membmnrlmn (Rasul dan Al-
@tian) dnn tidakm.au mengrjalwn slulat. ntnpi ia
mmdustnlun (Rasul) dan bnpalirg (dmi lubmaran).
Kemudian ia Fergt lupadn ohlr"yo dmgan bnlagak
(s omtrong). " (al-Qiyaamah : 31-33)

Di dalam menghadapi sejunrlah hakikat, kesan-
kesan, sentuhan-senhrhan, dan pengarahan-peng-
arahan itr, terdengarlah ancaman yang menakutkan,

"Ikalalaanlnh bagimu (lni orang kafir) dan lcece-

lnknanlnlt bagimu. Kemudian, ktcelakaanlah bagimu
(wi orang kafir) dan lcecelakaanlah bagimu!" (aI-

Qlyaamah:3b35)
Realitas yang demikian ini dengan segala makna-

nya benar-benar akan ia dapati.
Demikianlah surah ini mengobati kekerasan hati,

keberpalingannya, kebandelannya, dan kelengah-

annya Dikesanliannya keseriusan dan kesungguhan
dalam urusan ini, urusan kiamat urusan jiwa, dan
urusan kehidupan yang sudah ditentukan ukuran-
nya dengan perhihrngan yang cermat dan teliti. Ke
mudian urusan Al-Qur'an ini yang tidak berkurang
sahr huruf pun, karenaia adalah firmanA[ahYang
Mahaagung lagi M4haluhur, yang responsif ter-
hadap sisi-sisi alam seinesta dengan kalimat-kalimat-
ny4 ditetapkan di dalam rekanun alam yang pasti
dan di dalam lembaran kitab yang mulia ini.

Telah kami kemukakan beberapahakikat surah
ini dan pemandangan-pemandangannya secara ter-
sendiri semata-mata unbrk memberilan penjelasan,
sedang susunan surah memiliki nuansa tersendiri.
I(arena urutannya di dalam susunan, percampuftn
persoalannya di sanasini, senfuhannya terhadap hati
pada segi hakikat suatu kali dan kembalinyakepada
nyapada segi lain sesudah selang bebrapawakhr...,
semua ihr merupakan kekhasan uslub qur'ani di
dalam berbicara kepada hati manusia, yang fidak
dapatdicapai oleh uslub lain danmetodelain.

Marilah kita ikuti'surah ini sebagaimana yang
dipaparkan secara khusus oleh AlQur'an.

a**

Ilari Kiarnat danJiwa Yang Menyesali
Dirinya Sendiri

dAtigut",i\#;i#4$s
$t:iq:6-i,Jr4'ttct*8t,ft;.:1 jlifit:
;ari'j19*'t:tilritlouilf a*'i;ffi ,;;'1;4
$ii{'$3;;+frr5,f":wtpte:.*t,
WW.g5$;5!ti)Lt;;'79t3KJ
6litg?,;;.,#e'r{'{J.g'}viAq#.

trr>';;
'Alw bnsumpah dengan lmri kiamnt, dan Aku ber-
sumpah dzngan jiwa yang amnt mmyesali (dirinya
smdiri). Apakah manusin mmgira balwta Kami tidak
almn mmgump ullmn (lumb ali) tulnng-b elulntgy a ?
Bulan dtmikian, seb mmrry a lami bsrkuasa msnlusan
(leembali) jari-jemarinya fungan sempurna. Bahlmn



Tafsir Fi ZhilalilQur'an XII (107) Lanjutan Juz XXIX: al-Ma'aarij s.d. al-Murcalaat

manusia itu hmdnk mmtbuat malsint tstus-nwvrus Ia
botnnya,'Bilnkah hsri kinrat itu ?' A/Ial@ apatrik mnra

tsrbelnlak (lutakutan), dan apabi.ln bulnn tzlnh lilnng
ulwyanya da.n mnnlwri dnn hulm dikurnpullwra padn
luri iamamsia bnkata"'8fu mnrw tunp at Inri ?' Seltali-
leli tidak! T-ulak adn ternpat bnkndtng. Hanya lcepada

Tltlwnmu mjalnlrpada lwri itu trnpar ktmbali. Pann

lnri itu dibritalwn lupadn manusia apa yang telah di.
lrerj alanny a dnn apa yang dilalailanrrya Ball'nn mlznu-

sia iht mmj adi salsi atns dirirry a smdiri, meslcipm dia me-

nganulalan alnson-alnsannya. " (al-Qyaamafr: 1-15)

Penyampaian sumpah disertai dengan sikap ber-
palingnya manusia darinya ini lebih menyentuh pe-

rasaan daripada sumpatr langsung begitu saja Sen-

tuhan demikian inilah yang dimaksudkan dalam
pengungkapan dengan metode seperti ini, yang
begihr sempurna dengan metode khususnya, yang
sering disebutkan secra berulang-ulang dalam
beberapa tempatyang berbeda-beda di dalam Al-
Qur'an.... Kemudian di belakangnya muncullah
hakikat hari kiamat dan hakikat jiwa yang amat
menyesali dirinya sendiri.

Hakikatkiamat akan dibicarakan dalambeberapa
amt di dalam suratr ini. Sedangkan jiwa yang amat
menyesali dirinya sendiri ini terdapat beberapa
maqlm penafsiran ma'tsural... Al-Hasan al-Bashri
berkata, "Orang muknin ihr, demiAllah, tidaklatl
Anda lihat melainkan menyesali dirinya (dengan
mengatakan), 'Apa yang saya kehendaki dengan
u€pan saya? Apa tujuansaya makan? Apa hrjuan
saya merenung. . .?'Sedangkan orangyang durhaka
cuek saja tidak menyesali dan tidak mencela.dirinya
sedikitpun. . .."AI-Hasanberkatalagi,'Tidak seorang
pun dari penduduk langit dan bumi melainkan akan
mencela dirinya sendiri pada hari kiamat .." Ikrimah
berkata "Dia mencela dirinya sendiri mengenai ke
baikan dan keburukan (dengan mengatakan), 'Se
andainya aku dulu begini dan begini...."'Demikian
pula diriwayatkan dari Sa'id binJubair.... Dan dari
Ibnu Abbas, katany4 'Yaitu nafsu yang amat ter-
cela..." Dan darinya lagi,' Al-lawwaamah (yang amat
menyesali dirinya sendiri) itu ialah yang tercela-"
Dari Mujahid, katany4 'Menyesali apayang luput
dari dirinya sendiri dan mencelanya.. .." Qatadahber-
kab,'Yaitujiwayang durhaka"JarirHrkat4 "Semua
pendapat ini berdekatan maknanya dan yang paling
cocok dengan zafur ayat adalah jiwa yang mencela
dirinya sendiri atas kebaikan dan keburukannya,
serta menyesali kebaikan-kebaikan yang luput
darinya"

Makna yang kami pilih mengenai maksud "naTtz

yang amnt mtnyaali dirinya smdiri"adalah pendapat
yang dikemukakan al-Hasan al-Bashri, "Sesung-
guhnfia orang mr'rkrnin itr, demiAllah, tidaklatrAnda
lihat melainkan mencela dirinya sendiri: Apayang
kukehendaki dengan kata-kata yang kucapkan? Apa
yang kukehendali dengan makan ini? Apa yang ku-
inginkan dengan merenung begrni? Sedang omng
durhaka tidak ambil pefuli dan tidak mencela dirinya
sama sekali."

Inilah rufsu Lawwamah (nafsu yang amat menye
sali dirinya sendiri), yang sadar, yang menjaga diri,
selalu takut, yaiig berhati-hati dan selalu memper-
hihrngkan dirinya sendiri, selalu memperhatikan
sekelilingny4 dan menjadi jelas baginya hakikat
hawa nafsuny4 serta waspada terhadap tidu daya
nya. Maka inilah jiwa yang mulia menurut pan-

dangan Allah, sehingga disebut-Nya bersama de
ngan menyebut hari kiamal kemudian disebut-
kanlah kebalikannya yaitu jiwayang durhak4 jiwa
manusia yang hendak terus berbuat durhaka dan
maksiat dengan tidak menghiraukan kedurhakaan-
ny4 yang mendustakan Rasul Allah, berpaling dari
kebenaran, dan pergr kepada keluarganya atau ke
lompoknya dengan berlagak sombong, tanpa meng-
hisab dan memperhitungkan dirirya tanpa mencela
nya, bnpa memprihatinlianny4 dan hnpa ambil peduli

'Alw bnsumpah dnngan hmi kinmnt, dnn Aku bu-
sumpah dzngan jiwa yang amat mmyesali (dirinya
smdiri). " (al-Qiyaamatr: 1-2)

Allah bersumpah terhadap terjadinyahari kiamat
ini. Akan tetapi ketika Ia berpaling dari sumpatr, Ia
berpaling dari menyebutapayang dijadikan sumpah,
dan disebutkannya dalam bentuk lain, seakan-akan
sebagai pendatruluan unhrk membicarakan sesuafu
yang disebutkan sesudah peringatan ini, dengan
paparan yang membangkitkan kesadaran,

tfrs:"i$t,te$&&:iu.&Jw{{A
'Apalah mnnusin mengira balwa Kami tidnk alan
nungumpullun (lsnbali) tulnng belukngny a? Bulan
dmihian, sebnnrny a Kami bnlansa runyusun (kem-

b ali) j ari-j emariny a dmgan s e:mpurna. " (aI- Qiy--
mah:3-4)

Problematika perasaan pada kaum musyrikin ialah
sulitnyamembayangkan kembali
tulang-belulangyang telah remukredam, yang telatr
hilang di dalam tanah dan berseralCIn bersama debu,
untuk dikembalikan dan dibangkitkan sebagai ma-
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nusia)'ang hidup. Barangkali begihrlah pikiran se
baeian orang hingga saat ini. AlQur'an menmnggah
arryeapanketidalsnungkinan dikumpullannyakern
bali hrlang-belulang itu dengan mempertegas ter-
jadinyaperistiwa itu,

"Bulwt funikian" sebmarnya l(ami balataa mmyuwn
(ktnbalil j ari j anminy a dmgan s antp urna. "

l{ata " al-banami artinya adala}r ujung-ujung jari
(sidik jari), dan nash ini menegaskan adanya akti-
vitas pengumpulan sidiksidik jari itu dengan segala
sesuatu yang lebih tinggr daripada sekadar me
ngumpulkan, yaihr menyempurnakannya dan me
nJrusunnya pada tempat-tempatnya sebagaimana
sedia kala Ini sebagai kiasan tentang pengulangan
pembenhrkan manusia dengan secermatcermatrya
dan dengan sesempurna mungkin hingga tidak ada
satu pun ujungjari (sidikjari) vang hilang, tidak ada
yang rusak Bahkan, ia dalam keadaan utuh dan
sempurna tidak ada anggota yang hilang, dan tidak
ada benhrk dan ciri anggota ini yang hilang, meski
bagaimana pun kecil dan hatusnya!

Di sini dicukupkan dengan menyebutkan pene
gasan ini dan akan disebutkan pada akhir surah dalil
lain tentang realitas penciptaan pertama Sesung-
guhn)'apembicaraan di sini hanyalah untuk meng-
ungkapkan alasan psikologis mengenai hisab ini dan
menyangkal angsapan ketidatanungkinan mengrurr
ptdkan kembali tulang-belulang....

Manusia berkeinginan untuk berbuat durhaka
secaraterusmenerus dengan tidak ada sesuafu pun
yang menghalanglnya dari tindakan durhakanya
dan dia juga menginginkan tidak adarya hisab (per-

hihrngan dan pertangguqeftN,yaban) di sana dan tidak
ada hukuman. Oleh karena itu, dia mengangepp jauh
kemungkinan terjadirya hari kebangkibn dari kubur,
dan menganggap jauhnya kemungkinan datangnya
harikiamat,

+,#W$!';*k A.$$A:I
"Bah*an mmusia itu hmdn* menhtat flal$int terus

nuwrus. Ia bertnnya 'Bilakah hari ktanat itu?'' (aI'

Qiyaamafr:5{)
Pertanyaan dengan kata tanya "ayyannd SiTa-

kah)-dengan bunyi yang panjang ini memberi kesan
jauhnyakemungkinan terjadirya harikiamatini, dan
halini sejalan dengankeinginan merekauntukterus
menerus berbuat dosa dengan tiada merasa ter-
halang oleh kepercayaan adaryra kebanskitan dari
kuburdan adanyahari akhiral... IGrenakepercapan

kepada alfiirat itu akan mengendalikan jiwayang
gemar melakukan kejelekan, dan mengekang hati
yang cintakepadakedurhakaan. Oleh karena itu, dia
atau mereka berusaha menghilangkan kekang dan
kendali ini, agar dia bebas melakukan kejahatan dan
kedurhakaan dengan tanpa ada perasaan akan di-
hisab padahari kiarnal

IGrena ihr, jawaban terhadap pelecehan terhadap
hari kiamat dan anggapan tentang jauhnya kemung-
kinan terjadinya, diberikan dengan begitu cepat
amat cepaf dan pasti, tidak ditunda-tunda dan di-
lambat-lambatkan lagi, hingga dalam irama baitnya
dan bunyi lafrlnya Dan di dalam pemandangan hari
kiamat itu juga diikutsertakan perasaan indrawi dan
perirsium hati manusia bersama pemandangan-pe
mandangan alam,

'Mala apabila mnta tabelalak (leetalwtan), dnn apa-
biln hulnn tzlnlr hilnng calwyanyo dan nwnhari dan
bulm. dilwmpullran. Paln hmi itu mnnsia bnkaln,'I{c
marw tunpat lari ? "' (al-Qiyaamah: 7-f 0)

Mata terbelalak dan berbolak-balik dengan amdt
cepat seperti berbolak-baliknya kilat dan sambararr
nya. Bulan redup dan hilang cahayanya. Matahari
dan bulan dikumpulkair"menjadi satu setelah ber-
pisatr, dan rusakdan ambuaful sistemtata suryanya
padahal selama ini berjalan dengan baik Ahrannya
yang demikian cermat dan rumit sudatr rusak bi
rantakan. Di tengah-tengatr kondisi alam yang me
naliltkan dan morat-marit seperti ini manusia ber-
tanya-tanya dengair penuh ketakutan, "Ke rnana
tempatlari?" Di dalam pertaryaannya ihr tampattatt
kebingungan dan ketakutanny4 seakan-akan ia
sedang melihatke semuapenjuru, tibatiba ia sudah
terikat, tertangkap.

Tidak ada tempat berlindung, tidak ada per-
lindungan, tidak ada tempat lari dari kekuasaan dan
hukuman Allah. Manusia kembali kepada-Nya
haryra ada tempat di sisi-Nya tidak ada tempat lain
lagi selain itu,

"Seknili- I@Ji tidnk! Tulak adn tnnpat bolindang! Hanya
Iepanaf&anrusajalah@dahmiiananpatktmtrali."
(al-Qiyaamah: 11-12)

Keinginan manusia unfirk terusmenerus ber-
buat dosa tanpa hisab dan tanpa pembalasan, tidak
at<an terjaai pada hari itu. Bahkan, segala sesuatu
yang pernah aiUmhnnya dihisab diingatkan ke
padanya kalau ia lupa dan diberi balasan setelah dia
mengingatnya melihatnya di hadapannya,

"Padn lwiitu dibnitalan lupadamanusin aPayry
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telah diknjal(annya dlrn apa yang dilnlailmnya." (al-

Qiyaamah: A)

Ya akan diberitakan dan diberitahukan kepada-
nya apa saja yang pernah dilakukannya sebelum
meninggal dunia serta apa sajayang dilalaikannya
dan segala dampak perbuatanny4 yang baik atau-
pun yztng buruk. IGrena di antara amalan-amalan
manusia ifu ada yang meninggalkan bekasbekas
yang akan disandarkan kepada pelakunya pada
perhitungan teraktrir.

Bagaimanapun beraneka ragamn5ra alasan yang
diajukan seseorang, tidak akan diterima alasan-
alasan ihr, karenajiwanya sudatr diseratrkan kepada-
nya dan dia diserahkan kepada jiwany4 dan dia di-
tugasi untuk menunjukkan dan membimbing jiwa-
nya kepada kebaikan. Ifulau dia sampai kepada ke
jelelan, dia akan dimintai pertanggungjawaban dan
dipatatrkan argumentasi-argumentasiny4

"Baltlun manrusia itu mqjadi nm in alrny a smdiri,
m"eskipundiamenganuknlanalasan-alnsannya."(al-

Qiyaamahz M.IS)

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa segala
sesuahrnya berjalan dengan cepat dan singkaf
Alinea-alinea, diksidiksi (pemisahan kata-kata), .

irama musikalny4 pemandangan-pemandangan se
pintas, demikian pula dengan aktivitas perhihrngan,
"Padn hari itu diberitnkm lepadn mnrusia apa yang telah
dilrnjakarntya fu, @ yong dilalailwmya"Semuanya
terjadi demikian cepat dan global.... Hal itu dikarena-
kan ayat ini untuk menyanggah anggapan bahwa
masa hidup di dunia ini amat panjang dan sikip me
remehkan terhadap hari perhitungan.

*tt

Penga^ralnn kepada Rasulullah saw.
di Dalam Menerima Waftyo

Kemudian datanglah empat ayat khusus yang
memberikan pengarahan kepada Rasulullah saw.
mengenai urusan watrnr dan dalam menerimaAl-
Qur'anini,

txr,j;,Ul-SLtt=a,;i13.ila,o,r#
*xri.wiif tfiG,-$u:'tY;r"g

langanlnh lwmu gnallun lidalanu unruk (numbam)
Al- @tf an. karern hntnnk ap at- apat (nenguasai)nya.
Saungguhnya atas tangungan Kamilnh mmgumpul,
lrnnnya (di dndnnu) dan (mmtbuatmu pandni) mcm-

bamnya. Apabila Kami tehh sebsai manbamlannya
mala ikutilnh bamanny a itu. Kemudinn, sesungguhnya

atastnngunganl(nmilahpenjelnannya."(al-$yaa-
mah:1G19)

Sebagai tambahan terhadap apayang sudah kami
kemukakan dalam pendatruluan surah ini mengenai
ayat-ayatini, mafa kesan yang ditinggalkannya di
dalam jiwa adalah adanya jaminan mutlak dari Allah
mengenai urusanAlQur'an ini dalam hat mewahytr-
kan, memelihar4 mengumpulkan, dan menjelas
kannya dan menyandarkan semuanya secara total
kepadaAllah SW'I Tidakadaurusan baei Rasufulah
saw melainkan mengamban dan menyampaikan
kepada manusia Kemudian, perhatian dan ke
inginan yang kuat dari Rasulullah saw. unhrk meliputi
semuayang diwahpkan kepadany4 dan mengarn-
bilnya dengan serius dan sungguhsungguh, serta
kekhawatirannya jangan-jangan ada kalimat atau
l.elta-kahyang terlupakan, maka beliau terdorong
untuk mengikuti bacaan malikat Jibril ayat per ayat
dan kata per kata sehingga dapat dipercaya bahwa
tidak ada satu pun kata yang terluput dan mantaplah
hafrlan beliau terhadapnya sesudah itu.

Dicatatrya peristiwa ini di dalam AlQur'an yang
terbaca ini memiliki nilai tersendiri tentang men-
dalamrya kesan-kesan yang kami sebutkan di sini
dan di dalampendatmluan surah ini secaraliftusus.

*t

Menyingkap Sikap Jiwa yang Menyesali
Dirinya Sendiri

Ayatayatberikutuiyamemaparkan pemandangan
hari kiamat dengan segala sesuatu yarrg ada padanya
termasuk keadaan jiwa yang sangat menyesali dLi-
nya sendiri. Diingatkanlah mereka terhadap jiwa
mereka dengan segala sikapnyayang cinta dan sibuk
kepadakehidupan dunia dan mengabailan kehidup
an alftirat serta tidak memperhatikannya, dan di-
hadapkanlah kepada mereka keadaan mereka di
akhirat nanti sesudah ini, dan bagaimana jadinya
merekananti Kondisiini ditrnjuldrankepada mereka
dalam lukisan pemandangan yang hidup, dengan
kesan yang lmat dan mendalam,

&h4f,a&ils'tu,Ki$.,+s6 jisg
&r;vVffi."tf,&#a{r$i,;r,$,}WJt
"Selali-lnlijarganlnh dnnikian. Sebeno.ntya lanu (wi

mnnnin) mmcinni luhillupon duni4 dnn mmingalknn
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(kzhidupan) alihirat. Waj alt-waj ah (omng- orang muk-
mtn) pfu Ini iht berseri-seri. Ikpana lfuhnnnyalah
mnela melilwt. D an waj ah-uaj ah (orang leafD pann
lnri itu muram, mnekn y akin bahna alnn ditimpalnn
lep adany a nakp etnlea y ang arnt dalsy ar."(al- Qiyaa-
mah:20-25)

Pertama kali yang perlu diperhatikan dari sudut
penggunaan kata dalam alinea ini adalah disebutrya
kehidupan dunia dengan" al-'anjilnlt' (sesuatu yang
cepat hanya sepintas). l€bih dari itu, isyarat laful

tentang singkatrya kehidupan dunia dan cepabrya
selesai, merupakan isyarat yang dimaksudkan,
karena di sana adakesesuaian antarabayang-bayang
lafrl dengan bayang-bayang keadaan yang ditunjuk-
kan dalam rentetan ayat dan firman Allatr kepada
Rasul-Nya saw., 'tanga:nlnh lmmu gnakknn lid"ahmu

urrtuk (nvmbaaz) Al-@f an larmn hmdnk apat-cepat
(mtnguasai)ny a. " (al-Qi5raamah: 1 6)

Maka menggerakkan dan cepatcepat terhadap
sesuahr ini adalah salah sahr dari bayang-bayang sifit
manusia di dalam kehidupan dunia ini.... Ini adalah
keserasian ]rang halus dan lembut di dalam perasaan,

yang diperhatikan olehAlQur'an di dalam metode
penyampaiannya.

Kemudian sampailah kepadakondisiyang digarn
barkan oleh nash AlQur'an dengan pengungkapan
yangunikini,

"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) padn hmi itu
bnseri-seri. Ikpadn Tillanny alah mnekn mzlilwt. " (aI-

Qlyaamah:.22-23)
Kepada Tuhannya....? Atr, manakah ada posisi

yang lebih tinggi daripada ini? Manakah kebahagia-
anyang melebihi ini ?

Jiwa orang mukrnin kadang-kadang benar-benar
merasa senang dan bahagia dengan adanya se
cercah keindahan ciptaan Ilahi di dalam semesta atau
pada dirinya yang dilihatuiya pada malam purnama
atau pada waktu gelap gulita atau ketika ftjar me
rekah, atau bayang-bayang yang terus memanjang,
atau laut yang bergelombang, atau padang yang luas
membentang, atau taman-taman yang indah berseri,
atau mayang-mayangyang tampak asri, atap kalbu
yang cerdas dan pandai, atau keimanan yang penuh
kepercayaan, atau kesabaran yang penuh keindah-
an... dan lain-lain wujud keindahan di semesta raya
ini.... Maka penuhlah jiwanya dengan kesenangan,
melimpahlah rasa bahagia, dikepakkannya sayap
sayap cahaya untuk terbang bebas di penjuru alam.
knyaplah darinya duriduri kehidupan, penderitaan
dan keburukan, beban tanah dan timbunan dacng

dan darah, gejolak syahwat dan hawa nafsu....

Nah, bagaimanakah? Bagaimanakah ia ketika
memandang-bukan kepada keindahan ciptaan Allah-
melainkan kepada keindahan zat Allatr sendiri?

Ingatlah, sesungguhnya ini adalahposisiyangper-
tama-tama memerlulian pertolongan dariAllah, dan
kedua memerlukarlpemantapan dari Allah, agar
manusia ihr dapatmenguasai dirinya sehingga stabil
dan menikmati kebahagiaan, yang tidak dapat di-
terangkan lagi sifat-sifahrya, dan tidak dapat di.
gambarkan hakikafrrya!

' Waj ah-w aj ah (w ang- or ang muhnin) p ada lwri itu
bersni-seri. I{tpana Tilhnnnyalnh msrelm mdilat."

Nah, bagaimana mungkin ia tidak berseri-seri,
ketika ia melihat keindahan Tuhannya?

Sungguh manusia dapat melihat sesuatu dari
ciptaanAllah di duni4 seperti mayang elok, bunga
yang segar, sayap yang mengepak, pikiran yang
cerdas, atau perbuatan yang bagus. Dengan mem-
perhatikan dan merenunglan semua ini, maka akan
melimpahlatr rasa bahagia dari dalam hati ke raut
wajah, hingga tampah cerah dan ceria. Maka bagai-
mana lagi kalau ia memandang keindahan Yang
Maha Sempurn4 yilng tidak terikat dengan segala
keindahan di alam wujud ini? Manusia tidak akan
dapatmencapai tingkatanyang demikian itu kecuali
setelah ia lepas dari semua kendala yang meng-
halaneinya untuk mencapai tingkatan yang demikian
tinggi lagi sangat agung dalam angan-angan. Semua
kendala yang bukan hanya ada di sekitarny4 me
lainkan ada di dalam dirinya sendiri yang berupa
dorongandorongan kepada kekurangan dan ke
jelekan, dan mendorongnya kepada sesuatu yang
tidak dapat mengantarkannya untuk memandang
Allah di al*rirat nanti...

Adapun masalah bagaimana cara melihat? De
ngan anggota tubuh yang mana ia melihat? Dan,
dengan sarana apa ia melihatwajah Allah....? Semua
itu adalah pembicaraan yang tidak terlintas di dalam
hati yang sedang disentuh kebahagiaan yang di-
informasikan oleh AlQur'an, kepada hati yang ber-
iman, dan kebahagiaan yang meluap kepada ruh,
yang indah, nyata dan merdeka

Bagaimana keadaan orang{rang yang meng-
halangi dirinya sendiri untuk mendapatkan cahaya
yang melimpahkan kegembiraan dan kebahagiaan
ini? Mengapa mereka sibuk memperdebatkan se
putar masalah yan-g mutla[ yang tidak dapat dicapai
oleh akalbiasa?

Naiknya derajat manusia dan terlepasnya mereka
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dari keterikatan terhadap alam duniayang terbatas
ini, yang demikian ini saja sudah menjadi terminal
harapan untuk dapat memperoleh hakikat yang
mutlak pada hari itu. Sebelum mendapatkan ke
bebasan dan kemerdekaan seperti ini, sudah terasa
sebagai sesuafu yang besar bagaimana dia mem-
bayangkan-ya semata-mata membayangkan-bagai-
mana terjadinya pertemuan ihr.

Dengan demikian, merupakan perdebatan yang
sia-sia perdebatan panjang dan berteletele yang
sibuk dilakukan oleh golongan Mu'tazilah dan para
penentangnya dari golongan Atrlus Sunnah dan para
mutakallimin (ahli ilrnu kalam) seputar hakikat
masalah memandang dan melihatAllah di tempat
seperti ihr (surga).

Mereka mengukurnya dengan ukuran dunia;
mereka bicarakan manusia menurut ketetapan akal
di dunia; dan merekabayangkan urusan itu dengan
menggunakan saftna-sarana pengetahuan yang ter-
batas lapangannya-

Materi petunjuk kalimat ini sendiri terbatas pada
apayang dapat dipahami dan dibayangkan oleh akal
kita yang terbatas ini. Apabila sudah lepas dan bebas
dari bayangan-bayangan ini maka berubatrlah tabiat
kalimat tersebul IGlimat ini tidak lain hanyalah
sekadar rumusan-rumusan yang berbeda-beda
bunyinyasesuaidengan danbayang-
an-bayangan yang terkandung di dalam pikiran ma-
nusia- Apabila kemampuannya berubah (berbeda)
maka berbeda pulalah hasil bayangannya, dan ber-
beda pula materi yang ditunjuki kalimat rtr+. Kita
memberlakukarurya di bumi ini sesuai dengan
rumusan-rurnusan (bunyr) kalimat ifu menurut
ukuran kondisi kita. Mak4 mengapa kita mau me
masuki sesuatu yang kita tidak mengetahuinya se
cara pas hingga terhadap materi-materi yang di.
tunjuki kalimalkalimat tersebut?

Marilah kita perhatilan luapan kebahagiaan yang
menyenangkan, dan luapan kegembiraanyang penuh
kesucian, yang lepas dari pandangan dan bayangan
kita terhadap hakikat keadaan menurut ukuran
kemampuan yang kita miliki. Marilah kita sibukkan
ruh kita untuk melihat luapan kebahagiaan ini,
karena melihat ini sendiri sudah merupakan nikrnat,
yang tidak dapat diungguli kecuali oleh kenikrnatan
memandang kepada wajah Yang Mahamulia....

'Danuajah-wajah (orangl*fr) pod" tari itu mumm.
Mnela yakin balwa alwn ditimpalan luponntya mala-
petalw y ang amnt dnhsy at." (al- Qiyaam ahz 2a-2 5)

Itulah wajah-wajah yang layu, sayr, cemberul

murarn, dan terhalang dari methat wajah Allah,
liarena langkah-langkah dan tindalan-tindakan serta
sikap hidupnya sewaktu di dunia dulu yang sibuk
dengan hal-halyang menjadikannyabermuram durja
karena takut akan ditimpa bencana dan malapetaka
yang amat dahsyat, yang meremulJ<an dan me
matahkan tulang punggungnya-... Bencana yang
amat datrsyat, yang akan menimpanya ketika mereka
sedang bersedih hati dan bermuram durja ketika
berduka dan bersusah hati ....

Inilah al*rirat yang mereka abaikan dan tidak
mereka hiraukan, dan mereka konsenbasikan
pikirannya kepada kehidupan dunia yang mereka
cintai dan mereka perebutkan. Di belakang mereka
adalah hari kiamat ini, hari yang ketika itu berbeda-
beda tempat kembali dan raut wajah manusi4
dengan perbedaan yang amatjauh!! Di antaranya ada
wajah-wajah yang berseri-seri memandang kepada
wajahTuhannya- Adapulawajah-wajatr 1ang murant
yang merasa yakin akan ditimpa malapetaka yang
amatdahsyat !!

***

Pemandangan Saat Mengtradapi Salffahl-
Maut

Bila pemandangan-pemandangan hari kiamat
dibentangkan.... Bila mata terbelalak ketakutan,
bulan hilang cahayany4 matahari dan bulan di-
kumpulkan, manusiapadahari ifu berkah, "IG mana
tempat lari?", sedang tempat lari tiada lagi. Apabila
terdapat perbedaan tempat-tempat kembali dan
wajahwajah manusia dengan perbedaan yang amat
jauh, ada wajah-wajah yang berseri-seri dengan
memandang kepadaTuhanny4 dan ada pula wajah-
wajatr yang muram yang yakin akan ditimpa malape-
taka yang amat dahsyal...

Apabila pemandangan-pemandangan ini me
ninesalkan kesan yang kuat di dalam jiwa karena
kuabrya hakikat yang terkandung di dalamny4 dan
kuahrya penyampaian AlQur' an yang mempersonifi-
kasikannya dan menghidupkan nuansanya, maka
sesudah membentangkan pemandangan-peman-
dangan ihr surah ini mendekatkan berbagai sisinya
sehingga menyenfuh perasaan orang{rang yang
menjadi sasaran pembicaraan dengan pemandangan
lain yang sering terjadi berulang-ulang yang tidak
dibiarkannya berlalu begitu saja sehingga dihadap
kannya kepada mereka di bumi ini dengan kekuatan-
ny4 kejelasanny4 dan timbangannya yang berat!

Pemandangan itu adalah pemandangan kema-
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tian.... Kematian yang merupakan ujung perjalanan

semua makhlukhidup, yang tidak dapat ditolak oleh

makhluk hidup mana pun baik dari dirinya sendiri
maupun dari oranglain. IGmatianyang memisahkan

antarkekasih, yang terus berjatan di jalannya hk mau

berhenti, tak mau berpaling, tak menghiraukan jerit
tangis orang yang sangat sedih Sang akan mati itu
sendiri ataupunyang ditinggalkannya - p*j),fu
menghiraukan penyesalan orang yang akan ber-
pisatr, tak menghiraukan keinginan orangyang ber-

keinginan, dan tak menghiraukan ketakutan orang
yang takut ! Kematian yang akan menyerang orang-

orang yang diktator dengan cara yang mudah se
bagaimana menimpa orang-omng kecil dan hina
dirr", y"ng memakla orang{rang yang berkuasa
sebagaimana memaksa orang{rang yang lemah.

Kematian yang tidak ada daya dan upaya bagr ma-

nusia untuk menghindarinya, sedang dalam hal ini
mereka tak pernah mengafur kekuatan pemaksa
yang dapatmelepaskannya dari kematian ihr,

Af$l,i;rlr$$a,sll:y-'&,tr$inxi';g
*i'cf*;.,!:;JL&orii"iLxi

"seluli-lwli jangan. Apabiln napas (sesemang) tekh
(mmdaak) sampai kz lcrorrylangan, dan dilwtakan
(lnp odory o),'siapdrah y arry dnpat mmy mtbuhlan ?',

dan din yakin balaoa sesurryguhtya itulnh waldu pn-
pisalnn (dntgan dunin), dan bertnut betis (kiri) dmgan

bais (lanm) Inpod" Tuhnrynulah p ada luri itu lwmu

dihalau. " (al-Qiyaamah: 2&30)

Ini adalatr pemandangan saat menjelang ke
matan,saatsafirarahtl-rwutyargdiburdaplranolehAl-
Qur'an kepada mereka, seakan-akan a kema-tian iht
sedang terjadi, dan seakan.akan ia sedang keluar dari
celahcelah lafal dan sedang bergerak sebagaimana

keluarnya sifat-sifat lukisan itu dari celahcelah
senfuhankuas,

'selali-lwli jangan! Apabila rwpas (sesemang) tekh
(rrcrfu sak) samp ai lu kerongknngan..., "

Ketika ruh sampai ke kerongkongan pada waktu
nazg' teraHnr, ketika sedang terjadi sakarattrl-maut
yang menakutkan dan membirgungkan, ketika se
dang terjadi kesedihan luar biasayang menjadikan
pandangan tidak normal lagi..., dan orangorangyang
hadir memandang ke kanan dan kiri mencari jalan

unhrk menyelamatkan ruh yang sedang sedih ihr,

'Dan dilutalan (upadanya), 'Siapaluh yang dapat
mmrynnbul*,an?"'....Barang-l<diada jampi:iampiyang

berguna..! Melingkar-lingkarlah orangyang sedang

susah itn'karena sekaratdan naza' ...,'Dan bataut betis

(kiri) dmgan bet| (lanar|. "... Batallah segala upaya,

tak ber-guna sesala samna dan menjadi jelaslatr jalan

sahr-satunya yang setiap makhluk hidup dihalau ke
sana pada akhir perjalanan hidupnya' Kepadn Tultnn-

mulah pada lwri itu Jumu dihnlnu."
Pemandangan ini hampir-hampir bergerak dan

beikatakata setiap ayat melukiskan gerakan, setiap

alineamengeluarkankilatancahaya dan kondisi saat

sakarahrl-maut terlukis dan melukiskan ketakutan,
kebingungan, dan kesedihan menghadapi kenyata-
an yang keras (tidak dapat ditawar-tawar) dan pahit,
yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari....
Kemudian tampaHah kesudahan urusan dengan
sangatjelasyang tak dapatdihindai, "Ifupadn Tilhm-
mulah pada hmi itu knmr dihnht . .. " (al-Qiyaamah:
30)

layar diturunkan atas pemandumgan yang me
nakutkan ifu, dengan masih menampali;kan bayang-

bayang di mata, meninggalkan bekas dalam pe
rasaan, dan meninggalkan kesedihan yang mem-
bisu dan menakutkan di seluruh angkasa"

Orang yang fidak Memiliki Persiapan
Menghadapi Kematian

Setelah dibentangkannya pemandangan yang
menyedihkan dan memilukan, serius dan realistis
itu, dibentangkan pula pemandangan orang{rang
yang hina dan mendustakan serta ayat-ayatAllah,
dan tidak melakukan persiapandengan amal saleh

dan ketaatan, bahkan mereka suka melakukan ke
maksiatan dan pelanggaran, berpaling dari peringat-

an-peringatan Allah, suka melakukan tindakan-
tindakan yang sia-sia dan tiada berguna, bahkan
congkak dan sombong di dalam melakukan kemak-
siatan-kemaksiatan dan berpaling dari kebenaran,

,d:tttJif &,3;;KS;&ctts;e6J
&{F"J'

'Dan ia tidak mau membenarlan (Rnsul dnn Al-
fuf an) dnn tidnk mau mmgerjaknn shahat. ntnpi ia
mmdastalwn (RasuA dan bnpaling (dmi kzbenaran).

Kemudian ia pugr liepadn ahlinya dengan bulngak
(s omb org). " {aI- Qiyaamah : 3 1 -33)

Disebutkan dalam suatu riwayatbahwayang di-

maksud oleh ayat-ayatini adalah orang tertentu. Ada
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yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah Abu
Jahal "Amr bin Hisyam".... Dia sering datangkepada
Rasulullah saw. untuk mendengarkan Al-Qur'an,
tetapi kemudian persr. Dia tidak mau beriman dan
tidak mau mematuhi, tidak mau bersikap sopan dan
tidak merasa takut kepada Allah, bahkan dia malah
menyakiti Rasulullah saw. dengan perkauanny4 dan
menghalangi orang lain dari mengikuti jalan (agama)

Allah.... Kemudian dia menyombongkan diri dengan
apa yang diperbuatny4 membanggakan kejahatan
yang dilakukannya ihr, seakan-akan dia telah mela-
lilkan sesratu yang hebat dan perlu disebut-sebut....

IGlirnat yang digunakan oleh AlQur'an ini adalah
unhrk merendahkan dan menghinakannya, juga
unhrk menyebarkan kesan kehinaarurya ifu, dengan
digambarkan sikap sombongny4 bahwa dn'Tata-
m.aththan" Oerlagak), berlagak dalam penampilan
lahirnya dan bersikap ujub dengan ujub yang berat
danmemuakkan!

Nah, berapa kali orang yang bernama Abu Jahal
ihr, sebagaimana diceritakan dalam sejarah dakr/vah,

mendengar dan berpaling, melalmkan berbagai cara
dan tindakan untuk menghalangi manusia dari
agamaAllah, menyakitiparaiuru daliwah, melahtkan
tipu daya yang buruh dan berpaling dari kebenaran
dengan lagakyang sombong dan membanggakan
kejahatan dan keburukan yang dilakukarurya" mem-
banggakan kerusakan yang dilakukannya di muka
bumi, membanggakan tindakannya menghalang-
halangi manusia dari agamaAllah, dan membangga
lan tipu dayayang dilakukannyaterhadap agamaAllah
dan akidahnya.... Hampir-hampir begifirlah kebiasaan-
nya setiap saat...

AlQur'an menghadapi kesombongan yang amat
buruk ini dengan anc.zrman yang pedih,

&:tfr, ;i, $j,? & J*,,ii, $J
"I{ecelaknnnhh bagimu (hai orang lafir) dan kecc'

lnknnnlnh bagimu. Kemudinn lualakaanlnh bagimu
(lwi orarry lafir) dan kecelnlannlnh bagimu." (aI-

Qiyaamah:34-35)
Ini adalah ungkapan istilahi yang mengandung

makna yang beral Dan, Rasulullatr shallalahu alaihi
wasallam sendiri sudah berusaha menghentikan
kedengkian Abu Jahal ini suatu kali dan meng-
goyangnya seraya berkata kepadanya (menyam-
paikan ayat tersebut), 'Kecehkannlnh bagimu, dan
kzcelel(nnnlnh bogimu! I{flnudinn kzaln},nanlah bagimu,

dnn lualaknanlah bagimu! ".... Akan tetapi musuh Allah
ifu malah menjawab, "Apakah engkau hendak me

ngancirmku, wahai Muhammad? DemiAllah, engkau
dan Tuhanmu tidak akan mampu melakukannya
sedikit pun. Sesungguhnya aku lebih mampu dari-
pada sekadar berjalan di antara kedua gunungpya!"
Lalu Allah menghukumnya pada waktu Perang Badar
melalui tangan orang{rang mukmin, melalui Nabi
Muhammad slnlJallnhu alnihi wassal,am, drbawah
kekuasaan Tuhan Yang Mahakuat, Mahaperkasa,
dan Mahaagung. SebelumAbuJahal, Fr/aun pernah
berkata kepadakaumny4 "Alw tidnk mmgetnhui adn-
ny a Tiiwn b agimu s elnin aku. .. . " (al-Qashash: 38) .

Dan katanya lagp,, "Bulanknh l*oj* Mair ini lu-
puny annlar dnn (bulwnkah) nngai-sungai ini mmgalir
di bawahlw?" (azZul<hnf 51). KemudianAllah
menghukumnya juga

Berapa kali Abu Jahal di dalam sejaratr dakrvah
menyombongkan keluarganya, kekuatanny4 dan
kekuasaannya, dan dianggapnya sebagai sesuahr
yang patut dibangga-banggakan, lantas dia me
lupakan Allah, lalu Allah menghukumnya. Allah
menilainya lebih hina daripada seekor nyamuk dan
lebih rendah daripada seekor lalat... Suneguh ajal
yang telah ditetapkan unhrknya tidak dapat dimaju-
kan dan dimundurkan sedetikpun.

Manusia Ttdak Dicipfakan dengan Sia-Sia
Pada basian akhir surah ini, AlQuran menyentuh

hati manusia dengan mengemukakan hakikat lain
dalam realitas kehidupan merek4 hakikat yang
menunjuldran adanyarencana danpengatur-anAllah
terhadap kehidupan manusia ini. Juga menunjukkan
adanya kehidupan lain yang sangat mereka ingkari
kemungkinan terjadinya, padahal mereka tidak
dapat lari darinya, dan tidak ada daya upaya dan
kemampuan unfuk menolaknya

&&i;'fi 411#i^ttii,:"6#,f,W
&{#ff^\#;ti;r[A&{t::b;$::ii;'bs'f

#{iSf,'ei&t)^r1f,;,,fi
"Apalralt mnntria mntgira balrun ia alan dibiarlan begiht

nj a (nnpa perntgqungj awaban) ? Bulwnkah dia dalrula
setetcs mnni y ang dintmpahlan (lw dalmn rahim), lcernu -

dian mani itu mnj adi segumpal dnroh lak Allah mm-
cipnlwnty a dnn mmy unpurnnlnnny a lala Allnh mm-
jadiknn darinya sepasang: kki kki dnn perempuan.

Buleanknh (Allalt yang berbuat) dnnikian bnlatasa (puk)
mmghiduplnn mang m,ati?" (al-Qiyaamah: 36-40)
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Menurutpandangan suafu kaum, kehidupan ini
hanyalah gerakan-gerakan yang tidak memiliki
motivasi, tidakmemiliki hrjuan dan sasaran.... Ke
hidupan hanfialah rahim-rahim yang melahirkan dan
kubur-kubur yang menelannya kembali, sedang
masa-masa antara keluar dari rahim dan masuk
kubur ifu hanyalah untuk bersenang.senang, ber-
main-main, berhias dan bersoleh berbanggabang-
gaan, dan semua kesenangannya hanyalatr sebentar
dan sementara sja.... Di sana ada undang-undang
dan perahran, di belakangnya ada tujuan, dan di
balik trjuan itu ada hilanah. IGdahngan manusia ke
dalam arena kehidupan ini sesuai dengan takdir yang

berlaku hingga kadar tertenhr, dan akan berkesudah
an dengan perhihrng-an dan pembalasan. Perjalanarr
nya di atas bumi ini juga sebagai ujian yang kelak
akan diperhihrngkan dan diberi balasan.

Adapun pandanganyang cermat dan serasi serta
perasium di baliknya tentang adanyaTuhan yang
berkuas4 yang mengatur, dan biiaksan4 Dia mem-
berlakukan segala sesuafu dengan kadar tertenfu,
dan segala sesuahr di dunia ini akan beralilhir pada

suahr kesudahan yang telah ditentukan. Akan tetapi,
pandangan yang demikian ini dirasa jauh menurut
ukuran pandangan dan pengetahuan manusia pada

saat itu.
Yang membedakan manusia dari binatang adalah

peftNiuumya terhadap hubungan wakfu, peristiwa
perishwa dan tujuan-tujuan, hubungan dengan ke
beradaan hrjuan dan wujud manusia itu, dan wujud
segala sesuahr yang ada'di sekitarnya. Kenaikan
tingkat kemanusiaannya mengikuti perkembangan
dan muatan perasaannya ini, kejelian pandangannya
terhadap keberadaan undang-undang Tuhan, dan
hubungan peristiwa-peristiwa serta segala sesuahr
dengan undang-undang ini. Maka ia tidak hidup
untuk menghabiskan umurnya dari wakhr ke waktu,
dari satu peristiwa ke satu peristiwa- Di dalam pi-

kirannya ia selalu menghubungkan masa dan tem-
pat masalalu, masa sekarang, danyang akan datang.
Kemudian ia hubungkan semua ini dengan ke
beradaan alam yang besar beserta undang-undang-
nyq dan setelah ihr ia hubungkan semua itu dengan
iradnh ulya kehendak tertinggi' yang menc'lptakan
dan mengahrr, yang tidak menciptakan manusia de
ngan sia-sia dan tidak membiarkannya tanpa per-

tanggungfawaban.

Inilah pandangan besar yang oleh Al-Qur'an
ditransfernya manusia kepadanya sejak masa yang
jauh itu, peralihan yang sangat besar bila diban-
dinglan dengan pandangan-pandangan hidup yang

dominanpadawaktu ihr, dan senantiasa sangatbesar
dibandingkan dengan seluruh pandangan duniawi
yang diperkenallian gleh filsafit tempo dulu maupun
sekarang.13

'Dan sentrhan, "Apaluh mnnusia nmgira balwa ia
alun ditriarlan begitu nja (tnrQa p€rtnngmgjruatran) ?"
ini adalah salatr sahr sentuhan dan pengarahanAl-

Qur'an terhadap hati manusia supaya memikirkan
dan memperhatikan kaitan-kaitan dan hubungan-
hubungan, sasaran dan firjuan, ilat dan sebab, yang
menghubungkan keberadaarurya dengan keberada
an seluruh alam semesta, dan dengan iradah yang
mengafurwujud segala sesuahr ini

Dan, dengan tidak menggunakan bahasa yang
berbelilbelit dan rumit, datanglah ayat-ayatAlQuran
dengan membawakan pehmjuk-petuniuk yang rea-
listis dan sederhana yang memberikan kesaksian
bahwa manusia tidak dibiarkan begiht saja tanpa
pertanggungiawaban... yaitu pehrnjuk tentang ke
jadiannya yang pertama,

"BukanJrah i,a dalwla setztzs moni y ang di.nmpahkm (le
dalnm rahin)? Ifumudion mnni itu mmjadi segumpal

dnrah, lnlu Alkh mffiiptal**yo dnn mmy nnpurna-
kannya? I-ah Allnh nwiadilrm dmi padanya sepasang

laki-lnlcidnnpnnnpuan?"(al-Qiyaamah:37-39)

Apakah gerangan manusia ini? Dari apa ia dicipta
kan? Ba$irnana keberadaannya? Basairnanajadinya
nanti?Danlagairnfi :akahdiamenempuhperjalan-
annyayang panjang hingga datang kepadarombong-
an ini?

Bukankah ia dahulu setetes sperma yang di-
hrmpahkan ke dalam rahim? Bukankah ia dahulu
hanya setetes nuthfah dengan sebuah sel kecil yang

kemudian berkembang menjadi'ala4ah'segtmpal
darah' dengan bentuk t*rusus di dalam rahim, yang

menempel di dinding rahim unhrk dapat hidup dan

menyerap makanan? Maka siapakatr gerangan yang

memberikan ilham kepadanya untuk melakukan
gerakan seperti ini? Siapakah gennganyang mem-
berinya kemampuan seperti ini? Dan, siapakah
gerangan yang memberinya arahan seperti ini?

Kemudian, siapakah gerangan sesudah itu yang

13 Dikutip dari kitab Filcratul Ishm 'anil-Kaun ual-Hayat wal-Insan (sebuah pembahasan yang saya berharap Allah memberikan pertolongan

unruk dapat menerbi&annya).
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menjadikannya janin yang sempurna dengan susun-
an orgamrgannya yang begitu rapi? Yang fisiknya
tersusun dari bermiliar-miliar sel yang hidup,
padahal asalnya hanya sebuah sel bersama ovtrm?
Perjalanan panjang yang ditempuhnya dari sebuatr
sel hingga menjadi janin yang sempurna-yang lebih
panjang tatrapan-tahapannya daripada perjalannya
dari lahir hingga kematiannya-dan perubahan-
perubahan yang terjadi pada eksistensinya dalam
proses perjalanan janinnya lebih banyak dan lebih
luas jangkauannya daripada semua peristiwa yang
dialaminya dalam perjalanannya mulai dari kelahir-
annya hingga kematianryra. Mak4 siapakah gerang-
an yang memandu perjalananrryrayang panjang ini,
padahal dia hanya sejemput makhluk kecil dan
lemah, yang belum punya akal, belum punya pe
ngetahuan, dan belum berpengalaman?

Akhirnya, siapalratr gerangan yang menjadikan
laki-laki dan perempuan dari sebuah sel ini. . . ? Iladatr
yang manakah yang menghendaki sel ini menjadi
laki-laki? ladatr yang manakah yang menghendaki
sel iur menjadi perempuan? Siapakatr gerangan yang
berani mendakwakan dirinya turut campur lalu me
mandu langkah-langkahnya dan prosesnya dalam
kegelapan rahim hingga terjadinya pemilihan jenis
kelamin laki-laki dan perempuan ini?

Tidak ada tempat lari dari merasakan adanya
tangan halus yang mengahr dan memandu nuthfitr
yang ditumpahkan ke dalam rahim itu dalam per-
jalanan (proses)nya yang panjang, hingga sampai
kepada kejadian itu ...., "Lalu Allnh menjadilun
dainya sepasang: laki-kki dnn pnempuan." (al-
Qirraamah:39),.

Di depan hakikatyang menetapkan suatu kepas
tian terhadap pems&m nnnusia ini datanglah kesan
yang meliputi segenap hakikat yang dibicarakan
surah ini,

'BulanJrnh (Allalt yarg bnbuat) demikian bnluasa
(puk) rmghidup lwn orang mati ?" (al-Qlyaamah:
40)

Ya, Mahasuci Allah! Dia benar-benar berkuasa
untuk menghidupkan orangorang mati!

Ya, Mahasuci Allah! Dia benar-benar berkuasa
unhrk menciptakan ulang!

Ya, Mahasuci Allah! Manusia tidak dapat lagi
melainkan benikap tunduk di hadapan hakikatyang
menetapkan keberadaan dirhya ini.

Demikianlah surah ini ditutup dengan mem-
berikan kesan yang pasti, kuaf dan dalam, yang
memenuhi dan meluap di dalam perasaan, terhadap
hakikatkeberadaan manusia dan adaryra pengahran
dan kekuasaan di belakangnya.... 6
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mengharapkan keridhaan Atlalb kami ddak
menghendaki balasan dari kamu dan tidak puta
(ucapan) terima kasih. (9) Sesungguhnya kami
takut al€n (uab) Tbhan kami pada suaur haxi
yang (di haxi ihr) oratrg-orarrg bermuka rnasarn
penuh kezulitan 00) il,Iaka Tbhan memelihara
mereka dari kesusaha"n hari ihr, da^n mem-
berikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan
kegembiraan hati (11) Dan Dia memberi balas-
an kepada mereka karena kesabaran mereka
(dengan) zuqga dan (pat€ian) sutra' (12) di dalam-
nya mereka duduh bertelekan di atas dip.tt'
mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya)
matahari dan tidak pula dingin yang bersangat-
an (13) Da.n naungan (pohon-pohon surga iur)
dekat di atas mereka da.n buahnya dimudahkan
memetiknya semudah-mudahnya. (1a) Dan
diedarka"n kepada mereka bejana-beja.na dari
perak dan piala-piala yang bening laksana kaca'

0S) (yaiur) kaca-kaca (y"t S terbuat) dari perak
yang telah diukur mereka dengan sebaik-
baiknya. (16) Di dafam surga ihr mereka diberi
minum segelas (minuman) yang campurannya
adalahlrhe. (tZ) (Vang didatanglm dari) sebuah
mata air su{ga yang dinaqnakan salsabil (18)

Dan mereka dikelilingi ole\ pelayan-pelayan
muda yang tetap muda. Apab\kamu melihat
mereka kamu akan mengira meftkq mutiara
yang bertabura.n. (19) Dan apabila kamu melihat
di sa.na (**ga), niscaya kamu akan melihat ber-
bagai kenikmatan dan kerajaan yang besqr. (20)

Mereka memakai pakaian strtra halus yang hijau
dan zutra tebaf dan dipakaikan kepada mereka
gelang terbuat dari perat dan Tbhan mem-
berikan kepada mereka minuman yang bersilr.
(21) Sestrngguhnya ini adalatr balasan unhrlonr4
da^n usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
(22) Sesungguhnya Ibmi telah menunrnkan Al
Qut'a", kepadamu (hai Muhammad) denga.n
berangsurangsur. (23) I\daka bersabarlah kamu
untrk (melaksanakan) ketetapan Tbbanmu' dan
janganhh kamu ikuti orang ya.ng berdosa da^n

onang yang kafir di antara mereka (24) Dan
sebutlah nama Tirhanmu pada (wa}ur) pagi dan
petang. (25) Dan pada sebagia"n dari malarn'
maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah
kepada-Nya pada bagian yang panjang di
mdarn had (26) Sesungguhnya mereka (orang
kafir) menytrkai kehidupan dunia dan mereka
tidak mempedulikan kesudahan mereka, pada
hari yang berat (hari akhirat). (27) Kani telah

menciptakan mereka dan menguatkan per-
sendiam urbuh mereka, apabila lbrti meng-
hendaki, I(ami sungguh-sungguh mengganti
(mereka) dengan orang-orang yang serupa
dengan mereka. (28) Sesungguhnya (ayat-ayat)
ini adalah suatr peringatan, maka barangsiapa
menghendaki (bebaikan bagi dirinya) niscaya
dia mengambil jalan kepada lirhanryra. (29 Datt
kamu tidak mampu (menempuh jalan iar)' ke-
cuali bila dikehendaki AllalL Sesungguhnya
Alah adalah Maha Mengetahui lagt Maha-
bijal$ana. (30) Dia memasukkan siapa yang di-
kehendakiNya ke datam rahmat-Nya (t*Sa).
Dan bagi onang-orang zalfun disedia}an-Nya
azabyangpedih." (31)

Pendahuluan
Dalam beberapa riwayat dikatakan batrwa surah

ini Madaniyah (diturunkan di Madinah), akan tetapi
sebenarnyaiaditrunkan di Mekah; dan keMal*iyah-
annya ini sangat jelas terlihat dalam temany4 su$rn-
an kalimatq'4 dan ciri{irinya Oleh karena ihr, kami
menguatkan riwayat-riwayat lain yang mengatakan
batrwa ia Makkiyah. Bahkan, dari konteksnya kami
melihat bahwa ia termasuk suratr-surah Makkiyah
yang hrrun pada masa-masa permulaan....

Surah ini melukiskan kenikmatan indrawi de
ngan lukisan yang terperinci dan panjang, dan
melukiskan gamb axar;. azab yangberal Di samping
ihr juga memuatpengarahan kepada Rasuft:llah saw.

supaya bersabar ferhadap kepuhrsanTuhannya dan

supaya tidak mengikuti orangorang yang suka ber-
buat dosa atau oftrng{fttng kafiryang bersikap amat

keras dan kasar mengganggu dal$ tah dan pelaku-
pelakunya di Mekah, juga supaya bersabar terhadap
sikap kaum musyrikin yang mengabaikan dahvah
tersebul Selain ihr juga dimantapkanlah hati Rasu-

lullah saw. terhadap kebenaran yang hrun kepada
beliau, dan agar tidak condong kepada sikap manis
muka merek4 sebagaimana disebutkan dalam suratt

al-Qalam, surah al-Muzzammtl, dan surah al-

Muddatstsir yang dekat sekali dengan isi pengarah-

an surah ini....
Menetapkan kemungkinan bahwa surah ini

sebagai surah Madaniyah menurut pendapat kami
adalah kemungkinan yang lemah sekali, yang tidak
perlu dihiraukan!

Surah ini secarakeseluruhan berisi seruanyang



Lanjutan Juz XXiX: al-Ma' aarij s.d. al'Murcalaat (118) Tafsir Fi ZhilalibQur'an XII

berkumandang unhrk melakukan ketaatan, untuk
kembali kepada Allah, mencari ridha-Nya, meng-
ingat nikrnat-Nya, merasakan karunia-Nya menjaga
diri dari azabNya, menyadari ujian-Nya, dan me
mahami niman-Nya di dalam menciptakan, mem-
beri nikmat, memberi ujian, dan memberi kesem-
patan ....

Surah ini dimulai dengan senhrhanyanglembut
terhadap hati manusia di manakah merekaberada
sebelum menjadi manusia? Siapakah yang men-
jadikan dirinya? Siapakah yang menjadikannya layak
disebut-sebut dan menjadi percahrran di alam se
mesta ini? Padahal sebelumnya ia tidak pernah di-

sebut-sebut dan belum ada wujudnya. . . ?

"Buknnkah tzlah dnnng atas mnnusin satu w aktu dnri
mnsa, sedang din lutika itu belum mnupalan sesualu

yarry dnpat disebut?" (al-htsaan: 1)

Sentuhan ini diikuti oleh sentuhan lain tentang
hakikat asal-usul manusia dan kejadiannya hikrnah
Allah di dalam menciptakannya, dan diberinya
mereka bekal dengan bermacam-macam potensi
dan pengetahuan,

"S esunguhny a Kami telnl'. menciplalan manusia dmi
setetes mnni yang bncampttr yang fumi hendak meng-

uj iny a (dnryan perinlnh dnn larangari)"(nrmn itu Knmi

ianifun dia mendmgar dnn melihnL " 
\aan: 

2)

Sehtuhan ketiga adalah tentang pembbrian pe
tunjuk-Nya ke jalan yang lurus, pertolongan-Nya
kepada manusia untuk mengikuti petunjuk ihr, dan

dibebaskannya manusia setelah itu untuk memilih
tempat kembalinya nanti,

"S e sungguhny a Kami t elnh mmunj ukiny a j alnn y ang

lurus;adnyangbnEulwrdnnadapulnyangl*[o."(^I-
Insaan:3)

Setelah diberikan tiga macam sentuhan yang
mengesankan, yang memberi pengaruh yang dalam
di dalamhati dan pikiran, supaya manusia menengok
ke belakang, kemudian melihat ke depan, lantas
mencurahkan perhatian untuk memilih jalan hidup....

Sesudah diberikan ketiga sentuhan ini, surah ini
menyeru manusia yang berada di persimpangan
jalan agar berhati-hati, jangan sampai menempuh
jalan menuju ke neraka, dan dipersuasinya mereka
unhrk menempuh jalan ke surga dengan mengguna-
kan bermacam-macam bentuk targhib (persuasi,

rayuan) dan dengan dibisikkannya bermacam-
maqlm kesenangan, kenikmatan, dan kemuliaan,

"sesungguhnya Kami meny edi.aknn bagi orang-orang

Iafir rantai, belengu dan nnalca yang nvnyaln-nyaln.

Sesungguhnya orang-lrarg yang bubuat lubajilan
minum dari gelas (bqisi minuman) yarry campurannya

adalah air kafur. (yoitu) mnta air (dnlnm nrga) yang
dminya lwnla-lnmba Allah minurn, yang merelw dnpat
matgalirlarm,ya dmgan sebaik-bailtnya. " (al-Insaan:
4-6) ,

Sebelum melanjutkan pemaparan tentangbentuk-
benhrkkeniknatan itu, surah ini melukiskan ciriciri
dan sifalsifat oftIng{rang yang baik-baik ihr dengan
menggunakan kalimat-kalimat yang semuanya
menggambarkan kehalusan, kelembutan, kebagus
an, dan keli;trusyuan yang sesuai dengan kenilmraL
an yang nyaman dan menyenangkan itu,

' Muela mmunnilwn nazpr dan talan alwn suatu hni
yang aznbnya merata di mann-mana. Dan mnela
mernbuilmn malwnnn yang d:isulainya lupada nang
miskin, anak ytim dait. uing yang itn u*. Sesung'

guhnya kami mzmberi mnlannn lepadnmu lwnyahh
untuk mntglwElmn knidluan Ailala lwrni finak mmg-

fundnki balnan dnri lamu dnn tidnk puln (ucapan)

terimn kasih. Saunguhnya kami taleut al@n (aztb)
Tultnn lami padn suatu h*i WW @i hnri itu) orang-

mang b mnukn masam pmuh kzsulitan. " (al'lnsaan;
7-ro)

Kemudian dipaparkanlah balasan bagi orang-
orangyangrajin melaksanakan hrgasfugas dan ke
wajiban-kewajiban itu, yang takutkepada suatu hari
yang ketika itu ada orang{rang yang bermuka
masam penuh kesulitan, yang suka memberi makan
kepada orang{rang yang membutuhkan (yakni

orang{r:mg miskin), yang semuanya mereka laku-
kan hanya untuk mencari keridhaanAllah saja tidak
mengharapkanbalasan dan ucapan terimakasih dari
seofturg pun. Merekahanyatakutterhadap hariyang
ketika itu ada wajah-wajah yang masam penuh ke
sulitan.

Dipaparkanlah balasan bagi orangorang yang
senantiasa takut kepadaAllah, suka memberi makan
kepada orang-orang miskin, dan suka berbuat baik
kepada orang lain itu. Mereka mendapatkan balasan
yang berupa keamanan, kemalanuran, dan kenik-
matan yang lembut dan nyaman,

' Malm Tuh.an memzlilwr a mnelu dnri lususahnn hmi
itu, d.an mantrerilun l"pon" mcrela lnjunihnn (wajah)

dnn luganhirann hnti. D an Dia menbsri baltsan lezpana

merelm larena kzsabaran merelm (dergan) surga dnn

Qakanfl sutra, di dalamny a merela duduk b qrteleknn

di atas dipan, merekn tidnk merasakan di dalamrtya
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(terilcnya) matahnri dan tidnk pula dingin yang ber-

satgatan. D an nnungan (polwn-pohon sarga ;n) fukat
di atas mnela dnn bualarya dimudnhlmn msrutilvrya
semudnh-mudahnya. Dan diedarknn lupadn mnela
bejana-bejara dml pnak dnt piakpiak yang battng
lal"rarw kam" (y aitu) kam- leam (y orU tnb"ot) d*i pnok
yang telah diukur mnelm dmgan sebaik-bailcnya. Di
dnhm surga itu mneln ditreri minum segelns (minunwn)
yangmrnpurannyaadnlnh jalu.Aansdidnlngl(andari)
sebuah mata air surga yang dhumnJan salsabil Dan
merelw dikzlilingi olzh pelayangelayan mudn yang tetap

muda. Apabiln lwmu melihat mnelca lwmu alan
mtngira mneka mutiara yang bntnluran. Dan apabik
'lamu mdilwt di saru (surga), niscaya lamu alanmz-
lilwt bnbagai lenikmatan dan lcrrajaan yang besar.

Mnelw mernakni palainn sutra hahs yang hijau dnn
sutra tebal dnn dipalailan lwpana mnela gelmg tnbunt
dnri pnak, dan Tulnn memberiknn Inpod" merelea

minum.an yng bersih. Sesangguhnya ini adnlah balaan
untuhnu, dnn usalwmu adnlah disyukuri (dibni bolns-

an)." (al-Innanz ll-22)

Setelah memaparkan kenilnnatan yang halus,
nyaman, menenteramkan, menenangkan, dan me
nyenangkan ini maka beralihlah sasar.rn khithab
(firman Ilahi) ini kepada Rasulullah saw., untuk me
mantapkan hati beliau di dalam menghadapi tan-
tangan, kekafiran, dan pendustaan orangorangkafir;
dan diberi-Nya beliau pengarahan supaya bersabar
dan menunggu kepuhrsanAllah dalam urusan ini,
dan supaya beliau terus berhubungan dengan
Tuhannya dan selalu memohonpertolongankepada-
Nya sepanjang jalan perjuangannya

"Seunguhnya Kami tnlnh mmurunlwn Al-@ti an kz-
padnmu (ni Mulnmmnd) fungan bemngsur-angsur.

MaLn bnsabarlnh kamu unh* (melnlsarwkan) lnt"top-
an Tillwnrnu, dnn janganlah lwmu ilaili orarg)ang
berdosa dnn orangyarrg knfo di antnra merela. Dan
sebutlnh rwna Tillwnnu padn (waktu) pag, dnn petnng.

Dan padn sebagian dmi nnlmn, malu njudlah l"p odo-
Nya ilnn bertasbihl"ah kcpada-Nya padn bagian yang

panjang di malam hari." (al-lnsaartz 23-26)

Kemudian diingatkannya mereka terhadap hari
yang berat yang tidak dapat mereka perhitungkan,
dan yang ditakuti oleh orangorang yang baik-baik
dan bertalnva, dan ditunjukkan kepada mereka
betapa entengnya urusan mereka menurut pan-

dangan Allah yang telah menciptakan mereka dan
memberi kekuatan kepada mereka, sedang Dia
berkuasa unfuk melenyapkan mereka dan men-
datangkan kaum yang lain. Kalau bukan karena

karunia-Nya untuk membiarkan mereka eksis,
niscaya sudah dimusnahkanlah mereka melalui
cobaancobaan dan azab-Nya. Dan, pada bagian
terakhir diberitahukanlahkepadamereka akibatdari
ujian ini,

"Sesungguhnya mnekn (orang lafir) menyukni lu-
hidupan dunia dnn merelw tidak m.anpedulilmn
fusadalan mnelw, pada lwri yong berat (hari alihiraf .

KCInti tplnh mmciptnknn mnela dm mtnguatlmn pn-
sendian arbuh msrekq apabila lfund nmghtndalci, Ihrni
sunguh-sunguh rnmganti (rnnela) dmgan nrang-
orang yang smQa dzngan mnelm. Sawngguhnya (ay af-
ayar) ini annlnh suatu peringatnn, makn.bmangsinpa
menghmdaki (kebailwn bagi dirinya) niscaya dia
mengambil jahn letpadn Tfulwnnya. Dan lwmu tidak
mnnpu (mmnnpuh j alnn itu), kzatali bik dilehs?naki
Allnh. Sennggularya Allah adakh Malw Mmgenhui
lngi Malmbijalesaru. Dia memnsuk:lwn siapa yang
diluhmdnlcilrlya lw dnlmn rdwtnr- I,$a (nrga). Dan bagi
mang-uangalimdisedialan-If awlyangpedih."(al-
Insaan:27-31)

surah ini dimulai ;; ;"*"*" kejadian
manusia dan ketentuan Allah dalam menciptakan
mereka itu sebagai sasaran ujian, dan diakhiri de
ngan menerangkan akibat atau konsekuensi ujian
tersebut, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah
sejak menciptakannya dahulu. Dengan permulaan
dan penutupyang demikian ini surah ini memberi
petunjuk tentang apayang ada di belakang kehidup
il ffi, yaitu adanya renqlna dan pengahran, Img
tidak boleh manusia mengabaikannya begitu saja
tanpa merenungkan dan memikkkanny4 karenadia
adalah mahluk yang diciptakan unhrk diuji, dan dia
sudah diberi karunia pemahaman dan pemikiran
supaya selamat di dalam menghadapi ujian itu.

Di antarapermulaan dan penutup terdapatlukis
an-lukisan Al-Qur'an yang panjang tentang penum-

dangan-pemandangan kenikrnatan. Atau lukisan ini
merupakan lukisan terpanjang apabila kita perhati-
kan apa yang disebutkan di dalam surah al-Waaqi'ah
di dalam menggambarkan bermacam-macam ke
nikrnatan, yang secara garis besar merupakan ke
nikmatan indrawi, di samping penerimaan (amal)

dan penghormatan.
Surah ini dengan perinciannya dan pemaparan

keindraan kenikmatan itu memberikan kesan se
bagai surah Makkiyah, yang mana masyarakatlrakfit
ihr masih dekat dengan zaman jahiliah, masih kuat
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berganhrng kepada kesenangan-kesenangan indrawi

0ahiriah) di mana kenikrnatan-kenikmatan indrawi
ini sangat menyenangkan dan menarikhati mereka
Kenikrnatan nurcirm ini memtng senantiasa menarik
perhatian banyak orang, dan layaklah mereka diberi
balasan dengan sesuafu yang sangat menggem-
birakan hatinya- Allah Matxa Mengetahui tentang apa

yang baik bagi mereka dan bagi hati merek4 dan apa

yang sesuai dengan keberadaan danperasaan mereka"

Di sana terdapat sesuatu yang lebih tinggi dan
lebih halus daripada ihr sebagaimanayang disebut-
kan dalam surah alQiyaamah,"Wajah-wQah (uary
mulvnin) pada lwi itu bersri-sqi. I<eqadn Mnraryalah
merela mzlilwt. " (al-aiyaaman z 22 -23)

Allah lebih mengetatrui apapng baikbagi hamba
hamba-Nya dalam setiap keadaan.

Asal-Usul Kejadian Manusia dan It$uart
Diciptakannya Mereka

cit-f'y$r'Kx$Ki{f 1i'iAo^'ii:9;tr"
ulSww'$:.'i"9re6'#4t'Ji-i

*slKlbT)icLg\rs:s
"Bulantlah telnh dntmgatns mnnusin satuwaldu dari
mnsa, sedmtg dia lutikn itu belum mmtpalan sesualu

yang dapat disebut? Sesungguhnya Kami telah men-

ciptnlan manusia dari setctts mani yang bnmnpur yarg
Knmi lundnk nrcnguj iny a (fungan perintah dan lmang-

on), Iarma itu lfumi jadilwn. dia mmdmgm dnn me-

lihat. S esungguhny a Kami telnh menunj ukiny a i alnn
yanglurus;adnyangbnsyulnrdanadnpulnyarglcafv."
(al-Insaan: 1-3)

Pertanyaan pada permulaan surah'w adalah lit-
taqrir (untuk menetapkan) ; akan tetapi penyebut-

annya dengan redaksional seperti ini seakan-akan

untuk bertanya kepada diri manusia itu sendiri:
apakatr dia tidak mengetahui bahwa pernah datang

kepadanya suatu masayangwaktu ihr diabelum ber-

ujud apa-apa yang dapat disebut? Kemudian, 
"apakah

dia tidak memikirkan dan kerenungkan hakikat ini?

Selanjufrrya mengapa dia tidak merenungkan pada

dirinya suafu perasaan akan adanya tangan yang

membawanya ke pentas kehidupan, memberinya
cahaya, dan menjadikannya sesuafu yang dapat
disebut padahal sebelumnya dia belum merupakan
sesuahr yang dapat disebut-sebut?

Banyak sekali isyaratyang keluar dari belakang

kalimattanya dalam konteks ini, yaitu isyaraLisyarat
yang halus dan mendalam, yang menebarkan ber-
bagai renungan di dalam jiwa-

Pnnma" mengarahkan jiwa manusia unfuk me
renungkan kondisi sebelum diciptakannya manusia
dan sebelum terwujudnya Ia hidup dalam masa ihr
bersama alam, namun masih kosong dari manusia
.... Bagaimanakah keadaannya waktu itu...? Ma
nusia adalah makhluk yang terpedaya terhadap
dirinya dan harga dirinya sehingga ia lupabahwa
alam ini sudah ada dan sudatr hidup dalam waktu
yang amatpanjang sebelum ia terwuiud. Barangkali
alam semesta sendiri tidak pernah mengharapkan
diciptakannya makhlukyang bernama "manusia'' ini,
sehingga muncullah makhluk ini atas kehendak
Allah.

Keduq mengarahkan jiwa manusia unhrk mere
nungkan saat diwujudkannya manusia di alam se
mesta ini, dan dimunculkannya bermacam-macam
bayangan dan lukisan masa ihr yang tidak ada yang

mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya
kecualiAllah, dan merenungkan bagaimana keadaan

semesta dengan ditambatrkannya maktrluk baru ini,
yang sudah ditentukan urusannya di dalam per-

hitungan Allah sebelum ia terwujud, yang diper-
hihrngkan peranannya di dalam program semesta
yangpanjang.

Kttiya, mengarahkan jiwa manusia unhrk mere
nungkan tangan kekuasaan yang memunculkan
maktrlukbaru inikepanggung alam semest4 yang

menyiapkannya untuk memainkan peranannya dan

menyiapkan peranan unfuk dimainkannya, dan
mengikatkan benang-benang kehiduparurya dengan
poros semesta seluruhnya, dan telah menyiapkan
untuknya kondisi.kondisi yang menjadikan ke
beradaannya dapatmenunaikan perarnnnya dengan

mudah. Dan sesudah itu, tangan kekuasaan itu
masih terus mengikuti dan memantau setiap lang-

kahqr4 dengan mengikatnya dengan benang untuk
memandunya bersama seluruh benang pengikat
alam semesta yang besar ini.

Masih banyak lagi isyarat dan renungan yang
bermacam-macam, yang dilepaskan oleh nash ini di
dalam nurani. . . yang membangkitkan kesadaran di
dalam hati tentang adanya maksud, tujuan, dan ke
tenhran di dalam penciptaan insan dan alam semest4
di dalam perjalanan hidupnya dan di tempat kembali
nya di akhirat nanti.

Adapun perkembangan manusia sesudah itu
beserta keberadaannya, maka ia mempunyai cerita
lain,

fr
fi
r
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"S esungguhny a Kami telnh mmciptaknn nnnusia dnri
setetes nnni lang bercafiLpur yang Knmi hmdnk mmg-
uj iny a (dmgan p ninfnh dm l"arangon), kmma itu l(nmi
ianikqn dia mmnmgar dnn mzlilaL " (al-Insaan: 2)

artinyayang bercampur. Ini bolehjadi
adanya perqlmpuran antara sel

sperrnil i dan sel telurwanita setelah terjadi-
nya pemblxahan. Boleh jadi yang dimaksud dengan
percampuran ini adalah warisan-warisan yang ter-
simpan di dalam nuthfah, yang di dalam istilah
ilmiahnya mereka namakan dengan "gen", yaitu
plasma yang membawa sifut kehrunan dari sese
orang kepada janin, yang karenanya nuthfah ma-
nusia berproses unfuk membenhrk janin manusia,
bukan janin makhluk hidup lainnya sebagaimana ia
jugamewarislian sifutsifrttertenhr dalamkeluarga...
Mungkin jugayang dimaksud dengan percampuran
ini adalah percampran dari warisan-warisan yang
beraneka macam....

Manusia diciptakan oleh tangan kekuasaan se
demikian rupa dari nuthfrh yang bercampur, bukan-
lah suahr halyang sia-sia dan kebetulan belaka Akan
tetapi ia diciptakan untuk diuji dan diberi cobaan.
Sedang Allah SWT mengetahui siapakah gerangan
manusia itu? Apakah ujian yang diberikannya? Dan,
apa buah ujian itu? Akan tetapi, yang dimaksud ada-
lah unhrk memunoilkannya di panggung kehidupan
di alam semesta ini dengan segala tanggung jawab
yang harus dipikulnya terhadap apa saja yang di-
perbuatny4 kemudian diberi balasan sesuai dengan
hasilnya-

Oleh karena itu, dijadikanlah dia dapat men-
dengar dan melihat yakni diberinya bekal dengan
alat-alat pemahaman, agar dia mampu menerima dan
merespons, dan agar dapatmengerti segala sesuatu
serta semua norma dan nilai, lantas memilaturya dan
memilihnya dan ia temputrlah ujian ihr sesuai de
ngan pilihannya....

IGlau begitu, iradahAllah mengembangkan jenis
makhluk (manusia) ini dan pewujudan personal-
personalnya dengan saftrna yang telah ditenfukan-
Nya, yang diciptakan-Nya dari nuthfah yang ber-
campur. . . di belakangnya tentu ada hikrnatr-hiknatr
tertentu dan maksud-maksud tertenfu, bukan sia-sia
tiada guna . . .. Di belakangnya ada ujian dan cobaan.
Oleh karena ifu, diberi-Nyalah mereka perangkat
unfuk menerima dan merespons, memahami dan
memilih. Dan segala sesuatu pada makhluk-Nya
serta pembekalannya dengan perangkat-perangkat
pengetahuan dan ujiannya dalam kehidupan... se

muanya dengan ukuran tertenfu!
Kemudian, di samping pengetahuan, dia juga di-

bekali kemampuan untuk memilih jalan, dan di.
terangkan-Nya untuknyajalanyang bisa menyampai-
kan kepadaNya Setelah itu, dibiarkan-Nya dia unhrk
memilihnya sendiri, atau memilih jalan yang sesat
dan menempuh jalan yang sesat ifu , yang tidak dapat
menyampaikannya kepada Allah,

"Sesunguhnya Kami telah mmunjukinya jalan yang
larus;adnymtgbnsyulurdnnadnpulayangfufo."(^1-
Insaan:3)

Diungkapkannya ftunjuk dengan kata "spku/'
karena syukur merupakan getaran terdekat yang
datang ke dalam hati orang yang mendapat pe
tunjul! sesudah ia mengetahui bahwa dahulunya ia
bukan merupakan sesuatu pun yang dapat disebut-
sebuf lalu Tuhannya menghendakinya menjadi se
suahr yang dapat disebuf dan diberinya pendengar-
an dan penglihatan, dan dibekalinya dengan kemanr
puan unfuk memahami dan mengerti. Kemudian
ditunjukkan kepadanya jalan dan dibiarkannya dia
untuk memilihnya.... Syukur adalah getaran per-
tama yang datang ke dalam hati yang beriman di
dalam momentum ini. Karena ihr, kalau dia tidak
bersnrkur, dia kafir.... Digunakannya bentuk kata
"leafuur" ini adalah unfuk menunjukkan intensitas
kekafiran.

Manusia merasakan keseriusan urusan ini dan
kecermatannya sesudah dikemukannya tiga macam
sentuhan tersebul dan tahulah ia bahwa ia adalah
maKrluk yang diciptakan untuk tujuan tertenhr, ia
terikatpadaporos as, dan ia dibekali dengan pengeta
huan dan pengertian, dan karena ihrlah ia akan di-
hisab dan dimintai pertanggungjawaban, dan ia di
sini (di dunia ini) adalah unhrk diuji dan untuk me
nempuh ujian itu. Maka selama masa hidupnya di
muka bumi, adalah masa ujian yang harus ditem-
puhnya bukan masa untukbermain dan bersenang-
senang serta berbuat yang sia-sia

Dari tiga buah ayat pendek yang menelorkan
renungan-renungan yang lembut dan mendalam,
ditelorkan pulalah adanya beban berat yang harus
dipikulnya yang harus dipertanggungiawabkannya
dan harus disikapi dengan penuh keseriusan dan
kepatuhan, yang harus diaplikasikan di dalam ke
hidupan ini, sebagai pelaksanaan ujian yang diharap
kan membawahasil dan nilaiyang baik

Ketiga ayat yang pendek ini mengubah pan-
dangannya tentang tujuan keberadaannya, meng-
ubah perasaannya tentang keberadaannya, dan
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mengubatl pandangannya terhadap kehidupan dan

nilainya secaraumufiL

Menuai Hasit Ujian l(ehidupart
Selanjutnya dipaparkanlatr apa yang bakal di-

peroleh manusiasetelah menempuh ujian ini dan

setelah memilih jalan kesyukuran atau kekafiran.

Apayang akan diperoleh orangorang kafr, di-
paparkan di dalam 4rabayat berikut ini secara global,

karena bayang-bayang suratr ini adalah bayang-

bayang kemakmuran lahiriah dalam lukisan dan

kesan, dan bayang-bayang panggilan persuasif ter-

hadap kenikrnatan yang menyenangkan. Adapun
mengenai azab, maka disipratkannya secam global,

ifulrfi *'\iL6r{r-$;a:r3v
"sesunguhnya Kami mmyedialan bagi orang-nqnS

Iwfirrannl,belntgudannnal'nyangmmyaln-nyaln."
(d-krsaan: a)

Rantai unfirk kaki dan belenggu unhrk taruan, dan

neraka yang menyala-nyala yang orang{rang yang

dirantai dan dibelenegu ihr dilemparkan ke dalamnya

Kemudian cepatcepat disebutkanlatr kenilanat-
an-kenikrnatan yang banyalq

4t$i'arirc64fe6;;5wiit-
\6iqi{i3v'QV,x-,itv

"sesungguhnya ora?W-nrang yang bnbuat lebaiilwn
minum dmi gelas (berisi. minumnn) yang campurannJo

adalnh air knfur, (yoit") matn air (dalnm surga) Yng
dminya lwntln-honba AkIh minum, yang merela dapar

m.engalirlwnny a dengan wbaik-bailory a. " (al-Insaan:
5-6)

I(alimatini menunjukkan bahwaminuman orangl-

orangyang baik di dalam surgaihr dicampur dengan

kafrr, yang mereka minum dengan gelas yang di.
cidukkan dari mata air dialirkan dengan sebaik
baiknya untuk mereka, yang banyak dan me
limpah.. .. Orangorang Arab dahulu biasa mencam-
purkan ke dalam gelasgelas li*ramr dengan kafur
paha suatu waktu, dan pada wal<hr yang lain men-

campurnya dengan kafur, unhrk menambah ke
nilanatan rasanya- Maka dengan pemaparan ayat ini
mereka mengetahui bahwa di surga terdapat mi-

numan yang bersih yang dicampur dengan kafur,

dengan pencampuran yang sempurna dan kom-
posisi yang tepat. Adapun kualitas minuman ini,

maka dapatlah dipahami bahwa ia lebih manis
daripada minuman dunia dan kelezatannya berkali
fipat melebihinya. Dan di dunia ini kita tidak bisa
membandingkan kualitas dan jenisnya dengan ke
lezatandi surga nanti. Maka penyebutan sifat-sifat
minuman ini hanyalatr untuk mendekatkan kepada
perasaan saj4 kareng Allah mengetahui bahwa ma-

nusia tidak mampu menggambarkan sesuahr yang
gaib dan tersembunyi ini kecuali sebagaimanayang
dilukiskanitu saja.

Penyebutan mereka pada ayat pertama dengan
"abrar " (orangorangyang suka berbuat kebajikan)

dan pada ayatkedua dengan "i.badullnh" (hamba-

hamba Allah) adalatr untuk menyenangkan, meng-
hormati, dan mengumumkan keutamaannya suafu
kali, dan pada kali lain untuk menunjukkan ke
dekatannya kepada Allatr dalam hamparan nikmat
dankemuliaan.

Kemudian diperkenalkanlah sikap hidup orang-

orang baik sebagai hamba-hamba Allah ihr yang

telah dipastikan mendapatkan kenilanatan dan ke
senangan ini dengan firman-Nya,

i,h8_r#6$#"Lfu;.69.-Ati,aj'j-
iw.)Kr!;ct*r.6,q;6;".;+*tffi
6#viqasrsuy-$6ft5r6:rr;61

#6;tr
'Merelammunnilmnnazpr dnn takatt aknn suatu hari
yang azl.hrry a mnatn di mnru-mnnn. D an mnelw mnn-

berilmn mnlanwn yang dinlainya lupadn mang miskin,

annk yatim dan orang yang ditawan. Saungguhnya

Kami membni mnknnan lwpadamu lanyalnh untuk
mmgh.arapknn lrcridhnan Allnh, kami tidak mmg-

funnnki balnsan dnri kamu dan tidak puln (ucapan)

tnima lmsih. Sesungguhnya kami takut alan (azab)

TLhm lamipadn suatu hmiyang (di hmi itu) marry-

or ang b nmulm masam p muh lesulitan. " (al'Insaan:
7-to)

Inilah gambaran yang jelas dan transparan bagi

hati yang fulus, serius, dan kuatkemauannya untuk
menunaikan tugas-tugas akidatrnya karena Allah,
disertai dengan rasa kasih sayang yang teduh
terhadap sesalna hamba-hamba Allah yang lemah,

bersikap lebih mengutamakan orang lain daripada

diri sendiri, merasa sedih dan takut kepada Allah,
mengharapkan ridha-Nm dan takut akan azabNy4
yang dipicu oleh ketalnvaannya dan keseriusannya
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di dalam memandang kewajibarurya yang beral
'Mnela mmunnilwn nnzpr'; maka dilaksanalgnlah

ketaatan-ketaatan yang sudah menjadi tekadnya,
ditunaikanlah kewajiban-kewajibannya Mereka lak-
sanakan urusan itu dengan serius dan tulus, dan
tidakberusaha melakukan tipu dayauntuk melepas
kan diri daritanggungjawab, tidakingin melepaskan
beban dan tugasnya setelah bertekad untuk me.
laksanakannya Inilah malara dari "maeltn mmunni-
knn nnzpr". Kalimat ini lebih luas cakupannya dari-
pada pengerfrarr "nazat'' menurut tradisi sebagai-
manayang dipahami sepintas kilas oleh manusia-

'Dan mnela takut almn suatu hnri yan{, utbnya
mnata di mnnn-m.ann.".... Mereka mengerti behrl
sifat dan keadaan hari kiamat itu, yang keburukan
danaz,abnya merata di mana-man4 dan menimpa
orang{rimgyang suka mengabaikan kewajiban dan
berbuat jahat. Maka mereka takut jangan sampai
azabnya mengenai dirinya

Besitulah tanda orangorang yang bertahra yang
merasakan betapa beratnya kewajiban dan besarnya
hrgas yang diembanny4 yang merasa takut jangan-
jangan-:iangan ia menguranginya dan tidak menunai-
kannya dengan sempurna, meski bagaimanapun
mereka telah melakukan pendekatan dan ketaatan
kepadaAllah.

'Dan mnelw m.emberilwn malwnnn yang dirulminya
l"po.do mang miskin, annk yatim dnn orang yang di-
tnwan."(al-lnsaan:8)

Ayat ini menggambarkan perasaan yang baik,
lembut dan bagus yang tercermin dalam tindakan
memberi makan orang-orang miskin, padahal dia
sendiri mencintainya karena membuhrhkannya Ter-
hadap hati semacam ini tidak pantas dikatakan
bahwa ia suka memberi makan kepada orangorang
lemah yang membufuhkannya dengan makanan
yang tidak ia perlukan. Sebenarnya ia sendiri me
merlukan makanan ifu, akan tetapi ia lebih memen-
tingkan orang{rang yang lebih membuhrhkannya

Hal ini menunjukkan kerasnyalangleh Mekah di
kalangan kaum musyrikin, bahwa mereka tidak
menaruh perhatian sedikit pun terhadap orang-
orang lemah yang membutuhkan pertolongan,
meskipun mereka biasa mengorbankan harta yang
banyak untuk berbangga-bangga;tn. Adapun hamba-
harnbaAllah yang baik-baikitu, makamereka adalah
sumber air yang sejuk di tengah panasnya ke
bakhilan ini. Mereka memberi makankepada orang-
orang miskin dengan jiwayang lapang, dengan hati
yang penuh kasih sayang, dengan niatyang iktrlas

dan bersih dari tujuan yang bukan-bukan, dan selalu
menghadap kepada Allah dengan melakukan ber-
bagai amalan, sebagaimana diceritakan keadaan
mereka oleh ay4t-ayat itu, dengan bahasa yang me
nyentuh kalbu.

"Sesungguhnya lwmi membni mnlwnan kepadamu
hanyalah untuk lnenghmaplan leeridlnm Allah, kmi
tidnk rnmgftmdaki balasan dnri lamu dan tidnk puln
("cap an) trrimn kasih. S a uttggulmy a knmi tnkut alan
fu<sfl nhan lwmi padn saatu hnri yang (di lnri itu)
nrang-nrang bnmulw masam penuh lusulitan." (al-
Insaan:9-10)

Inilah kasih sayangyang melimpah dari hatifzang
lembut dan penyayang, yang selalu menghadap
kepada Allah unhrk mendapatkan ridha-Ny4 dan
tidakmencari balasan dari makhluk dan tidakpula
mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain,
fidak bermaksud mencari popularitas, dan menyonr
bongi atau mengr:ngguli omng{ftlng yang berkeper-
luan itu. Mereka lakukan semua itu karena hendak
menjaga diri dari bencana hari kiamat yang men-
jadikan orang bermasam muka penuh kesulitan,
yang ia takuti mengenai dirinya, yang ia jaga dan
lindungi dirinya dengan melakukan pemeliharaan
dan penjagaan semacam ini. Rasulullah saw. pun
telah memberi petunjuk kepada mereka dengan
sabdany4

lagalah dirimu dai api rvra*n walnupun dmgan man-
beri bantuan'separo butir larma."

Memberi makan secara langsung seperti ini
merupakan implementasi dari jiwa yang lembut,
cerdas, dan mulia, dan sebagai jalan unhrk me
menuhi kebuhrhan orang{rang yang membuhrh-
kan. Akan tetapi, benhrk-benhrk kebaikan dan cara-
caranya berbeda-beda sesuai dengan lingkungan
dan kondisi. Oleh karena itu, tidak dibayangkan
dalam gambaran ini secara mendasar dan langsung,
melainkan bahwayangharus dijaga adalah peftFaan
hati, hidupnya perasaan, dan keinginan terhadap
kebaikan karena mdngharapkan ridha Allah, dan
membersihkannya dari motivasi.motivasi duniawi
seperti menginginkan balasan, ucapan terima kasih,
atau kemanfaatan hidup lainnya-

Telah diahr jenisjenis bantuan, telah diwajibkan
tugashrgas, dan telah ditentukan tanggung jawab
sosial, dan tindakan-tindakan untuk memenuhi ke
buhrhan-kebutuhan oftrng yang berkebutuhan. Akan

{ 1; *'ft )6tyt.b
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tetapi, semua ini baru safu sisi saja dari sisi'sisi

pengarahan Islam yang dipaparkan dalam ayat-ayat

lersebut" dan yang dimaksud adalah kewajiban

zakat.... Baeian ini adalah untuk memenuhi ke
butrhan orangorang yang membutuhkan bantnn'' "
Sedang bagianlain adalah membersitrkanjiwa orang-

orang yang memberikan bantuan itu, dan meng-

angkatryakepadaposisiyang mulia Ini merupakan

sisi yang tidak boleh dilupakan dan diremehkan,

apalagt dibalik tolok ukurnya lalu dicacat dijelek-
jelekkan, dan dinodai, dan dikatakan bahwayang
demikian itu berarti menghina orang-orang yang

menerima dan merusakyang memberi-
Islam adalatr akidah bagi hati dm manh4i nrbiyah'

'sistem pendidilan' bagi hati ini. Hati yang mulia akan

mendidik pemiliknya dan suka memberi manfaat

kepada saudara-saudaranya yang datang meng-

hadap kepadanya. Maka cukuplah bagi hati dengan

kedua sisi pendidikan yang dimaksudkan oleh

agamainiunhrknYa
Oleh karena ihr, terlukislah'sesuatu yang bagus

bagi perasaan atau hatiyang muliia ini,

*W;';i';#;,.fia*rdryi'
'MaJ@ nlw mmulihma mnela dfrri lwtusalun hnri

itq dm, mmberilm tupadn merelu k4 enliltan ('q oh)

dan kzganbiraan luri." (al-Insr.anz ll)
Rangkaian ayat ini begitu cepat menyebut pe

meliharaan Allatr kepada mereka dari kesusahan

hari itu yang sangat mereka takuti, untuk me
nenteramkan hati mereka di duniaketika mereka

sedarrg menghadapiAlQur'an ini dan membenar-

kannya Disebutkan batrwa mereka akan mendapat-

kan penceratran wajatr dan kegembiraan dari Allah,

dan hari kiamat ihr baginya bukan hari bermuram

durjayang penuh dengan kesulitan, sebagai balasan

v*g .".u.i dengan rasa taktrt mereka kepada Allah

dan kengerian hari itu ketika hidup di dunia dan

sesuai dengan kesejukan hati mereka dankeceratran

perasaanmereka
Kemudian dipaparkanlatr siht-sifat kenikrnatan

surgalzang akan mereka daPatkan,

&a-e"+w6,i{f'
'D an Dia rcmboi balasan lapant mnela lurma lu'
nbaranmnela (dcnSan) surga dan (palaan) nttra,"
(al-Insaan: 12)

Surgayang mereka tempati dan sutayang mereka

pakai.

#*;::*;t':::"r*."jtte;;liSt+W
'Di dnl.amnla mnelw duduk bnteldtan di atns 4Pq.
msrel@ tidnk rnerasalun di dnlamnya (tniknya)

ntatahmidnntidnkpukdinginyangbnsatryatan."(al'
Insaan:1i|)

Mereka duduk birsantai ria, sedang udara di

sekitarnya segar dan nikrnat" hangat tetapi tidak
panas dan gerah, segar tapi tidak dingin. Tidak ada

ierik matatrari yang menyenga! tidak pula dingin
yang sangaL Dapatlah kita katakan bahwa alamnya

adalatr alamyanglain, yang di sanatidak adamata-

hari seperti matahari kit4 dan tidak ada matatrari-

matahari lain seperti di dalam tata surya kita.."
Cukuplah kita katakan begitu saja!

'Dan rwungan (polnnTolnn surga itu) dzlfir d; atas

mtrelw dan bualvtya dimudnhknn memetiknya se'

mufuhtnttdnlmya. " (d-Insaan: 14)

Apabila naungan rerimbunan pohon-pohon surga

dekatkepada merek4 dan buah-buatrannya mudah

diambil, maka inilah kesenangan dan kenikmatan
yang dapat dijangkau oleh ktrayalan.

tnitatt kondisi umumbagi surgayang akan di-

balaskan Allatr buat harnbahamba-Nya yang baik-

baikyang dilukiskan sififsihtnya oleh ayat-ayat di

atas dengan gambaran yang bagus, lembut, dan

ceratrdidunia.... .

Kemudian datanglah perincian kenilanatan dan

layanandisana....,

e'e)6s$.(jzq6vPnl;9&3uij
&V:GbtstFai]:bji.i&fr.t:6;Xrb-

&i-;J:"i{-}'t+F
'Dandidarkmkepadamerelabejaru-bcianafu iperuk

dmpiala.'piakyinglaringlal'sarwlwm,(yaitu)kaca'
t*i (yori tot iot) dmi paak yng tzlnh diulur mnela

dengun wbaik-fuilnt a. Di dalan surga in mnelw dibni

*iii* segelas (miiwnan) yttg carrlpurannya adalah

ialu. (Yatu didatmglwn dnri) sebuah mntn air surga
"yangdinninnb,ansalsabil."(al-Irlrnan:15-18)

Mereka berada di dalam kebenangan dan ke
niknatan, sarnbil dudukduduk'di antara di antara

naungan dedaunan yang rimbun dan buah-buatr

annya yang dekat serta udaranya yang segar""
Diedarkan kepada mereka minuman-minuman di
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dalam bejana-bejana perak dan gelas-gelas perak,
akan tetapi peraknya jernih bagaikan kaca, yang
belum pernah ada di dunia bejana perak yzmg se
perti itu. Bejana-bejana yang besarnya telah diukur
sedemikian rupa sehingga terlihat apik dan indah.
Kemudian minumannya dicampur dengan zar{abil
dan adakalanya dicampur dengan l*f"r. Bejana-
bejana dan gelasgelas perak ihr diisi dari mata air
yang bernama Salsabil, karena sangat tawar dan
segar bagi orang{rang yang meminumnya!

Untuk menambah kenikrnatan, maka yang me
ngedarkan bejanabejana dan gelasgelas yang berisi
minuman ini adalah anak-anak kecil dengan wajatr
yangcerah ceri4 yang tidakpernah dimakan masa
dan usia Mereka abadi dalam usia muda dan usia
anak-anakyanglucuJucu dan ceria Mereka di sini
dan di sana bagaikan mutiara yang bertaburan,

$6,xgi)"#"frst,giAidri*Jgt
'Dan mnela dikzlilingi ohh pelayanfelayan mudn yong
tetap mudn. Apahilnlamu mtlilutmnelm lamu alwn
nmgiramnekamutimayongbertaburan."(al-Innan:
1e)

Kemudian, secara global ayat berikutnya me
lukiskan garisgaris pemandangan ihr, dan mem-
berikan pemandangan yang sempurna yang di.
ringlos di dalam hati dan pandangan,

#($u,v,*:taiw
'Dan apa.bih lwmu m,elilwt di sara (surgQ, niscaya
lamu alan mzlilwt babagai kenilcnwtan dan knajaan
yang besm." (al-hrsaan: 20)

Kenikrnatan dan kerajaan yang besar. Di sanalah
hidup harnba-hambaAllah yang baik-baik dan dekat
kepadaNya lGhidupan yang dilukislan secara garis
besardanumum.

Kemudian disebutkan secrakhusus salatr satu
bentuk kenikmatan dan kerajaan yang besar itu,
seakan-akan sebagai penjabaran dan penafsiran
terhadap keglobalan di atas,

*kn+6rj:?,rp,V?L,qU4V.W
t6,{L6;1"&J'&fr)

' Merelto mnnalwi p alwian suha lnhs y mtg hij au dan
ntra tubal dan dipal@il(an lupada mnelu gelmg tsrbuar
dnri pnaN dan Iillwn manlerikan lnpado mnelw
minumnn yang bwsih." (al-lnsaan: 2l)

S undus adaJahsuta halus dan istibra4 adalah stta
tebal. . .. Perhiasan dan keniknatan ini semuamereka
terima dari Tuhan mereka. Ihr adalah pemberian
yang mulia dari,Maha Pemberi Yang Mahamulia.
Dan, ini menambah nilai kenikrnatan itu!

Kemudian mereka peroleh pula kasih sayang dan
penghormatan, r

g6rK:,Jk;i'(si*Ki,(t:i{i't-
"Saungguhnya ini adalah balaan unlulcrnu, dan usala-
mu adalah disyulatri (ditreri balaran). "(al-Insaan: 22)

Mereka terima ucapan ini dari alam t€rtinggi, dan
ucapan ini sebanding dengan seluruh kenikmatan
itu, dan memberikan nilai tersendiri yang melebihi
nilai kenikmatan ihr sendiri.

Demikianlahpaparan terperinci dan bisikanyang
mengesankan di dalam hati, bisikan terhadap ke
nikrnatan yang bagus itu dan keterbebasan dari
rantai, belenggu, dan api neraka yang menyala-
nyala. . .. Memang terdapat dua jalan kehidupaq jalan
yang safu membawa manusia ke surga dan yang
safunya lagi membawa ke neraka!

Pengarahan buat Rasulullah saw.
Setelah selesai menyampaikan panggilan ke surga

dan kenilanatannya yang nlxaman dan menyenang-
kan, maka dipecatrkanlah keadaan kaum musyrikin
yang terusmendrus menentang dan mendustakan,
yang tidak mengerti hakikat dakwah, lantas mereka
melakulian penawaran kepada Rasulullatr s:Nv. agar
beliau menghentikan dakqrahny4 atau berhenti dari
mencela mereka Di antara penawamn mereka ke
pada Nabi saw. dan memfitnatr kaum mukminin,
mengganggu mereka, rnenghalangi mereka dari
jalanAllah, dan berpaling dari kebailan, surg4 dan
keniknatan. . . di antara semua ini datanglah segmen
teraktrir dalam surah ini untukmemecatrkan sikap
demikian itu dengan metode AlQur'anul-IGrim,

6t;p.*'u$.**il;iii,li3Liic6-
j-rr;':Rq54F$tr;<l*tF*8$

si,-+qry':A,v6,fircst
"Sesungguhnya Kami telnh mznurunlan Al-Qtian
kzpadnmu (ni Muhammad) dmgan bnangntr - atgsur.
Ir[ala bnsabarla]t lwmu unhrk ftwlalsanakat) lutctnp-
an Tulwnmu, dan janganhh lamu ilaili nrangytg
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badnsa dnn orarryyarg lrafi, di antara mnela. Dan
sebutlah tama Tillwnmu padn (waktu) pagi dnn petang.

Dan padn sebagian dmi malnm, mak'a sujudlnh k pann-

Nya dnn bertnbthlnh kzpada-Nya pada bagian yang
panjang di mal,am hmi." (al-Innanr 23-26)

Dalam empat ayat ini tersimpan sebuah hakikat
besar dari hakikat-hakikat dakwah imaniatr. Suahr

hakikatbagairnanl seharusnya paraiuru dakw-ah ke
jalanAllah hidup padanya dalamwakhr yang panjang,

mendalaminya secara sempurna, dan memikkkan
sertamerenungkan materi-materi petunjuknyayang
realistis dengan nuansakejiwaan dankeimananyang
aeuqg.

Rasulullah saw. menghadapi kaum musyrikin
dengan mengajak merekakepadaagamaAllahYang
Maha Esa. Akan tetapi, beliau tidak hanya meng-
hadapipersoalan akidah saja di dalam jiwa mereka
Seandainyayang beliau hadapi itu hanya persoalan

alddah, niscaya hal itu akan sangat mudah bagi
beliau, karena akidah syirikyang tipis yang mereka
pegang ihr tidakmemilikikekuatan dan kemantapan
bila berhadapan dengan akidah Islam yang kuat
jelas, dan mudah. Akan tetapi, kondisi lingkungan
yang meliputi akidah dan sikap hidup inilah yang

menjadikan mereka menentang daln'ah demikian
keras, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah dan di
ceritakan olehAlQur an dalam beberapa tempabrya
atau surahnya.... Kedudukan sosial, kebanggaan
terhadap tata nilai yang berlaku di lingkungan ter-
sebuf dan keuntungan-keunfungan materi merupa
kan unsur pertama yang menjadikan mereka ber-
pegang teeuh pada akidahyang rapuh danjelasjelas
batil, untuk menghadapi akidah yang kokoh, jelas,

dan lurus. Kemudian benhrk-bentuk dan tata ke
hidupan jahiliah dengan segala kesenangannya,
kelezatanny4 dan syahwatnya iuga menarnbah per-

lawanan, penentangan, dan keengganan terhadap
akidah baru itu (Islam) dengan segalapengaratran
akhlak dan tata nilainya yang tinggl, yang tidak
mentolerir manusia melepaskan nafsu dan syah-
watnya dengan sebebasbebasq)n, dan tidak men-

tolerir merekamenjalani kehidupanyang buruk dan
gilagilaan dengan terlepas darikendali akhlak

Sebabsebab ini baikyang berhubungan dengan

status sosial, norrna-norrna kemasyarakatan, ke
kuasaan, materi" dan kepentingarrkepentingan mau-
pun yang berhubungan dengan tadisi, kebiasaan,
dan bentuk-benhrk kehidupan yang penuh taHid
(ikut-ikutan), ataupun yang berhubungan dengan
keterlepasan dari nilai-nilai dan ikatan-ikatan akttlalq

semua itu senantiasa dihadapi oleh dahvah periode
awal, dan itu pulalatr yang senantiasa dihadapi
dakwah di bumi mana pun dan generasi kapan pun.

Ini mencerminkan unsur-unsur yang tetap di dalam
peperangan akidah, yang menjadikannya sebagai
peperanganlangkerasyang tidak dapatdiselesaikan
dalam wakhr singkdt dan menjadikan kesulitan-
kesulitannya, beban-bebanny4 kemantapan atasnya

merupakan hrgasfugas yang paling sulil
Oleh larena ihr, sudah seharusnya bagi parajuru

dalnvah kepada agamaAllah di penjuru dunia mana
pun dan pada saat kapan pun agar menempuh ke
hidupan panjang di dalam hakikat besar yang ter-
kandung di dalam ayat-ayat itu. Dan, sihrasi saat

hrunnya ayat-ayatitu kepada Rasulullah saw. adalah

situasi suahr peperanganyang dialami oleh setiap
juru dalnvah kepada agamaAllah di bumi ruma pun
danpada saatkapan pun.

Rasulullah slnllalhhu alnihi wasallmztelah me
nerima tugas dari Tuhannya unfuk memberikan
peringatan kepada manusia, dan dikatakan kepada
ny4

"Hai mang yang bnselimuL Bangunlnh, lnlu berilnh
peringatan. " (al-Muddatstsir: 1-2)

Maka ketika beliau bangkit untuk menjalankan
fugas, segera saja beliau berhadapan dengan unsur-
unsur dan sebab-sebab yang senantiasa meng-
halang-halangi masyarakat dari menerima dalflir/ah
yang baru itu, unsur-unsur yang menebarkan ke
dalam jiv.va mereka perasinn untuk mempertahan-
kan apa yang menjadi pegangan mereka selama ini-
-meskipun mereka sudah merasakan kelemahan
dan keamburadulannya-dan memotivasi mereka
unfuk bersikap keras dan kasar, kemudian men-
dorong mereka untuk melakukan pembelaan yang
keras terhadap akidatr atau kepercayaan, tata ahran,
kedudukan, dan kepentingan-kepentingan mereka
tadisi kehidupan merek4 kelezatan-kelezatan, dan
syatrwat mereka ... dan lain-lain hal yang sangat
berat dihadapi oleh dahnah yang baru.

Pembelaan yang keras ini tercermin dalam ber-
bagai benhrk Pertamq menyiksa dan menyakiti
golongan minoritas mukminyang telah menerima
dalnvahyang baru ihr, dan berusaha memfitnatrnya
dari akidatrnya dengan berbagai siksaan dan ancam-

an. Kemudian menjelek-jeleldran akidah lslamiah ini
dan menebarkan debudebu di sekitarnya dan se
kitarNabinya saw. denganbermacarnmacamtuduh-
an dan dengan menggunakan bermacam-mcam cara
supaya tidak bergabung padanya orangorang muknin
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baru. IGren4 mencegah rnanusia dari bergabung di
bawah bendera akidah itu kadang-kadang lebih
mudah daripada memfitnah orangorang yang telah
mengetahui hakikat akidah itu'dan telah merasa-
kannya

I{eduq berusaha membujuk dan merayu Rasu-

lullah saw.-di samping mengancam dan meng-
ganggu-agar mau berkompromi dengan mereka di
tengah jalan dan menghentikan celaan terhadap
akidah, tata afuran, dan tradisi merek4 dan mau
berdamai dengan merekaterhadap sesuahr yang ia
sukai dan disukai oleh merek4 sebagaimanayang
biasa dilakukan manusiayang di teneah perjalanan-

nya ketika terjadi perselisihan lantas mereka mau
melakukan kompromi terhadap kepentingan-ke-
pentingan, keuntungan-keunfirngan materi, dan
terhadap urusan-urusan tanah air ini.14

Caracara begini atau yang serupa dengannya
merupakan sesuatu yang selalu dihadapi oleh juru
dalil 'ah ke jalan Allah di setiap tempat dan setiap
generasi-

Nabi saw., meskipun beliau seorang rasul yang
dipeliharaAllah dari fitnah dan dilindungi-Nya dari
gangguan manusia, namun beliau juga seorang
manusia biasa yang menghadapi kenyataan yang
berat di kalangan minoritas mukrninin yang lemah,
danAllah tenhr mengetatrui hal ini;larenaitr tidak
dibiarkan-Nya beliau sendirian, dan tidak dibiarkan-
Nya menghadapi kenyataan berat ini dengan tanpa
pertolongan dan pengarahan kepada petunjuk-pe-
tunjuk dan rambu-rarnbu jalan. Ayat-ayatini memuat
hakikat pertolongan, bantuan, dan pengaratmn itu,

"Sesungguhnya Knmi telah menurunknn Al-@tf an
lcepadnmu (wi Muhammad) dngan baargrur - angs'ur. "
(al-krsaan:23)

lnilatr perhatian pertama terhadap sumber pe
nugasan dakwatr ini dan sumber hakikatnya batrwa
dak\n'ah ini adalah dari Allah; Dia adalah sumber
dalavatr satu-sahrnya dan Dialah yang menurunkan
AlQur'an, maka tidak ada sumber lain bagi dalnvah
dan tidak mungkin dicapur hakikatnya dengan
sesuatu yang lain yang tidak mengalir dari sumber
ini. Sumber selain ini tidak boleh diterima, tidak
boleh dipakai, dan tidakboleh dipinjam untuk me
netapkan akidah ini, juga tidak bohh dicampur
dengan sesuatu apa pun.... Kemudian, Allatr yang
telah menurunkanAlQur'an dan memberi tugas

untuk mendakrvahkan Al-Qur'an ini tidak akan
membiarkan dakwah itu dan tidak akan membiaftan
juru dalavahnya, karena Dialah yang menugae
kannya dan menurunkan AlQur'an kepadanya.

Akan tetapi, kebatilan terus merebak, keburukan
terus meluas, gangguan menimpa orang{rang
mukrnin, danfihah terus memantau mereka Sarana
penghalangan dari jalanAllah dikuasi oleh musuh-
musuh dakvr/ah, dilakukan, dan terus dijdankan,
melebihi keajegan mereka membela akidahnya,
undang-undffigny?, tadisinya kerusakanny4 dan
keburukan-keburukan yang mereka masuki Kemu-
dian mereka menawarkan perdamaian, membagi
negara menjadi du4 dan bertemu di tengatr jalan. ...
Ini merupakan tawaran yang sukar ditolak dalam
kondisi sulit seperti itu.

Di sini datanglah peringatan kedua

"Mala bnsabarlnh lmmu untuk (melalcannlwn) lu-
tctnpan Tblnnmu, dnnjanganlah lamu ilafii mang !ry
bndnsa dnn mangyarrs kafi, di antara mnelta." (aI-
Insaan: %)

Urusan-urusan itu digantungkan kepada qadar
Allah. Dia memberi kesempatan kepada kebatilan
dan keburukan, memberiwaktu1angfijangunhrk
memberi ujian dan cobaankepada oftrlg{mngyang
beriman. Semua itu karena adanya hikmah yang
hanya Diayang mengetatrui, yang denganryra Dia
jalanlen qadar-Nya dan Dia laksanakan ketetapan-
Nya. . ., "Itt[alw bermlarlnh larnu unfu k (rrclaks anal,an)
Iutctapan Thlanmu....' ketika tiba wakhr yang di-
tentukan.... Bersabarlatr terhadap gangguan dan
fihah. Bersabarlah menghadapi kebatilan yang
menang, dan kejahatan yang berkembang. IGmu-
dian lebih bersabarlah berpeeang pada kebenaran
yary diberikan kepadamu yang diturunt<an bersama
AlQur'an Bersabarlah dan jan$nlah kamu dengar
tawaran mereka untuk berdamai dan berkompromi
di tengah jalan menurut perhitungan altdah, 'Dan
jmganlnh lcanu ilwti orangyang berdom dan maryyary
knfir di antnra mrreka."I{arena mereka tidak akan
mengajalrnu kepada ketaatan, kebajikan, dan ke
bailan, sebab mereka adaldr oftrrgotang yang suka
berbuat dosa dan melakukan kekufi.ran. Mereka
hanya akan mengajakmu kepada dosa dan ke
kuf.ran ketika mereka mengajakrnu untuk ber-
kompromi di tengah jalan dakwatrmu, dan ketika
merekamenawarkankepadamu sesuafu yang mercka

14 Silakan baca penafsiran surah alQalam pada ayat : i, 6jtg,hj,jlrt (Makz nercka nmginginkan npqa lamu bersifup hnak hlt maetu bcrsilap
lunak ftuk kcpadanul).
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kira akan menyenangkanmu dan memuaskanmu.
Mereka memberikan tawaran kepada betau

untuk menjadi penguas4 unhrk mendapatkan harta
yang menyenangkan, dan unfuk mendapatkan ke
nikmatan fisik Maka mereka menawarkan ke
padanya kedudukan dan kekayaan, hingga beliau
menjadi orang yans paling kaya di antara merek4
sebagaimana mereka menawarlan kebailan-kebaik-
an (duniawi) yangearat dengan fitnah, ketika utbah
bin RabLah berkata kepada beliau, 'Tinggalkanlatr
hrgas dakrvah ini nanti hrkawinkan engkau dengan
putriku, karena aku adalah orang Quraisy yang
memiliki puti-putri yang cantikcantik...." Semua
tawaran yang diberikan parz pemeluk kebatilan itu
adalatr untuk membeli para juru daln'ah di setiap
bumi dan setiap generasi!

'Mala bnsabarlnh lamu untuk (melnlcanalnn) le-
tttnpan Tilhmmu, dm j angarlnh kmnu ilatti nmg y ang

bndnsa da.n mang yarg lcafo di antma mnelw.'(aI'
Insaan: %)

IGrena tidak ada kompromi antara engkau dan
merek4 serta tidak mungkin dapat dipasang jenr
batan penyeberangan di atasiurangyang luas yang

memisalrkan antara manlaimu dan mnnhQ merek4
dan pandanganmu dengan pandangan mereka
terhadap alamwujud, 1arrg memisatrkan antarake
benaranmu dan kebatilan mereka, keimananmu
dengan kekafiran mereka, cahayamu dengan ke
gelapan mereka, dan antara pengetahuanmu ter-
hadap kebenaran dengankejahilan dan kejahiliahan
mereka

Bersabarlah, walaupun mrisanya panjang, fitnah-
nya berat tipu dayanya kuat, dan jalannya juga
panjang...

Akan tetapibersabaritu berat dan membutrhkan
perbekalan dan frktor penunjang yang jelas,

'Dan sebutl.ah namn Tiilwmnu pado (waku) pag. dnn

petang. Dan padn sebagian dari mnlam, nala niudloh
lwpadn-Nya dan bntashihlah kzpana-Nya pana bagian

yanyPaqary di mnhrn lwri." (al-'Insaan:25-26)

Inilah bekal ihr! Sebutlah namaTuhanmu pada

waktu pagr dan petang, dan bersujudlah dan ber-

tasbihlah kepada-Nya pada malam yang panjang...,

karena yang demikian itu adalah berhubungan
dengan Sumber Yang telah menwunkan Al-Qur'an
kepadamu, dan memberikan jaminan kepadamu di
dalam melaksanakan dakwah. Dialah sumber ke
kuatan, perbekalan, dan pertolongan.... Berhubung-

an dengan-Nya melalui berzikir, beribadah, berdo4

dan bertasbih dalam malam yang panjang. . . . IGrena
jalan dakwah itu panjang dan bebannya berat, dan

sudah tenhr membutrhkan perbekalan yang banyak
dan dukungan yang besar. Di sanalah, di malam
panjang ihr, ketika iabertemu denganTuhannya di
malam sunyi, dalam bisilan syahdu, dalam kecerah-
an dan dalamkelulufran jiwa dihadapan Ilahi, me
mancarlah kekuatan untuk memikul tugas dan
beban, memancarlah darinya kekuatan bagi ke
lemahan dan keminoritasan. Pada waktu itu ruh
dapatmerasakan perasaan-perasaan dan kesibukan-
kesibukan yang kecil-kecil dan lembutJembut, dan
melihat tugas yang agung dan amanat yang besar,

sehingga terasa kecil duriduri dan hambatan-ham-
batan yang ditemuinya di tengah jalan.

SesungguhnyaAllah Maha Penyayang. Ia men-
jamin dakwah hamba-Ny4 menurunkan AlQuran
kepadaqra, serta mengetahuibeban-beban tgasnya
dan hambatan-hambatan jalannya lGrena itu, tidak
dibiarkan-Nya Nabi.Nya saw. tanpa pertolongan dan
banhran. Bantuan yang diberikan Allah SWT ini
merupakan bekal yang sebenarnya serta layak bagi
perjalanan beratdijalanyang penuh duri itr.... hilah
bel<al ashhahd-dalanah'para pelaku dakwah' ke jalan

Allah di setap tempatdan setiap generasi, karena
dakn/ah ihr adalah satu, kondisi yang dihadapinya
adalah satu iua sikap kebatilan terhadapnya adalah
satu, sebabsebab yang menjadikan orang bersikap
demikian adalah sahr, dan saranasaranakebatilan itt
sendiri pada dasarnya adalah satu. Oleh karena ifir,

hendaHah saran+sarana dan jalan-jalan kebenarzn
ihr adalah saranasarana yang diketahui Alah seba$i
saftna-sarana jalan dal$vah ini.

Hakikatyang seharusnyaparajuru dakwah hidup
di dalamnya adalatr hakikat yang diberitatrukan Allah
kepada shnhibud- da.'w ah per tama Nabi saw., yaitu
batrwa penugasan dakwah ihr trun dari sisiAllah,
karena Dia adalah pemilik dakwah itu, dan kebenar-
an yang diturunkan-Nya tidak mungkin boleh di-
campur dengan kebatilan yang diserukan oleh
oftng{rang yang suka berbuat dosa dan kafir itu.
Olehliarepa itu, tidakadakerja samaantarakebenar-
an dan kebatilan, karena keduanya merupakan dua

sistem yang berbeda, dan dua jalan yang tidak
mungkinbertemu.

Adapun jika kebatilan dengan segala kekuatan
dan pasukannya dapat mengalahkan golongan
mukmin yang minoritas dan lemah, maka hal itu
adalah untuk suahr hiknah yang hanya Allah yang

mengetahuinya. Karena ihr, diperlukan kesabaran

sehingga Allah mendatangkan kepuhrsan-Nya
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HendaHah terus memohon kekuatan dan per-
tolongan kepada Allah dengan berdoa dan bertasbih
kepada-Nya pada malam-malam yang panjang, untuk
menjadi bekal di dalam menempuh jalan ini....

Suqgguh ini merupakan hakikatyang besaryang
harus dimengerti dan dijalani dalam kehidupan para
penempuh jalan dal$vah ini. . ..

Ctnta Dunia
Selanjuhrya ditesaskan lagi persimpangan antara

manhaj Rasulullah saw. danmanhaj jahiliah, bahwa
mereka lupa melihat kebaikan buat diri mereka,
bahwa citacita mereka sangat rendah, dan pandang-
an mereka sangatkerdil. Allah berfirman,

&#c;:tiJtl;au{rt;:}_;Jfr L
"Saungguhnya merelw (orang lwfir) mmyul@i lu-
hidupan dunia dan mnelm tidak mempedulilan
lczrudnlwn mnelw, padn lai yang bnat (hnri akhirar)."
(al-Insaan:27)

Merekayang sangatrendah keinginan dan cita-
citanya, yang kecil hrnhrtannya dan kerdil pan-

dangannya.... Mereka yang kecil dan hina serta
tenggelam dalam kehidupan duniawi dan tidak
memperdulikan hari yang berat, berat tanggung
jawabnya, berat akibatnya, dan berat timbangannya
dalam timbangan yang sebenfftry?..., mereka ini
tidak pantas diikuti jalan hidupnya" tidak pantas
berkompromi dengan or?ng{rang mukmin dalam
hrjuan dan citacitahidup.Tidaklayak dihiraukan apa
yang ada pada mereka dari kehidupan dunia ini,
seperti kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan, karena
semua itu hanya akan berlangsung singkat dan
segeralenyap. IGsenangan dankekayaan merekaihr
hanya sedikil sedang mereka sendiri adalah oftng-
orang yang kerdil dan hina

Kemudian ayatitu mengisyaratkan betapamereka
tidak memikirkan kebaikanyans hakiki bagi dirinya
sendiri. IGrena itr, mereka memilih kehidupan ftmia
yang akan segera lenyap dan tidak mempedulikan
hariyang beratyang sudah menantikan mereka di
sana dengan rantai untuk merantai kakinya dan
belenggu untuk membelenggu tangafinya serta api
nerakayang menyala-nyal4 setelah menjalani hisab
dengan sangatsulit

Maka ayatini merupakan kelanjutan ayat di atas
unfuk memantapkan hati Rasulullah saw. dan orang-
orang mukmin bersama beliau, di dalam meng-

hadapi orang{rang yang telah diberi kesenangan
dari kehidupan duniawi ini, di samping sebagai
ancaman bagi pecinta-pecinta dunia itu dengan hari
yangberal

I
Ayat berikutnya masih memaparkan kehinaan

urusan mereka di sisiAllahfng telah memberikan
mereka kekuatan dan keperkasaan, padahal Allah
berkuasa untuk melenyapkan mereka dan meng-
gantinya dengan yang lain. Akan tetapi, Allah menr
biarkan mereka karena suahr hikrnat sesuai dengan
qadar-Nya terdatrulu,

'6;fi:rr$6b$$'&3&6tti
ti,SiP

"Kami telnh rnenciptalan rnereltu dnn mtnguatlwn
pnsmdinn tubuh mnelw, apabiLa lfumi nmghtndnki,
Kami sungguh-suttgguh menganti (mnekn) dnngan

orang-orangyangsen$admganmnela."(al-Insr,anz
28)

Poin ini mengingatkan orang{rang yang men}
banggabanggakan kekuatannya dengan menunjuk-
kan kepada mereka sumber kekuatan itu sendiri,
batrkan sumber keberadaan mereka sendiri. Kemu-
dian ditenangkanlah hati orangoraqg yang berirnan-
-ketika mereka dalam kondisi lemah dan dalam
jumlahVang sedikit-batrwayang memberi kekuatan
itu adalah Tuhan yang mereka menisbatkan diri
kepadaNya dan menjalankan dakwah-Nya sebagai-
mana ayatini juga menetapkan di dalam jiwa mereka
akan hakikat qadarAllatr dan hikrnah yang dimak-
sudkan di belakangny4 yang segala peristiwaber-
jalan sesuai denganny4 hinggaAllah memuhrskan
semua urusan, sedang Dia adalatr sebaik-baik penr
beri keputusan.

"Apatiln Karni mmghmdaki, I{ami sungguh*unguh
rnengganri (mnela) dengan mang-orarg lang smtpa
dmgan msrekn...."

Maka mereka dengan kekuatannya tidak akan
dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah, karena
Allahlah yang menciptakan mereka dan memberi
kekuatan kepada mereka. Dia berkuasa mencipta
kan orangorang yang seperti mereka unhrk meng-
gantikan mereka.... Natr, apabila Allah memberi
tangguh kepada mereka dan tidak mengganti mereka
dengan orangorang lain seperti mereka makayans
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demikian itu adalah karunia-Nya dan nikrnat-Ny4
dan itu sudah menjadi kepuhrsan-Nya dan kebijak-
sanaan-Nya....

Dari sini maka ayat ini sebagai susulan untuk
memantapkan hati Rasulullah saw. dan orangorang
yang bersama beliau, dan unh:k menetaplian hakikat
kedudukan mereka dan kedudukan oranglain. Se
bagaimana ayat ini juga merupakan senhrhan ter-
hadap hati orangorangyang tenggelam dalam ke
hidupan dunia, yang terpedaya oleh kekuatan
keluarganya, agar mereka mengingat nikrnat Allah,
yang mereka banggabanggakan tetapi tidak mereka
syukuri, dan agar mereka menyadari adanya ujian
yangtersembunyi di baliknilirnatini, yaihr ujianyang
telah ditetapkan buatmerekapadapermulaan suratr.

Kemutlalran Kehendak Allah
Kemudian diingatkannya mereka terhadap ke

sempatan yang diberikan kepada mereka dan A1-

Qur'an menawarkan kepada mereka, dan surah ini
pun mengingatkan merek4

b

$Ja4";;JiGtMi!iisi"$i,t-
"Sesungultnya (a.y at- ay at) ini adnlah sntu P niryat-

an, malu barangsiapa menghadaki (lebailwn bagi

dirinyQ nismya dia rnmgambil jala.n l"podo Zfulwn-

nya."(al-Innan:29)

Kemudian poin ini diaktriri dengan menyebutkan
kemutlakan kehendak Allah dan dikembalikannya
segala sesrahr kepadaNya agar amh terakhir adalah

kepadanya (kehendak Allah), dan kepasrahan ter-
aktrirkepada keputusan-Ny4 dan agar manusia me
lepaskan kekuatannya dan menghimpunkan kepada
kekuabn kehendak-Ny4 dan daya upayanya kepada
daya upaya-Nya.... Inilah Islam yang sebenarny4

#erytffii:3i;rt't1+J*ro;r*u;
'Dan lwmu tidakmnmpu (mercrnpuhiahn itu),le'
anli bila diluhmdnki Allah. Sewngulnry a Allnh andnh
Malw Mmgetnhui lagi Malubij alx arw. " (al-Ir.tsn anz
30)

Hal itu supaya hati manusia mengerti batrwaAllah
ihr berbuat dan berkehendah yang bertindak dan

Mahakuasa, sehingga hati itu mengetahui bagai.
mana ia menghadap kepada-Nya dan menyerah
kepada kekuasaan-Nya. Dan ini adalah lapangan
hakikat ini, yang di lapangan inilah ia berlaku se
bagaimana disebutkan dalam nash-nash seperti ini,
di sarnping menetaplan apa yang dikehendaki Allah
buat merek4 unfuk memberikemampuan kepada
mereka buat mengetahui yang hak dan yang batil,
dan memilih arah kepada yang ini atau yang itu,
sesuai dengan kehendakAllah Yang Maha Mengeta-
hui terhadap hakikathati. Dan apa sajayang diberi-
kan A[ah kepada hamba-hamba-Nya seperti pe
ngetahuan dan pengertian, penjelasan tentang jalan

kehidupan, penguhrsan para Rasul, dan penurunan
Al-Qur'an, semua ini berujung pada qadar Allah,
yang menjadi tempat berlindungnya orang yang
berlindung, lantas ia mendapat taufik untuk sadar
dan taal Apabila iatidak mengebhui di dalam hati
nya terhadap hakikat kekuasaan yang berftku, dan
tidak berlindung kepadanya agar menolongnya dan
memberinya kemudahan, maka dalam hati yang de
mikian ini tidak terdapat ftnnjuk dan kesadaran,
dan tidakadataufk (pertolongan) kepadakebailen...

Karena ifir,

$FJrri;,p6:,gfittjr5J.t\6ib3
'Dia mmnsuklan siapa yang diluhendn*i-Nya kz

dalmn rahmat-Nya (surga). Dan bagi wang-nang alim
disedinlwn- Nya azltr y arg pedih. " (al-Insaan: 31)

Itulah kehendak rnutlak yang bertindak sesuai
kehendaknya- Dan, di antara kehendaknya ialah
memasulirkan ke dalam rahmat-Nya orang yang
dikehendaki-Nya, yaitu orangorang lang mencari
perlindungan kepada-Nya, Img mencari perte
longankepadaNya dengan melalnrkanketaatan, dan
memohon taufik-Nya supaya diberi petunjuk

'Danbagiorang-mangyangalimdisediaL,an-Nyaarutr
yangpdih."

Mereka telah diberi tempo dan diberi kesem-
patan, untuk sampai kepadaazabyangpedih ini.

Penuhrp ini serasi benar dan dengan bagian per-

mulaan dan menggarnbarkan alirhirujian, yangunhrk
diuji inilah Allah menciptakan manusia dari nuthfuh
yang bercampur, dan diberi-Nya pendengaran dan
penglihatan, serta ditunjukkannya jalan ke surga
atau ke neraka .... g
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fiAflnflil-mansnunf
nllarunfian fi msfian

JrilanAw:fro

#Mtpt+'
'T)engan menyebut nama Alhh Yang l\fialn
Pemurah lagi MafE Penyayang."

*6*>At#6.;",-*ttf6#6'i9t:gV
f.,t*t'ijg:i$6t+i;i:r;g6TenS;
,+j*ats1r$,r-$i$l{sg{pji,:f"};
4Xhg&#stw&gi,tq'ir$
EL.T'&,pt$Ya;,i{Y1g, t'e&
o-r<i1+4?#:,_f;{|tfuiS:a,,53r!

$.4K$);lEg4:;:i$'k;i'-f,r$
$ty.*StsalsASrya[enfu eti

&,"ffi itt$&:'ig,el::;iG; j:1
G5q+W#$a;:ggE6{-F;i43tn
g1+)ffi );tfrtg1iif Kffi *(+
# 

"i * Jfj*igtr tK - * KY Jf;'Llt;

;14,,r;Vy#*:u,#:t[+S&r:.1
&:r.":f,A-#5.Yrffi )5tfr *Ft
yi.Sigs;#e";ls;&:o;+;si;,s
i%,c#;'{;*r_,K#Ftii,{&:+.ffi
-{r#,:ly*.q:,f4ti;fii&eAti;SK

W1;;6t3&t'P::*r:t,*pi?t*
);5.U#1rAgi4K1y-*ilttKq
);5.X'#', ji3$itrti'1gg'*:)*:i-
359,<';Kitt;{in,y.;;'y;$a,1<5

* 6 i;f.i -'-" v*tE $'q,t<gt+5_
'Tlemi apa-apa yang diuhrs untrk membanra
kebaikan, (1) yang terbang dengan kencangnya,
(2) yang menyebarkan (rahmat Tirhannya)
dengan -seluas-luasnya, (3) yang menrbedelen
(antara yang hak dan yang bafil) dengan sejelas-
jelasnya, (4) dan yang menyarnpaikan *alrynr,
(5) unurk mpnolak alasan-alasan atau memberi
peringararq (6) sesungguhnya apa yang dijanji-
kan kepadamu itr pasti terjadi. (7) Apabila
bintang.bintang telah dihapuskan (8) lalgittelah
dibelatr, (9) gunung-gunung telah dihancurkan
rner{adi debu, (10) dan rasul-rasul telah ditetap-
kan walfrr (mereka), (11) (niscaya dikatakan ke-
pada mereka), 'Sampai hari apakah dita"rg
guhl€n (mengazab orang-orang l€fir itu)P (U)
Sanpaihadkepuhrsan (13) Thhukahkamu,apa-
kah hari kepuhrsan itr? (14) Kecelakaan yang
besarlah pada hari itu bagi orang'orang yang
mendustakan (15) Bukankah Karri telah mem-
binasakan orang"orang yang datrulu? (16) Ialu
Kami iringr (aeab lbmi terhadap) mereka
dengan (mengazab) orang-orang yang datang
kemudian. (17) Demikianlah lbmi berbuat
terhadap orang-orang yang berdosa. (18) Ke-
celalcaan besarlah pada hari ihr bagi orang.
orang yang mendustaftan (19) Bukankafr IGmi
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mencipta^kan kamu dari air yang hina? (20)

Kemudia.n IGmi letakkan dia dalam tempat
yang kokoh (rahim), (21) sampai waldu yang
ditentrkan (22) Lalu,I(ami tenhrka.n (benurk-
nya), ma"ka Kamilah sebaik-baik yang menenhr-
I<a.rL (23) Kecelakaan yang besarlah pada hari
iar bagi orang-orang yang mendustalan. (24)

Bulonkah Kami menjadikan bumi (tempat)
berlarmpul (25) ora"ng-orang hidup da.n orang-
orang ma$ (26) dan l(ami jadikan padanya
gunung-gunung yang tinggi, lalu IGmi beri
minum kamu dengan air yang tawar? (nKe-
celakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang'
orang yang mendustakan (28) (Dikatakan ke-
pada mereka pada hari kiamat), ?ergilah kamu
mendapatkan azab ya.ng dahulunya kamu men-
dustakannya. (29) Fergilah kamu mendapatkan
naungan yatrg mempunyai uga cabang, (30)

yang tidalc melindungi dan tidak pula menolak
nyala api neraka.' (31) Sezungguhnya neralra
itr melonta.rkan bunga api sebesa.r dan setinggi
istana, (32) seolah-olah ia iringan unta yang
kuning. (33) Kecelakaan ya.ng besarlah pada
hari ihr bagi oramg-orang yang mendustaka.n.
(34) Ini adafah hari yang mereka tidak dapat
berbicara (pada had itu), (35) dan ffaf( diizinkan
kepada mereka minta uzur sehingga mereka
(dapat) minta uzur. (36) Kecela}aan yang besa.r
lah pada haxi itu bagi orang-orang yang men-
dustaka.n (37) Ini adalah hari kepuhrsan (Pada

had ini) I(ami mengumpulkan kamu dan orang'
onang yang terdahulu. (38)Jika kamrr mem-
punyai tipu da1'a' rtaka lak6kanlah tipu dayamu
ihr terhadap-Ifu (39) Kecelakaan ya.ng besarlah
pada hari itu bagi orang-orang yang men-
dustal€n. (a0) Sesungguhnya orang-orang yang
bertalnva berada dalam naungan 0"t S teduh)
dan (di sekitar) mata air-mata air' (41) serta
(mendapat) buafi-buahan dari (macam-macarn)
yang mereka ingini (42) (Dikataftan kepada
mereka), Maltan dan minumlah kamu dengan
enak karena apa yang telah kamu kerjakan.'
(a3) Sesungguhnya demiHanlah Kami memberi
balasan kepada orang{rang yang berbuat baik
(44) Kecelakaan yang besarlah pada hari ihr
bagi orang-orang mendustalran (40 (Dit€falrarl
kepada orang-orang kafir)"Makanlah dan
bersenang.senanglah kamu (di dunia dalam
waktu) yang pendek. Sesungguhnya kamu
adahfi orang-orang yang berdosa' (46) Kecela-
kaan ya.ng besa^rlah pada hari ihr bagi orang-

orang yang mendusta^kan" (47) Apabila di kata-
kan kepada merekar'Rularlah!', niscaya mereka
tidak mau ruku. (48) Kecelakaan yang besarlah
pada hari itu bagi orang-orang yang men-
dustakan. (a9) Ivlaka kepada perkataa^n apakah
selain Al-Qur'a.n ini mereka a^kan berimanP'
(50) 

'
Pengantar

Surah ini sangat tajam ciricirinya, keras pe
mandangannya, dan kuat kesanny4 sehingga se
akan-akan cemeti dari api yang menyengal Ia
menghentikan hati seolaholah sedang menghadapi
matrkamah yang menakutkan. Di mahkamah itu,
hati menghadapi pertanyaan-pertanyaan, sanggah-
an-sanggahan, dan ancaman-ancaman yang melun-
cur bagaikan anak panah lepas dari busurnya-

Selain itu, surah ini juga membentangkan pe
mandangan-pemandangan dunia dan akhirat haki-
kat-hakikatalam dan jiwa danpemandangan-peman-
dangan yang mengerikan besertaanb dalam se
luruh paparannya Setiap bentangan dan peman-

dangan dikomentari dengan puhrlan terhadap hati
yang berdosa seakan-aftan pukulan api, "Ikalnkann
yang besarlnh padn hmi itu bagi. matg-orong yang men-

dustnknn!"
Komentar seperti ihr diulang sepuluh kali dalam

surah ini. Apayang disebutkan dalam komentar ini
pasti terjadi, dan ia sangatcocok dengan siht-sifubrya
yang tajam, pemandangannyayang keras, dan ke
sannyayangkuat'

IGtetapan ini mengingatkankitakepada apayang
disebutkan secara berulang-ulang di dalam surah ar-

Rahmaan yans memberi komentar pada setiap kali
selesai menyebutkan kenikmatan Allah kepada
hamba-hamba-Nya dengan kalimal'Mala, nikm.at

Tithnn larnu yang mannknh yarg lamu dwnlwn?'Juga
mengingatkan kita kepada ketetapan yang disebut-
kan berulang-ulang di dalam surah alQamar setiap
kaliusai menyebutsahr putaran azab dengankalimat,
"Maka, ok SM dalryatnya azpb-Ku d.an aruamnn-

anmmnn-[{u!"
Pengulangan kalimat, "I{ecel,alwan y ang b esmlnh

pada hari itu bagi lrang-orarg Jang mmdustalmn",
memberikan ciri lirhusus bagi surah ini dan mem-
berikan nilai rasa yang berbeda secara tajam dengan
suratr lairurya-

Segmen-segmen dan bagian-bagian surah di.
sebutkan secra beruntun dengan kalimat-kalimat
yangpendeh cepaf keras, danrimanya (sajak) ber-
macam-macam. Setiap bagian dengan rima ter-
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sendiri, dan kadang-kadang terjadi perulangan sajak

sekali-sekali. Segmen-segmen, bagian-bagian, dan
sajak-sajaknya dengan sengatan dan kekerasannya
yang khusus, menjadikan susunannya begifu indah
yang datang susul-menyusul, satu demi satu. Hampir
belum sadar seseorang dari merasakan satr kesan,
tiba-tiba datang kesan lain, tetapi tetap dalam keke
rasan dan sengatannya

Sejak permulaan surah sudah bertiup kencang
udara yang menebarkan pemandangan tentang duta-

duta yang terbang dengan kencangnya atau para

malaikat,

'Dani apa-apa yang diutus untuk mnnbawa lebailmn,
yang terbang dengan lwuangnya, yang menyebarlcan

(rahmat Tfuhannya) datgan wluns-laamya, yarg m.em-

bdnlran (onnra y ong lwk dan yang batil) dagan sej elas-

jelnsnya, dnn yang mmyarnpailan waltyu, untuk me-
-nolak 

alnsan-alnsan atau rnembni peri,ngatan." (al'
Mursalaau 1-6)

Ini adalah pembukaan yang sangat relevan de
ngan suasana surah dan bayang-bayangnya

Dalam bab ini, AlQur'an menggunakan metode
l*rusus dalam memilih bingkai pemandangan-
pemandangan dalam beberapa surah, dari jenis

pemandangan seperti ini dengan segala kekuatan-
nya lni adalatr salah satu contohny4 sebagaimana
ia memilih bingkai wakhr dhuha dan malam apabila
gelap gulita, bagr pemandangan tentang peme
liharaan, kasih sayang, dan perlindungan sebagai-

mana disebutkan dalam surah adh-Dhuhaa.Juga
bingkai pemandangan tentang kuda-kuda yang lari
terengahengah dan meringkikkeras dengan me
nebarkan debudebu, sebagai pemandangan ten-
tang bakal dibongkarnya kubur (dikeluarkannya
manusia dari kubur) dan ditampakkannya apa yang
tersimpan di dalam dada sebagaimana disebutkan di
dalam surah al'Aadiyaat 15

Setiap segmen dari sepuluh segmen yang ada

dalam surah ini, menggambarkan suatu perjalanan

di alam semesta. Surah ini berpindah bersamanya ke
hamparan-hamparan yang luas dari renungan, pe
rasaan, getaran-getaran hati, pengaruh, dan respons
respons. Ia beralih dari hamparan ungkapan dan
kalimat, seakan-akan ia adalah anak-anak panatr yang

menunjuk kepada alam yang beraneka macam.
Perjalanan pertama adalah berkeliling-keliling

pada pemandangan hari keputusan, yang melukis

kan terjadinya pembalikan-pembalikan alam makro
di langit dan di bumi. Yaihr, saat beraktrirnya hrgas
para rasul dalam membuat perhitungan bersama
manusi4

"Ap abiln bintang-bintang tzkh dihapuslaa ktryit talnh

dibelala ganung-gunung telnh dilnruurlan mmjodi dtbu,

dnn rasul-rasul telgh ditetapliln woktu (nwelm), (nis-

caya dilatnlan l"pod" mnela), 'Sompai hml apalwh

ditangguhlan (mntgaatr mang-orong knfr itu) ?' Sam-
pai lnri luputusan. Takulmh lmmu, apakah lari lu-
putusan ihr ? I{ecelnleaan yang bamlah padn lari itu bagi

arang-oratg jang menhtstnlnt "(al-Mursalaa,U 8- 15)

Perjalanan kedua adalah bersama orangorang
dahulu dan isyarattentang sururahAllah yang terjadi
pada orangorang yang mendustakan agama-Ny4

"BulunJuh Kami tclah mernbinasalnn orang-ortng J ang

dnhulu. LaJu Knmi iringi (aab lfumi tzrhndnp) mnelm

dmgan (nmgazgb) orang- arang yang dnnng lrtmudan.
D emikianlnh Kami b nbuat terlwdnp arang- urang )ang
bndosa. I{ecelnlman besarlnh padn ltnri itu bagt nang-
orang y ang mmdustnknn. " (al-Mursalaaf le $)

Perjalanan ketiga adalah bersama dengan pen-

ciptaan pertama dengan takdir dan pengaturan yang

menyertainy4

"Bukanlah Kami mentiptalan lumu dari air yang
hinn ? Kemudinn Kami lznklan dia dnlnm tanpat yarg
lclleh (rahin), sampai waktu yang ditsrtulcan. InJu,
Knmi tmhtlan (bntuhrya), mnla l(nmilnh sebaik-baik

yarry menmtukan. KecelnJann yang baarlah pann hfii
itu ba$ arang-nrang yang mendustaknn." (al-Mur
salaat 20-24)

Perialanan keempat adalah di bumi tempat
dihimpunnya anak-anak manusia hidup dan mati,
yang disediakan bagi mereka untuk tempat tinggal.
Disediakan pula di sana air dan segala sesuahr yang

menjadi unsur kebuhrhan hidup duniawi,

"Bulmnlah Kami mmjadilmn bumi (tempat) bn-
Iampul orarg-nang hidup d.an orang-orang mati, dnn

I{ami j adilan padnnya gunung-gunung yang tinggi, lala
Kami bni minum lamu dmgan air yang tawar?
Kealnlann yang baarlnh padn lwri itu bagi mmg-uang
y ang mmdustoJan. " (al-Musalaat: 25-28)

Perjalanan kelima adalatr bersama omng{ftulg
yang mendustakan beserta azab dart siksaan yang

akan mereka peroleh pada hari kepuhrsan (kiamat) ,

15 Silakan baca pasal'At:Tanaasuqul-Fanniy''di dalankitab AtTashwiirul-Fanni, terbitan Darusy-Syuruq.
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" (Dikntnkan lupadn mnelw padn lwi kimnnt), ?ngi-
lah lwmu rundapatlun azpb yang dahulunJa krnnu

rmdustalanmy a. Pergilnh knrut nvndapalwn rumngan

yang mentpunyai tiga mtrang yang fidnk melindttngi dnt
tidak pula rcnnlnk nyaln api nnalw.' Sesungguhnya

nnalw ilu mzlnnnrlmn bunga api sebaar dnn setinggi

istntn, seolah-olnh ia iingan qnrn y ang latning. Ifualn:
lraan. yang baarlah padn lwri itu bagi uang-orary y ry
runfistnkatt " (al-Mursalaat 29-34)

Perjatanan keenam dan kehriuh adalah me
laniutkan penjelasan tentang keadaan olzlng{ftmg
yang mendusbkan itu, dan tambahan pelecehan dan
penghinaan terhadap merek4

' Tni adnlnh lwri yang maela tidak dnpat bnbimra (pada

hafi itu), dan tidak dii<inlan lepada mneka rninta uan
sehinga mcrelw (dopat) rninta uatr. I{ecela}tann yang

besarlah pada lnri itu bagi mang-orang yang mmdusta-

lwn. Ini annlah lwri kzputuson. eann hmi ini) I{nmi
mengumpulta n lwmu dm mang-wang y a:ng tndnlwlu.

Jilu larnu nempunyai tipu dny a naln lnlatkanlil tipu
dayamu ihr tnhadnp- Ku. Ifualalaan, yang baarlah pana
lari itu bagi mang-marg i ang mmdustalan "(al-Mur
salaau 35-40)

Perjalanan kedelapan adalah bersama omng-
orang yang bertakrva beserta kenikmatan yang di
sediakan unhrkmerek4

"Senmgulatya arary- aratg y ang b ertahl a b eradn dalnm

Mungan (yang ttduh) dm (di sekinr) matn air-mata air
sata (rundnpat) buah-bualnn dmi (maram-mnmm)

yang rnerela ingin;. (Dikatakan lupada mnela)'fuIaknt
dan minumlah kamu dengan mak lwrna apa yang tclah

lwmu ltnjalan.' Sesunguhnya demikianhh Kami
mnnberi balasan lupad't mang-mang yang babuat baik.

Ifualnl,nnn y ang baarlah padn lwi itu bagi mang- uang
yng mmdustalwn. " (al-Mursalaafi 4l-4 5)

Perjalanan kesembilan adalah perjalanan se
pintas bersama orang{rang yang mendustakan,
mengenai pelecehan terhadap mereka,

" @ikntalcan kzpadn mang- ararrg l@fr),'Malwnlah dnn

bmmangtmangl.ah knmu (di dunia dnkm w aktu) y ang
pmdtk. Sesungguhnya lwmu adnlalt omng-orang yang bn-
dasa.' KecelnJwan yang besarlah pada lwri itu bob *o4g-
nrarlg l ang mendustnlmn." (al-Mursal aatt 46-47)

Perialanan kesepuluh adalah kilatanyang cepat
bersama orangofturg yang mendustakan, mengenai
sikap pendustaan mereka,

'Apabiln dilcatalrnn lepadn m.uelm, 'Ratkulnh', niscaya

mnekn tidnk m.au rula. I{ecelnlaan y ang besarlah padn

hari itu bagi orarry-orang yang mmdustalan " (al'
Mursalaat: 48-49)

Sebagai penuhrp sesudatr melakukan perjalanan-
pedalanan ini, memaparkan berbagai keadaan, serta
memberikan hrsukan-hrsukan dan kesan-kesan,
addlatr,

!
' Maka, krpada pnlntnan apaloh selain Al- @ti an. ini
rnnelw beriman?" (al-MvrvlaaB 50)

.

Begitulah hati berjalan dengan cepat bersama
konteks surah, seakan-akan ia terengah+ngah
menghadapi kesan-kesan, lukisan-lukisan, dan
pemandangan-pemandangannya. Adapun hakikat-
hakikatyang terkandung di dalam surah ini sudah
berulang-ulang disebutkan dalam surah-surah Al-
Qur'an, bagi suratr+urzh Makkiyah terdapatnuans:l
khusus. Akan tetapi, hakikat-hakikat AlQur'an itu
dipaparkan dalam sisi yang banyak dan dalam pan-

€ran yang bermacam-macam, serta dengan rasa
yang berbeda-beda pula- Yalari, sesuai dengan korr
disi jiwa yang dihadapinya dan sesuai dengan jalan-
jalan masuknya hati dan kondisi.kondisi jiwayang
diketalrui oleh T.atYanS Menurunkan AlQur'an ini
kepada Rasul-Nya Sehingga tampaklah ayat-ayat itu
dalam nuansa yang baru, karena ia menghadirkan
responerespons yang baru di dalam jiwa

Di dalam suratr ini terdapat suasana baru dalam
menampilkan pemandangan neraka, dan dalam
menghadapi orangorang yang mendustakan pe
mandangan-pemandangan ini, sebagaimana juga
terdapat nuans baru dalam metode penyampaian
dan semua pemaparannya- IGrena ifu, tampaklah
kepribadian khusus surah ini, yang tajam sibtnya,
menyengat rasanla, dan halus kesannya!

Selanjutrya" marilah kita ikuti paparan surah ini
secararinci!

Suasana lla,ri Kiamat yang Sulit Dibayangkan
Tbrjadinya oleh Orang Musyrik

&#+#r#6r",;*iru#6;)$;rv
t::ygiif 6-f #6t;ji5|g6ee';{E

g"ej'utxj'
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'Dani yang diutus urrtuk mzm.bawa kzbailary yang tcr-
bang dntgan knuangnya, yang rnenl ebarlmn (rahmat

Tfuhanny a) dmgan s eluas -luasny a, y ang mzmb edalan
(anrarayanglwkdnnyangbatil)dmgansejelns-jelnmya"

dan y ong menyarnpailan waltyu, unluk mtnnlnk alasan-

alnsanaraumenrbdpdngalanSe.sungguhnyaaQayanS
dijaryilan fupadarnu itu pasti tnjadi."(al-Mrusalaat:
r-7)

Persoalan ini adalah persoalan kiamat yang sulit
dibayangkan terjadinya oleh orangorang musyrik
Hal ini sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an kepada
mereka dengan bermacam-macam penegasan di
dalam beberapa tempat (surah atau ayat). Mene
tapkan masalah ini kepada akal mereka dan me
netapkan hakikatnya di dalam hati mereka, me
rupakan persoalan amat vital yang harus dilakukan
unhrkmembangun akidah di dalam jiwamereka dan
di atas landasannya. Juga unfuk meluruskan nonna-
norma dan nilai-nilai di dalam seluruh aspek ke
hidupan mereka. IGrena itulah, diperlukan usaha
yang keras dalam masa yang panjang untuk me
mantaplian hal ini ke dalamhati dan pikiran.

Pada permulaan surati, Allah bersumpah bahwa
apayang dijanjikan di alfiirat nanti pasti akan terjadi.
Benhrk sumpah ini sejak awal sudah memberi isyarat
bahwa apa yang disumpatrkan Allah itu termasuk
urusan gaib yang tidak diketahui manusia. Juga
merupakan kekuahnyangtersembunyi, tetapimem-
beri kesan dan pengaruh di alam ini dan di dalam
kehidupan manusia

Para ulama salaf berbeda pendapatmengenaikan-
dungan yang ditmiuki dalam sumpatr itu. IGlompok
pertama berkata bahwa ia (yang diutus atau dikirim)
itu adalatr angin secara mutlak Kelompok kedua
mengahkanbatrwa iaadalatr malaikatsecaramuflak
Sedangkan, kelompok ketiga mengatakan bahwa
sebagian dari yang disumpahkan ihr adalah angin
dan sebagian lagi malaikal

Perbedaan pendapat itu terjadi karena tidak jelas-

nya apayzulg dimaksudkan oleh lafrllafil ini dan apa
pula yang ditunjukinya. Ketidakjelasan seperti ini
relevan dijadikan sumpah bagi perkara gaib yang
tersimpan di dalam ilrnu Allah. Akan tetapi, ia pasti
terjadi, sebagaimana halnya perkara-perkara gaib
yang dijadilsn sumpatr itu sendiri adawujudnya dan
memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia

'Demi apa-apa yang diutus untuk munbawa kzbaik-
az."(al-Mursalaa| l)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa yang di-
maksud dengannya adalah malaikar Pendapat se

pertiinijuga dariMasruq,AbuDhuh4
dan Mujahid dalam salah saturiwayal asSuddi, ar-
Rabi'binAnas, danAbu Shaleh dalam satu riwayal
Dengan demikian, maknanya adalah bersumpah
dengan malaikatyang diufus secara beruntun, se
perti kebiasaan kuda-kuda yang dilepas secara ber-
untun dan berfurUt-furul

Demikian pula yang dikatakan Abu Shaleh me
ngenai lafr l'al-'aashifant" (,,fu:jt1, "an-naasyiranl"

G6i ), "a|-fuiqanr' (.*,1t1, dan "al-mutq;yoot"
($15t), bahwa yang dimaksud dengannya adalatr
malaikal

Diriwayatkan dari Ibnu Maslud bahwayang di-
maksud dengan "wal-mursalanti urfan " ($,?ffjf)
adalah angin. Dengan demikian, maknanya adalatr
angin yang diutus secara berunfun bagaikan ke-
biasaan kuda-kuda yang dilepas dengan berturut-
turul Demikian pula pendapatnya tentang lafal,
'I1/al-'anshifaati'ashfan.Wan-nansyirantinasyran."
IbnuAbbas, Mujatrid, Qatadah, danAbu Shalih dalam
sahr riwayat juga berpendapat seperti itu.

Ibnu Jarir tawa4gufndakmenentukan pendapaf
apakah yang dimaksud dengan l<alimal "Wal-mur -
salnnti 'urfan", ifu malaikat ataukah angin. Ia memasti
kan bahwayang dimaksud dengan ll;ata "al-'anshi-

faat"adalahangin.Ia jugaberpendapatbahwa"an-
runslirant" adalahangin yang menyebarlan awan di
pelataranlangil

Ibnu Masud meriwayatkan bahwayang dimak-
sud dengan lafal-lafal, "Fal-fanriqaati farqan. Fal-
muQiyaati dzilcran. 'Udsan au nud.aan\ adalatr
malaikal Begitu pula pendapat hnu Abbas, Masruq,
Mujahid, Qatadah, ar-Rabi' bin Anas, asSuddi, dan
atsTsauri tanpa perbedaan IGren4 semuanya trrun
dengan perinhhAllahkepadapararasul unhrkmern
bedakan antarayang hak dan yang batil, dan me
nyampaikan wahyu kepada para rasul unhrk me
nolak alasan-alasan makhluk (manusia yang menen-
tang) dan untuk memberi peringatan.

I(ami menangkap isyarat bahwa besarnya urus.
an dengan disebutkannya srr.zra nQlul'tidak dijelas
kan dengan bansparan' ini perlu mendapatkan
perhatian mengenai urusarurusan yang disumpah-
kan itu sebagaimana halnya yang disebutkan di
dalam ayat" 'WadzdzlnrAafi dzprwan", dan, 'W'an-
nnnai'anti glwqan" Selain ihr, terjadinya perbedaan
pendapat mengenai masalah ini menunjukkan ke
tida\ielasannya- Ketida\ielasan ihr merupakan unsur
pokok di sini. Adapun isyaratglobalnya merupakan
sesuahr yang paling menonjol di sini. Sedangkan, ia
sendiri menimbulkan goncangan perasaan dengan
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isyarzt bel dan kesarrkesannyayang berunfun, serta
bayangan-bayangan langsung yang diberikannya

Goyangan dan goncangan yang ditimbulkannya
di dalam jiwa itulah yang lebih relevan dengan tema
dan pengaratran suratr ini. Setiap segrnen dari seg-

men-segmen surah ini sesudahnya adalah meng-
goncangkan jiwa seperti orang yang mencekik teng'
gorokan seseorang lalu menggoyang-goyangkan-
nya, sarnbil menginterogasi tentang dosany4 atau

menanyakan tentang ayatyangielas yang diingkari-
nya Kemudian memberikan ancimurn kepadanya,
"Ikcehkaan yang besarlah padn hnri itu bagi urary-
orarry yong mcndustalan. "

Setelah itu, datanglah goncanganyang keras de
ngan menampilkan pemandangan-pemandangan
alam yang berat pada hari kepuhrsan yang merup:L
kan waktuyang diianjikan kepadapara rasul unhrk
membeberkan hasil risalah kepada semua manusia,

j:!)($*4{s:t\:'E&i'.$iatrs$
,ffi,rA&'4;;i,tgz3;l*jrty,g:,;
$ao<.ii#'.3jg,f;,itYa:,1r$
"Apabila bintang-bintnng tdnh dilnpuslan, langit tclnh

dibelah gunung-gwrung tzlah dilwmtrlwn mmj adi dzfu,

dnn rasul-rasul telah ditenplan waktu (nrnelm), (nis-

mya dilatakm l"podo mneka) 'Sampai hmi apakah

dltnngguhlanr (mngaatr mattg- orang lwf.r itu) ?' Sam'
pai lwri lrzpuhsan. Talwkah lwmu, apduh lwri keputus-

an itu? Kecelnlaan yang besarlah padn hari itu bagi

orang- arang J ang madustaknn "(al-Mursalaae 8-15)

Hari ketika bintang-bintang dihapuskan catraya-

nya langit dibelah, dan gunung€unung dihancurkan
menjadi debu. Pemandangan-pemandangan tentang
keterbalikan dan keporakporandaan alam ini, di-
sebutkan di dalam beberapa surah dari AlQur'an.
Semuanya memberi isyarat tentang berantakannya
ikatan dan jalinan alam yang tersaksikan ini. Yakni,
keberantakan yang disertai dengan suara gemeretak

dan menggelegar, dan semburan yang sangat besar.

Keberantakan itu tidak sama dengan peristiwa-
peristiwa besar dan sangat menakutkan yang dilihat
dan dirasakan manusi4 seperti gempa bumi, gunung'
melehrs, dan halilintar-halilintar. Perbandingan se
mua ini dengan keluarbiasaan hari keputusan itu,
adalah seperti perbandingan permainan petasan

yang anak-anak kecil ledakkan pada hari-hari raya,
dengan bom atom dan bom hidrogen.

Ini tidak lain hanya sekadar perumpamaan saja

untuk mendekatlan kesan. Sebab, kead&m yang se
benarnya adalah bahwa kondisi menakutkan yang

ditimbulkan oleh kehancuran dan kerusakan alam
semesta pada waktujhr jauh lebih besar dari apa di
bayangkan oleh manusia seqra mutlak, yakni de
ngan bayangan bagaimana pun.

Di samping pemandangan alam yang sangat me
nakutkan ifu, surah ini juga memaparkan urusan
besar lainnya Vang ditangguhkan waktunya hingga
hari kiamat Yaihr, dijanjikannya kepada para rasul
untuk melihathasil dakwatr kepada agamaAllah se
waktu di dunia sepanjangmasa Pararasultelah di-
tentukan waktunya unhrk hari itu. Di sanalah janji
tersebut direalisasikan untuk melakr:kan perhitrng-
an teralirhir tentangurusan besaryang mengalahkan
langit, bumi, dan gunung-gtmung. Juga unhrk me
mufuskan semua persoalan yang berhubungan
dengan kehidupan di bumi (dunia) dan keputusan
Allah padanya dan untuk mengumumkan kalimat
terakhiryang merupakan kesudatran semua gene
rasi dan angkatan.

Ungkapan ifu menturjukkan betapamenakutkan-
nya urusan yang besar tersebul Juga mengisyarat-
kan betapa besarnya hakikatnya hingga melampaui
pengetahuan,

'Apabiln rasul-rasul telah ditztaplcan waktu (mnekn),

(niscay a dilunlwn lepadn mnela),'S ampai lwi apia-

leah dinnggul*,an (nmga<an nrang-orang l*f, ln)Z'
Sampai hari luputusmt. frJwkah lwma, apaleah hmi le'
putusan /z ?" (al-Mursalaaf I 1-14)

Tampak jelas dari metode pengungkapan ini
bahwa ia sedang membicarakan urusan yang besar
dan agung. Apabila kesan ini telatr sampai ke dalam
perasaan dengan ketakutan dan kengeriannya-yang
mengalahkan kengerian dan ketakutan yang ditinF
bulkan oleh bintang-bintang yang dihapus cahaya-

nya, langit yang pecah-belah, dan gunung-gunung
yang hancur menjadi debu-, maka disampaikanlah
kesan yang menakutkan dan ancarnan yang me
ngerikan,

"Kecelalcaan yarry besarlnh pada hnri itu bagi nrang'
urang y ang mmfirtnlan " (al-MursalaaE 15)

Ancaman ini datang dariTuhanYang Matramulia
lagi Mahaperkas4 di dalam menghadapi ketakutan
yang sangatbesar di alam semesta, dankeagungan
yang luar biasa di majelis hari keputusan di hadirat
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para rasul, yang sedang memberikan perhitungan
terakhir pada saat yang dijanjikan untuk mereka.
Ancamanpadasaatseperti itu memilikinilairasa bobot,
dan kesan yang menggoncangkan dan menakutkan.

Dari menyaksikan hari keputusanyang menakut-
kan itu, mereka dibawakembali untukmelihatpuing-
puing orangorangyang telah berlalu, geneftNi ter-
dahulu maupun belakangan,

fu aiK$eo<irp$'l#65'iis#ri
SaFii);tFjg,y#\

"Buknrilenh l{arni tplnh mentbinasakan orong-orangyng
dnhuln? IaIu l(ani iringi (azsl lfumi tnhndap) mercla
dngan Qnmgazgb) mary- orry yatg darnng lemudinn.
Dunikinnlnh l{ami berbuat tnhanap uratg- orang larg
Mnsa. I(ccelnlcafrlt yang baarlah pada lwri itu bagi uang-
orong ytg mmdusnlan " (al-MursalaaU 16-19)

Demikianlah, dalam sekali pukulan tersingkap
orang{mng terdahulu dan orang{ftmg

belakangan yang terkumpul menjadi satu. Sejauh
mata memandang terlihatpuing-puing dan rerunhrh-
an. Di depannya terdengar suara ancaman yang
menyuarakan sunnatr Allah di alam semest4

'DmdkinnlnJt l(arni berbuat terhndnp mang-mang yang
Derdosa. " (al-Mursalaat 18)

Inilah sunnah yang berlaku, yang tak akan pernah
menyimpang. Ketika orang{rang yang berdosa
sedang menghadapi tempat kehancuran seperti
zuing-puing oftrng{rang terdahulu dan oftmg{ftmg
belakangan, tiba-tiba datanglah doa kebinasaan dan
anczurutn dengan kecelakaan,

"I{eala}rnnn yang besarlnh bagi arang-orang Jarry men-
dtntalwn. " (al-Mnrsafaat 19)

Dari menyaksikanpuing-puingkehancuran oftmg-
orang terdahulu dan orangorang belakangan, per-
jalanan diteruskan untuk meremrngkan penciptaan
dan penghidupan beserta penentuan dan peng-
ahrannya, kepada yang kecil dan yang besar,

A' :-t .))r'i!WUSi)i ty& 8 tV Cis-3,# w ie,z K'nf tit 7=7 t" 7-

e t, i<ii i-1i:\:;fr:r i'CfilJ,7( ii"{t+ Ytl)g; L 4.2ff e J-.

"Bulankah Kami menciptalmn lwmu dari air yang
hinn ? Kemudinn Kami lztakkan dia dalarn ternpat yng
knloh (rahim), sampai waktu yang ditentulcan.Inlu,
Karni tentulan (bntnkny a), makn lfumilah sebaik-baik
y ang mmmtulwn. I{calnJunn y ang bamlnh pana lwri
itu bagi nrang-orang lang mzndustalma. " (al-Mur
salaau 20-24) |

Ini adalatr perjalanan bersama dengan penciptaan
janin dalam perjalanan yang panjang dan meng-
agumkan, yang digambarkan secara global dengan
senhrhan yang bermacam-macam. Yaitu, berupa air
yang hina" diletakkan di dalam tempatkokoh yang
berupa rahim, hinggawaktu tertentu dan ajal yang
ditetapkan. Di depan penentran yang jelas dalam
penciptaan ihr beserta tahapan-tahapannya yang
halus, datanglatr komentar yang mengesankan ada
nya kebijaksanaan tertinggi yang mengatur segala
sesuatu dengan ketenfuannya dalam pengafuran
yang penuh berkah lagi indah,

"Lalu, I(nrni tertukan (benfulcnya), malw Katnilnh se-

baik-baik yang mentnlulan." (al-Mrusalaat 23)

Di depan ketentuan yang tidak ada sesuahr pun
yang dapat berpaling darinya, datanglatr anqrman
dengan kecelakiurn,

"Ikcel.aluan yang besmlnlt pad,a hari itu bagi orang-
nrq:ng yarlg mendustnlan " (al-Mursalaaf 24)

Kemudian perjalanan dilanjutkan unhrk me
nengok bumi dan ketentran Allah padanya baei ke
hidupan manusi4 serta pemberian-Nya kepadanya
beberapa keistimewaan yang memudahlranialarurya
kehidupan ini,

GS8(K.,#tyA;fg#GK-6,1;S.ti

&'q;g);i1;.;#6rj'reKav*q
'Buknnlralr Ko;rni mstiadiknt bumi (ternpat) bnlatmpul
orang-nrang hidup dan urarg-orang mnti, dnn Kami
jadilan padnnJa gunutg-gunurg yang tinggi, lalu Kami
bri minum ltnmu dmgon air yarrytawar? Kecelnknnn
yang besarl"ah pono h"ari itu bagi orarry-orang Jarry
mmdusnlan " (al-Musalaat 25-25)

Bukankah IGmi telah menjadikan bumi tempat
berkumpul, unhrk mengasuh anak-anaknya yang
hidup dan yang mai? " I{ami j adilan padnny a gunung-
gunurg yng tinggi", kokoh menjulang, berkumpul di
puncak-puncaknya awan sambil berarak, dan dari*,# Et:j:$ rr+ t g u;-tn $2rl-
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celahcelatrrya hrun air yang tawar. Maka bisakatr
terjadiyans demikian ini selain karena adanya ke
kuasaan dan penenfuan, hikmah dan pengahrran?

Apakatr sesudatr yang demikian ini masih juga men-
dustakan orangorang yang mendusbkan if,r? Maka
"Kealalcaan yang baarlah bagi CIra.ng-orang yatg mm-
dustnJan."

Penghinaanr terhadap Orang-Orang
yang Mendustakan

Setelah ditampilkannya pemandangan-peman-

dangan itu dan dipenuhinya perasaan dengan kesa*
kesan yang merasuk kalbu, berpindahlatr konteks
ayat dengan tiba-tiba kepada kondisi hisab dan
pembalasan. Mak4 kita dengarkan sesuatu yang
menakutkan bagi orangorang yang berdosa lagi
mendustakan itu, untuk menempuh jalan menuju
azabyang mereka dustakan, dengan celaan yang
patrit dan penderitaanyang sulit,

S";,PfufitLi$'iiqg..effi $t1tj"i

tA,+6y*4u,4tt+$S#rA
&:u.":S4ii$gp5'4*'3&pr
" (Dika.nlan lopodo mnela paln lwi kiamat), ?ngi-
lah knmu mmdapatlun azpb Jang dahulunya lwmu
mm&tstalannya. Pngilah lana nwtnnpatlan rurungan

yang mnnpunyai tiga mnang, yang tidnk mcli,nhtngi dnt
tidak pula mnolnk nyah api nnala.' Sesungguhnya

nnalu itu mdontarltnn bunga api sebaar dnn setinggi

istara, seolnh-olnh in tingan unta yang lwning. Ifuce'

lalonn yang besarlah pada lwi itu bagi mang-orryyang
mntdusnkan " (al-Mursdaat 29-34)

Persilah karnu dengan bebas setelah digadaikan
dan ditatun padaharikeputusanyang panjang! Akan
tetapi, pergi ke mana? Pergi ke tempatyang lebih
baik digadaikan daripada ke tempat ini.

'...Pngilah lamu mntdapatlun azfi yang dnhulunya

lumu mmdustalmnnla. . .. " (al-Mursal aat, 29)

Inilah azab itu, datang dan tersaksikan din"A"p
anmu.

".. .Pugilnh lwrnu mmdnpatla n nnungan yang mem-

punyai tiga catrang.... "(al-Mursalaaf 30)

Yaihr, naungan asap nerakaJaharnamyang lidah-
nya menjulurkan tiga cabang, naungan yang lebih
baik nyala api daripadanya-

'. . .Yang tidnk mekndungi dnn tidnlc puln mmolnk nyaln

api rurala. ... " (al-Mursalaaf 3 1)

Perlindungan yang mencekik, panas, dan meng-
hanguskan. Disebutnya yang demikian ini dengan
"naungan" tidak lain adalah untuk menambah peng-

hinaan dan menimbulkan harapan kosong terhadap
naungan unhrk bennaung dari panasnya neraka
Jatrannam.

Pergilah kamu! Sesungguhnya kamu pun akan
mengetahui ke mana harus pergi. IGmu akan me
ngetahui ke tempat mana kamu akan pergi. IGrena
ihr, tidak perlu disebutkan nanurnya.

'...Sesungguhnla nnalu itu mzlnntarknn bunga api
sebesar dm. setingi istana, snlnh-olnh ia iringan unta

yang kuntng.. .. " (al-Mursalaaf 32-33)

Bunga-bunga api menyembur secara berunhrn
sebesar rumah-rumah batu (bangsa Arab meng-
gunakan kata istarwbaqt seiaprumah dari bafu, dan

tidaldah penting menyebutkan besarnya istana itu
dalam pembicaraan inD. Apabila sembtuansembur-
an bunga api ihr beruntun, maka tampaHah ia bagai-

kan untaunta hming yang merumput di sana-sini.

Demikianlah bunga-bunga apinya maka bagaimana
lagi dengan api yang melontarkan bungabunga api
seperti ini?!

Pada saat perasaan sedang tenggelam dalam ke
takutan yang mengerikan ini, datanglah kata akhir
yang penuh ancalnan, "...Ifucelnknnn yang besarbh
pada lwi itu bagi mang-orangyangmmdustalan!"

Selanjutnya, untuk menyempurnakan peman-
dangan setelah ditampilkannya hal menakutkan
yang bersifatfisik berupa nerakaJahannam, maka di-

tampilkannyahal menakutkanyangbersifatkejiwaan
yang mengharuskan ia diam dan menahan diri,

&6i#7ffi;i{''&t#{ijts
"Inilnh anahh lmri yang mnelw tidak dnpat bnbimra
(pana furi itu), dnn tidnk diizinl',nn bagi mnela minra
u4tr sehingga mnekn (da\at) minta u4tr." (al-Mur
salaau 35-36)

Hal yang menakutkan di sini adalah kondisi diam
yang menakutkan atau penuh ketakutan, kebisuan
yang mencekam, dan kehrndukan dengan penuh
kebkutan, yang tidak diselasela oleh sepatah kata
pun, uzur, atau pengaiuan alasan. I(arenawal$u unfuk
membantah telah berlalu, dan waktu mengajukan
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alasan dan argumentasi telah habis,

"Ikcelnkann yang besarlnh pada Inri itu bagi orang-
orang yarry mendustalan! " (al-Musal aaB 37)

Dalam pemandangan lain disebutkan penyesalan,

sumpah, dan pengajuan alasan mereka-
Hari itu begitu panjang. Pada hari itu terjadi peris

tiwa seperti ini dan peristiwa seperti ihr sebagaimana
dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a-. Akan tetapi, di sini
ditetapkan suasana diam yang mencekam, sesuai
dengan kondisi dankonteks ayal

eA{t3IKb6g&$vr*:,ni!-t,*
g:*:$4i;5.T'#

"Ini adnlah hnri lczputusan. (Padn lnri ini) Knmi mz-
nguntpufl@n lffirnu dnn mang-mang yong tndahuluJiln
lamu mempunyai tipu daya, mnla lnkulwnlnh tipu
dnyamuitutnhndnp-I{u.I{ealnknnnyangbamlnhpadn
hnri itu bagi orang-orang yang mmdustalwn " (aI-
Mursalaat 38-40)

Ini adalatr hari kepuhrsan, bukan hari pengajuan
alasan, dan telah I(ami kumpulkan kamu dan orang-
orang terdahulu semuanya. Jika kamu mempunyai
rencan4 laksanakanlah rencanamu itu; danjikakamu
mempunyai kekuasaan unfuk bertindak sesuatu,
maka lakukanlah! Pada hari itu sudatr tidak ada ren-
cana dan tipu daya serta kekuasaan. Semuanya diam
membisu, merasakan penderitaan yang pedih,

". . . I{ecclnJann yng baarlnh padn hnri itu bagi orang-

orang y ang m.endustnJun. "

Setelah selesai menampilkan pemandanganyang
berupa penghinaan terhadap orang{rang yang
berdos4 maka ayat berikutnya menampilkan peng-

hormahnyang diberikan kepada oftmg{ftmg yang
bertalsva

'vrwti&,:ts:i'je9;ij,yaio$$il

i$relaKty-$i,jts'-K;I*^V;
g'*:g);iTjg

"Sennggulatya orang-orailg |ang bertahta bnadn da]nn
tutungan (yang knuQ dnn (di sekitm) mnta air-mnta air
snta (nundnpat) buah-bualmn dmi (nrmam-mnmm)

y ang nnekn ingini. @ikntnlan lupadn mnela), I'Ialwt
dnn minumlnh lwmu dmgan malc kmna apa lmg tzlalt
knmulrnjal,an.'Serunguhnyadsnikinnlahlfuntimnn-
bni balnsan lcepadn orang-nrang yang bnbuat baik.
Ikalnl"aan yang baarlnh paln hari itu bagi omryarary
y ang mmdustalun. " (al-Mursalaaf 4l-45)

Orangorang yang bertat$/a berada di dalam
naungan yang teduh. Naungan yang sebenarny4
bukan naungan yang memiliki tiga cabang yang
tidak melindungi dan tidak menolak nfiala api neraka.
Mereka berada di sekitar mata air-mata air, bukan di
dalam asapyang mencekikkerongkongan dan me
nimbulkan kehausan yang pffi6,
". . . serta (mndnpa| hnh-bualtm dni (mamm-maam)
yang merelw ingini. . .. " (al-MusalaaB 42)

Lebih dari kenikrnatan indrawi itu, mereka men-
dapatkan penghormatan tinggr yang dapat dilihat
dan didengar oleh semuany4

"...Malun dnn minum]nh larnu dmgan nak lmrma
apayngtclahlamuknjal"an.'Sesunguhnyadsnildan-
lah Kami mcmberi balnsan l"po.do nrang-orang yang
berbuat Da#. . .. " (al-MrusalaaB 43-M)

Wahai, betapa halus dan lembutnya penghormal
an dariYang Mahatinggi laei Mahaaeungini!

"...Ikahluan ytg besarhh bagi orang-oraryyry
mmdustalan " (al-Mursalaat 45)

Kecelaliaan ini sebaeai kebalilan dari keniknabn
dan penghormatan yang disebutkan sebelumnya!

Di sini ditampilkan sepintas sobekan kehidupan
dunia yang dilipat dalam konteks. Tiba-tiba kita
berada di bumi sekali lagi, dan tiba-tiba pelecehan
dan penghinaan sedang dihadapkan kepada ofturg-
orangyang berdosa

%:i*T*;5.}jg. jlK>j ji;itY
"(Dikatalantlwpadnwang-wanglwfr),Malurilnhdan
bersmmry*enanglnhlwmu(diduniadalmnwakru)yang
p*dck. Sesunguhnya knrnu adnlnh arang-nrarq yrg
budna.' I(ealnlnan yag baarlah padn lwri itu fogi omrg-
orang yarg mmdusnlant " (al-Mursalaa.U 46-A)

Demikianlah kehidupan dunia dan akhirat di-
campur dalam dua alinea yang berurutan, dan di
dalam dua pemandangan yang ditampillan, seakan-
akan keduanya datang dalam waktu yang ber-
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sarnaan, padahal antara keduanya dipisahkan oleh

waldu yang amat panjang. Ketika pembicaraan di-

tujukan kepada orang{rang mutta4in Cn at*irat"iba-
tiba ia diarahkan kepada orangorang yang berdosa

di dunia, seakan-akan dikatakan kepada mereka,

"saksikanlatr perbedaan arfiara kedua keadaan ifu .

Makan dan bersenang-senanglah kamu sebentar di
dunia ini, karena nanti kamu akan terhalans untuk
mendapatkannya dan akan disiksa dalam waktu yang

panjang di akhirat!"

". . . Ikalnkann y ang bamlah pada lmri itu bagi orang-

marryyangmmdustnlan!"

i*t

Kemudian ditunjukkan keherananterhadap kaum
yang diseru dan diajakkepadapetunir:k, tetapi mereka

tidakmau,

#a+,f,ll);5Trg6;KiltKiriszlsyi
'Apatrik dilatnkan lupadn mnelw,'Rillainh!', niscaya

mtrelw tldnk mnu rula. Kealaltann yong bamlnh padn

h.ari itu bagi orang-orang )attg mm'dustalwn " (al-

Mursalaat 48-49)

Padahal mereka dapat melitraf dan diperingatkan
oleh pemberi peringatan ini.

A -/ t -tr/ ,/. ,ni(g <2ie2,*-'.?yqv
' Mala, lupadn pnlutnnn apakah s el.a.in Al- @ti on ini
mnela akan bnimnn ?" (al-Mursalaat 50)

Orang yang tidak beriman kepada perkataan (Al-

Quran) yang menggoncangkan gunung-gunung ini,

tidak akan beriman kepada perkataan apa pun se
lainnya untuk selamanya. Sikap inilah yang sebenar-

nya akan membawakepadakesengsaraan, kecelaka
an, tempatkembali yang penuh derih, dan kecelaka
an besar yang telatr disediakan bagi orang yang
celakadan sengsara

Surah ini sendiri-dengan bangunan kalimat-ka-
limatnya, nuansa musikalny4 pemandangarrpeman-

dangannyayang keras, dan sengatarurya yang tajanr
-merupakan ekspedisi yang membuat hati tidak
berhenti dan eksistensi manusia tidak bisa diarn

MatrasuciAllahyangtelah menurunkanAtQur an

dan memberinyakekuahn seperti ini! g

I
I

I
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numfl nil-Ifana' '
nlturanfian ill mefialr

Jrmlafi AwI:40

#J\#\i'\,J)-
'T)engam menyebut nama Allah Ya^ng Maln
Pemurah lagi ilfiaha Penyayang."

&t#olaii$;,t:;,rfri&*tJ;t::i.e
#t'-vdXtftti#lft7J&;&:'a:;k
(QK156t;,&t:u!,Kgs,*(,63r=tS

L4 j&6t::,6161s&v,u.J4\rir,S
3;ti&qK,(ra$)S':'qgi*;,
#'&(6(+t'+&cvx..6:G
)Ai-:e;;&qtq::ir;;.il$6ui
.5i*,,&6,Aercxei;^fi&((;i':":i6
'#t&;fii>'tg:ir1'y#eVeKJq
tfi{rti-:A."3'!,igffiQ-:"rt$f ,;
ii,a#L&6qi;&6s,q-ir&

'-;Kg6K.r'+!".ilK&tt+'b;it
$ r;' l;;t{'-. j *6,XSr+ + ;(6
L?&6 jl,*iJ6&Q1,:i,r-j]&r:6iri\-it

i$"a;nir;&((:S{;6at;;{$6r,
|Ktj!#):,!*qe;SL;,-fiiu$6r,
<,,iK/$#<ils!;iii;.ii&$+it

i3;w,;Ai,tf"g(,ft 36|{}6i,iuJt
t74;(::i:Fs;:ArL&C!;.n:,$iihft "
g;VliK64+ffi 3ji;;'t:;';:'7ct?1$;

'Tbntang apakah mereka saling bertanya-tanya?
(1) Tenang berita yang besar, (2) yang mereka
persilisihkan tenta^ng ini (3) Sekali-kali tidak,
kelak mereka akan mengetahui (a)Kemudian
sekali-kali tidalq kelak mereka akan mengeta-
hui (5) Bukankah Kami telah menjadikan bumi
ihr sebagai hampararq (6) gunung-gunung se-
bagai pasatq (7) Kami jadikan kamu berpasang-
pasangan, (8) Kami jadikan tidurmu unhrk
istiraha! (9) Kami jadikan malam sebagai
pakaian, (10) Kami jadikan siang unhrk mencari
penghidupan, (tt) Kami bangtm a,tas karru tujuh
buah tlangit) yang kokotr" (12) Kami jadil€n
pelita yang amat tera.ng (matahari), (13) dan
Karxd trrunkan dari awan air yangbanyak ter-
curab (14) zupaya Kami urmbutrkan denga^n air
itr biji-bijian dan hrmbuh-hrmbuhano (15) dan
kebun-kebun yang lebat? (16) Sesungguhnya
hari kepuhrsan adalah suahr walcUr yang ditetap
La& (17) yaihr ha^ri (yangpadawakhr ihr) ditiup
sa^trgkakala lalu kamu datang berkelompok-ke-
lompok (18) Ilibukalah langit, maka tedapadah
beberapa pintr; (19) dan dijalankanlah gunung.
gunung, mala menjadi fatamorganalah ia" (20)

Sesungguhnya nerakaJahannam itrr (padanya)
ada tempat pengrntaU (21) lagi menjadi tempat
kembali bagi orang-orang yang melampaui
batas (22) Mereka tinffial di datamnya berabad-
abad lam3nya. (23) Mereka tidak merasakan
kesejukan di dalamnya dan fidak (pula men-
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dapa$ minumam, (24) selain airyangmendidih
dan nanah, (25) sebagai pembalasan yang se-

timpal (26) Sesungguhnya mereka tidak takut
kepada hisab, (24 dat mereka mendustakan
ayat-ayat Ka"lrd dengan sesungguh-sungguhnya.
(28) Segata sestrahr telah Kami catat dalam sua,hr

kitab. (29) Karena iur, rasakanfah. Kami sekali-
l€li ddak akan mena.rrrbah kepada kamu selain
dari azab. (30) Sesungguhnya orang-orang yang
bertakwa mendapat kemenanga"no (3t) (yainr)

kebu-kebun, buah anggur, (32) gadis€adis remaja
yang sebaya, (33) dan gelas-gelas yang penuh
(berisi minuman). (34) Di dalamnya mereka
tidak mendengar perkataan yang sia€ia dan ddak
(pula perkataan) dusta. (35) Sebagai batasan dari
Ttrhanmu dan pemberian yang orkup banyalq (36)

Tbhan Ya^ng Memelihara langt dan bumi serta
apa yang ada di anta^ra keduanya; Yang Maha
Pemuralr. Mereka tidak dapat berbicara dengan
Dia- (37) Pada hari, ketika ruh dan para mdaikat
berdiri bersafsaf, mereka tidak berkata-kata
kecuali siapa ya.ng telah diberi izin kepadanya
oleh Tirhan Ya.trg Maha Pemurah, dan ia meng-
ucapka^n kata yang benar. (38) Iblah hari yang
pasti terjadi. Ka"rena itu, barangsiapa yang
menghenda^ki niscaya ia menempuh jalan kem-
bali kepada fUnannya (39) Sesunguhnya Kami
telah memperingatkan kepadamu (hai orang
kafir) dengan siksa yang dekat, pada hari ma-
nusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua
tangannya; dan orang-orang kafir berkata,
'Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu ada-
lah tanah."'(40)

Penga^ntar
Juz ini seluruhnya-termasuk surah ini-memiliki

karali:teryang umum surah Makkiyah, kecuali dua
surahyaitu surah al-Bayyinah dan an-Nashr. Semua
nya merupakan surah-suratr pendek yang berbeda-
beda satu sama lain. Dan yang terpenting dalam hal
ini adalah karakter lf,tususnya yang menjadikannya
sebagai safu kesatuan-saling berdekatan-tema dan

arahnya kesannya, gambaranny4 bayang-bayang-

nya dan usluhnya'metodenya' secara umum.

Juz ini merupakan ketukan-kefukan beruntun
yang keras, kuat, dan tinggi nadanya terhadap pe
rasaan. Juga teriakan-teriakan terhadap oftmg{rang
yang tidur lelap atau orang{rang yang mabuk ke
payang. Atau, terhadap orang{rang yang bermain-
main sambil begadang dan menari-nari dengan
hiruk-pikuk, bersiul-siul, dan bertepuk tangan.

Hati dan perasaan mereka terusmenerus dikehrk
dengan ketukan-ketukan dan teriakan-teriakan dari
surah-surah dalam juz ini, yang semuanya dengan
nada dan peringatan tunggal, "Ingatlah! Sadarilah!

lihatlah! Perhatikanlah! Ptkirkanlah! Renungkanlah
bahwa di sana adaTuhan, di sana ada pengafiran,
di sana ada takda drrsana ada ketenhran, di sana ada

ujian, di sana ada tanggung jawab, di sana ada per-

hihrngan, di sana ada pembalasan, dan di sana ada

azabyang pedih dan nilanat yang besar. lngatlah,
sadarlah, lihatlah, perhatikanlah, pikirkanlah, renung-

kanlah. Demikianlah pada kali lain, pada kali ketig4
keempat kelima dan kesepuluh."

Di samping kehrkan-kehrkan, seruan-seruan, dan
teriakan-teriakan itu, ada tangan kuat yang meng-
goncang oftmg{rangyangtidur, mabuh danterlena"
dengan goncangan yang keras. Seakanakan mereka
sedang membuka matanya dan melihat dengan ter-
bingung-bingung, lalu kembali kepada keadaaffIya
semula. Maka, kembalilah tangan kuat itu meng:
gonqmg mereka dengan goncangan yang keras,
teriakarl keras terdengar kembali, dan ketukan-ke
tukan keras pun mengenai pendengaran dan hati
mereka lagi. I{adang-kadang orangoftrlgyang tidur
tadi terbangun sedikit dan berkata dalam kebandelan
dan kekerasan hatinya,'Tidak...!" Kemudian me
lempari orang yang berseru dan memberi peringat-

an ifu dengan batu dan caci maki, lalu mereka kem-
bali kepada keadaan semula lagi. Kemudian mereka
digoncang dengan goncangan baru lagi.

Demikianlah keSan yang saya peroleh ketika saya

membaca juz ini. Saya merasakan tekanannya pada

hakikat-hakikat tertentu yang sedikit jumlahnya,
tetapi besar ukurannya dan berat timbangannya.
Dengan nada-nada tertentu, dipetiHah senar-senar
hati. Ditunjuftl<annya pula kepada mereka peman-

dangan-pemandangan tertenhr di alam semesta dan

di dalam jiwa serta peristiwa-peristiwa tertenhr yang

bakal terjadi pada hari keputusan. Saya melihat
semua itu diulang-ulang dengan variasi yang ber-
beda- Pengulangan ihr mengesankan adanya urusan
dan maksud tertentu.

Demikianlah yang dirasakan ketika membaca
surah ath:Thaariq ayat 5, al4haasyiyah ayatl7-20,
an-Naazi'aat ayat 27-33, an-Naba ayat &16, Abasa
ayat24.32,al-Infithaar ayat 68, al-A'laa ayat 1-5, at:Tiin
ayat4-8, at:Takwiir ayat 1-14, al-Infithaar ayat 1-5, al-

Insyrqaaq ayat 1-5, dan az-Zalzaliah ayat 1-5. Juga
ketika membaca isyarat-isyarat alam pada permulaan
dan pertengahan surah at-Takwiir ayat 1F18, al-

Insyiqaaq ayat 1 G18, al-Fajr ayat 14, asy-Syams ayat
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1-8, dan adh-Dhuhaa ayatT-2.

Juz ni secara keseluruhan menekankan pem-
bicaraan tentang kejadian pertama manusia dan
makhluk-mali*rluk hidup lainnya di muka bumi
seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Juga mene
kankan pembicaraan tentang pemandangan-peman-

dangan alam; ayat-ayatAllatr yang terbuka; penum-
dangan-pemandangan hari kiamatyang keras, me
ngerikan, mengagetkan, menggemparkan, dan me
nakutkan; dan pemandangan-pemandangan yang
berupa hisab dan pembalasan dengan kenikrnatan
dan azab dalam garnbaran-gambaftm yang mengetrk
hati, membingungkan, dan menggoncangkan, se'
perti pemandangan kiamatnya semesta raya yang
amat besar dan menakutkan.

Semua ihr menjadi bukti adanya penciptaan, peng-

afuran, dan penciptaan ulang dengan timbangan-
timbangan dan ukuran-ukurannya yang pasti, di
samping untuk mengefu[ menakut-nakuti, dan
memperingatkan hati manusia. Kadang-kadang
paparan-paparan ini diiringi dengan menampilkan
kisah-kisah dan pemandangan-pemandangan orang
dahulu yang mendustakan ayat-ayat Allatr dengan
segala akibatnya

Seperti itulah landungan juz ini seluruhny4 tetapi
kami hanya ingin menunjuk beberapa contoh saja di
dalampengantar ini.

Surah an-Naba' secara keseluruhan merupakan
contoh yang sempurna bagi penekanan pembicara-
an terhadap hakikat-hakikat dan pemandangan-
pemandangan ini. Surah semacam surah an-Naazi'aat
dan suratr Abasa, bagian permulaannya mengan-
dung isyarat mengenai suahr peristiwa tertenfu di
antara peristiwa-peristiwa dalwvah. Sedangkan, sisa-
nya secara keseluruhan merupakan pembahasan
tentang kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan.
Setelah itu, diceritakan tentang datangnya suara
yang memekakkan telinga (yaitu ditiupnya sangka-
kalakedua),

"Padn lwri kttiltn mnnusia lmi dnri saudmany a ihu dnn
bapaknya, istri dnn anak-analmya. Settap orang dari
mnekn pada h.ai itu mempunyai urusan yang cukup
mmyibukkannya. Banyak mulu pada hari itu bnsni-
sni, tertnwa dmgan gmbira ria. Banyak (puln) mulw
pada hari itu tututup debu, dan ditutup lagi olch
legelnpan. " ( Abasa: 3+41)

Surah at:Tiakrpiir menggarnbarkan pemandangan
tentang terbolak-baliknya alam semesta secara
dahsyat,dan menakutkan pada hari itu, disertai de
ngan menampilkan pemandangan-pemandangan

alam dalam bentuk-benhrk sumpatr yang menunjuk-
kan hakikatwahyu dan kebenaran Rasul. Demikian
juga surah al-Infithaar yang menampilkan peman-

dangan tentang terbolak-baliknya alam beserta pe
mandangan tentang nikmat danazab, dan meng-
goncang hati manusia di depan semua ifu,

"Hai mnnusi4 apakah yang mnnp adayaL,an larna ft n -
buat durh"akn) ttrhndap Tfuhonmu YangMalw Pemu-
ralt ?" (al-Infrthaarz 6)

Surah al-Insyiqaaq menampilkan pemandangan
tentang terbolak-baliknya alam dan pemandangan-
pemandangan tentang nikmat danazab. Surah al-
Buruuj dengan sepintas kilas menyampaikan kesan
seputar pemandangan alam dan pemandangan-
pemandangan hari ifu dengan menunjuk penyiksaan
yang dilahdsn orang{rang kafr terhadap segolong-
an kaum mulaninin di dunia dengan api, dan bagai-
manaAllah akan menyiksa mereka (orangorang
kafir) itu di al*rirat dengan api neraka yang lebih
dahsyat dan lebih menyakitkan.

Surah ath:Thaariq memaparkan pemandangan-
pemandangan alam di samping tentang penciptaan
manusia dan trmbuh-tumbuhan dengan menggrna
lan sumpah bagi semuanya,

"Sesungguhnya Al-@f on itu bennr-benm frman yary
mnniwhAan anlara y ang hak dm y arry batil, dm. selali-
lnli bulwnlah din sendn guran. "(ath{haariq: L3-L4)

Surah al-Alaa membicarakan penciptaan, pe
nyempurnuuul ciptaan, takdi4 hidayah, dan penunr-
buhan tumbuh-tumbuhan dan perkembangannya
sebagai pengantar bagi pembicaraan tentang pe
ringatan, al*rirat, hisab, dan pembalasan. Surah al-
Ghaasyiyah menggarnbarkan pemandangan-peman-

dangan tentang kenikmatan dan azab, kemudian
mengarah kepada penciptaan unt4 langit, bumi, dan
gunung-gunung. Hingga alftirjtz garnbaran penun-
dangan-pemandangan seperti ihr diberikan.

Namun, ada beberapa surah yang membicarakan
hakikat akidah dan nanlnj iman, seperti surah al-
IHilash, surah al-IGafiruun, surah al-Maa'uun, suratr
al-'Ashr, surah al-Qadr, dan surah an-Nashr. Atau,
beberapa surah yang menggembirakan hati Rasu-
lullah saw., menenangkanny4 dan mengarahkannya
untuk memohon perlindungan kepada Tuh ailnya
dari semua kejelekan dan kejahatan, seperti surah
adh-Dhuhaa al-Insyirah (Alam Nasyratr), al-I(autsar,
al-Falaq, dan surah an-Naas, yang merupakan suralr-
surah pendek.
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Di sana terdapat fenomenalain di dalam menyart
paikan ungkapamngkapan dan kalimat-kalimatrtya
dalam juz ini. Ada keelokan yang jelas di dalam
pengungkapanny4 yang disertai dengan sentuhan-

senhrhanyang dituju di tempat-tempatyang indah di
alam dan di dalam jiwa- Juga ada kemasan bahasa
yang indah di dalam lukisan-lukisannya, bayang-

bayangnm kesan-kesan musikalny4 rima (persann-

an bunyi) dan iramanya dan pembagian segmenny4
yang sangat selaras dengan karaklernya di dalam

berbicara kepada orang{r'ang yang lengah, tidur,
dan tidak ambil peduli Tujuannya untuk menyadar-

kan mereka dan menarik perasaan dan indra mereka

dengan bermacam-macamwarn4 kesan, dan pengaruh.

Semua ini tampak jelas dalam gambaran yang

terang benderang seperti dalam pengungkapannya
yang halus tentang bintang-bintang yang beredar
dan bersembunyi (tenggelam) seperti kijang yang

bersembunyi dalam persembunyiannya lalu muncul
keluar. Juga tentang malam yang seakan-akan ia itu
maktrtukhidup yang meronda dalamkegelapan, dan

wakhr frjar yang seakan-akan makhluk hidup yang

bernapas dengan cahay+

"Sungqula Alru bersumpah dmgan bintang-bintary Yang
berednr dan tsrbennm, dnni malam apabila tnlah hn*pi,
meningallan gelapnya dm dnni subuh apabilnfu anrya

mula{ mmyingsrng. " (at{hlrwiir: 15-18)

Di dalam menampilkan pemandangan saatter-
benamnya matahari, malam, dan rembulan, dilukis
kan,

'Senntgguhnya Ala bnrumpah dmgan mlwya mnah di
waktuimjai dnn dngan mnlam dnn apa yang disek-

bunginlo suta daryan bulnn apabiln jadi purnnmn."
(al-hrsyiqaaq: 16-18)

Atau, pemandangan-pemandangan tentang fajar

dan malam hari yang terus berjalan dan berlalu,

'Demifajar,malamyargsepululayanggmapfunY*rg
gat7il"-dnn mnlnm bila bsrlnJu," (al-Fiajr:. 1-4)

'Demi waktu dhuha, d"an mnlam bik gekp gulita,"
(adh-Dhuhaa: 1-2)

Di dalam firman-Nyayang diaratrkan kepadahati
manusi4 dikatakan,

"Hqi manusiq apalah yang ulah mmQadayalan lwmu

ft erhuat furhnlil) tirhnnnp nhntmu Yang Mala Pnnu-

rah. Yang telnh mmciptalan kmnu l"alu mmyempurna'

lan ktj adianmu dnn mmjadilcan (susurwn tubuh)mu

seimbhtg " (al-krfithaar: G7)

Kemudian dalam menyifuti surg4 Dia berfirman,

"Banyak muka padn lnri itu bnsu'i-sni, fturasa sennng

lmrma usah.any a, dnlnm surga y ong tinggi. Tidak lcamu

dmgardidalamnyapeilatn"anyangtidakbergurn."(al-
Ghaasyiyah: 8-11)

Dalam menyifati neraka, Dia berfirman,

'Adnpun ortng- urang J ang ringan timbangan (ubaik-

an)rrya, malu tnnpat linnlalfuya adalah neralw hnw$ah.

Tahulmnlumuapakahrwralahawiyahitu?(Yaxtu)api
y ang sargat p arws. " (al-Qaan'ah: 8- I 1)

Keindahan ungkapannya begitu jelas, sejelas

maksud senhrhannyayang indah terhadap peman-

dangan-pemandangan alam dan relung-relung jiwa
Kadang-kadang tidak dipergunakan perkataan

yang lugas, tetapi dipergunakannya kata konotatif,
kata kiasan. Kadang-kadang tidak dipergunakan
kata-kata yang dekat dengan objek pembicaraan,

melainkan digunakan bentukan kata yang jauh.

Tujuannya untuk mewujudkan nada-nada instru-
mentaliayang dimaksud, dan menegasliianperalihan
di celahcelah juz ini dengan mendekatkan satu sama

lain.
Surah an-Naba'adalah sebuah contoh bagi arah

juz'ni dengan tema-temanya, hakikat-hakikatnya,
kesan-kesannya, lukisan-lukisannya bayang-bayang-

nya, nuansa musikalrtya, sentuhan-sentuhannya
pada alam dan jiwa serta dunia dan akhirat, dan
pilihan kata dan kalimat-kalimabrya unhrk menguat-

kankesan dan pengaruhnyadi dalamperasaan dan

hati.
Surah ini dimulai dengan pertanyaan yang meng-

isyaratkan dan mengesankan besar dan agungnya
hakikatyang merekaperselisihkan. Yaihr, persoalan

besar yang tidak ada kesamaran padanya dan tidak
ada syubhal Pertanyaan ini diakftiri dengan me
ngemukakan ancamankepadamerekaterhadaphari
yang kelak akan mereka ketahui hakikatoiya

'Tmrnngapabahmaelasalingbrtanya-nnya?Tmnng
bnitn yang besar, yang mnela p erseliriltL'nn tentnng ini.

Selalt-luh finah lelak mnelw olan mmgetnlwi. I{emu-

dinn selwli-lalt tidnh lrtlnk mnelu aknrt mmgetahui."
(an-Naba':1-5)

Dari sana kemudian segmen berikutnya beralih
dari makna pembicaraan itu, dari berita ini, dan

dibiarkannyaiahinggawalidrnm Kemudian dibawa

nya mereka beralih kepada sesuatu yang terjadi di
hadapan mereka dan di sekitar merek4 mengenai

diri mereka sendiri dan alam semestayang padanya

terdapat persoalan yang besar juga. Alam itu me
nunjulJ<an sesuahr yang ada di balikny4 dan meng-
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isyaratkan kepada apayang akan dibacanya

"Bulwnlwh lfumi telalt menjadilmn bumi itu sebagai

hmnparara gunung-gunurry wbagai pasak, Kamijadilwn
lamu berpasang*asangan" IfuinijadikCIn tidurma untuk
istiralnt, Kami j adilan rnnlnm s ebagai palnian, Ifumi
j adilwn siang unnk mmcmi p nghidupaa l{arni bangun

arns lumu tujuh buah (kngit) y ang leoknlt, Ifumi j adilan
p ekn y ang amnt taang (mnfalwri), dnn lfumi turunlan
dari awan air yangbarryak tacurah, supaya l(nmi tum-
hfiIan dmgan air itu biji-bij ian dnn turntruh+umkia n,

dnn fubun-lubun yang Lebat?"(an-Naba': 6-16)

Dari kumpulan hakikat-hakikat, pemandangan-
pemandangan, lukisan-lukisan, dan kesan-kesan ini
mereka dibawa kembali kepada berita besaryang
merekaperselisihkan dan yang diancamkan kepada
mereka pada hari mereka mengetahuiny4 untuk
dikatakan kepada mereka apakah ia dan bagaimana
iaterjadi.

"Senngguhnya hmi kzpuatsan adnlnh suan walau yang
dilenplwn, yaitu lnri (yang padn waldu itu) dittup
sangkalaln lnhu lmmu datang b nlulnmp ok-kdnmpok.
Dibuknlun lnngit, maka terdnpatlah bebnapa pinht ; dan
dij alankmlnh gunung-gunurg malu mmjadi faramar-
garwlnh ra. " (an-Nab { z 17-20)

Kemudian dibentangkanlatr pemandangan azab
dengan segala kekuatan dan kekerasanny4

"Saungguhnya naalaJalwnnam itu (padanya) ada
tempat pengintai, lagi mmjadi tempat kzmbali bagi
nrang-orang Iang mzlampaui batns. Mnelm tingal di
dalnmnya baalad-abad lnmmya. Mnelca tidak mtrasa-
Iun lusejulan di dnlamnya dan (tidakpula) nintdapat
minumary selnin air y ang mmdidih dan ranah sebagai
pantalasan y ang setimpal. S esunguhnya mcreka tidnk
takut lupada hisab, dan mnelu mmdustnlwn ay at-ay at
I(nrni dntgan saunguh-surggulatya. Segala sennru tulalt
I{nrni catat dalnm suatu kitab. Ifurena itu, rasalwnlah.
Ifurni selali-knli tidak alan menambah lupadn lwmu
s elnin dmi aapb. " (an-Naba': 21 -30)

Kemudian diturjuliJ<an pulapemandangan nikrnat
y:mg memancar demikian derasny4
"S enngguhnya uang- orang yang bertala.a a madnpat
Irnnmnngan, (y aitu) lebun-lubun" buah,anggur, gadk-
gadis rannja yang sebaya, dnn gelns-geln yangpmuh
(berbi minamnn). Di dnlamny a mnela tidak mmdmgar
pulrarnnn y ang sia-sia dan tidak (puk pnkataan) dtrsn
Sebagai bakuan dari Tuhanmu dan pembnian yang
atlwp banyalc" (an-Naba': 31-36)

Kemudian suratr ini dihrhrp dengan memberikan

kesan yang luhur mengenai hakikat hari ihr di dalam
pemandangan yang ditampakl<an padanya Juga
dengan memberikan peringatan kepada manusia
sebelum datangnya hari yang padanya terdapat pe
mandangan yang agung ini,

' Tirlwt Yang Munzlihma lntgit dmt bumi srtn apa y ang
adn di antara lrzdmnya, Yong MaJw Pemurah. Merela
tidnk dapat bmbimra dntgan Din. Padn hmi, lutilu ruh
dan para malniknt berdiri basafsaf, mereln tidak
bnlmn-lwtn fuatali siapa yang tdnh diberi i<in kepada-
nyaolzhTulnnYangMahaPemurah,daniamengucap-
lwn kan yang bmnr. Itulnh hari yang pasti terjadi.
Karma itu, barangriapa yang mmghendaki, niscaya ia
menanpuhjakn kzrnbali lrcpadn Tillwnnya. Sesunguh-
nya l{nrni telnh mnnpdtrgatlw kzpadmnu (wi marg
kafir) dt-ngan silsa yarry delwt, pada Inri manusia
mzlihnt apa yang telnh dipnbuat olzh ledua tnngamya,
dnn orang lufr berlan, Alanglnh bailcrrya wkiranya
alu dnhulu annlah tnnah. "' (an-Naba' : 37-4O)

Itulah berita besar yang mereka pertanyakan.
Itulah berita besaryang kelak akan mereka ketahui.

***

Berita Besar

* aj[i' ;] o li# 6gt &*t] |6e
#t?6'K,;*la:;k

'Tennngapatnhinnelwnlingbotanla-tanya?fnfaxtg
berita yang besm, yng merela pnseliyiltlwn tentang ini,.

Selali- lali tidnh ltzlak mnelw alun. magetalui. I{anu-
dian s elwk-luli tW hlak mnela alwn mmgetahui. "
(an-Naba':1-5)

Inilah bagian permulaan yang mengandung per-
tanyaan bernada ingkar terhadap persoalan yang
mereka pertanyakan, dan mengandung keheranan
mengapa persoalan seperti ifu mereka pertanyalan.
Mereka mempertanyakan hari kebangkitan dan
berita tentang kiamal krilah persoalanyang mereka
perdebatkan dengan sengit, dan hampir-hampir
mereka tidak pernah membayangkan terjadinya,
padahal inilatr yang paling utama mereka lakukan.

'Tafi angapaknhmnelasalingbutnnya-tanya?."(an-
Naba':1)

Persoalan apakah yang mereka perbincangkan?
Kemudian dijawab.

Pertanyaan itu tidak dimaksudkan unhrk me
ngetahui jawabannya dari merek4 tetapi hanya
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untuk menunjul{C{an keheranan terhadap keadaan

mereka danuntuk mengarahkan perhatian terhadap

keganjilan pertanyaaq mereka. Diungkaplah per-

soalan yang mereka pertanyakan dan dijelaskanlatr

hakikat dan tabiatnya,

'frntang berita yarg besar, yang mnelw pnselisi.hltnn

tunrnng rzr. " (an-Nab * z 2-3)

Tidak disebutkan batas tentang sesuahr yang

mereka pertanyakan ihr dengan menyebutkan
wujudnya melainkan hanya disebutkan sifutrrya saja

Penyebutan sifutrrya ini unhrk menyampaikan berita
yang besar dengan menunjuldran kehkiuban. Juga
untukmengagungkan dan menunjukkan perbedaan

sikap terhadap hari itu antara orang{rang yang

mengimaninya dan orangorang yang tidak memper-

cami terjadinya Adapun yang mempertanyakannya
hanyalah mereka saja-

Kemudian tidak diberikan jawaban tentang apa

yang merekapertanyakan ihr.Tidak dipaparkan pula

hakikat sesuatr yang mereka pertanyakan ifir, me
lainkan dibiarkan dengan sifrErya saja yang besar.

Kemudian pembicaraan beralih kepada ancaman
yang ditrjukan kepada mereka- Hal ini lebih mengena

daripada jawaban secala langsung, dan lebih men-

dalam ketakutan yang ditimbulkannya

"seluli-lnli tidnlc, lcelnk mneka alun mengetahui.

Ibrrutdinn" selali-luli tidalq lulak rnirel@ a'l,nn' mmgeta-

izr'."(an-Naba'z 4.5)

| 
^hl 

" lilllnd'sekalikali tidak!' diucapkan unhrk
membentak dan menghardik IGrena ihr, laful ini
sangattepat dipakai di sini sesuai dengan bayangan

rcngperlu disampailian. Diulangnyalafrl inibeserta
kalimafuiya adalatr unhrk mengancarl

fbnomena Alam ; ;" Diperhatikan
IGmudian, di luar tema beritabesaryang mereka

perselisihkan ihr, dibawalah mereka unhrk melaktr
kan perjalanan yang dekat di alam semesta yang

terlihat ini bersama sejumlah benda-benda yang

berwujud, fenomenafenomen4 hakikaLhakikat, dan
pemandangan-pemandangan yang menggetarkan
hati yang mau merenungkannYa,

6;JKgs,&#J3,-'yi#r-wi;fi PtI
w#6!.s1tw#63Ktw#
fuW#r;aL'{3;t{i,i&6\t'q!l

g6nig.,#tae
'Bulmnlah l{nmi telnh menjadilan bumi. itu wbagai

lwmparoa gunung-gunung sebagai pasak, Knmi jadilan
lrnmu bapasaryfasagm, I{nmijodikan tidurma untuk

istiralut, Kami jadilain mnlnm sebagai pa!,niaa l(ami
jadilffi siCIng nmk mmmri pmghitlapara lfurni bongun
- 

atns lwmu nj uh hnh (krgit) y arg l@ltulL l{amij adiknn

pelin y ang arnat tnang ftnatnlwri), dnn Karni turunJmn'

dnri. awan air yangbanyaktncurah, supaya l{nmi tum-

buhlan. dntgan air iht biji-bijinn dm umbuhaumbuhnn"

dnn tubun-lubun yang lebat?" (an-Naba': G16)

Perjalanan di hamparan alam semestayang luas

dengan lukisan-lukisan dan pemandangan-peman-

dangannya yang besar, dikemas dengan l<ata-kata

dan liatimat-kalimat singkat Sehingga memberikan

kesan'yarg tajam, berat dan mengena. Ia seakan-

akan alat-alat pengetr:k yang mengetuk bertalu-talu

dengan tiadaberhenti dan tiada putrsnya.
Iklimattanyapng diarahkankepadalawan bicara

yaqg menurut ilrnu bahasa menunjuHran penetaparl

memang merupakan bentuk kalirnat yang sengaja

dibuatdemikian. Seakan-akan ia merupakan tangan

kuatyang menggoncangkan orang{ranglalai.Yakni
oftrng{rangyangmengaratrkan pandarrgan danhati
mereka kepada himpunan maklrluk dan fenomena
fenomenayang mengisyaratkan adanya pengahran

dan penentuan di belakangnfa Jwa mengisyaratkan

adanya kekuasaan yang nulmpu menciptakan dan

mengulang penciptaan ihr kembali dan mengisyarat-

kan adanya hikrnah yang tidak membiarkan mallh-

luk (manusia) tanpa pertanggungiawaban, tanpa

dihisab, dan tanpa diberi pembalasan Di sini, ber-

temulah ia dengan berita besar yang mereka per-

selisihkan itu.
Sentulnn pertama dalam perjalanan ini adalah

tentang bumi dan gunung-gunung,

"Bulmnlcah l{ami tel.ah mmiadilwn bumi itu wbagai

lmmparan dnn gunung-gunung s ebagai pasak ?' (an-
Nabat: G7)

'Al-rn'iltand"berarti dihamparkan unhrk tempat

berjalan di atasny4 dan hamparan yang lunakbagai-

kan buaian. Kedua makna ini saling berdekatan. hi
adalah hakikatyang dapat dirasakan manusia apa

pun tingkat kebudayaan dan pengetahuannya.

Sehingga, tidak memerlukan pengetahuan yang

banyak unhrk memahaminya dalambenhrknyayang
nyata
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Keberadaan gunung-gunung sebagai pasak bumi
ihr merupakan sebuah fenomena yarrg dapat dilihat
oleh mata orang pedalaman sekalipun. Baikyang ini
Oumi dengan hamparannya) maupun yang ihr

fuunung yang menjadi pasak bumi) memiliki kesan
tersendiri di dalam perasaan apabila jiwa manusia
diarahkan ke sana unhrk merenungkannya

Akan tetapi, hakikat ini lebih besar dan lebih luas
jangkauannya daripada apa yang diperkirakan oleh
manusia badui (pedalaman) ketika ia semata-mata

menerima dengan indranya Setiap kali meningkat
dan bertambah pengetahuan manusia tentang tabiat
alam dan perkembanganny4 maka semakin besar-
lah kesannya terhadap ini di dalam jiwanya. Lal.u,

mengertilah ia batrwa dibalikihr terdapatkekuasaan
Ilahi yang agung dan rencanaNya yang halus penuh

hikrnah. Demikian juga dengan adanya kesesuaian
antara anggota-anggota alam semesta ini dan ke
butuhan-kebuhrhanny4 beserta disiapkannya bumi
ini unfuk menerima kehidupan manusia dan meng-
asuhnya Juga disiapkannya manusia untuk menye
suailian diri dengan linskungannya dan untrk saling
mengerti-

Dihamparkannya bumi bagi kehidupan, dan bagi
kehidupan manusia secaralifiusus, menjadi saksi bk
terbantatrkan yang memberikan kesaksian akan
adanya akalyang mengahr dibalikalamwujud yang

nyata ini. IGrena itu, rusaknya salah satu kerelevan-
an penciptaan bumi dengan semua kondisinya, atau
rusaknya salah safu kerelevanan penciptaan ke
hidupan untrkhidup di bumi, maka kerusakan di sini
ataupun di sana tidak akan menjadikan bumi sebagai
hamparan. Juga tidak akan ada lagi hakikit yang
diisyaratkan oleh AlQur'an secara global, unhrk di
mengerti oleh setiap manusia sesuai dengan tingkat
ilmu dan pengetatruannya-

Dijadikannya gunung sebagai pasak bagi bumi,
dapat dimengerti oleh manusia dari segi benfuknya
dengan pandangannya semata-mat4 karena ia lebih
mirip dengan pasak-pasak kemah yang diikatkan
padanya. Adapun hakikatoiya kita terima dari infor-
masi Al-Qur'an. Darinya kita mengetahui bahwa
gunung-gunung itu memantapkan bumi dan men-
jaga keseimbangannya- Mungkin karena gunung-
gunung itu menyeimbangkan antarakerendahan
lautan dan ketinggian gunung-gunung; menyeim-
bangkan antara pengerutan rongga bumi dan pe
ngerutan atapnya; dan menekan bumi pada titik
tertentu hingga ia tidak lenyap dengan adanya gempa

bumi, gunung melehrs, dan goncanga*goncangan
dalam perutnya Atau, mungkin karena ada alasan

lain yang belum terungkap hingga kini. IGrena,
banyak sekali aturan dan hakikat-hakikatyang tidak
diketahui manusia yang diisyaratkan oleh Al-

Qur'anul-Karim, kemudian diketahui sebagiannya
oleh manusia setelah beratrsrahrs tahunberikuhya!
' Sentuhnn lwdunadalah mengenai jiwa manusia,
dalam beberapasegi danhakikatyang berbedabeda"

". . . Kami j a.diknn lamu bnpasang-pasangan. . .. " (an'
Naba':8)

Ini juga merupakan satu fenomena yang perlu
diperhatikan, yang dapat diketahui oleh setiap ma
nusia dengan mudah dan sederhana- Allah telah
menjadikan manusiaterdiri dari lakllaki danwanih,
dan menjadikan kehidupan dan pelestariarurya de
ngan adanya perbedaan jenis kelamin yang ber-
pasangan dan pertemuan antara kedua jenis kelamin
yang berbeda itr.

Setiap oftmg mengehhui fenomena ini, dan me
rasakan adanyakegembiraan, kenikmatan, kesenang-
an, dan kebaruan suasana tanpa memerlukan ilmu
yang banyak IGrena ihr, ALQur'an membicarakan
hal ini kepada manusia di lingkungan manapun ia
berada Sehinsga ia mengetahuinya dan terkesan
olehnya apabilaiamengaratrkan pikirannyake sana
dan merasakan adanyafujuan, kesesuaian, dan peng-

ahrranpadanya.
Di belakang perasinn-perasaan yang bersifrt

global terhadap nilai hakikat ini dan kedalamannya
terdapatpemikiran-pemikiran lain ketikamanusia ib.r

meningkat pengetahuan dan perasaannya. Di sana
terdapat pemikiran tentang kekuasaan yang men-
jadikan nuthh (mani) itu anak laki-laki dan nuffah ini
anak wanita- Padahal, tidak ada sesuatu yang mem-
bedakan secarajelas di dalamnutfah ini atau ihr, yang
menjadikannya menempuh jalannya unhrk menjadi
anak lakiJaki atau anak wanita-

Ya Allah, ini tidak lain kecuali karena adanya
iradah kodratyang menciptakan dengan rencana
yang halus, dan pengarahanyang lembul Jqaperrr
berian cirkiri khusus yang dikehendakiNya pada
nutfah ini dan ihr, unhrk menciptakan dari keduanya
dua insan berpasangan, guna mengembangkan dan
melestarikan kehidupan.

". . . Knni jadil(m tidurmu untuk, istiralat, I{nni jadilwt
malnm s ebagai Pakninn" Kami j adikm sietrg untuk mm:
cari penghidupan . .. " (an-Naba': 9-11)

Di antara pengaturan Allah terhadap manusia
ialatr menjadikan tidur sebagai istirahat dan meng-
hentikan mereka dari berpikir dan beraktivitas. Dia
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menjadikan mereka dalam keadaan yang tidak mati
dan tidak pula hidup, untuk mengistirahatkan fisik
dan saraf-sarafrrya Juga unfuk memulihkan tenaga
yang dikeluarkannya pada saatjaga, bekerja, dan
sibuk dengan urusan kehidupan.

Semua ini terjadi dengan cara menaldubkan yang

manusia tidak mengerti caranya Tidak ada andil
sedikitpun iradah manusia di dalamhalini, dan tidak
mungkin ia mengetahui bagaimana hal ini berjalan
dengan sempurna sedemikian rupa Ketika dalam
keadaan jaga pun, ia tidak mengetahui bagaimana
cara kerjanya pada saat tidur. Apalagi dalam keadaan

tertidur. Sudah tentu iatidakmengetatrui keadaan ini
dan tidak dapat memperhatikannya.

Ini adalah salah satu rahasia bangunan makhluk
hidup yang tidak diketahui kecuali oleh yang men-
ciptakannya dan meletaliJ<an rahasia itu padanya
serta menjadikan kehidupannya berganhrng atas
nya- Mak4 tidak ada seorang pun yang mampu
hidup tanpa tidur kecuali dalam waktu yang sangat
terbatas. IGlau ia memaksakan diri dengan meng-
gunakan samnasarana luar agarterus berjaga (tidak
tidur), maka sudah tentr ia akan binasa

Di dalam tidur pun terdapat rahasia-rahasia yang
tidak berkaitan dengan kebutuhan fisik dan saraf
Yaihr, berhentinya ruh dari melalarkan pergulatan

hidup yang keras. Ketenangan mengunjunginya se
hingga ia meletakkan senjata dan meninggalkan
kebunnya senang ataupun tidak senang. Ia me
nyerah kepada saatkedamaianyang penuh keaman-
an, yang dibuhrhkan setiap orang sebagaimana ke
buhrhannya terhadap makanan dan minuman.

Terjadilah sesuatu yang mirip mukjizatpada saat-

saat tertentu ketika rasa kanhrk menimpa kelopak
mab, ruh merasa berat saraf-saraf telah letih, jiwa
gelisah, dan hati merasa takul Kantuk ini-yang
kadang-kadang hanya beberapa saat saja-seakan-
akan membuat pembalikan (perubahan) total bagi
keberadaan manusia, dan memperbarui bukan
hanya kekuatannya melainkan dirinya sehingga ia
seakan-akan sebagai wujud baru setelah bangun.
Kemukjizatan (keluarbiasaan) ini pernah terjadi
dalam bentukyang jelas bagi kaum musliminyang
kelelahan dalam Perang Badar dan Perang Uhud.
Allah memberi kenikrnakn dan ketenteraman ke
pada mereka dengan kanhrk ini sebagaimana yang

terjadi pada banyak oftmg dalam keadaan-keadaan
yang mirip. Firman-Nya,

"(Irgailah), lrztilw Allah menjadilan lnmu m"engantuk

sebagai suaht pntmtzramnn dnri-Nya. "(al-Anfaaft 11)

"Kernudinn setzlnh knmu badul<rcin Allah mmmunlwn
lrzp adn lwmu leamnnnn (b m4 a) lnntuk y ang nzl;iputi
segol,ongan dmi Immu." (Ni Imran: 154)

Mak4 istjrahatyakni menghentikan berpikir dan
beraktivitas dengan tidur ini merupakan suahr ke
harusan dari keharusan-keharusan bangunan ke
hidupan. Ia merupakan satu rahasia dari rahasia-
rahasia kekuasaan yang mencipta, dan salah satu
nilanat dari nikmat-nikmat Allah yang tidak ada

' seoftmg pun yang mampu memberikannya selain
Dia Adapun mengarahkan perhatian kepadanya
sebagaimanayang dicontohkanAlQur an ini, meng-
ingatkan dan menyadarkan hati kepada kelif,rususan-

kekhususan zat-Nya Juga kepada tangan yang me
wujudkan eksistensinya dan menyenhrh hati ter-
sebut dengan senfuhan yang membangkitkannya
unhrk memikirkan dan merenungkan sertameng-
ambilkesan darinya

Di antara pengaturan Allah juga ialah Dia men-
jadikan gerakan alam ini selaras dengan gerakan
makhluk-mahluk hidup. Sebaeainnna Dia meletak-
lian pada manusiarahasiaridur dan istirahatsesudah
bekerja dan melakukan aktivitas, maka Dia meletak-
Lan pada alam ini fenomena malam sebagai pakaian
penutrpyang menjadikan istiratrat dan pengenduran
saraf ihr berjalan dengan sempurna- Juga meletak-
kan fenomena siang unhtk mencari penghidupan,
yang dalam waktu siang inilah gerak dan aktivitas
dapat berjalan dengan sempurna

Dengan demikian, selaras dan serasilah ciptaan
Allah, dan alam ini pun sangat cocok bagi maKrluk
hidup, dengan segala kekhususannya- Makhluk-
maktrluk hidup ihr dibekali dengan susunan yang
cocok dengan gerak dan kebuhrhan-kebutrhanny4
sesuai dengan kehf,rususan-kel<hususan dan ke
sesuaiarrkesesuaian yang diletalirkan pada alam
semesta. Semua ini keluar dari tangan kekuasaan
yang mencipta dan mengafur dengan serapi.rapinya

Smtulan lutiga adalah tentang penciptaan langit
yang sangat serasi dan sesuai dengan bumi dan
maktrlukhidup,

"Kami bar.ryun di atas lumu tujuh bunh (langit) yang

knknh Kn;nij adikan pel:ita yang anwr bro:ng (ntntnlwi),
danl{nmiturunJandmiantanairyagbanyaktercurah,
supaya Kami tum.buhJrnn dmgan air itu biji-bijian dnn

tumbuh-tum.buhan, dnn luhun-lubun yang lcbat ?' (an-
Naba':12-16)

Tujuh buah yang kokoh yang dibangun Allah di
atas bumi itu adalah langityang tujuh, yaitu tujuh
petala langit sebagaimana disebutkan di tempatlain.
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Dan, yang dimaksud dengannya denganpembatas
an ini hanyaAllahyang mengetahuinya- Mungkin
yang dimaksudkan adalah tujuh gugusan bintang,
yang setiap satu gugusannya bisa rnencapai rahrMn
juta bintang. Ketujuh gugusan inilah yang mem-
punyai hubungan denganbumi dan tata suryakita-
Mungkin yang dimaksudkan bukan ini dan bukan
itu. Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam
susunan alam semesta ini, sedangkanyang diketahui
oleh manusia hanya sedikil

Sesungguhnya ayat ini hanya mengisyaratkan
bahwa firjuh buah langrt yang kokoh itu sangat
kokoh dan kuat bangunannya yang tidak mungkin
retak dan berantakan. Inilah yang kita lihat dan kila
ketahui dari tabiat tata surya dan benda-benda ang-
kasa yang biasa kita sebut dengan langit yaqg dapat
diketahui oleh setiap oftng. Di samping itu, ayatini
juga mengisyaratkan bahwa bangunan tujuh langit
yangkokoh itu serasi dengan planet bumi dan ma-
nusia IGrena ihrlah, ia disebutkan di dalam mem-
bicarakan pengatran Allah dan penenhran-Nya ter-
hadap kehidupan bumi dan manusia vane difimjuki
oleh ayatsesudahny4

"Kami jadilwnpelita yang am.at terang." (an-Naba':
13)

Yaihr, matahari yang bersinar terang benderang
yang menimbulkan rasapanas unhrkhidupnyabumi
dan maktrluk-makhluk hidup di atasnya Juga me
nimbulkan pengaruh bagi terbentuknya awan yang
membawa uap air dari lautan yang luas di bumi dan
menailiJ<annya ke lapisan-lapisan udarayang sangat
tinggi. Ifulah al-mu'shirat' awan' sebagaimana disebut-
kan dalam ayat,

"...dan l{nmi turunlan dari awan air yang banyak
ttrcurah.' (an-Naba': 14)

Ketika ia diperas, lalu h.run dan berjahrhan yang
berupa air. Siapakah yang memerasnya? Mungkin
angin atau kehampaan aliran listik pada beberapa
tingkatan udara. Di balik semua itu terdapat tangan
kekuasaan yang menimbulftan pengaruh-pengaruh
pada alam semesta. Pada pelita terdapat penyalaan,
panas, dan cahay4 yang semuanya terdapat pada

matahari. IGrena itu, dipilihnya kata " siraf' phtil dr
sini merupakan pilihan yang sangat cermat dan jeli.

Dari pelita yang amat terang dengan segala catraya
terang dan panasny4 dan dari awan dengan airyang
diperas darinya hinggabanyak tercurah, tumbuhlah
biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan,
kebun-kebun yang lebal serta pohon-pohon yang

rimbun dan bercabangcabang.
Keserasian dan keselarasan di alam ini tidak

mungkin terjadi kecuali di baliknya ada tangan yang
mengah:rny4 ada kebiiaksaruum yang menenhrkan-
ny4 dan ada iradah yang menatanya- Hal ini dapat
diketahui oleh setiap insan dengan hati dan peftN:um-

nya ketika peras@nnya diarahkan ke sana-Apabila
ilmu dan pengetahuannya meningkat, maka akan
terkuaklah keserasian dan kerapian ini sedemikian
luas dengan tingkatan-tingkatannya yang menjadi-
kan akal dan pikiran kebingungan dan terkagum-
kagurn Juga menjadikan pendapatyang mengata-
kannya sebagai kebehrlan adalah pendapat yang
tidak berbobot dan tidakperlu ditanggapi, sebagai-
mana sikap orang yang tidak mau menghiraukan
adanya tujuan dan pengahrranpada alam inihanya-
lah sikap keras kepala yang tidak perlu dihormati.

Alam ini ada penciptanya. Di belakang alam ini,
terdapat penataan, penentuan, dan pengaturan.
Hakikat-hakikat dan pemandangan-pemandangan
ini disebutkan secara beruntun di dalam nash Al-
Qur'an dengan urutan seperti ini Yaitu, dijadikannya
bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak basi
bumi, manusia berpasang-pasangan, tidur mereka
sebagai istirahat (sesudah bergerall berpikir, dan
melakukan aktivitas), malam sebagai pakaian untuk
menuhrp dan menyelimuti, dan siang unfukmencari
penghidupan, berpikir, dan beraktivitas. Kemudian
dibangunnya hrjuh langit yang kokoh, dijadikannya
pelita yang amat terang (matatrari), dan diturunkan-
nya air yang tercurah dari awan unfuk menumbuh-
kan biji-biiian, hrmbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun

Keberuntunan hakikat-hakikat dan pemandang-
an-pemandangan yang seperti ini mengesankan ada-
nya pengafuran yang cermat, mengisyaratkan ada-
nyapengahran dan penenfuan, dan mengesankan
adanya Sang Maha Pencipta Yang Mahabijaksana
lagi Mahahasa Disentuhnya hati dengan senhrhan-
senfuhan yang mengesankan dan mengisyaratkan
adanya maksud dan hrjuan di belakang kehidupan
ini. Dari sini, bertemulah konteks ini dengan berita
besar yang mereka perselisihkan ihr!

Ilari Perhihrngan dan Pembalasa^n
Semua ihr adalah agar manusia bisa berbuat dan

bersenang-senang, dan di belakangnya terdapat
perhitungan dan pembalasan. Hari keputusan ihr
sudah ditenhrkan wakhrny4
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tv:";u:Ae*ii&Wrq;i;;.LL
aKJqS#,&6,6ear;n(9,&

#tr-
"Sesangguhnya hari leputwan adnlah matu walau yang

ditenplun, yaitu hnri (yang pada wahu ttu) ditiup
nngtat ala 

-tnlu 
lnlnu danng bdulnmp ok-kdompok.

Diiukalnh klgit, mnln tnduQarlah bebaapa pintu; dmt

dii alnnlarilnh gunung-gunung trulil m"eni adi faraxrur'
gannlah rz. " (an-Nab a' z 17 -20)

Sesungguhnya manusia tidak diciptakan dengan

sia-sia dan tidak dibiarkan tanpa pertanggung-
jawaban. 7-atyang telah menentukan kehidupan
mereka dengan ketenhran sebagaimana telatr di-

sebutkan di muka dan menyerasikan kehidupan
mereka dengan alam tempathidup mereka tidak
mungkin membiarkan merekahidup tiadaeuna dan

mati dengan sia-sia membiarkan merekaberbuat
kebaikan atau kerusakan cli bumi, lantas mereka
pergi ke dalam tanah dengan siasia begitu saja" Trdak

mungkin Dia membiarkan mereka mengikufi pe
nrnjukjalan fang lurus dalam kehidupan atau meng-

ikutijalanyang sesa! lantas semuanya dipertemttkan

dalam sahr tempatkembali. Tidak mungkin mereka
berbuat adil dan berbuat Talim,lantas keadilan atau

kezaliman itu berlalu begitu saja tanpa mendapatkan
pembalasan.

Sungguh di sana akan ada suatu hari unfuk mern-

berikan ketetaparl membedakan (antara yang benar

dan yang salatr, yang adil dan yang zalim, yang baik
danyang buruk), dan membiri kepufusan terhadap

segalasesuahr. Yaihr, hariyang sudatr ditent'rkan dan

ditetapkan waktunya oleh Allah,

"&u.nguhnya hari lepuauan adalah nntu walau y aflg

ditztnplant. " (an-Naba': 17)

Yaihr, hariyang ketika ihr tatanan ahm semesta

sudah terbalik, ikatan-ikatan perahrrannya sudatr

berantakan dan tidak berlaku lagi.

'Ta'itu, twi (yangpada waln itu) ditiup.sangkaknla

lnlu lamu dninng b nlelnmpok- lalomp ok. "(an-Naba':
18)

,4sh-lwtn rfnya'sangkakala'. Kita tidak mengeta

hui nama lain selain itu. Kita tidak rnengetatrui

kecuali akan ditiup. Kita tidak perlu menyibulirkan

diri untuk memikirkan bagaimana camnya. I(aren4
memikirkan cara peniupannya itu tidak akan me
nambah keimanan kita dan tidak ada pengaruhnya

terhadap peristiwaitu.Allah telah memeliharapotensi
kitaagartidakhtagunakan secara sewenang-wenang

untuk membicarakan apa yang ada di balik perkara
gaib yang tersembunyi ini. Dia telah memberikan
kepada kita ukuan tertenhr yane bermanfaat bagi
kita sehingga kita tidak menambah-nambatrnya

Kita hanya memlayangkan tiupan sangkakala
yang rnembangkitkan dan mengumpulkan manusia

untuk datang berkelompok-kelompok Kita bayang-

kan pemandangan ini dan manusia-manusiayang
telah hilangjati diri dan sosoknya dari generasi demi
generasi" dan meninggalkan permukaan bumi unhrk
ditempati oleh ol?ng{ftmg yang datang sesudatrrya
agar tidak menjadi sempit bagi mereka permukaan

bumiyangterbatas ini.
Kita bayangkan pemandanganyang berupa ma

nusia secara keseluruhan (sejak manusia pertama

hingga manusia teralfiir) bangun dan berdiri, lalu
datang berbondong-bondong dari setiap lembah
menuju ke tempatmereka dikumpulkan- Kitabafiang-

kan kubur-kubur yang berserakan dan manusia-

manusia yang bangun darinya Kita bayangkan se
muanyaberkumpul menjadi safir dan ketika ituyang
pertama tidak mengenal yang belakangan.

Kita bayanglian ketakutan yang ditimbulkan oleh

berkumpukrya manusia sedemikian rupayang tidak
pernatr terjadi semuanunusiaberkumpul dalam saht

waktu seperti yang tedadi pada hari ini. Di mana?

Kita tidak tahu. Karena di alam yang kita ketatrui
pernatr terjadi berbagai peristiwa dan hal-hal me
naktrtkanyangberSifutfisikitr, telah terjadiperubatr
anluarbias4

'Dibukalnh lnngit, mal@ tadnpatlah bebnapa pintu;
dm dij aknkanlnh gunurg-gunxtn'g, nlaka rmnj ani faln'
mnginalnh ra. " (an-Na,ba': 19-20)

langityang dibangun dengan kokoh, dibukalalu
terdapat beberapa pinfir. Iapecah terbelatr, sebagai
mana disebutkan dalam beberapa ayat dan suratr

lain. langit berubah keadaannya dengan keadaan

rrarrg belum pernah kita alami selama ini. Sedangl€q
guung€unungyang menjadipasakbumi dijalanlian

sehingeatnenjadifrtamorgana Ia dihancurleburkan,

berantal<an, danberhamburan ke udara digerakkan

oleh angin, sebagafunana disebutkan dalam ayat-ayal

dan surahsurahlain. Ikrenaifir, ia tidak adawuiud-

nya lagr bagaikan fitamorgana, atau iayang telah

menjadi debu ihr diterpa catraya sehingga menjadi
seperti futamorgana-

Sungguh menakutkan dan mengerikan terjadinya

keamburadulan alam fng dapat dipandang mata iht"
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sebagaimana menakutkannya ketika manusia di-

kumpulkan setelah ditiupnya sangkakala
Inilatr hari kepuhrsan yang sudah ditentulon bakal

terjadinya ihr, dengan hilanah dan rencana Allah.

NerakaJahannan;;t 'Ayat-ayat berikutrya melanjutkan perjalanan ke
belakang peniupan sangkakala dan pengumpulan
manusia di padang mahsyar. Mak4 dilukiskanlah
tempat kembali bagi oftIng{rang yang melampaui
batas dan orangorang yang bertalnva Pembatrasan

dimulai dengan membicarzkan kelompok pertama
yang mendustakan dan mempertanyakan berita
yangbesaritu,

ffi:g:rr|*rsbr,riSai.,r-JQ{li1-

#6\s1+'1t&W*;#qii;,S&
6K$t6l;it6tzff rSffi trr;
, j.,1&rS+16r.;"Sl${,K.r*s

$6tiriK'-.iS
"Saungguhnya nnakaJalwnram itu (pannnya) adn

tempat perryintai, Iagi menjadi tempat kzmbali bagi

orang-orang Jang rulnmpaui batas. Mnelw tingal di
dalamrrya bnabad-atrad lnmanya. Merelw tidnk m.uasa-

kan lrz.sejulan di dalnmnya dan tidnk (puln mndnpat)
minum.an, sehin air yang rundidih dm nmnh sebagai

panbalnan yang setimpal. Sesungguhnya mnela tidnk
talatt lupada hisab, dnn m.ereltu menfirtnlwn ay at-ay at
I{omi dmgan sesunguh-nngulatya. Segaln sauatu tzlah

I{ani mtat dnlam suaht. kitab. Ifurna itu, rasakanlah.

I{ami selali-lali tidak aknn nrcnnntah kzpadarnu selnin

azgl. " (an-Naha': 2l-30)

Sesungeuhnr nerakaJahannamitu sudah dicipta
kan, sudatr ada dan padanya ada tempat pengintai

bagi orangorang yang melampaui batas. Ia me
nunggu dan menantikanmerekayang akan sampai
juga ke san4 karena ia memang disediakan dan
disiapkan unhrk menyambut mereka Seakan-akan

mereka melakukan perjalanan (tur) dl bumi, kemu-
dian mereka kembali ke tempat asalnya Mereka
datang ke tempatkembalinya ini untuk menetap di
sini dalam masa yang amat panjang, berabad-abad,

'Mnela tidakmnasalmn lusejulwn di dalnmnya dnn

tidnk (puln Mtnnpat) minumnn. " (an-Nah* : 24)

Kemudian dikecualikan, tetapi pengecualian ini
lebih pahit dan lebih pedih,

'.. .selnin air yongmendidih dnn rutwh." (an-Naba':
25)

Kecuali air yang panas mendidih, yang memang-
gang kerongkongan dan perul Natr, inilatr ke
sejukan itu. Jugh kecuali nanatr yang meleleh dan
mengalir dari tubuh orangorang yang dibakar itu.
Mak4 inilah minumannya!

". . . sebagai panbalasan yattg setintpal."(an-Na.bat: 26)

Setimpal dengan tindakan dan kelakuan mereka
padamasalalu sewaktu di dunia dulu.

"sesangguhnya mnekn finnk tnlafi l(qann hisab.' (an-
Naba':27)

Mereka tidakbkutpada tempatkembalinya nanti.

"...d.an mnela mendustaknn ayat-a.yar l{ami dzngan

sesun guh- sunggulurya. . .." (an-Nabat: 28)

Tekanan keras pada lafal ini mengisyaratkan sangat

kerasnya pendustaan dan kebandelan mereka
Allah menghitrng atas mereka setiap sesuafunya

dengan hitunganyang amat cermat dan tidak safu
punyang terlupuf

'Segaln sesuatu tdah lfumi catat dalam saatu kitab."
(an-Naba':29)

Di sini datanglah ledekan yang memutuskannya
dari segala harapan unhrk mendapat perubahan atau

keringanan,

'I{mana itu,'rasakanlnh. Ihmi selullluli tidak alcnt
mmam.bah lwpadnmu selnin dnri azlb!" (an-Naha?:

30)

Keadaan 
"'-,*";; 

r-,r r"*
Sesudah dibentangkan pemandangan orang-

orang yang melampaui batas di dalam air yang men-
didih, dibeberkanlah pemandangan sebaliknya- Yalaf ,

pemandangan orzurg{rang bertahva yang ada di
dalam surga,

6vg65eg'&6':i,r-';&rte:#:'L
;rt;.tg4ifi &(g:{l;iAi;5SS6r,

$(rr,
'5 esungguhny a uang- orang J ang bertalw: a mmdnpat
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Iummanga4 (yoltu) leebun-lwbun dnn buah anggur,

gadis-gadis renaja yarg sebaya, dnn gelns-gelns yang
pmuh (berisi rninumnn). Di dalnmnya merelm tidnk
matdmgmlnnpnlataan yang sia-sia dnn tidak (pula
pukatann) dusta. Sebagai balason dmi Tillwnmu dnn
punberinn y ang cukup banyak." (an-Na.ba': 3 1-3 6)

ApabilaJahannam ihr menjadi pengintai dan tempat
kembali bagi orarigorang yang melampaui batas,
yang mereka tidal{ dapat lepas dan melintas darinya
maka orangorangpng bertalnva akan berkesudah-
an di tempat keberunhrngan dan keselamatan yang
brerup " lubun-lubun dnn bunh attguf . Disebutkannya
buah anggur secara l*rusus dan tertenhr di sini
adalah karena anggur itulah yang populer di kalang-
an oftmg{ftrng yang mendengar firman ini. Juga
"gadis -gadis ran4j a y ang s ebay a"umw dan kecantikarr
nya- 'Dary gelas-geln yangpenuh"brcnsi minuman.

hi adalah kenilanatan-kenilanatan yang lahirnya
bersifitindrawi untukmendekatkannyakepada apa
yang dibayangkan manusia Adapun hakikat rasa
dan kenikmatannya belum pernatr dirasakan oleh
penduduk dunia karena mereka terikat dengan
batasbatas dan gambaran-gambaran duniawi. Di
samping kenilanatan latririatr yang demikian, mereka
juga mengalami keadaan yang dirasakan oleh hati
dan perasaan,

'Di dnlamnya mnela tidnk mmdtngm pnlmtann yang
sia-sia dan tidak (p ula p nlcatnan) dustn. " (an-Naha' z

35)

Kehidupan surgawi adalah kehidupan yang ter-
pelihara dari kesi*siaan dan kebohongan yang biasa
nya diiringi dengan bantatran dan sangeahan. Malr4
hakikat (keadaan 1"ang sebenarnya) di sini diungkap
kan, tidak ada peluang untuk membantah dan men-
dustakan, sebagaimana tidak ada peluang untuk
berkata sia-sia yang tidak ada kebaikan padanya.
Inilatr suatu keadaan dari keluhuran dan kesenangan
yang cocok dengan negeri aktriratyang kekal.

"Sebagai balnan dnri Iillw.mu dnnpmberianyary
nlwp banyak." (an-Naba': 36)

Di sini kita menjumpai fenomena keindahan
dalam ungkapannya dan kesamaan bunyi pada kata
{(i dan {V'r sebagaimana kita rasakan juga irama
nya pada akhir setiap kalimatnya dengan bunyi yang
hampir sama Ini merupakan feriomenayangjelas di
dalam juz ini seluruhnya secara global

Malaikat pun Merasa Thkut
Unfuk melengkapi pemandangan-pemandangan

hari yang padanya sempurna segala urusan ihr, dan
yang dipertanyakan oleh orangorang yang memper-
tanyakan, serta diperselisihkan oleh orang-orang
yang memperselisihkan, maka datanglah peman-
dangan teralif,rir d4am surah ini. Yakni, ketika
malaikatJibril dan malaikat-malaikat lainnya berdiri
berbaris dengan ltrusyr di hadapan Allah Yang
Rahman, tanpa berkata sepatah kata pun-kecuali
yang diizinkan olehYang Rahman-di tempatyang
menakutkan dan agung ihr,

{b|r:,ffi{,f 4\%.6a'i'v+riai j;
iJrc;kzS&'ryrLjlii;i.i j:.&

$(*'tr:ra4ri'i'i
'Iultmt Yang lttenulilwa kngit dm bumi sntn apa yong
ada di antnra lrzduanyo YangMalw Pmturah. Mnelw
tidak dnpaf bnbicara dmgan Din. Pada hn'," lutilu ruh
dnnpma malailar bndiri bmafmf, mnelw tidnk bn-
Ian- ktn kzanll sinpa y ong telah dibni i4n lepanarry a
olch Tillwn Yang Maha Pemurah; dnn ia mengumplan
kata yng benar." (an-Naba': 37-38)

Pembalasanyang dijelaskan pada segmen di atas
adalah pembalasan bagi orangorangyang melarn
paui batas dan orangorang yang bertalsva. Pem-
balasan ini adalah "dmi Tilhnnmu, Tulan Yong nmz-
lilwa Intgit dan bumi' dnn apa yng adn di artam lu&m-
nyo YangMalw Pmrurah".

Iklimat ini serasi benar dengan sentuhan dan
hakikat yang besar ini. Hakikat rububiyyah'peme
IiharaanTuhan' yang es4 meliputi seluruh manusia
sebagaimana ia meliputi langit dan bumi serta dunia
dan akhirat, dan memberikan balasan kepada per-
buatan melampaui batas dan perbuatan talnv4 serta
berujung padanyalah urusan aktrirat dan dunia Ke
mudiaq Dia adalatr "trt[a]w Pemtrah, Penilik dnn Pern-

bri ralrmal".
Ikrenarahmat-Nya inilah, maka diberikan balas

an kepada mereka ini dan mereka ihr. Sehingga
pemberian hukuman kepada orangorang yang me
lampaui batas ihr bersumber dari rahmat Tuhan
Yang Ratrman ini. IGrena rahrnat ini pulE maka ke
burukan mendapatkan balasan yang tidak sama de
ngan balasan bagi kebaikan di tempatkembali nanti.

Di samping rahmat dan keagungan ini, 'lnerekn
tidnk dapat bnbicara dengan Dia" pada hari yang
menakutkan ketika malaikatJibril as. dan malaikat-
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malaikat lain berdiri'bnsafsafnnpa bnbicara sepatgh

lan pun'kmnhdengan adanyaizin dariYang Maha
Pemuratr untuk mengucapkan perkataanyang benar.

Mak4 tidak ada yang diizinkan oleh ar- Rnhrn"anke
cuali yang sudah diketahui bahwa ia benar.

Hari yang Pasti Tbrjadi
Sikap orangorangyang didekatlian kepadaAllah,

yang bersih dari dosadosa dan kemaksiatan ini ada-
lah diam tanpaberkata-kata sedikitpun kecuali de
ngan adaryraizin dariAllah dan dengan perhitungan.
Suasananya dipenuhi dengan ketakutan, kesedihan,
keagungan, dan ketundukan. Di bawah bayang-
bayang pemandangan ini terdengarlah seruan yang
berisi peringatan dan menggoncang orang{rang
yang tertidur dan mabuk kepayang

3j{rts.;:{;clg$,;;4;t::t$t:a
gvlt{61t}s3

"Itul"oh hnri yang pati tnjadi. Malw, barangsinpa yang
mmgfundnki, nismya in menanpuh jalm lumbali lu-
padn Tinannya. Smnggulmya l(nmi tzlnh mnnpningaf-
lanfupadnnu(ainanglafa)dengansilcsayangdckat,
pann furi nanusia rulihnt apa y ang tclah dipnrfuar nlzh
ludua tanganUa, da.n orang lmfir bukata, Akngkah
bailm.ya sekiranya aku d.ahulu adnlnh tanah.'' (anr-
Naba':39-40)

Inilah goncangan keras terhadap mereka yang

hatinya dipenuhi keraguan dan selalu mempertanya
l<an "hmi yang pasti ttrjadi'int. Mak4 tidak ada pe
luang unhrk mempertanyakan dan memperselisih-
liannya" Selagi nnsih adakesempatan, "mnlw barang-
siapa yang mmglundnki, niscaya in mm,anpuh jahn
kmlali lapadn Tulwnnya" xbelum nerakaJaharmam
mengintainya dan menjadi tempat kembalinya-

Inilah peringatan untuk menyadarkan orang-
orang yang mabuk kepayang, "Sesunguhrrya lfumi
tzlnh ntnnpdngatlan lnmu silxa yang ddat': Mak4
Jatrannam itr senantiasamenantikan dan menginhi
mu seperti yang kamu ketahui. Dunia ini secara
keseluruhan adatah perjalanan yang pendek dan usia
yang singkat!

Inilah azab yang mengerikan dan menakutkan,
sehingga orang kafir lebih memilih hilang eksistensi-
nya daripada masih berwujud,

'?adn lwri mnnusia rulihnf apa yarry tclnh dipubua
olzh lwdua targannya, dan margknfir btrlwta, Alory-
lcah b ailcnya wkirarrya alw dalulu adalah tanah.'' (aa-
Naba':40)

Tidaldah orang berkata seperti ini kecuali dia ber-
ada dalam kesempihn dan kesedihanyang sangat

Ini adalah kalimat yang memberikan bayang-,
bayang ketakutan dan penyesalan. Sehingga ia be
ftmgan-angan unfirk tidak pernatr me4iadi manusi4
dan menjadi unsuryang diabaikan dan disiasiakan
(tak diperhihrngkan). Ia melihat batrwa yang demi-
kian itu lebih ringan daripada menghadapi keadaan
yang menakutkan dan mengerikan.Ini suatr sikap
yang bertolak belakang dengan keadaan ketika
mereka mempertanyakan dan meragukan berita
besar tersebut!!! g

i3;$ 156 -i3 JiiS Ii ;igt;A :^)S
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fiAflAfl OTI-TTTAZI'OAT '

nlturunlran ilImemn
JrilanAW:40

#)Y)\i'\+4
'Dengan menyebut nama Allah Yang IVIaha Pe-

murah lagi lvlaha Penyayang."

#tcs,f ;,,6&6eb46ttj,*f$
girt!,(u*-*,$i,Y;',1&6"ijfr:6$62,
'";,;j(';:,1;'+^'4K;A*ttS*tl:t,
€;rlTr,Li8ij6*',1t&,"-Ki,JS;;gn
6jetaA[^sr;ri4,3ri$s,4;2']3i$$
ffi if;$2$y:;:'i#;,U1:fi ,$\f''X(iffi
ir;v#t's.tiJy6.ii.,&KjS{L-,rti"ft,
';':t&i'riiii#A;:";<So-fr i'ijr-r

$fi ir{uk{i;(At$,,**(3;6i6#{,(i,
Wiret;:reKri**r*;:;A"+ta-"1#
gq3'cy,61it;v&6;-r{;e:#
&wacic4:d*1it'rj$:':,F;*v,Ahb:er$&f,gf.Jffia&w\w

4;r:#eY:*t6's"ii.&6iKn
#f'tg&t41ri-,grj6&aLr(r,#r;;.e
{A *,fri,#*i5i6 3€ u6,& 6;CSA

fuii$gai,*(IX4*a,yl6'i5"tgg
3+ieffitAW,fi;Jffwf'n-;reg,

#v-iUJtwanii&gw;
'Demi ya.ng mencabut (nyawa) dengan kemq
(1) yang mencabut (nyawa) dengan lemah
lembut, (2) yangauun dari laryitdengan cepa.t,
(3) yangmendahului dengan kencang (4) dan
yang mengahrr urusan, (5) (sesungguhnya kamu
alran dibangkitka:r).pad" hari ketika tiupan
peftama menggoncangkan alam. (6) tiupan per-
tama ihr diiringi oleh tiupan kedua. (7) tlad
manusia pada wakhr ihr sangat tafrug (8) pan-
dangannya tunduk (9) (Orangorang kafir) ber
karar'Apakah sesungguhnya kami benarbena,r
dikembatikan kepada kehidupan semula? (10)

Apakah (al€n dibangkitkan juga) apabila kami
telah menjadi hrlang-belulang yang hancur
lumatP (11) Mereka berkata,lKalau demikiar\
ihr adalah suahr pengembalian ya.ng merugi-
kan.' (12) Sesungguhnya pengembalian ihr
hanydah dengan satu kali tiupa^n saja (1i|)' maka
dengan serta-merta mereka hidup kembali di
permulraan bumi (1a) Sudatrkah sampai ke-
padamu (ya Muhammad) kisah Musa? (15)

Tlatlrala fUnannya memanggilnya di lembah
zuci, yaihr Lembah Thuwa, (16) 'Pergilah kamu
kepada Fit'aun, sesunguhnya dia telah melam-
paui baras (17), dan kataf<arilafr ftepada Fit'aun)'

'Adalrah-keinginan bagimu unnrk membersih-
kan diri dari kesesatan, (18) dan kamu akan
larpimpin ke jalan Ttrhanmu supaya kamu takut
kepada-NyaP (19) Lalu Musa memperlihatka.n
kepada.nya rnukjizat yang besar. (20) Tetapi,
Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. (21)

Kemudian ia berpaling senrya berusaha me-
nantang (Musa). (22) Dia mengumPulkan
(pembesar-pembesarnya) lalu berseru me
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manggil (23) (seraya)berkatao'Alnrlah
urhanmu yang paling finggr.' (24) l\/Iak4 Allah
meng:uirbnya dengan azab di akhirat dan di
dunia. (25) Sesungguhnya pada yang demikian
ihr terdapat pelajaran bagi orang yang takut
(kepada firhannya). (26) Apakafr kamu yang
lebih sulit penciptaannya ataukah langit? A[ah
telah membangunnya (27) Dia, meninggikan
ba.ngunan lalu menyempurnakannya, (28) dan
Dia menjadikan malarnnya gelap gutitq aarr
menjadikan sia.ngnya teramg benderang. (29)

Bumi sezudah ihr dihamparkan-Nya. (30) Dia
memamcarkan darinya mata airnya, dan (me-
numbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. (31)
Gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan
tegutL (32) (Semua itr) ooark kesena^nga"nmu
dan binatang-binata^ng ternalonu. (33) Ivlaka,
apabila malapetaka yang sangat besar (hari
kamat) telah datang. (34) Padahari (ketika) ma-
nusira teringat akan apa yang telah dikerja}a^tr-
nya, (35) dan diperliharlan neraka denganjelas
kepada setiap orang yang melihau (36) Adapun
orang yang melampaui batas (37) dan lebih
mengutamakan kehidupan duni4 (38) maka se-

neralralah tempat tingal(nya). (39)

Adapun orang-omng yang takut kepada lirhan-
nya dan menahan diri da.ri keinginan hawa
nafsunya, (a0) ma}a sesungguhnya surgalah
tempat tinggal(nya). (a1) (Orang-orang ka^fir)
bertanya kepadarnu (Muhammad) tentang ha^ri
berbangkig kapankah terjadinya? (42) Siapakafr
kamu (maka) dapat menyebutka.n (wakhrnya)?
(a3) Kepada Thhanmulah dikembalikan ke-
sudahannya ftetenhran (U) Kamu
hanyalah pemberi peringatan bagi siapa ya.ng
takut kepadanya (hari berbangkit). (45) Pada
hari mereka melihathari berbangkit it4 mereka
meriua seakan-akan tidaktinggal (di dunia) me-
lainkan (sebentar saja) di walchr sore atau pagi
hari" (46)

Pengantar
Surah an-Naazi'aat adalah salah sahr contoh dari

contohcontoh juzln untuk membangkitkan ke
sadaran hati terhadap hakikat akhirat dengan segala
hal yang besar dan mengerikan, keseriusanny4 dan
orisinalitasnya di dalam ketentuan Ilahi unhrk men-
ciptakan dunia manusia. Juga pengaturannya yang
sangat tinggi terhadap tahaptahap penciptaan dan
langkahJanglahnya di mukabumi dan di dalamnya
kemudian di akhirat yang mencenninkan kesudah-

an penciptaan ini beserta akibabrya.
Dalam rangka membangkitkan kesadaran hati

terhadap hakikat alifiirat yang sangat besar dan
agung ini, maka ditimbulkanlah kesan-kesan yang
bermacam-macam pada senar-senar kalbu. Disen-
tuhnya dengan berbagai nurcam senfuhan seputar
hakikatyang sangat besar itu, dengan kesan-kesan
dan senhrhan-sentuhan yang sekiranya dapat me
ngantarkannyakepadanya. Mak4 hakikatitu disiap
kan untrkdapat diterimaoleh hati dengankesadaran
dan penuh perasaan.

Jalan ini direntangkan dengan pengantar yang
mengandung muatan dalam yang kedalamannya
menimbulkan rasa takut dan getarangetaran. Keada
an ini digiring dalam irama musik dan nada yang
menggetarkan dan menjadikan napas kembang
kempis, seakan-akan napas terpuhrs larena getaran,

kekagetan, dan rasa takut yang ditimbulkannya,
sebagaimana tercanhrm dalam surah an-Naazi'aat
ayatl-5.

Setelah pengantaryang menakutkan dan meng-
getarlan hati ini, datanglatr pemandangan pertama
dari pemandangan-pemandangan hari ihr. Bayangan-
nya merupakan bayangan pengantar itu dan tabiat-
nya juga merupakan tabiat pengantar tersebuf se
akan-akan pengantarnya ihr menjadi bingkai dan

Uhat surah an-Naazi'aat ayatil4.
Dari suasana yang menakutkan, mendebarkan,

menggetarkan, dan membingungkan ihr, dibentang-
kanlatr pemandanganyang berisipuing-puing orang-
orang yzmg mendustakan ayatAllah lagi melampaui
batas, dalam mata rantai kisah Nabi Musa bersama
Fir'aun. Maka, dipaparkanlah kisahnya dengan
irama musik yang tenang, lalu dikendurkan sedikig
agar sesuai antara nuansa cerita dan pemaparannya.

Hal ini dapat dilihat dalam an-Naazi'aat ayatt*26.
Dengan demikian, bertemu dan teretaslah jalan

menuju hakikatyang sangat besar itu.
Selanjuhrya pembicaraan berpindah dari paparan

sejarah kepadakitab alam semestayang terbuka dan
pemandangan-pemandangan alam yang besar, yang
menjadi saksi adanya kekuatan, pengaturan, dan
penetapan Ilahi yang menciptakarurya dan menjaga
segala sesuatunya di dunia dan di akhirat. Maka,
ditampilkanlah semuaini dalam kalimat-kalimatyang
menawan dan mengesankan, yang serasi dengan
permulaan surah dan irama musikalnya sebagai-
mana terlihat pada surah an-Naazi'aat ayat 27 -33.

Setelah memberikan pengantar unhrk mendekat-
kan kesan dan sentuhan-sentuhannya yang me
ngesankan, datanglah pemaparan pemandangan
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tentang malapetaka yang sangat besar, beserta
balasan bagi segala sesuahryang dikerjalgn manusia
sewaktu di dunia Yakni, balasan yang terealisir pada

bagian alfiir pemandangan yang selaras dengan
gambarangambaran dan bayang-bayangnya seiring
dengan malapetaka yang sangat besar ifu, sebagai-

mana tercanhrm dalam surah an-Naazi'aat ayatfu4l.
Ketika hati dan perasaan sedang gemuruh oleh

kesanyang ditimbulkanpemandangan tentang mala
petaka yang sangat besar, neraka Jahim yang di.
tampakkan kepada orang yang melihatny4 dan
akibatyang diterima oleh orang yang melampaui
batas dan lebih mengutamakan kehidupan durua
serta akibatyang diterima oleh orang yang takut
kepada kebesaranTuhannya dan menatran keingin-
an hawa nafsuny4 tiba-tibapembicaraan kembali lasi
kepada orangorang yang mendustakan hari kiamat,
yang mempertanyakan tentang waktu terjadinya
kepada Rasulullah saw.. Pembicaraan kembali ke
pada mereka dengan memberikan tambahan kesarl
di dalamperasaan tentang kengerian terhadap hari
kiamat dan ketakutan kepadanya, dan tentang besar-

nya peristiwa itu. Hal ini tampak pada surah an-

Naaz|ntayat42'16.
Huruf h.a'yang dibaca panjang (6) memiliki

kesanyang besar dan panjang, seiring dengan besar-

nyaperistiwayang besar dan menakutkan itu!

Senhrhan Ayat-Ayat Permulaan

#*qtt^1i5&t6ir'qg*€;j',*f6
*6*ifi:6#6:"

'Demi yang menmbut (nyawa) drngan kuas, yang
nuncahut (nyawa) dmgan lmnh lnntrul y ang turun dmi
lnngit dmgan apa\ yangmendnhului dmgan kzruang

tlan y arry m.engatur urusan. " (an-Naazfaau 1-5)

Di dalam menafsirkan ayat-ayat ini ada yang
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para

malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut
nyawa dengan keras, yang gesit dan bebas gerakan-

nya, yang furun dengan cepat di alam atas, yang
mendahului beriman dan menaati perintatr Tuhan-
ny4 dan yang mengatur segala urusan yang diseratr-

kan kepadanya.
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud

adalah bintang-bintang yang lepas di tempat peredar-

annya dan bergerak dengan gesit dan berpindah-
pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bintang-

bintang yang beredar di ruangan ciptaan Tuhan
sambil bergantung padanya, yang berjalan dan
beredar dengan cepat yang mengatur hasil-hasil dan
fenomena-fenomena sesuai yang diserahkan Allah
kepadanya, dan yang sangat mempengaruhi ke
hidupan dibumi dan makhluk di atasnya-

Namuq ada yang pengatakan bahvra an-naa<i'ant,

an:rursJ itlul, as -s atrihht, dan as - mblq at adalahbintang-
bintang, sed ang al-mudnbbirar adalah paramalaikal
Ada pula yang mengahkan batrwa an-nan<i'aal, an-
nasyitlwt, dar. ar-sabilnt ihr adalah bintang-bintang,
sedang as-satriqatdm al-mudalbiraladalah malaikat

Terlepas apa pun yang dimaksudkan, maka kita
merasakan dalam kehidupan ini bahwa apa yang
disebutkan dalam AlQur'an pertama-tama dan
sebelum segala sesuafunya adalah menggoncmg-
kan hati dan menggetarlan perasium terhadap se
suahryang mengerikan danmenakutkan- IGrena ifu,
sangatrelevan bagianpermulaan ini unhrkmenylap
kan jiwa guna menerima sesuahr yang menakutkan
dan menggetarkan perasaan karena adanya gon-

cangan alam dan tiupan sangkakalayang padaakhir-
nya datanglah malapetaka yang sangat dahsyal

Sejalan dengan perasaan seperti ihr, maka lebih
utama kita biarkan lafallafal ini tanpa menambatr-
nambah perincian dan memperdebatkan apa se
benarnya yang ditunjuki oleh kalirnat-kalimat itu,
agar kita hidup di bawah bayang-bayang AlQur'an
dengan segala kesan dan pengarahannya sesuai
dengan tabiatuiya Mak4 menggoncangkan hati dan

menyadarkannya ihr sendiri sudah tentu menjadi
sasarannya, yang dipilih oleh khithab AlQur'an
dengan anekacaranya.

Kemudian kita mendapatkan teladan dari Umar
ibnGKhaththab r.a ketika ia membaca surah'Abasa
wa tnw allna'i Ketika sampai pada firman All *r, "Wa

fankihntan uta abban", maka Umar berkata, "Kita
sudah mengern fankihnla tetapi apakah abban if'fi"
Kemudian ia segera berkata lagi, "Demi Tuhan,
wahai puta al-I{haththab, sesungguhnya ini adala}t

talnlluf memberat-beratkan diri'! Apakah kerugian-
mu seandainya engkau tidak mengerti satu laial dari
kitabAllahTaala?"

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar ber-
kata, "Semua ini sudah kami ketatrui, tetapi apakatt
al-abbibt?" Kemudian ia membuang tongkatyang
ada di tangannya, yakni mematahkannya karena
marah kepada dirinya sendiri, seraya berkata, "Ini,
demi Allah, adalah takalluf P'pakah kerugianmu
wahai putra ibu Umar, seandainya engkau tidak
mengerti apa al-abb ihr?" Kemudian dia berkata,
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J'r , -.,uj$.it (i*^'a eX tgir,fu
4.?;i't

"Ilwtilnh apayangjeln bagimu dnri kitab ini, dan apa
y ang tidnk j elns mnka ttnggalkarilnh.'

Inilah kalimatyang keluar dari mulut orang yang
sangat sopan terhadap kalimat-kalimatAllah yang
agung. Inilah adab seorang harnba terhadap kalirnat
Tuhannya, yang boleh jadi tertutupnya itu menjadi
sasaran danfujuanryra-

Ilari ketika Alarn Digoncang Tiupan
Bagran permulaan yang datang dengan meng-

gunakan bentuk sumpah ini adalatr sebagai peng-
antar terhadap urusan yang digambarkan oleh ayat-
ayatberikutini,

&+f **,;n'$ltr$rqfi*+9i,Ei;;1.
KitJg;;6as;,:jq6j;.€ac,'t$
$Lir/icGEg:::EeS6y^Eli#Gtu-

g;;npr:E
"(Sesungultnya lwmu alan dibangkitlan) padn lari
kztila Uupan piltamn mmggonmrglwn alnm. Tiupan
putama itu diikuti oleh tiupan ktdua. Hati manusia
padn walau itu sangat ta*ut, pardangannya turduk.
(Orang-orang lnfir) bnlwta, Apalnh sesunggahnya
lwni bennr-benar dilumbalilan lupod" kzhidupan
saruln ? Apalrah (alan dibangkitl(nnjuga) apatrik larli
telnh mcnjadi tulang-belulary yarlg hnnatr lumat?'
Mqelw bqlata" 'I{alnu dnrlikian, itu adnlah suatupr
nganbalinn yang tnnryikm.' Serunghnya pagnfiali-
an itu hanyalnh dengan satu lwli tiupan saja, m.aka

dmgan serta mntn mnelw hillup lemtrali di pmtultann
bumi." (an-Na d:aafr, 6-14)

Menurut satu keterangan, yang dimaksud '2r-
ranjifah" adalahbumi yang bergoncang didasarlan
pada frman Allah dalam ayat lain,

'?adn lari bumi dan gunurlg-gunung bngonnangan."
(al-Muzzammift 14)

Sedang "ar-raadifah adalah langit yang ber-
goncang. Maksudnya bumi bergoncang, kemudian
diiringi oleh goncangan langit sehinega terbelah dan
bintang-geminhngnya berserakan.

Disebutkanjuga dalam suatu riwayatbahwayang

dimaksud dengan "ar-raaj ifah" adalahtiupanpertama
yang menggoncangkan bumi beserta isinya seperti
gunung-gunung dan semua maKrluk hidup. Mak4
pingsanlah semuayang ada di langit dan di bumi ke-
cuali yang dikehendakiA[ah. Sedangl{an, "ar-madtfah"
adalah tiupan keduayang membangunkan mereka
lantas dikumpullcan di Padang Mahsyar, sebagai-
mana diterangkan dalam swahazZ-umar ayat68.

Ayat ini menjadikan hati manusia merasakan
goncangan besar yang menakutkan dan mengeri-
kan. Hati bergoncang karena takut dan gemetar.
Ayatini memberitahukan apayang akan menimpa
hati manusia pada hari itu, yaitu keterkejutan dan
ketergoncangan sehingga tidak ada satu pun hati
yang teguh dan mantap. Ia pun mengetahui dan me
rasakan hakikat firman Allah,

"Hati nanilsia padn walAt iAt sangat talwt, pandangan-
ny a tunduk." (an-Naazitaail 8-9)

Ia bergoncang sangat hebat dan tunduk me
rendahlan diri Di dalamnya bercampur baur antara
takut dan sedih, bergoncang dan gemetar. Inilah
yang terjadi pada hari ketika tiupan pertama meng-
goncangkan alam yang diikuti oleh tiupan kedua,
atau pada hari ketika bumi bergoncang sekeras
kerasnya yang diikuti dengan pecah-belah dan hancur
berantakannya lancrt

Inilah persoalanyang didahului dengan sumpah,
'Derni yang mmrabut (nyawa) fungan knas, yang mzn-
mbut (nyaata) dmgan lmah lmbul yang turun dari lnngit
fungan cepal yarry mmdalwki dntgan lmnng doo y 

^gmtngahtr ur7rsan."
Pemandangan yang berupa gonqmgan dahryat

bumi dan langit, dan bergoncangnya hati karena
takut dan sedih ini serasi benar bayang-bayang dan
kesannya dengan permulaan surah yang berisi
sumpah tersebul

Selanjutoiya dibicarakanlah tentang ketakutan
dan kebingungan mereka ketika bangun dari kubur
merek4

" ( Orang-orang lwfir) berlnn, Ap alwh sesungguhny a
Iami bmar-batnr dilerntralilan kepada luhidupan yang
smuk?Apaknlt(ak,and;lernlalilw jryQapahiklilmi
tzlnlt mctiadi tulang-behlnrg yans hnxmr ltmnt?"' (an-
Naazi'aat 1G11)

Mereka bertaqratany4 "Apakah kami dikembalil
kan kepada kehidupan yang pernah kami tempuh
dahulu?" Dalamketakutan dan kebingunganmereka
bertanya, jika mereka hidup kembali seperti dulu
lagi, seraya berdesah, "Bagaimana hal ini bisa terjadi
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setelah kami menjadi hrlang-belulang yang hancur
lumat?"

Barangkali mereka sadar dan mengerti bahwa

mereka dikembalikan kepada kehidupan, tetapi ke
hidupan yang lain. Mak4 mereka merasa rugr dan

menderita dengan pengembalian hidup seperti ini,

lalu keluarlatr dari mulut mereka kalirnat ini,

"Ifulat dnnildau iat adalah pmganlaliat y ang mmgi'
Ian. " (an-Naazif aafr, t12)

Pengembalian yang tidak pernatr mereka per-

hitungkan, dan tidak pernatr mereka menyiapkan

bekal unhrknya. Sehingga, yang mereka peroleh

hanya kerugian semata-mata!
Dalam menghadapi pemandangan ini, AlQur'an

mengaktririnya dengan mengemukakan hakikat
sesuafir yang teriadi,

"sentn4guhnya pmgemlalian itu lnnyal^ah dmgan satu

Iuli tiupan sQ a, mal,a daryan. sntn mnta mnelm hidup

lernbali di p ;rnulcaan bumi. " (an-Naazi'aaf 13- 14)

' k-zpjrah"berarti suara yang dahsyat (tapi juga

diartikan juga dengan tiupan dalam Al-@ti an dnn

fnjnrwlurmya). Digunakannya perkataanyang kasar

ihrsejalan dengan suasan I pemandangan ini beserta
pemandangan-pemandangan dalam suah ini secara

keseluruhan. Adapun kata " as-sanhirall' adalah bumi
(anah) yang putih mengkila[ yaihr Padang Matrsyar
yang kita tidak mengetahui di mana ia berada.

lnformasi tentang hal hi tidak kita ketahui kecuali

dari informasi benar yang kita peroleh. Mak4 kita
tidak menambatrnya dengan sesuahr pun yang tidak
dapat dipercaya dan tidak dijamin kebenarannya.

Suara datrsyat sahr kali ini maksudny4 bila me
rujuk kepada nash-nash lain, adalatr tiupan yang

kedua yakni tiupan kebangkitan dari kubur dan

berkumpul di Mahsyar. Penggunaan l<alimat " selali
tiup"'nn mengesankan peristiwa itu begitu cepat"

Memang kesan surah secara keseluruhan me
nunjukkan peristiwa-peristiwanya terjadi dengan

begitu cepat dan sepintas kilas. Hatiyang ketakutan
inijugaterjadi deneanbegitu cepat, yakni ialangsung

ketakutan. Sehingga, terdapat keserasian dalam

setiap gerakan, lintasan, bayang-bayang, darl susun-

ankalimafirya

Musa Menghadapi Fir'aun Sang Tlrart
Kemudian nadanya dihrunkan sedikit dalam

menapaki perjalanan tempo dulu, agar serasi dengan
kisah-kisalurya ketika membeberkan apa yang ter-
jadi antara Musa dan Fir'aun. Diaft*riri dengan men-

ceritakan kelaliman si penguasa tiran (diktator) itu
dengan kecongkakanny4

:5:'ig,;,9;;iii,i]:r,ii"f;iztS:#.}.L,i6iit"

,tiJy6-S'&KiJdL-,rt5',f'g{'Lf''i;;ii$

i:ii$;;,;Kg6Kt:;Sii;;E&,;':;
riff6#t;*K.,vrJ;;&{"ff;u,&g

g{4#trj4,av',;,rL-#{rffi t."J't)k
"SudahJah sampai fupadnmu (yaMuhammad) kisah

Musa ? Tatknln Tillnnny a m.emangilrrya di lnnbah suci

yaitu Lm.balz Thuwa,"?ergilnh lwlti lnpado Fir'aun.
Sesungguhnya dia teLah melampaui bakx, dnn knta-
lcanlnh (lrlpafu Fir'aun), Adakah lczinginm bagimu

untuk mmtbersihl(nn diri (dari lesaatnn), dnn knrnu

alean kupimpin lepada jalm Titlanmu supaya lwnu
takut leepad.a-Nya?' I'alu Musa memperlilntlan lu-

Potanya mulfiztt yang besar. ntap| Fir'aun mm-
dustalwn dnn mmdurhnlui. I{cmudian i.a berpaling

snay a bmsalw mmantmg (Mna). Dia maryumpullan
(p anb emr -p anb es o,rny a) lnJu b er s mt mnnangil lwum-
nya, (seraya) bnkatn, Akulah tuhnnrnu yary pglins
tin&gi.'MalqAilnhnmgauhryadntganazsbdial:lirat
aai a; dunia. Sesungguhnya Pfu yry dmikian itu
terdnpat pelajaran bagi orang yang takut (l"pda
Titlunnya)." (an-Naazi'aat: 15-26)

Kisah Musa ini merupakan kisah yang paling

banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan paling

terperinci. Sebelumnya sudah banyak disebutkan
pada beberapa surah dalam konteks yang ber-

rtacilm-Inaczlm dengan menggunakan metodeyang
berbeda-beda pula Masing-masing sesuai dengan
konteks surah, dan seiring pula dengan tujuan atau

sasaran yang ditonjolkan dalam surah tersebut,
menurut metode A[Glur'an di dalam menyampaikan
cerita-l

Di sini, kisah ini dipaparkan seczilla ringkas dan

I Silakan baca pasal "Al-Qishshah filQur'an" dalam kitab At-Tashwiiml-Fannil fl-@i an, terbitan Darusy-Swruq.
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ditampilkan dalam pemandangan sepintas kilas.
Dimulai sejak dipanggilnya Musa di lembah suci,
hingga dihukumnya Fir'aun dengan hukuman di
dunia dan di akfiiral Sehingga bertemulah dengan
tema pokok suratr ini, yaitu hakikat al<hiral

Kisah panjang ini disebutkan di sini dalam be
berapa ayat pendek dan sepintas lalu saja, sesuai
dengan tabiat surah dan kesan-kesannya. Adapun
ayat-ayatyang pendek dan sepintas lalu ini mengan-
dung beberapa poin dan pemandangan dari kisah ini
sebagaiberikul

Dimulai dengan menujukkan khitlnb' prl<ataan
kepada Rasulullah saw.,

"SudnhJwh sarnpai lepadnmu (ya Mulnmmod) kisah
Musa. " (an-Naaat aat, 15)

Ini adalatr pertanyaan pendahuluan untuk me
nyiapkan hati dan telinga guna menerima kisah ini.

Kemudian pemaparan kisah sebagai narasi de
ngan membeberkan peristiwa-peristiwanya. Pen-
ceritaan ini dimulai dengan menggambarkan pe
mandangan ketika Musa dipanggilTuhannya dan
bermunajat kepada-Nya,

' mlknln Iillmnry a memnnggilny a di lnnbah suci, y ain
I^enbah Thuwa. " (an-Naazf aat: 16)

Thuwa menurutpendapatyang lebih kuat, adalatt

nama sebuah lembahrang terletak di sebelah lanan
Gunung Sina bagi orang yang datang dari Madyan
di sebelahutaraHijaz.

Saatpemanggilan itu adalatr saatyang menakut-
kan dan agung, seleligus menakjubkan. Pemahggil-
an Allatr S\[T sendiri kepada salah seorang hamba-
Nya itu adalah suatu hal yang luar biasa besarny4
yang perkataan manusia tidak dapat mengungkap
kan besarnya urusan ifu. Ini merupakan salah sahr
dari rahasia-rahasia Ilahi yang agung, seperti halnya
ratrasia penciptaan manusiayang diberiNyapotensi
unhrkmenerimapanggilanitt. Inilah puncaksesuatu
yang dapatAndakatakan dalamhal ini. Pengetahuan
manusia tidak mampu mengetatrui hakikahryayans
sebenarnya Sehingga ia harus berhenti pada bing-
kainya sampai Allah menyingkapkannya untuknya
lantas dia depatmerasakannya dengan perasaannya-

Di tempat-tempat (surah-suratr) lain terdapat
perincian dialog Musa denganTuhannya datam hal
ini. Adapun di sini hanya disebutkan secara ringkas
unhrk memberikan kesan-kesan sepintas. IGrena
itulah, dalamkonteks ini segera diceritalan penugas
an Ilahi kepada Musa sesudah disebutkannya pe
manggilan di lembah suci Thuw4

"Pngilnh lamu kzpadn Fir'aun. Semnggulutya dia ttkh
m.elnmpaui b atas. " (an'Naazt aat: L7)

"Ihngh.a.a"'melampaui batas' adalatr suafu hal
yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarlian.
Ia adalah sesuahryang sangatdibenci, menimbullian
kerusakan di muka bumi, berlawanan dengan apa
yang dicintai Allhh, dan menyebabkan kebencian-
Nya. Maka, unfuk mencegahnya, Allah memberi
tugas dengan berbicara secara langsung kepada
salah seorang hamba pilihan-Nya untuk berusaha
menghentilan kejatratan, mencegahkerusakaq dan
menghentikan tindakan melampaui batas ini. Sung-
guh tindakan melampaui batas ini sangat dibenci
oleh Allah sehingga Dia berbicara langsung kepada
salah seorang hamba pilihan-Nya agar pergi meng-
hadapi penguasa tiran yang sewenang-wenang dan
melampaui batas ihr, untrk berusaha mencegahnya
dari tindakan-tindakannya dan menyampaikan argu-
mentasi-argumentasi kepadanya sebelum Allah
menghukumnya di akhirat dan di dunia!

Kemudian Allah mengajarkan kepada Musa
bagaimana berbicara kepada thaqh\ ah' dil<tator /
tiran' ifu dengan carayang sangat simpatik dan me
narik hati, barangkali Fir'aun mau menghentikan
perbuatannya dan takut atas murka dan hukuman
Tuhannya,

'. . . dnn lcatnlrnrilnlz (kcpfu Fir'atm), Adakah keingin-
an bagimu untuk mernbnsihJan diri." (an-Naazf aaB
18)

Adakah keini'inan bagimu unhrk membersihkan
diri dari kotornya perbuatan melampaui batas dan
kemaksiatan? Maukatr kamu menempuh jalan ke
sucian dankeberkahan?

"...dan kamu alan lo$i*pk l" jol* Til,lunmu agar
Icamu nlatt kcp ann- I,{y a?"' (an-Naazitaat 19)

Maukatr kutunjukkan kepadamu jalanTuhanmu?

Apabila kamu sudah mengetahuiqa, niscaya akan
timbul di datam hatimu rasa bkutkepadaNya. IGrena
tidaHah seseorang bersikap dan berbuat melampaui
batas serta melakukan kemaksiatan dan pelanggar-
an melainkan ketika jauh dari Tuhannya dan ketika
ia tersesat jalan menuju kepada-Nya- Lalu, hatinya
menjadi keras dan rusak, sehingga ia suka melam-
paui batas dan berbuat durhaka

Semua ini terlukis dalam pemandangan yang
berupa pemanggilan dan penugasan. Sesudahnya
adalah pemandangan di mana Musa berhadapan
dengan Fir'aun dan menyampaikan ajakan, tetapi
tablig (penyampaian) ini tidak diulang lagi di sini,
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karena dianggap cukup ditampilkan dan disebutkan
di sana. Maka dilipaflah apa yang terjadi sesudah
dibentangkannya pemandangan tablig, dan diring-
kaslah pengrrngkapan tablig itr dalam pemandangan

tablig. Kemudian dihrrunkantah layar di sini untuk
diangkat kembali pada akhir pemandangan ketika
menghadapi Ffu'aun,

"Lalu Musa mempnlihntlmn lezpodmy a rnukj iznt yang

baar. Iinpi, Fir'aun mmdustnJmn dnn mendurhnkni. "
(an-Naazi'aat 20-21)

Musa telah menyampaikan apa yang ia dihrgas
kan untuk menyampaikannya, dengan metode se
bagaimarnyang diajarkan dan diberitahukanTuhan-
nya kepadanya. Akan tetapi, c:ra yang simpatik ini
tidak berhasil melunakkan hati si diktator yang
kosong dari pengetahuan tentangTuhannya lGrena
itu, Musa menunjukkan kepadanya mu\iizat yang
sangat besar, yaitr mukiizatyang berupa tongkat dan

tangan yang putih cemerlang sebagaimana dicerita-
kan di tempaltempat lain' fr tapi, Fir'aun mmhtstnlun
danmmdurhnlaL"

Beral<hirlah pemandangan pertemuan dan tablis
ketika Fir'aun menduslakan dan mendurhakai.
Pemandangan ini ditampilkan hanya sepintas kilas
sja

Selanjutnya ditampilkanlah pemandangan lain.
Yaitu, pemandangan ketika Fir'aun berpaling dari
Mus4 dan dia berusaha mengumpulkaqtukang-
tukang sihirnya untuk memperlombakan antara
sihir dan kebenaran, ketika ia merasa keberatan
untuk menerima kebenaran dan pehrnjuk itu,

"Kemudian ia bnpaling seraya buusaha menantang
(Musa) Dia mengumpulknn (pnnbaar-pnntresantya)

IaJu bnsmt mmwngil lnumrrya straya berknln, Akulnh
hthnnmu y ang p altng tinggl."' (an-Naazi' aat: 22-24)

Ayat-ayat ini segera merulmpilkan celotehan dik-
tator kafir ifu, dengan menggambarkan secara garis

besar mengenai pemandangan-pemandangan dan
perincian-perincian ketika ia berusaha menantang
Musa dan mengumpulkan tukans-tukang sihirnya
Ia berpaling dan seraya berusaha melakukan daya

upaya unhrk mengumpulkan tukang-tukang sihir
dan para pembesar. Kemudian meluncurlah dari
mulubrya perkagan yang sangat jelek dan memalu-
kan, penuh dengan ketertipuan dan kebodohan,
' Akulnh tuhnnmu y ang P of"W ilnggL "

Perkataan ini diucapkan oleh si diktator yang
tertipu oleh kelengahan, ketundukan, dan kepahrh-
an pembesar-pembesarnya Maka, tidaldah seorang

tiran atau diktator dapat tertipu seperti tertipunya
oleh kelengahan, sikap merendatrkan diri, kepahrh-
an, dan kefundukan pembesar-pembesarnya. Pada-

hal, sitiran itu tidaklain hanyalah seorang manusia
yang pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan
kekuasaan apeapa- Kekuatannya hanyalah pem-

besar-pembesarnyaryang lalai dan penurut itu.
Mereka membentangkan punggung untuk dinaiki-
ny4 mengulurkan lehernya kepadanya untuk ditarik,
menundut&an kepala kepadanya lantas dia naik ke
atasny4 dan melucuti hak kemuliaan dan kehormal
annya sehingga ia bersikap se\4/enang-werumg.

Para pernbesar berbuat demikian karena pada

satu sisi mereka tertipu dan pada sisi lain karena
takut Sedangkan, rasa takut ini tidak akan timbul
kecuali karena kekeliruan persepsi. Seorang tiran-
seorang diri-tidakmungkin lebih kuat dari beribu-
ribu dan berjuta-juta manusi4 seandainya mereka
menyadari kemanusiaan, kemuliaan, kehormatan,
dan kemerdekaannya Setiap orang dari mereka
sepadan dengan si tiran itu dilihat dari segi kekuatan-
ny4 tetapi si tiran ihr menipu dan memperdayakan
mereka seakan-akan ia memiliki kekuatan dan ke
kuasaan terhadap mereka

Tidak mungkin seorang individu bertindak me
lampaui batas terhadap umatyang terhormat Tidak
mungkin seorumg individu bersikap diktator ter-
hadap umat yang lurus dan benar. Juga tidak
mungkin seorang individu bertindak sewenang-
senang terhadap umat yang mengenal Tuhannya,
beriman kepada-Nia dan tidak mau menyembah
seorang pun dari makhluk-Nyay.ang tidak memiliki
kekuasaan unfuk memberikan mudharat dan man-

faat kepada mereka!
Filarur menjumpai adanyakelengahan, kehinaan,

dan kekosongan hati dari iman di kalangan kaum-
ny4 sehingga menjadikarurya berani mengucapkan
perkataan krfur dan durhaka ki, 'Akulnh tuhmnnu

yry paling tinggi."Iatidak mungkin berani meng-
ucapkan perkataan ini seandainya umat ini pandai,

terhorma! dan beriman. Umatyang mengerti bahwa
Filaun ihr hanyalah seorang hambayang lemah dan

tidak memiliki kekuasaan apa-apa, yang jika diham-
piri lalat pun dia tidak akan nulmpu mengusirnya-

Di depan kecongkakan yang tak tahu malu, dan
sesudah memaparkan kesombongan yang amat
buruk ini, maka bergeraldah kekuatan yang amat
dahsyat,

'...Mala, Allah mmgaznhnya dengan azpb di akhirat
dnn di dunia. ... " (an-Naazit a:itr 25)
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Didahulukannya penyebutan azab akhirat dari-
padaazab dunia di sinikarenaazab akhiratihr lebih
dahsyat dan lebih kekal, serta karena ia adalah azab
hakiki (sebenarnya) yang akan menimpa orang-
orang yang melampaui batas dan suka berbuat
maksiat dengan kedahsyatan siksa ihr dan kekekal-
anqra. Jugakarenapenyebutan ini lebih cocok dalam
membicarakan konteks alfiirat yang menjadi tema
sentalny4 dan karena seqra laful penyebutan ini
serasi dengan nuansa musikal dalam persajakarurya
setelah terdapat keserasian makna beserta tema
sental dan hakikat aslinya

Azab duniaifupun sangatkeras danpedih, maka
bagaimana lagi dengan azab al<hkat yang lebih
dahsyat dan lebih menyakitkan? Fir'aun itu dahulu
(sewakhr di dunia) memiliki kekuatan, kekuasaan,
dan kedudukan yang diwariskan kepada penguasa
yang sejenisnya, maka bagaimana dengan orang-
orang selain Fir'aun yang mendustakan ayat-ayat
Allah? Bagaimana dengan orang{rang musyrik
yang menentang dakrvah ifu?

'Sennggulvrya padn yang dnnikim itu terdnpat pelajar
an bagi nrang yang takut (lupada Iithannya)." (an-
Naazi'aat 26)

Maka orangyang mengenalTuhannya dan takut
kepada-Nya itulah orang yang dapat mengambil
pelajaran dari cerita Firraun tersebut. Adapun orang
yang hatinya tidak mengenal talnv4 maka antara dia
dan pelajaran ini terdapat dinding penghalang, antara
dia dan nasihat terdapattembokpenyekat Sehingga
ia akan membentur akibabry4 dan Allah me rrgaz,aE
nya dengan azab akhirat dan azab dturia. Setiap orang
dimudatrkan menempuh jalan hidupnya, dan menuai
akibatnya, sedangkan pelajaran itu hanyalah bagi
oftmg yang takut kepada Tuhannya.

Mengingatka^n Kaum Musyrikin da^n Semua
Manusia kepada Kekuasaan Allatl

Setelah melakulian perjalanan melihat-lihat puing-
puing kehancuran olang{ftutg yang melanggar dan
melampaui batas dengan segala kekuatanny4 maka
pembicaraan diputar kembali kepada orang{rang
musyrik yang terpedaya oleh kekuatannya Dikem-
balikan dan diingatl€nlah mereka kepada sesuahr
dari fenomena kekuatan yang sangat besar di alam
semesta ini yang kekuatan mereka tidak ada apa-
apanya bila dibandingkan denganny4

;r:u&r+;;W&&r-rfe;S,t:36ik
,s:6#-w"6tj{';ij{v&r.:*ev,q^l

€'6'tKu&Wl3r$;&WncrY
"Apaknlt la.mu yotg lzbih sulit perciptaannya ataultah
lnngit? Allnlt telnlt mm.bangnrya. Dia mminggilwn
bangunnnny a lnlu mmy empurnalwmtya. Dia mni adi-
knn malnmnya gelap gulin dm nunjanilcan siangnya
tnong bmdnang. Bumi sesudnh itu dihamparkan-Ny a.
Dia memancarlmn d^arinya mnta airnya, dnn (me-
numbuhlan) tumbuh- tumbuhnnny a. Gunung-gunurry
dipancangkan-Nya dmgan teguh. (Semua itu) untuk
kzsnunganmu dnn untuk biratarg-binafntg tenulonu. "
(an-Naazi'aat: 27-33)

Ini adalah pertanyaan yang hanya mengandung
sebuah jawaban yang harus diterimanya dengan
pasrah dan tidak dapat dibantah lagi,

'Apalmh lwmu yang hbih sulit perciptnnnnya ataukah
l,angit ?" (an-Naazi' aafr, 27)

Sudah tentu jawabannya adalah 'langif', tanpa
dapat dibantah dan disanggah lagi. IGrenaihr, meng-
apa kamu tertipu dan terpedaya oleh kekuatanmu,
padahal langit itu lebih sulit penciptaannya daripada
kamu dan masih ada lagi yang penciptaannya lebih
sulit daripada langit itu?

Itulah satu sisi dari isyarat pertanyaan itu, dan
masih ada sisiyang lain lagi. Maka persoalan apalagi
yang kamu anggap sulit bagi Allah unhrk mem-
bangkitkan kamu kembali? Menciptakan langit itu
lebih sulit daripada menciptakan kamu, sedang
membangkitkan kamu dari kubur itu hanya me
ngembalikan atau mengulang penciptaanmu saja.
Tuhan yang telah menciptakan langityang lebih sulit
penciptaannya ihr sudah tenhr berkuasa mengulangl
penciptaanmu, dan tentu hal ini lebih mudah.

kngityang lebih sulit penciptaannya tanpa dapat
dibantah lagi'tru "telnh dibangun obh-Ir{y a'i Bangunan
ifu mengesankan adanya kekuatan dan kekokohan.
Demikian pula langit, ia kokoh dan teguh, bintang-
gemintangnya tidak acak-acakan dan amburadul.
Mereka tidak pernah keluar dari Saris edarnya tidak
berguguran, dan tidak berantakan. Mak4 langit ini
adalah bangunan yang kual mantap, kokoh, dan
saling menguatkan di antara bagian-bagiannya.

' D in mminggikan b angunnnny a l"alu meny anpurna-
Ianny a. " (an-Naad aa/iz 28)

"Samku kulli syai-in" adalah bangunan dan ke
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tinggran sesuahr. langlt ditinggikan bangunannya
dengan rapi dan kokoh. lnilah yang dimaksud de
ngan "menyempurnakannya' dalam firman-Ny4 "Fa

saww anhun lalu menyempurnakannya'."
Penglihatan murni dan pengamatan biasa dapat

menyaksikan keterafuran dan kerapianyang mutlak
ini. Malffifat (mengenal) terhadap hakikat undang-
undang yang menahan maktrluk-maktrluk yang

besar ini dan menata gerakan-gerakan dan pengaruh

serta dampakny4 dapat memperluas makna pelajar-

an yang ditangkapnya. Juga dapat menambah luas
nya jangkauan hakikat yang besar ini, yang tidak
dapat dicapai manusia dengan ilrmnyakecualihanya
ujung-ujungnya saja. Mereka berhenti di hadapan-

nya dengan terkagum-kagum, terhenyal6 dan takut
Mereka tidak mampu menerangkan sebab-sebab
nya bila tanpa menetapkan adanya kekuatan terbesar
yang mengahr dan menentukan, seandainya mereka

tidak beriman kepada agama

' D ia mui adilrnn malamny a gelnp gulita dan mmj adi'
lan siangny a terang bendnang. " (an-Naazi' aaB 29)

I(alimat ini sangat dahsyat bunyi dan maknany4
sesuai dengan pembicar aan tentang kedahsyatan
dankekuatan.'Tllaag/rtfu rsyalnilnhan"arltnyavrna
dengan "azhlamahu"'menjadikan malamnya gelap

gulita', "w a aklraj a dhulnaltnd' yalmi " adlwa- alud'
'menjadikan siangnya terang benderangf . Pemilihan
kata ini sejalan dengan konteks masalatr. Berurutan-
nya dua keadaan yang berupa gelap dan terang pada

wakhr malam dan wakhr siang merupakan suatu
hakikat yang dapat dilihat oleh setiap orang dan

mengesankan setiap trati. Namun, kadang-kadang
manusia melupakarurya karena lamanya kebiasaan
ini dan seringnya berulang-ulang.

Oleh karena itu, AlQur'an mengembalikan ke
baruannya dengan mengarahkan perasaan ke
padanya. Karena, pada hakikatnya ia senantiasa
baru, mengalami kebaruan setiap hari, dan terasa

baru pula kesannya dalam kejadiannya. Adapun
undang-undang yang ada di belakangnya sangat

halus dan agung yang menyebabkan rasa takut dan

decak kagum orang yang mengerti dan mehgenal-
nya Maka hakikat ini menjadikan hati merasa takut
dan berdecak kagum setiap kali ilmunya bertambah
dan pengetahuannya berkembang.

"Bumi saudnh itu dilwmparlmn- Nya. Din m,emnruarlun

darinya mata aimya dan (menumbuhlwn) tumbuh-
tumbuhanrrya. Gunung-gunung dipancangknn- Nya

dmgan teguh. " (an-Naazilaat: 30-32)

'Dahwul-ardhi" ar hnya membentangkan dan
menghamparkan permukaarurya Sehingga, ia layak
dilewati di atasnya dan pembenhrkan tanaturya layak
untuk ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Dipancang-
kannya gunung-gunung menjadikan mantapnya
lapisan atas bumi. Dengan adanya gununggunung
ini pula maka panas bumi mencapai tingkat sedang

sehingga layak bagi kehidupan.
Allah mengeluarkan air darinm baikyang meman

car dari sumber-sumbermauptutyangfurun darilangit
yang pada dasarnyajugaberasal dari bumiyang meng-

uap kemudian turun kembali dalam bentukhujan.
Ditumbuhkan-Nya dari bumi itu tumbuh-tumbuh-
annya yang dimakan oleh manusia dan binatang-
binatang ternak unhrk menjadi unsur penghidupan

manusia secara langsung ataupun tidak langsung.
Semua itu terjadi setelah dibangunnya langit, di-

jadikannya malam gelap gulita, dan dijadikannya
siang terang benderang. Teori astronomi Omu ftlak)
modern sangat berdekatan dengan apa yang di.
tunjuki oleh nash AlQur'an ini ketika teori itu me
netapkan bahwa bumi telah melewati masa beratus
ratus juta tahun, sedang ia terus melakukan pere
darannya. Siang dan malam silih berganti sebelum
dihamparkannya bumi itu dan sebelum ia dapat
dihmbuhi. Juga sebelum dimantapkannya kulitnya
sebagaimana adanya sekarang di mana ada bagian
yang tinggi dan ada bagian-bagian yang datar.

AlQur'an menyatakan bahwa semua ini adalah,

"unnk kamangantna dnn birufnng-hirutong tmtnlnru. "
(an-Naazi'aat 33)

Maka diingatkannya manusiaterhadap keagung-

an renqma Allah untuk mereka dari safu segi, se
bagaimana diisyaratkan tentang keagungan keten-
tuan Allah terhadap kekuasaan-Nya- Karen4 bangun-

an langit seperti ini dan dihamparkannya bumi
sedemikian rupa bukanlah suatu hal yang terjadi
secara tak sengaja dan kebetulan belaka. Tetapi,
sudah tenfu dengan perhifungan dan ulmran yang
cocokunhrkmaktrlukyang akanmengelolabumi ini.

Juga sesuai dengan yang dibutuhkan bagi eksistensi,
perhrnbuhan, dan perkembangannya Hal ini sesuai

dengan sistem alam, dan sistem tata surya secara

khusus, serta sistem bumi secara lebih ltrusus.
AlQur' an dengan metodenya di dalam memberi-

kan isyarat global yang mengandungpokok hakikat
ini, di sini menyebutkan kesesuaian-kesesuaian
bangunan langit, gelap gulitanya malam, terang ben'

derangnya siang, dihamparkannya bumi, dikeluar-
kannya airnya, dihrmbuhkannva hrmbubhrr$uhan-

rt
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nya dan dipancangkannya gulung-gunungnya untuk
kesenangan manusia dan binatang-binatang ternak-

nya Smua ini merupakan isyaratyang menunjuk-

kan hakikatpengaturan dan penataan pada beberapa

bagian lahiriah yang terbuka bagi semua manusia

Juga yang layak dijadikan materi pembicaraan ke
pada manusia dalam semua lingkungan dan semua

masa dan yang tidak memerlukan ilmu dan pengeta
huan yang melebihi kapasitas pengetahuan yang

aimitit<inva Sehingga khitlwb' wrlataan' AlQur' an

ini bersifut umum kepada semua anak manusia pada

semua peringkat dan waktu.
Di balik tataranini terdapat jangkauan dan ufuk

lain dari hakikat yang sangat besar. Yaitu, hakikat
pengahrran dan penataan di alam semesta dan ke
tidakrnungkinannya semua ini terjadi secarakebehrl
an dan tanpa disengaja. Tidak mungkin tabiat alam

dan keserasian-keserasian yang menakjubkan ini
terjadi secara kebetulan.

Kesesuaian-kesesuaian dan keserasian-keserasi
an yang dimulai dengan keberadaan sistem tata

surya yang bumi kita dinisbatkan kepadanya, ini
tersusun di antara beratusrahrs iuta bintang. Bumi
merupakan planet tersendiri yang tidak terdapat
padanannya dalam sistem tata surya, yang men-
jadikannya layak bagi kehidupan manusia Hingga
sekarang manusia tidak mengetahui adanya planet

lain yang memiliki keserasian-keserasian mendasar
seperti ini, padatral jumlahnya beribu-tibu.

Prof, Al-Aqqad dalam buku AqaaiLul-Mufakkiriin

fi|,@rnil Isyriinhalaman 36 berkata, "Hal itu di-

karenakan frktor-faktor penyebab kehidupan ter-
penuhi di planetbumi ini dengan ukurannf yang

sesuai, jaraknyayang sedang, dan susunannya yang
padanya dapat bertemu unsur-unsur materi yang
cocok dijalankan gerak kehidupan padanya

Harus ada ukuran yang sesuai, karena keberada-
an udara di sekitar planet ini berganhrng pada ke
kuahn dayatarikryra Jaralnrya harus sedang, karena

sesuahr yang dekat dari matahari itu sangatpanas
dan tidak memungkinkan jasad-jasad bertahan pada-

nya Sedanglian, kalau terlalu jauh dari matahari, ia

sangat dingin yang tidak memungkinkan jasad:iasad

tersebut dapatbergerak Juga harus adaunsur-unsur
yang memungkinkan digerakkannya aktivitas ke
hidupan, yang cocok untuk tumbuhnya tumbuh-
hrmbuhan dan kehidupan yang bertumpu padanya

untuk menjadi makanan. l€tak bumi yang me
rupakan tempat paling layakyang memenuhi per-

syaratan-persyaratan yang sangat diperlukan bagi
kehidupan, dalam bentukyang kita kenal ini. Kita

tidak mengenal bentuk lain hingga sekarang."
Penetapan hakikatpengafuran dan penataan ter-

hadap alam yang besar, dan perhitungan penem-
patan bagi manusia padanya dengan perhatian se
demikian dalam penciptaan dan perkembanganny4

merupakan sesuafu yang menyiapkan hati dan
pikiran untuk menerima hakikat akhirat dengan
perhifungan dan fembalasannya secara tenang dan
penuh kepasratran. IGrena tidakmungkin alam dan

manusia diciptakan begitu saja tanpa disempurna
kan, dan tidak mendapatkan pembalasan nanti.
Tidak masuk akal urusannya beraldrir dengan ber-

akhirnya kehidupan yang singkat di dunia yang frna
ini, sedang kejahatan, pelanggaran, dan kebatilan
berlalu dengan selamat di muka bumi dengan segala

akibat yang ditimbulkannya. Begitu juga dengan
kebaikan, keadilan, dan kebenaran serta segala

risiko yang dipikulnya akan berlalu begitu saja di
muka bumi tanpa mendapatkan balasan apa'ap.

Ketetapan seperti ini bertentangan dengan tabiat
pengaturan dan penataan yang jelas di alam yang

besar ini. IGrena itu, bertemulatr hakikatyang di-

sentuhkonteks ini dalam segmen itu denganhakikat
akhirat yang merupakan tema pokok surah ini.
layaHah ia untuk mengantarkan hati dan pikiran
agar menerima berita tentang malapetaka sangat
besar, yang disebutkan sesudatrny4 di tempatnya
dan pada waktunya nanti.

Ketika Malapetaka yang Sangat Besar
Sudah fiba

&ec;s*'.:3:s.i5.g6iKfr afibxs|
viirzgrlr,&rL,1irtg6;.A4;i;j

*{rv'*tc'L''q"Jf_$,{}\y
'Apahiln malnpetnl',a yang sangat besar ftnri kiamat)
telnh dnnng. Padn llnri (kttilil) manusia tningat alan
apa yang telah diknjakannya, dan dipnlilwt1an ttcrala

dmgan j elet lup znn fiiap martg yang melilmt. Adnpun

wang y ang mdnmpaui balas, dm lzbih mmgutmnakan

Ieehidupan durin, mnla sesunggulmya nnaknlnh tnnpat

tinggal(nya). Adnpun orarry-orang lang takut l"po.do

lubesaran Titlwnnya dan mmalwn diri dnri leinginnn

lnwa nasunya, mnka sesangguhnya surgalnh tempat

tingal (nt a). " (an-Naazi'aat 3 4- 41)
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Kehidupan dunia adalah suatu kesenangan dan
kenikmatan yang diukur dengan cerrnat dan teliti,
sesuai dengan aturan yang berhubungan dengan
alam secara keseluruhan, kehidupan, dan manusia
Akan tetapi, ia adalah kesenangan dan kenikmatan
yang akan habis wahtunya. Apabila telah datang
malapetaka yang sangat besar, maka ia menuhrp dan
menimpa segala sesuahr. Ia menimpa kesenangan-
kesenangan yang terbatas waktunya itu; menimpa
alam yang kokoh dan kuat serta teratur; menimpa
langit yang dibangun dan bumi yang dihamparkan,
g:r.lnung-gunungyang teguh, semua makhlukhidup
dan kehidupan; dan menimpa segala sesuatu yang
ada. Realitasnya malapetaka itu sangat besar, lebih
besar dari segala yang dikatakan ini. Ia akan me
nimpa dan mengenai semuanyaifu!

Padawaktu itu teringatlah manusia akan apayang
telah dikerjakannya. Teringat dan terkenang segala
usaha dan perbuatannya. Jika peristiwa-peristiwa
kehidupan dan kesibukan-kesibukan mencari ke
senangan telah melalaikan dan melupakannya maka
saat itu ia akan teringat dan terkenang kepadanya
Tetapi, ingatan dan kenangannya itu tidak mem-
berikan faedah sedikit pun kepadanya selain penye
salan dan kepufusasaan. serta terbayang olehnya
azab danbencanayang ada di belakangnya

'Dan dip€rlihntlwn nnaAw dntgan jelns kzpada setiap

orang yang n"elilmr. " (an-Naazitaat: 36)

Neraka terbuka dan terlihat oleh setiap orang
yang memiliki penglihatan. Dipergunakannya kata
'burizgl" adalahunhrk menegaslan dan menyangat-
kan makna dan bunyinya serta menampakkan pe
mandangan ifu kepada setiap mata yang meman-
dang!

Pada saat itu tempat kembali dan akibat yang
diterirna manusia berbeda-beda TampaHah tujuan
pengattiran dan rencana pada penciptaan pertama.

' Adnpun orang I ang melamp aui b atns, dnn lzbih mmg-
utmnnlan lehidupon dunin, mala s entngguhnya nnala-
lnh nnp at tingga(ny a)." (an-Naazi'aat 37-3 9)

"Melampaui batns"di sini lebih luas caktBannya
daripada maknanya yang terbatas. Maka, ia merupa
kan sifat bagi setiap orang yang melampaui batas
kebenaran dan petunjuk. Jangkauannya lebih luas
daipada thughal para tiran' yang memiliki kekuasaan
dan diktator. Melampaui batas di sini mencakup
semua orangyang melampaui batas pefunjuk serta
mengutamakan dan memilih kehidupan dunia dari-
pada memilih kehidupan akf,riral sehingg4 iabekerja

dan berbuat unhrk dunia saj4 tanpa memperhihrng-
kan akhirat sama sekali.

Memperhatikan akfrirat inilah yang meletakkan
timbangan di tangan manusia dan di dalam hati
nuraninya Apabila ia telah mengabaikan perhitung-
an akf,rirat atau lebih mengutamakan dunia maka
rusaklah semuatimfanganyang ada di tangannya
ruSaklah semua ukuran nilai, rusaldah semuakaidah
berperasaan dan berperilaku di dalamhidupnya Ia
dianggap sebagai orangyang berlebihan, melanggal
serta melampaui batas dan ukuran.

Orang yang demikian ini, 'm.alm sesunguhnya
nnakalah nnpat tingga(nya)'i Nerakayang terbuka
terlihat, dekat, dan dihadapan mat4 padahariketika
terjadi malapetaka yang sangat besar.

'Adapun orarg-orang yang talwt lupodo lcebesaran

Ihltmary a dnn mnwhm. diri dnri ktingrnn ltm: a nnfsu-

nya, mnla sesunggulntya surgalah tnnpar finggal(nya)."
(an-Naazi'aat: 40-41)

Orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya,
tidak akan berani berbuat maksial I(aren4 apabila
diahendakberbuatmaksiatataupelanggaran karena
kelemahannya sebagai manusia makarasatakutrya
kepada kebesaran dan keagunganTuhan ini akan
menuntunnya melakukan penyesalan, istigfrr, dan
tobat, sehingga ia berada di dalamwilayah ketaatan.

Menahan diri dari keinginan hawa nafsu, me
rupakan titik pusat di wilayah ketaatan ini. I(arena
hawa nafsu itu merupakan pendorong yang kuat
terhadap semua pelanggaran, dndakan melampaui
batas, dan kemaksiatan. Hawa nafsu adalah pangkal
bencan4 sumber kejahatan, dan jarang sekali ma
nusia melakukan pelanggaran dan kemaksiatan ke
cuali karena dorongan hawa nafsu ini. Kebodohan
masih mudah diobati, tetapi hawa nafsu setelah yang
bersangkutan mengerti adalah suatu penyakit jiwa
yang membutuhkan perjuangan yang berat dan
panjang unhrk mengobatinya

Takut kepada Allah merupakan benteng yang
kokoh di dalam menghadapi dorongandorongan
hawa nafsu yang keras, dan jarang sekali yang dapat
menghalangi dorongan hawa nafsu ini selain ben-
teng tersebul IGrena itulah, Al-Qur'an menyebut-
kan kedua hal ini dalam satu ayal Maka, yang
berbicara seperti ini di sini adalatr Yang menciptakan
nafsu, Yang mengerti substansinya, danYang tahu
obatobabrya-

Hanya Dia sendirilah yang mengetahui perjalanan

dan keinginan-keinginannya. Dia yang merigetahui
di mana keinginan-keinginan hawa nafsu dan pe

il
i
(



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII (167) Juz XXX: an-Naba's.d. an-Naas

nyakit-penyakitnya bersembunyi. Dia mengetahui
pula bagaimana cara mengembalikan dan mengen-
dapkannya di tempat-tempat persembunyiannya.

Allah tidak menugasi manusia agar di dalam diri-
nya tidak terjadi pertentangan dengan hawa nafsu,
karena Dia mengetahui bahwa yang demikian itu di
luar kemampuan manusia. Akan tetapi, Dia me.
nugasi manusia untuk mencegah, memrndukkan,
dan mengendalikannya Juga supaya memintaper-
tolongan untuk melakukan hal ini dengan rasa takut
kepada kebesaran Tuhannya Yang Mahaluhur,
Mahaagung, dan Mahahebal Dengan perjuang-
annyayang berat ini makaAllah menetapkan unfuk-
nya surga sebagai tempat tinggal dan tempat me
netapny4' Mala, sesungulmy a surgalah Urnpat tinggal-
(ryo).'

Hal itu disebabkan Allah mengetahui betapa
besarnya perjuangan tersebuf dan betapa bernilai-
nya perjuangan tersebut untuk mendidih melurus
kan, dan mengangkatjiwa manusia kepada keduduk-
anyang tinggr.

Sesungguhnya manusia adalah manusia dengan
adanya larangan ini padany4 adanyajihad atau per-
juangan ini, dan adanya ketinggian ini. Ia bukan
bernilai manusialagi kalau sudah membiarkan diri-
nya mengikuti keinginan hawa nafsunya dan mem-
perturutkan daya tariknya ke tingkat yang rendah,
dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi rangkai-
an tabiatuiya l{arenaifl, Tatyang telah memberikan
potensi kepada dirinya untuk mengikuti hawa nafsu,
juga telah memberikan kepadanya potensi unhrk
mengendalikan diri, menahan diri dari keinginan
hawa nafsu, dan melepaskannya dari daya tariknya
Dia telah menjadikan unhrknya surga sebagai balas
an dan tempattinggalnya ketika ia menang melawan
hawa nafsunya dan dapat meningkat derajatnya ke
posisi yang tinggr.

Di sana terdapat kebebasan insani yang sesuai
dengan penghormatan Allah terhadap manusia.
Yaitr, kebebasan unfuk mengalahkan hawa nafsunya
dan melepaskan diri dari tawanan syahwat serta
bertindak dengan seimbang sesuai dengan kebebas
annya untuk memilih dan menenhrkan sebagai
manusia Di sana juga terdapat kebebasan hewani,
yaitu kebebasan yang menjadikan manusia menga-
lah terhadap hawa nafsuny4 mengabdi kepada syah-
watnya, dan melepaskan kendali dari kemauannya
Ini adalatr kebebasanyang tidak disandang kecuali
oleh orang yang telah hancur harkat kemanusiaarr
ny4 diperbudak oleh nafsuny4 dan memberi pakai-

an kebebasan palsu terhadap keadaannya yang

diperbudak ihr.
Yang pertama ihrlahyang mengangkatharkat dan

menjadikannya layak mendapatkan kehidupan yang
luhur dan merdeka di surga yang menjadi tempat
tinggalnya. Sedangkan, yang akhir adalah orang
yang terbalih hina, dan layak hidup di dasar neraka
karena harkat kpmanusiannya telah disia-siakan.
Harkatnya melorot sehingga layak menjadi umpan
nerakayang memang bahan bakarnya adalah ma-
nusia jenis ini dan batu.

Ihrlah dua tempat kembali yang cocok bagi orang
yang jahrh harkatnya dan yang naik posisinya dalam
timbangan agamayang menjadi penimbang hakikat
segalasesuahr' 

t * *

Tidak Ada yang Mengetahui IGpan
Terjadinya Kiamat Kecuali Allah

Kemudian datanglah kesan terakhir yang besar,
dalam, dan panjang dalam surah ini,

JWGI'*{,egraliqg:ti,}&}i4
Wit"#&ffi-:$ercg6.,^;t

#v=i':*itgi
" ( Orang- mang lwfr) bntnny a lepadamu (Mulnmmnd)
tenlnry lari berbangkit, lnpanlnh ttrjadinya? Sinpaknlt
lamu (mnla) dnp at mmy ebutlan (waldu)nya ? Ikpadn
Tilhnnmulnh diltembalilun lesudalmnny a (ketentuan

walaunya), Kamu hanyakh pembui peringatan bagi
sinpa y ang nlwt kzpadmy a (nri b erbongkit). Pada hni
mereka melihnt h.ari berbangkit itu, merela merasa
s mlan- aknn tidnk tirggal (di dunin) rulninlan (sebatm
saja) di waktu sue atau pagi hnri." (an-Naaa'aat:
42-46)

Orangorang musyrikyang keras kepalaitu merrr
pertanyakan kapan terjadinya kiamat kepada Rasu-
Iullah saw. setiap kali merekamendengarketerangan
tentang kengerian hari kiamat dan peristiwa-peris
tiwanya beserta perhifungan dan pembalasannya.

Jawabarurya adalah,'Sinpalnh lamu (nnlw) dapat
mrnyebutlmn waktunya?" Ini adalah jawaban yang
mengisyaratkan betapa besar dan dahsyahrya peris
tiwa hari itu. Sehingga diwujudkan dalam bentuk
pertanyaan dengan menganggapnya bodoh, me
ngejutkan, masih kanak-kanah dan melampauibatas
kalau ia menyebutkan wakhrnya. Akan tetapi, per-
kataan ini ditujukan kepada Rasulullah yang agung,
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"S iap aknh knmu makn dnp at meny eb utknn w aktu'
z}a?"Sungguh ini lebih besar daripada kalau Anda
yang bertanya tentang waktunya. Maka, urusan ini
terserah kepada Tuhanmu. Ini termasuk urusan
k*rususNy4 bukan urusanmu.

' Kep adn TithnnmuLah dilsmbalilan fusudnhnnny a (kz-

teniuan waktunya)." (an-Naazi'aatz 44)

KepadaAllahlah kesudahan urusan hari kiamat
ini. Dialah yang mengetahui kapan waktu terjadinya
dan Dia pula yang mengurus segala sesuatu pada

hari itu.

"Kamtt lanyalnh pemberi peringann bagt siapa yang

talat lupadnnya (nri bnbangkit). "(an-Naazi'aa;F 45)

Inilah tugas dan di sinilah batas Rasuiullah saw..

Beliau hanya mengingatkan hari kiamat kepada
orang yang mau memanfaatkan peringatan. Yaitu,

orang yang hatinya merasakan hakikathari kiamat
itu lalu ia takut kepadanya dan beramal unhrk meng-
hadapinya, serta menyerahkan urusan wakhrnya
kepada Pemiliknya Yang Mahasuci lagi Mahaluhur.

Kemudian dilukiskannya kedahsyatan dan besar-

nya hari itu dengan lukisan yang menyenfuh perasa-

an dan pikiran. Dibandingkannya kehidupan dunia
dengan hari ihr di dalam perasaan manusia dan ulilr-
an mereka,

"Padn h"ari merelw melihnt hnri bnbangkit itu, mneka

m.erasa s ealrnn- almn tidak tinggal (di dunia) nulninknn
(sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari." (an-
Naazi'aat 46)

Karena besarnya pengaruh hari kiamat itu di
dalam hati sehingga tampak kecil dan singkat ke
hidupan dunia ini, singkat usianya, kecil peristiwa-
peristiwanya, sedikit kesenangannya dan segala se
suatunya; maka tampaldah oleh para pelakunya se
akan-akan kehidupan dunia ihr hanya setengah hari
saja yaitu wakhr sote atau wakhr pagi hari saja

Dilipatlah kehidupan dunia yang para penghuni-

nya saling berperang dan membinasakan unhtkmen-
dapatkarurya. Mereka lebih mengutarnakan dunia
sehinggauntukmendapatkannya merekatinggalkan
bagran mereka di aktrirat Untuk mendapatkannya
pula, mereka melakukan dosados4 kemaksiatan,
dan pelanggaran. Mereka juga dihanyutkan oleh
hawa nafsunya untuk hidup di sana- Dilipaflah ke
hidupan ini di dalam jiwapelakunya sendiri. Mak4
kehidupan dunia ihr bagi mereka ketika datangnya
hari kiamat hanyalah seperti hidup pada sore atau
pagr hari saja (setengah hari).

Inilah kehidupan dunia yang pendek, singkat,
remeh, mudah lenyap, tak berharga, dan tak ada

nilainya Mak4 layaliJ<ah hanya karena mencari ke
hidupan yang cuma seperti di waktu sore atau pagi

hari saja lamanya menjadikan mereka mengorba*
kan attriraf Atau, layakkah karena hendak mengikuti
syahwat yang sebentar saja, mereka tinggalkan
surga sebagai tempat tinggal dan tempat kediaman?

Sungsuh sikap seperti ihr adalah kebodohan yang

sangat besar. Kebodohan yang tidak pantas di.
sandang oleh manusia yang dapat mendengar dan
melihat!g
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fiANAfl'Anf,$A
nlturunfian ilI mHfian

JIMNN AWT:42

'pgilft i,ft #"&:ts^;:ire&Xftu

#)Y)'1|\'4'
"Denga.n menyebut nanra Altah Yang lVlatra
Pemurah lagi Maha Penyayang."

ig,&tAlidr.'i!;*".f.ii:en*ij;;i
*a:s:;,rta';::t;6*i;5 i,T,r,'x.

est,;,tr&gg.ri:(;ft *fijsia*r;
t ft.*)a+'f''S C f,S;rVfk* gU
{,rw#;;;rtf$if "ns.;ffi i;}i&

t5k#{;ii66iigi;&','(i?9,{6j#i
*:Crtqi6g"rfjjtfu"ij,E:i,9.;/tu;;;
g*"6*6*:;:f'#63:'i,*?&
K,t"*(,alr<t:*ti:;Wtya,Wi
&4ugu.iitreiqi(rs$$Kix,
|Ji );;.&,f ;i,gt tt4## -i.A'
r;j jt'z,H'^ts€;F-jira$,:i
t'{/;ir6<tgi^$j€ij]ffi €t;tfu ;i
'Dia (Muhammad) bermuka rnasam dan ber
pafing (1) karena telah datang seorang trna-
netra kepadanya- (2) thhukah kamu barangkali
ia ingtrr membersihka.n dirinya (dari dosa), (3)

atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran,lalu

pengajara.tr itr memberi manfaat kepadanya?
(a) Adapun orang yang merasa dirinya serba
ankup, (5) maka kamu melayaninya. (6) Padahal
ddakada (celaan) atasmu kalau diatidakmem-
bersihkan diri (berirnan). (7) Adapun orang yang
datang kepadamu dengan bersegera (.rnUrk
mendapatkan pengajaran), (8) sedang ia takut
kepada (Allah), (9) maka kamu mengabaikan-
nya (10) Sekali-kali jangan (demikian)! Sezung-
guhnya ajaran-ajara.n Ttlhan ihr adalah suahr
peringatan (U) Barr:angsiapa yang menghen-
daki, tentulah ia memperhatikannyq (12) di
dafarn ldtab-kitab ya.ng dimuliakan (13) dan di-
tinsikan serta disucikano (14) di tangan pam
penulis (malail€t) (15) yang muli;a l,agi berbakti.
(16) Binasalatr manusia, alangkah amat sangat
kekafira^nnya! (17) Dad apalah Allah mencipta-
kannya? (1S) Daxi setetes mani Allah mencipta-
kan dan menenhrkannya. (19) Kemudian Dia
memudahkan jalannya. (20) Ialu Dia memati-
kannya dan memasukkanrrya ke dalam lubur.
(21) Apabila Dia menghendaki" Dia membang-
kitkannya kembali. (22) Sekali-kali jangan,
mamusia ihr belum melaksa.nakan apa ya^ng di-
perintahkan Allah kepadanya. (23) Hendaklah
mamusia itrr memperhatikan makanannya. (%)
Sesungguhnya Karni bena.r-benar telah men-
curahkan atu (dari l"ogtt), (25) lalu KaJni belatr
bumi dengan sebaik-baiknya (26) Kemudian
Iklni tumbuhkan biji-bijian di bumi itrt, (n
anggur dan sayursayuxaa, (28) zaitun danpohon
kurma, (29) kebun-kebun (yang) leba! (30) dan
buah-buahan serta rumput-rumputan, (31) unUrk
kesenanganmu dan unUrk binatang-binatang
ternalrnu. (32) Apabila data",g suara yang me-
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mekakkan (tiupan sangkakala yang kedua)' (33)

pada hari ketika manusia laxi daxi saudara"nya
(3a) ibu dan bapa*nya (35), serta istri dan anak-
anaknya; (36) maka sedap orang daxi mereka pada
hari itr mempunyai urusan yang cukup menyi-
bukkannya- (37) Banyak muka pada hari itr
berseri-ser! (38) tertawa, dan gembira ria. (39)

Banfk (pula) muka pada hari iur terhrhrp debu'
(40) dan dihrnrp lagi oleh kegelapan ( l) Mereka
itutah orang-orang kaftr yang durhafta." (42)

Penga.ntar
Suzh ini memiliki sekat-sekatyang kuat, hakikat-

hakikat yang besar, senfirhan-senfuhan yang men-
dalam, serta unik lukisan-lukisan, bayangarrbayang-
an, dan isyarat-isyaratrya Jwa memberikan kesan
kejiwaan dan musikalyang sama

Segmen pntam.a memecahkan suatu peristiwa
tertenhr yang terjadi dalam sirah (perjalanan hidup)
Rasulullah saw.. Yaitu, ketikabetau sedang sibuk
mengurusi segolongan pepbesar Quraisy yang

beliau seru kepada Islam, maka beliau didatangi Ibnu
Ummi Maktum seorang laki-laki tunanetra yang
miskin. IGrena tidak mengetahui Rasulullah saw.

sedang sibuk mengurusi kaum Quraisy itu, maka ia

tetap meminta kepada beliau agar mengajarkan
kepadanya apa yang telah diajarkan Allah kepada
beliau. Sehingga Rasulullah saw. merim:l tidak se
nang atas kedatangan Ibnu Ummi Maktum, lalu
beliau bermasam muka dan berpaling darinya

Maka, turunlah ayat-ayat Al-Qur'an pada per-

mulaan suratr ini yang mencela sikap Rasulullah saw.

ifir dengan sangatkeras. Ayat-ayatituiuga menetap
kan hakikat nilaiyang sebenarnya dalam kehidupan
jamaah Islam dengan menggunakan metode yang
pasti, sebagaimana segmen ini juga menetapkan
hakikat dal$/ah dan tabiatnya. Mengenai hal ini
dapat dilihat pada surah 'Abasa ayat 1-16.

Segmm kcduamengobati keingkarantnanusia dan

kekafirannya yang amat buruk kepada Tuhannya
Diingatkan-Nya dia akan sumber keberadaannya
dan asal-usul kejadiannya dimudahkan-Nya ke
hidupannya dan diberitahukan tindakan Tuhannya
di dalam mematikan dan menghidupkannya kem-
bali. Namun, sesudah ihr dia masih bandel juga, se
bagaimana tercanhrm dalam surah' fhasa ayatl7 -%.

Segmm lutigamengarahkan hati manusia kepada

sesuafu yang sangat erat senhrhannya dengan diri-
nya. Yaifu, makanannya dan makanan bintang-
binatang ternakny4 dan apayang ada di belakang

makanan itu yang berupapengatrran dan penenfiran

Allah kepadany4 seperti pengaturan dan penenhran

serta penataannya terhadap kejadian dirinya Hal ini
terlihat pada surah Abasa ayat W:32.

Sedangkan, segmen lumpat atauteralftir meng-
informasikan "ash-shnnkhlrhah"'suara yzmg meme
kakkan'yang datang pada harinm dengan segala

sesuafunyayang mengerikan, yang sudah tampak
dari lafalnya" sebagaimana tampak bekasbekasnya
di dalam hati manusia yang kebingungan karena
peristiwanyayang luar biasa Juga padawajatrwajah
mereka karena dahsyatnya peristiwa ini, sebagai-

mana tercanfum dalam surah'Abasa ayat33/:2.
Pemaparan segmen-segmen surah ini dan ayat-

ayatnya, secara sepintas kilas seperti ini, menimbul-
kan kesan dan pengaruh yang sangat kuat dan men-

dalarn, dengan senfuhan-senfuhannya di dalam hati.
IGmi akan berusaha mengungkap beberapa sisi.

nya dengan jangkauan yang jauh. Jangkauan yang

diisyaratkan oleh sebagian segmennyayarg kadang-

kadang tidakterungkapkan dalam paparanterdahulu.

Pengarahan Allah;rad" Nabi saw. ketika
Menghadapi Para Pembesar Qp"aity
dan Ibnu Ummi Makhrm, dan Reflelsi Para
Satrabat dalam Mengimplementasika^n
Pelajaran darinya

'i'&KLfiA+$',*i$i::tl*iii;;+

*a:::'[e*',#V6*i';fu\:,;:;rX
eet,;U*,iti:(;ft,*K5$1a*r,
ift >*c&:;f it5e#:ti,Vi*Griii:3

#i;;1sft ';fr "rt&ifu i;;;g'
'Dia (Muhnmmad) bnmulw nunam dnn bnpaling
karma tehh datang senrang tunanetra lupadanya.
Tahulmh lwmu bararrylmli ia ingin nwmbnsih.L,an diri-
ttya (dmi dnn) atnu din (ingtn) ntendnpatlwnpngajar-
an, lalu pengQaran itu metntrsri marfant lepadmya?
Adnpun urary)rymcrasa dirinya suba cukup, mnla
Iamu m.el.ayaninya. Padalwl tidnk adn (alnnn) atasmu

lalau dia tidnk msnlnsil*,an diri (beriman). Adnpun

orarglang donng lupa.dnmu dzngan bnsegna (untuk

mmdapatkan pmgajaran), sednng ia nlan l"podo
(Allnh), mnlw kamu mmgabaikannya. Selali-knli
j angan (demikian) ! Sesungguhny a aj man-ai aran TLInn

itu adnlnh suntu peringatan. Barangsiapa Yangmeng-
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Itntdnki, tentulnh ia ntffiW erhniilcanny a, di dnlmn kitnt -
kinb yang dimulial&n dan ditinggil@n serta disuciknn,

di tangan para penulis (malnil',nt) yang mulia lngi
bnbaktL' ( Abasa: l-16)

Pengarahan yang turun berkenaan dengan peris
tiwa ini merupakan persoalan sangat besaryang jauh
lebih besar dari apa yang tampak di luar. Se
sungguhnya ini adalah mukjizal Ia dan hakikatyang
hendak ditetapkan Allah di muka bumi, beserta
dampak penetapan ini terhadap perbuatan manusia
di dalam kehidupan. Barangkali ia adalah mu/r<tint
Islam yang pertama dan sekaligus terbesar. Akan
tetapi, pengarahan ini datang sedemikian rupa,
sebagai komentar atas peristiwa individual, menurut
metode Ilahi dalam Al-Qur'an dalam menjadikan
peristiwa perseorangan dan dalam konteks terbatas
sebagai kesempatan untuk menetapkan hakikat
yang mutlak dan mndwjvanebakal diberlakukan.

Jika tidak demikian, maka hakikat yang menjadi
sasaran penetapan di sini beserta dampakdampak
praktis yang ditimbulkannya di dalam kehidupan
umat Islam merupakan inti Islam. Itulah hakikat
yang dikehendaki Islam dan semua risalah langit
sebelumny4 untrk ditanarnkan di bumi

Hakikat ini bukan semata-mata bagaimana sese
orang bermuarnalah dengan orang lain, atau bagai-
mana sekelompok orang bergaul dengan kelompok
lain, sebagaimana makna yang dekat dengan peri*
tiwa beserta komentarnya itu. Akan tetapi, hakikat
benar-benar lebih jauh dan lebih besar daripada ini.
Hahkatuiya ialatr bagaimana manusia menimbang
semua urusan kehidupan, dan dari sumber mana
mereka mengembangkan dan menenfukan nilai-
nilai yang mereka pergunakan unfuk rnenimbang
sesuafir.

Hakikatyang menjadi sasaran penetapan ini ialah
manusia di bumi harus mengembangkan tata nilai
dan tata norrna mereka dengan semata-mata ber-
pedoman pada kalimat Ilahi dari langrt (wahyu).
Mereka tidak terikat oleh lingkungan-lingkungan
bumi, tidak terikat dengan tempat-tempat hidup
merek4 serta tidak bersumber dari pemikiran-pemi-
kiran merekayang sangat terikat dengan tempat-
tempat dan lingkungan-lingkungan itu.

kri adalah persoalan yang sangatbesar, tetapijuga
sangat sulit Sulit bagi rnanusia yang hidup di bumi,
tetapi nrenggunakan nonnarorma dan nilai-nilai
yang datang dari langit. Yakni, terlepas dari per-
timbangan-pertimbangan burni, dan terbebas dari
tekanan-tekanan berbagai pertirnbangan tersebul

Kita mengetahui kebesaran dan kesulitan per-
soalan ini ketika kita mengetahui besarnya realitas
manusia, perpindahannya kepada perasaan, dan
tekanannya pada jiwa Juga sulitnya lepas dari ling-
kungan sekitar dan tekanan-tekanan yang timbul dari
realitaskehidupanmasyarat<at, yangbersumber dari
kondisi.kondisi penghiduparl ikatan-ikatan kehidup
an, warisan buday4 sisasisa sejarah, dan semua hal
yang mengikat mereka eraterat dengan bumi
(budap, peradaban, lingkungan, sihrasi kondisi, dan
sebagainya). Ditambatr dengan tekanan-tekanan ter-
hadap jiwa karena pertimbanean-frtimbangan, tata
norrla, tata nilai, pandangan, dan ideologi.

Kita juga mengetatrui besarnya hakikaturusan ini
dan kesulitannya ketika kita mengetahui batrwa jiwa
Muhammad binAbdullah saw. sangatmemerlukan-
-agarsampai dariTuhanrya.
Bahkan, memerlukan celaan keras ini, yang sarnpai
batas keheranan terhadap tindakannya- Dengan
demikian, unhrk menggambarkan besarnya suahr
urusan di dunia ini cukup kiranyakalau dikatakan
bahwa jiwa Muhammad bin Abdullah saw. sangat
membutuhkan peringatan dan pengarahan.

Ya" yang demikian ini sajarasanya sudatr cukup.
I(aren4 kebesaran, ketinggian, dan keluhuran jiwa
yang menjadikan urusan yang hendak dicapainya
sampai membutuhkan peringatan dan pengaratran
itu, merupakan urusan yang lebih besar daripada
kebesaran itu sendiri, dan lebih tinggl daripada
ketinggiannya itu. Inilah hakikat persoalan itu, yang
menjadi tuiuan peirgarahan llahi unhrkmenetapkan
dan memantapkannya di firuka bumi, melalui peri+
tiwa unik ini. Yakni, agar manusia mengacukan nor-
ma-norma dan timbangan-timbangan mereka ke
pada norma-norma dan pertimbangan-pertimbang-
an darilangit, terlepas dari nilai-nilai dan timbangan-
timbangan bumi yarrg bersumber darircalitas Oudaya
tadisi, lingkungan) mereka Inilah persoalan yang
besar dan agungihr.

Sesungguhnyatimbanganyang diturunkanAltah
bersama para rasul unfuk meluruskan semua tata
nilaiitu adalatr,

"Saunggularya uang yang paling mulia di antnra lwmu
di sisi Alhrh inlnh orang yng p aling b fftalnsa di artma
lamu. " (al-Hajuraafi 13)

Inilah satu-satunya nilai dan tolok ukur unhrk
menilai dan mengukur berbobot ataukah tidaknya
seorarlg nunusia hi adalah nornra langityangmurni,
tidak adahubungarurya dengan tempat, situasi dan
lfurgkurganbumi.
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Akan tetapi, manusia hidup di bumi serta ber-
hubungan dan berinteraksi dengan sesamanya de
ngan berbagai macam hubunganyang mempunyai
timbangan, bobot, dan daya tarik terhadap kehidup
annya- Mereka bergaul dan bermuamalah dengan
nilai-nilai lain seperti nasab (kehrunan), kekuatan
(kekuasaan), dan harta benda (kekayaan). Ter-
masuk juga nilai-nilai yang timbul dari hubungan
kerja, perekonomian ataupun nonperekonomian.
Dalam semua hal itu, pertimbangan sebagian ma-

nusia berbeda dengan sebagian yans lain. Sehingga
yang sebagian lebih unggul dalam timbangan-tirn
banganbumi.

IGmudian Islam datang unhrk mengatakan, ",Se-

sunguhny a y ang paling malia di artnra kamu di sN Allah
adnlah yang paling bntalata."Lalu, dituhrpnya lenr
baran yang berisi nilainilai mng berat timbangannya
dalam kehidupan manusia, keras tekanannya ter-
hadap perasaan merek4 dan kuat dayatariknyake
bumi. Semuanya diganti dengan nilai-nilai baru yang

bersumber langsung dari lasgq yang hanya ini saja
yarrg diakui dalam timbangan langil

Kemudian datanglah peristiwainiunhrkmenetap
kan nilai itu dalam sebuatr peristiwayang terbatas.

Juga untuk menetapkan prinslp dasar bahwa':tinr
bangan yang sebenarnya adalatr timbangan langit,

dan nilai yang sebenarnya adalah nilai langit Umat
Islam harus meninggalkan semua tradisi yang
menjadi kebiasaan manusia; dan harus mening-
galian segala sesuatu mg bersumber dari ikatan-

ikatan bumi seperti tata nilai, pandangan hidup,
ideologi, norrna-norrn4 dan pemikiran-pemikiran.
Sehingga mereka hanya berpegang pada nilai-nilai
dari langit saja dan menimbangnya dengan tim-
bangan langit saja''.

Datanglah seorang hrnanetra yang miskin, ber-

nama Ibnu Ummi Makhm" kepada Rasulullah saw.

yang sedang sibuk mengurusi sejurnlah pembesar

Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin
Rabi'ah, Abu Jahal Amr bin Hisyam, Umafyah bin
Iftalaf, dan Al-Walid ibnul-Mughirah, bersama
Abbas bin Abdul Muthalib. Waktu itu Rasulullah

sedang mengajak mereka memeluk Islam. Beliau
berharap bahwa masuk Islamnya mereka akan

membawa kebaikan bagi Islam yang selama ini
dipersulit dan ditekan di Mekah.

Mereka ihrlah yang biasa menghambat jalan

Islam dengan menggunakan harta kedudukan, dan

kekuatannya. Mereka menghalang-halangi manusia

dari Islam, dan melakukan berbagai macam tipu
daya unhrk membekukan Islam di Mekah. Sedang-

kan, yang lainnya melakukan penghalangan dan
penghambatan di luar Mekah. Mereka tidak mau
menerima dah/vah yang disampaikan oleh oftmg
yang paling dekat persatrabatannya dengan mereka
dan paling kuat ikatan kekeluargaannya. Pasalnya
mereka hidup di dalam lingkungan jahiliah yang
sarat dengan hnatipme kabilah, yang menjadikan
sikap kabilah sebagai pusat nilai dan pemikiran.

Irlaki tunanetra yang frkir ini datang kepada
Rasulullah saw. ketika beliau sedang sibuk me
ngurusi pemuka-pemuka Quraisy. Beliau sedang
mengurusi sesuaht bukan unhrk dirinya dan ke
pentingannya sendiri, melainkan untuk Islam dan
kepentingan Islam. IGrena seandainya mereka
masuk Islam, maka akan tersingkirkanlah ham-
batan-hambatan yang sulit dan duriduri yang tajam
dari jalan dalcr/ah di Mekatr. Sehingga Islam tentu
akan berkembang di sekitarnya, sesudah masuk
Islamnya tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar ter-
sebuL

Lelaki ini datang, lalu berkata kepada Rasulullah
saw.,'"\Mahai Rasulullah, tolong bacakan dan ajarkan
kepadaku apayangtelah diajarlianAllah kepadamu!"
Ia mengulang-ulang perkataan ini padahal ia me
ngetahui kesibukan Rasdhllah dalam menghadapi
urusan ini. Maka, Rasulullah tidak senang kalau
pembicaraan dan perhatian beliau terhadap tokoh-
tokoh Quraisy iht terputus.

Ketidaksenangan beliau tampak di wajahnya
yang sudah tentu tidak terlihat oleh lelaki hrnaneta
itu, yaitl.beliau berinasam muka dan berpaling. Ber-
paling dari lelaki fukir yang sendirian tetapi dapat
mengganggunya dari urusan yang sangat penting
ini. Yakni, urusan yang di belakangnya terdapat
harapan yang banyakbagi dalnvah dan agamanya
Atau, urusanyang didorong oleh keinginanrya unhrk
membela agamanla4 kehrlusannya terhadap urusan
dakwahnya, kecintaannya terhadap kemaslahatan
Islam, dan keinginannya terhadap perkembangan

dan penyebarznnya.
Di sinilah langit campur tan$n untuk mengata

kan kata pasti dalam urusan ini, unfuk menaruh
rambu-rarnbu dan semua pefunjuk jalan, dan untuk
menetapkan timbangan unhrk menimbang semua
norma dan nilai, tanpa menghiraukan semua jenis

lingkungan dan pemikiran. Termasuk pemikiran
tentang kemaslahatan dalavah menurutpandangan
manusi4 bahkan menurut pandangan penghulu

semua manusia yakni Nabi Muhammad saw..

Datanglah celaan dariAllahYang Mahatinggi lagi

Mahaluhur kepada Nabi-Nya yang muli4 pemilik
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alftlak yang luhur, dengan uslubyang keras dan
tegas. Hanya satu kali ini saja di dalam seluruh Al-
Qur'an dikatakan kepada Rasul tercinta dan dekat
dengan Allah perkataan, "'*'sekali-kali jangan

demikian, yaitr perkataan untuk membentak Hal itu
disebabkan besarnya urusan yang menjadi ber-
hrmpunyaagamaini.

Uslub yans dipergunakan Al-Qur'an di dalam
menyampaikan celaan Ilahi ini merupakan uslubyang
unih yang tidak mungkin dapat diterjematrkan ke
dalam bahasa tulis manusia. IGren4 bahasa tulis ihr
memiliki ikatan-ikatan, afuran-ahrran, dan tradisi.
badisi, yang menurunkan suhu pengarahan dalam
benfirknya yang hidup secara langsung. Uslatr Qw' ani
ini juga unik dengan kemampuan pemaparannya
dalam bentuk ini dalam senhrhansenhrhan sekilas,
kalimat-kalirnatyang terputusputus, dan ungkaparr
ungkapan yang seakan-akan berupa kesan-kesan,
dengan intonasi.intonasi sifutsifut dankilasan-kilas
anyang hidup.

' Dia bmnnsam mulw don bnpal:ntg larma tclah dalnng
semang turanuha lepadnnya." (tAbasa: 1-2)

Ayat ini menggunakan bentuk cerita tentang
orang ketiga yang bukan lawan bicara Di dalam rzslzD

'metode' ini terdapat isyarat yang mengesankan
bahwapersoalan ini menjadi topikpembicaraanyang
disertai ketidaksenangan di sisiAllah. Dia tidak suka
mengarahkan secaralangsung perkataan ini kepada
Nabi.Nya dan kekasih-Nya karenakasih sayangnya
dan untuk menghormatinya Sehingga tidak diucap
kan langsung sesuahr yang tidak menyenangkan ini
kepadanya.

Kemudian diputarlah pernyataan ini, sesudah
dituhrpnyaperbuatanyang menyebabkan datangnya
celaan ini kepadacelaankepadalawanbicara Mak4
dimulailatr celaan ini dengan sedikittenang,

'Talruleah lwmu baranglali in ittgin manbnsihla n diri-
nya (dari dnsa), arnu din inginmatdapat)anpmgQmaa
lalu pmgajaran itu memberi mnnfaat lcepadanya?"
('Abasa:3-4)

Tahukah kamu, barangkali akan terealisir ke
baikan yang besar ini? Yaitu, lelaki tunaneta yang
frkir-yang datang kepadamu karena menghampkan
kebaikan dari sisimu-ini ingrn memliersihkan diri-
ny4 menyadarkan hatinya dan mendapatkan peng-
ajaran, lalu pengajaran ihr bermanfrat baginya?
Tahukah kamu barangkali hatinya akan bersinar
dengan secercah cahaya dari Allah, karena tidak
mungkin mercusuar dibumi menerimacahaya langit?

Ini adalah suahr hal yang dapat terwujud apabila hati
sudah terbuka terhadap petunjuh dan hakikat iman
sudah sempurna di dalamnya. Ini adalah persoalan
besar dan berat'dalam timbangan Allah.

Kemudian intonasi celaannya naik lagi, nadanya
keras, dan beralih kepada sikap keheranan terhadap
tindakan itr, yang menggantikan celaan,

'Adnpun orangyatgmsrna dirinya snba atlatp, m.alw

kamu mdny aniny a. Padnlnl, tidnk ada (celaarl anvnu
lalau dia tidnk nvmbasihknn diri (bniman). Adapun
orang )ang dntarg l@padamu dmgan bnsegna (untuk
mmdapatknn pmgajaran), sednng ia takut (l"pofu
Alhh),m"akalcarnummgabaifuttnya."(Abasa:5-10)

Tentang orimg yang sudah menampakkan ke
tidakbutuhannya kepada dirimu, agamamu, pe
tunjuh kebaikan, cahay4 dankesucianyang ada di
sisimu; kamu layani dia perhatikan urusnnya,
serius unhrk menunjukkannya" danhadapi dia sedang

diaberpaling darimu! "Apakah kerugi.anmu lwlau dia
tidnk man b u sihlan diriny a (b erimnn) ? " [Bakah ke
rugianmu kalau dia tetap di dalam kekotoran dan
kejorokannya? Toh kamu tidak akan dimintai per-

tanggungjawaban tentang dosanya IGmu tidak
dapat ditolong olehny4 dan kamu juga tidak ber-
kewajiban melaksanakan urusannya-

' Adnpun nang y arry datnng kzpannnu dntgan ber-

wgna (untuk mmdapatlun p engaj aran)"yang datang
dengan penuh kepatuhan dan kesadaran, "sertn tnJwt

ftrpanaAlnh)"danberusahamenjagadiiny4"maka
knntu mntgabaiknnny a' I Sikap mengabaikan orang
yangberirnan danmenginginkankebaikan sertaber-
talara ihr, disebut dengan "talnhhiy"sebagai sifat
yangkeras dankasar.

Kemudian tekanan celaan ditinggikan lagi hingga
menjadi bentakan dan gertakan, " 

-f 
'sekali-kali

jangan demikian'." Jangan sekali-kali begihr! Suatr
pernyataan yang menarikperhatian dalam hal ini.

Ialu dijelaskanlah hakikat dah^/ah ini beserta
kemuliaan, keagungan, ketinggianny4 dan ketidak-
bufuhannyakepada seoftrrgpun dan sandaran apa
pun. Juga pemfokusan perhatiannya kepada orang
yang menginginkan dakwatr itr, apapunkedudulcn
dan timbangannya dalam timbangan-timbangan
dunia,

"S eluli-lali j argan (dnnikian) ! S aunguhny a aj aran-
aj mm Tulnn iht adalah suntu peringafnn. Barangriapa
yang mnghmdaki, tentulnh ia mcmpnlatilannya di
dalam ldtal -ldtab y ang dimulinL,nn dnn diringikan sntn
disucikm" di tnrgan para p mul:is (mnlailat) y ang mulia
Iagi bnbakti." ('Abasa: 11-16)
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Peringatan itu sangat mulia kalimat dan lembaran-
nya (kitabnya), ditinggikan, disucikan, dan diseratr-

kan kepada para utusan dari kalangan makhluk
tertinggi unfuk menyampaikannya kepada orang-

oftrng pilihan di muka bumi, agar disampaikan lagi
kepada umat manusia. Di samping ihr para utusan
(malaikaD tersebut adalah mulia dan sangat berbaktl
IGrena ihr, peringatan (wahvuAllah) itu adalah mulia
dan suci mengenai segala sesuafu yang berkaitan
denganny4 dan sesuafu yang bersenfuhan dengan-

nya dari dekat ataupun jauh. Ia adalah terhormat,
tidak pantas digunakan melayani orang{rang yang
berpaling dan menampakkan ketidakbutuhannya
kepadanya Mak4 peringatan (dak\Mah, AlQur'an)
ini hanya unfuk orang yang mengenal kemuliaannya
dan mencari penyucian diri dengannya.

krilah timbanganAllah, yang dipergunakan untrk
menimbang semua tata nilai dan pemikiran, untuk
mengukur manusia dan semua perafuran. Inilah
kalimatAllah yang menjadi muara semua perkaban,
hukum, dankepuhrsan.

Dimanakatr diaberada? IGpan? DiMekah, dak-

wah dilakukan dengan mengendapendap, dan jum-

lah kaum muslimin minoritas. Adapun melayani
pembesar-pembesar Quraisy yang dilakukan Nabi
saw. ihr bukan didorong oleh kepentingan pribadi,

dan sikap tidak menghiraukan lelaki tunanetayang
fakir itu juga tidak dimotivasi oleh pertimbangan
pribadi, melainkan unlrkkepentingan dakwah sejak

awal hingga akhir. Akan tetapi, dak\Mah ini sendiri
merupakan timbangan dan nilai. Ia datang untuk
menetapkan timbangan dan nilai ini di dalam ke
hidupan manusia Mak4 ia tidak akan menjadi kokoh
dan kuat, serta memperoleh kemenangan kecuali
dengan ditetapkannya timbangan dan nilainilai ini.

Sesungguhnya urusan ini, sebagaimana sudah

dikemukakan, lebih agung dan lebih kompleks
daripada peristiwa personal dan persoalan langsung'

nya Akan tetapi ia hendak menyampaikan kepada

manusia timbangan-timbangan dan nilai-nilai serta
kalirnat-kalimat langit" bukan dari bumi. Yaitu, "Se-

sungguhnya amsyangpalirtsmulin di antara lamu di
sisi Allnh inlnh y arg palirlg bertnJapa. "

Orang yang paling bertalqva di sisi Allah ialatl
orarig yang berhak mendapatkan perlindungan dan
perhatian, meskipun ialepas dari semuaunsur dan
pemikiran-pemikiran lain, yang dikenal manusia di
bawatr tekanan realitas bumi (duniawi) dan kese
pakatan-kesepakatan mereka. Nasab (keturunan),

kekuatan, hart4 daqsemua tatanilaitidak adabobot-

nya apabila lepas dari iman dan takrva- Satusahrnya

hal yang layak mendapatkan timbangan dan penilai-

an ialah apabila diperhitungkan dengan perhihrngan

iman dantalnva
Inilah hakikatbesaryang menjadi sasaran peng-

arahan Ilahi yang ditetapkan dalam konteks ini.
Pengarahan itu berdasarkan metode Al-Qur'an
dalam menjadikan treristiwa personal dan dalam
konteks terbatas, sebagai sarana unhrk menetapkan
hakikat yang mutlak dan manlnj vans berlaku.

Jiwa Rasulullah saw. sangat terkesan oleh pe
ngaratran dan celaan ini. Ia memperoleh kesan yang

kuat danhangat Jugatermotivasiuntrkmenetapkan
hakikat ini di dalam seluruh kehidupan beliau dan
kehidupan masyarakat Islam, dengan menyifatinya
sebagai hakikat Islam yang pertama.

Maka, aktivitas pertama yang dilakukan Rasu-

lullah saw. ialah mengumumkan pengarahan dan
celaan yang furun berkenaan dengan peristiwa ter-
sebul Pengumuman ini merupakan sesuatu yang
besar dan luar biasa sertatidak dapat dilakukan ke
cuali oleh seorang Rasulullah, dari sisi manapun kita
melihatnya.

Ya tidak ada seorang punyang mampu kecuali
Rasululah unhrk mengumumkan kepada manusia
bahwa dia dicela demikian keras dengan bentuk
yang unik ini karena suahr kekeliruan yang dilaku-
kannya Cukuplah bagi orang besar mana pun, selain

Rasuhrllah, unhrk mbngakui kesalahan ini dan mem-
perbaikinya pada masa yang akan datang. Akan
tetapi, ini adalah persoalan nubuwwah'kenabian',
persoalan yang lain, dan ufirk yang lain pula

Tidakadayang mampu selain Rasulullah unhrk
menyampaikan hal ini sedemikian rupa dihadapan
pembesar-pembesar Quraisy dalam kondisi seperti
itu. Yakni, dalam rangka dakwah terhadap orang-
orang yang membangga-banggakan nasab, harta,
dan kekuatannya, dalam suatu lingkungan yang
tidak ada tempat padanya selain pemikiran-pemikir-
an ini. SefrinSga, pada batas di mana mengenai
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin
Hasyim ini mereka mengatakan,

'Mmgapa Al-@i * ini tidak diturunlan l"pfu u-
wo"ng besar dmi ialah satu &n rugeri (Meknh do" rufl
ini?"(az-Zralrlrnfz3l)

Ifulah nasab beliau di antara mereka. Secara

pribadi, beliau tidak memiliki kedudulran apa-apa di
kalangan mereka sebelum menjadi rasul.
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Kemudian, tidakmungkin hal ini terjadi di ling-
kungan seperti ini kecuali karena wahyr dari langiL
Ia tidak mungkin bersumber dari bumi ini, apalagr
pada masa itu.

Ini adalah kekuatan langityang mendorong urus
an seperti itu berjalan di jalannya. Ia tembus dari
celahcelah jiwa Rasulullah saw. kepada lingkungan
di sekitarnya- Kemudian ia menetap padanya secara
mendalam, kuat, dan mantap, serta berlaku sepan-
jang masa di dalam kehidupan umat Islam.

Sungguh ini merupalran kelatriran baru bagi ke
manusiaan seperti lahirnya manusia dengan tabiat-
nya. Adapun yang lebih besar lagi nilainya ialah ter-
bebasnya manusia secara hakiki, dalam perasaan
danrealitas, dari semuatatanilaiyang sudah dikenal
dan diberlakukan di muka bumi. Mereka beralih
kepada nilai-nilailainyang turun dari langit dengan
terlepas dari semua tata nilai, pertimbangan-pertim-
bangan, pandangan, pola pikir, lingkungan kerja,
ikatan-ikatan realitas yang memiliki daya tekan yang
berat, dan hubungan-hubungan daging, darah, urat
saraf, dan perasinn yang ada di bumi.

Kemudian nilai-nilai baru itu dipahami dan di.
terima oleh semua orang. Maka berubahlah urusan
besar yang untuk menyampaikannya ini jiwa Nabi
Muhammad saw. memerlukan peringatan dan pe
ngarahan. Berubatrlah sesuahr yang besar ini men-
jadi terang-benderang di dalam hati nurani orang
muslim, menjadi qrariat masyarakat Islam, dan men-
jadihakikatkehidupanyang utama di dalamkehidup
an masyarakat Islam sepanjang masa

Sesungguhnya l':ita hampir tidak mengerti hakikat
kelahiran baru itu. IGrena kita tidak pernah mem-
bayangkan di dalam hati kita hakikatketerbebasan
dari semua tata nilai, timbangan-timbangan, dan
norrna-norrna serta pemikiran-pemikiran yang di-
lahirkan oleh tatanan dunia dan hubungan-hubung-
annya yang memiliki daya tekan yang berat Sehingea
menimbulkan persepsi sebagian pengikut mazlnb
"progresif'bahwa salah safu sisi sistem duniawi-
yaitu sistem ekonomi-i!.rlah yang menenhrkan tem-
pat kembalinya manusia beserta akidah, kebudaya-
an, peradaban, perundang-undangan, kadisi, dan
pandangannya terhadap kehidupan.

Sungguh apa yang diwahyukan Allah kepada
Rasulullah ini suahr mukjizat kelahiran baru bagi
manusia di tangan Islam pada masa itu.

Sejak kelahiran itu dominanlah nilai-nilai yang

menyertai peristiwa besar dunia Akan tetapi, masa
lalurya tidak ringan dan tidak mudatr di lingkungan
bangsaArab, bahkan di dalam jiwakaum muslimin
sendiri. Hanya saja Rasulullah saw. dengan iradah
Allah beserta tindakan-tindakan dan pengarahan-
pengarahan-Nya yang menimbulkan respons yang
hangat dari jiwa Rasulullah, dapat menanamkan
hakikat ini di dalam hati nurani dan di dalam ke
hidupan. Beliau nulmpu menjaga dan memeliham-
nya, hingga akar-akarnya kuat, cabangcabangnya
berkembang, dan menaungi kehidupan umat Islam
dalamkurunwakfu yang panjang, meskipun golong.
an-golongan lain menentangnya

Setelah peristiwa ini, Rasulullah saw. senantiasa
bersikap lunak kepada Ibnu Ummi Maktum. Setiap
kali berjumpa dengannya, beliau berkata "Selamat
jumpa orang yang karenanya aku dicela oleh Tuhan-
ku." Bahkan, beliau menjadikannya pengganti beliau
dua kali setelah hijrah di Madinah.

Untuk menggugurkan timbangan-timbangan
lingkungan dan tata nilainya yang bersumber dari
pemikiran dan tradisi.tradisi dunia Rasulullah saw.
mengawinkan putri bibi bel:eru 7-aimbbinti Jahsy al-

Asadiyah dengan mantan budak beliau yang ber-
nama 7,aid bin Haritsah. Masalah perkawinan dan
persemendaan (periparan) merupakan masalah yang
sangat sensitif di lingkungan bangsaArab l*rususnya

Sebelumny4 ketika Rasulullah saw. memper-
saudarakan antarkaum muslimin pada masa-masa
permulaan hijrah, beliau mempersaudarakan paman
beliau Hamzatr hengan mantan budak beliau Zaid.

Juga mempersaudarakan lftalid bin Ruwaihah al-
Khats'ami dengan Bilalbin Rabah.

Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai pang-
lima Perang Mu'tah, yaifil sebagai panglima pertama
disusul dengan Ja'ftr bin Abu Thatib dan Abdullah
bin Rawahah, untuk memimpin tiga ribu pasukan
Muhajirin danAnshar, termasuk di antaranya Khalid
binWalid.

Rasuhrllah saw. sendiri juga keluar mengiringkan
mereka- Dalam perang ini, kefua panglima tersebut
gugur sebagai syuhada Mudah-mudahanAllah me
ridhai mereka

Tindakan teralfiir yang dilakulen Rasulullah saw.

ialah mengangkat Usamah b:r;.Taid menjadi pang-
lima perang dalam menghadapi pasukan Romawi.
Dalam pasukan Islam ini, banyak kalangan Muha
jirin danAnsharyang ikut Di antaranyaAbu Bakar
dan Umar yang merupakan dua orztng waztr dan
sahabat Rasul serta khalifah sepeninggal beliau ber-
dasarkankesepakatan kaum muslimin. Di antaranya



Juz )6X an-Naba' s.d. on-Naas (176) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xll

lagi adalah Sa ad bin Abi Waqqash yang merupakan
orang dekat Rasuhrllah saru. dan termasuk golongan

Quraisy angkatan pemula yang masuk Islam.
Sebagian orang merasa kurang pas dengan

kepemimpinan Usamatr karena masih terlalu muda-

Mengenai hal ini, dalam riwayat Buli;hari, Muslinl
dan at:Tirmidzi disebutkan bahwa Ibnu Umar r.a-

berkata "Rasulullah saw. mengirim sahr pasukan di
bawatr pimpinan Usamah bl.ui,Z,zlid r.a-, maka se
bagian orang mencela kepemimpinan Usamah.
IGmudian Rasulullah bersabda lika kamu mencela

kepemimpinanrya, maka sesungguhnya kamu telah

mencela kepemimpinan bapaknya sebelumnya-
Demi Allah, sesungguhnya dia lapk menjadi pe .

mimpin, dan sesungguhnya dia termasuk oftrng
yang paling saya cintai" sesungguhnfia dia termasuk
orang yang salta cintai."'

Dalam hadits riwayat ath:Thabrani dan atHakim
disebutkan bahwa ketika banyak orang berceloteh
mengenai Salman al-Farisi dan mempersoalkan
kebangsaan Persia dan kebangsaan Arab, sesuai

dengan hukum nasionalisme yang sempit maka
Rasuhillah saw. membuat pukulan telak dalam per-

soalan ini seraya bersabda "Salman itu termasuk
keluargakami"

Maka, dilampauilatr dengan sabda beliau ini-
dengan nilai-nilai langit dan timbangan-timbangan-
nya-semua dataran nasab yang mereka bangga-

banggakan, dan semua batas nasionalisme sempit

lang mereka agungagungkan. Beliau menganggap

Salman (yang bukan berkebangsaan Arab) ini se
bagaikeluargabeliau.

IGtika terjadi peristiwa antaraAbu Dzar alGhifhri
r.a dan Bilal bin Rabatr r.a sehingga dari mulutAbu
Dzarterlontarperkataan, "\Matrai anakwanitahitam",
maka Rasulullah sav. sangatmamtr terhadap ucapan

ifir. Beliau mengecam AbuDzar dengan keras dan

menakutkan dengan sabdaryra,

J.t & tAt J.> ; ,tU,'J ,'r's,,J q F

"Hai Ahu Dztr, tulah dilwrangi. taknran! Tulak ann la-
utnmaanbagiannkwoninyangbnlwlitputihararannlc
wanita yang bnlatlit hitnn!" $tR Ibnul Mubarak)

Maka dibedakanlah urusan ini menurut akarnya
yang jauh. Adapun Islam adalah nilai-nilai dan tinr
bangan-timbangan langif sedangkan jatriliatr adalah

nilai-nilai dan timbangan-timbangan bumi!
l{alimatrwbaatlyaidensanseealakehangataff tya

ini meresap ke dalam hatiAbuDzaryangsensitif. Ia
sangatterkesan olehnya, dan ia letakkan pipinyake
tanah serap bersumpah bahwa ia tidak akan meng-
angkatnya sebelum diinjak oleh Bilal, unhrk mene
bus perkataannya yang besar implikasinya

Timbangan yang mengangkat derajat Bilal ialatt
timbangan langit Dahmhadits riwayat Buli*rari dan

Muslim, disebutkan bahwaAbu Hurairall r.a. ber-
kat4 "Rasulullah saw. bersabda

\-Jtr.-,)i ;.'&6: Jw.'H, Ge*
\F -t6 t,riL,;bA,t ,! o * e* ,-?'-i

u ):rfui -v:l. *'o\1a'.l F'u7a;
4.''{*l'ol';"6

'Walwi Bilnl" ceritnl@nlah luponafu turnng arwlnn
yngmglauknjalandalnnhlanyangbbihdihnrapknn
nanfantnya bagimu, kmmn mya mendmgar sema'lmn

(lutika nilcraj) bunyi sandnlmu di hadapan saya di
surga.' Bilnl mnlaanb, Tidnllnh mya kniakan suatu

antalnn di ddnn Islnm yang lzbih kuhmaplwn man-

faahrya d*;podo alcu bersaci baikpada waldu nnlmtt
-maujiun 

siang. Setclnh sebsai bnsaci itu saya ksriaf(on

shalat (tfutlrur alau shnlnl nnnah saudnh beruudfu)
sesuni yarry ditentulwt untuknya."'

Dalam hadits riwayat at:Tirmidzi, disebutkan
batrwaRasuhrllah saw. bersabdatentangAmmarbin
Yasir yang meminta izin kepada beliau,'tsefilnh idn
Iczpada Ammar. Selanat dntflIg bagi waxtg dan bagus

lngi lwnm-"
Beliau juga bersabda tentang Ammar ini,

'Amntn dipenahi leimnwn hingga le dnlnnjiwanya "
(fIR an-Nasa'i)

Hudzaifth r.a mengata}anbahwa Rastrhrllah saw.

bersabda

'H#ilu, itiitt;& gY.rT re,,lrfo uity

-tibXtV', t1 f ',J it'.,6t-}p
. t . / t ., t ,

:'t;-;' o;t ;:i't- t|'r ':b f+rit'^l(t
t t,!t. ',

{ oY-t -a.r

;Syi A r* F G='r\'e:L,it U F
j;. :l!x ;;* .r',;* jy,o+'*

4J:.,t"rlrr

' Alat tidnk mcngetnhui b uap a htra ln& alil tirygal di
antara lwmu. I(mma iht, ilattilnh dua umg sesudnhku
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ranti (beliau buisyarat kzpada Abu Balar dnn Urnnr
r.a.) dnn ilwtilnh petunjuk Armnm. Apa yong difurnlffixt
Ihnu Mas'ud lepadnmu, maka pnmyailnh." FIR at-
Tlrrnidd)

Ibnu Mas'ud dikira keluarga Rasulullah oleh
orang luar Madinah. Dalam riwayatBukhari, Muslirq
dan at:Tirmidzi, disebutkan bahwa Abu Musa r.a.

berkata "Alru datang dari Yaman bersama saudara-
ku, kemudian kamitinggal di sanabeberapalama
Maka, kami tidak menganggap Ibnu Mas'ud dan
ibunya melainkan dari keluarga Rasulullah saw.
karena seringnya mereka masuk menemui Rasu-
lullah saw. dan berada di sana"

Ahmad dalam Mumnlnyameriwayatkan bahwa
Anas r.a berkata "IGtika Rasulullah saw. meminang
seorang wanita unhrk dikawinkan dengan Julaibib,
seorang laki-laki mantan budalc maka kedua oftmg
tnanakwanitaitu berkata fuakatr kalian hendak me
nolakurusan Rasuhrllah saw.?Jikabeliautelah merela
kannya unhrk kalian, maka kawinkanlah dia' Kedua
orang fua wanita itu lantas merelakan, kemudian di-
kawinkannyalah wanita itu dengan lelaki tersebul"'

Tidaklama setelah perkawinannya itu Rasulullah
saw. kehilangan Julaibib dalam suatu peperangan
karenagugur sebagai syahid. Muslim meriwayatkan
bahwaAbu Burzah al-Aslami r.a berkat4 "Rasulullah
saw. berada dalam suatu peperangan, lalu Allah
memberilan rampasan atas kemenangan ini IGmu-
dian beliau berkata kepada parz sahabal 'Apakah
kamu kehilangan seseorang?' Mereka menjawab,
Ya si firlan, si firlan, dan si fulan.' Kemudian berhnya
lagi, 'Apakah kamu kehilangan seseorang?' Mereka
menjawab, Ya si fulan, si fulan, dan si fulan.'Ke
mudian beliau bertanya lagi, 'Apakatr kamu ke
hilangan seseorang?' Mereka menjawab, Tidak.'
Lalu beliau bersabda 'Akan tetapi, saya kehilangan
Julaibib.'

Mereka lalu mencariqri4 dan mereka mendapati
Julaibib berada di sisi tujuh orang (musuh) yang
telatr dibunuhnya- Kemudian Nabi saw. datang dan
berdiri di sampingny4lalu bersabd4 'Iatelah menr
bunuh fujuh orang lalu mereka membunuhnya. Dia
ini bagian dariku dan aku bagian darinya' Kemudian
beliau meletal&annya di atas kedua lengan beliau
tanpa alas kecualikedualengan beliauifir. IGmudian
digalikan lubang, lalu beliau memasulilkannya ke
dalamkuburny4 dan tidakmenyebulnyebutmandi"

o""*' *;; * o"** nabawi ini,

terjadilah kelahiran baru bagi kemanusiaan dengan
cara yang trnik ini, dan lahirlah mnyaral<at Ratboni
(yang patuh kepadaTuhan) 1ang menerima tata nilai
dan tatanormanya dari langit, yang lepas dari ikatan-
ikatan bumi, meskipun mereka sendiri hidup di atas
bumi. Ini merupakan mukjizat yang sangat besar
bagi Islam. Muldizat yang tidak akan terwujud ke
cuali dengan iradah llahi, dan dengan amal Rasu-
lullah. Hal ini selialigus menunjukkan batrwa agama
Islam berasal dari sisiAllah dan yang membawanya
kepada manusia adalah seorarg rasul

Di antara skenario Allah dalam mengafir urusan
ini adalah diserahkannya tongkat estafet tugas dak-
wah ini sepeninggal Rasulullah saw. kepada sahabat
pertama beliau Abu Bakar dan salrabat kedua Urnar.
Dua orang manusiayang lebih mengerti tabiat urus
an ini, yang intens penghayatannya terhadap pe
hniuk Rasulullatr, VanS paling dalam kecintaannya
kepada Rasulullah, dan yang paling anfi.rsias meng-
implementasikankecintaannya dan mengikuti jejak
langkatr beliau.

Abu Bakar r.a selalu menjaga apa yang dike
hendaki oleh satrabahrya Rasuhrllah saw., mengenai
Usamah. Mak4 tindakan pertama yang dilakukan-
nya setelah dia diangkat menjadi klralihh ialah me
laksanakan penug:lsan Usamah unhrk menjadi pe-
mimpin pasukan sebagaimana yang sudah disiaplan
Rasulullah saw.. Ia menganhrlan sendiri Usamah ke
luar Madinah. Usamah naikkendaraan, sedangAbu
Bakaryangkhalihh itu berjalanlcki Mak4 Usamatl
yang masih mutla beliau itu merasa malu naik
kendaraan sedangkan ltralihhberjalan kaki, lalu dia
berkata"'Watrai khalifih Rasuhrllah, silakan engkau
naik dan sayaakan brrun."Tetapi" KtralihtrAbu Bakar
menjawab dengan bersumpah,'DemiAllat\ engkau
tidak boleh turun, dan demi Allah aku tidak algrt
naik. Apakah kerugianku seandainya kakiku ber-
lumuran debu di jalan Allatr barang sesaat?"

Kemudian Abu Bakar merasa mempunyai ke
perluan kepada Umar, karena memikul tugas ke
khalifihanyang beratitu. Akan tetapi, Umar hanya
seorang anggota pasukan Usamatr, sedang Usamatr
adalah komandan. IGrena itu, ia meminta izin ke
padaUsarnah. Tiba-tiba KhalihhAbu Bakar berkah,
'Jika engkau memandang perlu membantuku de
ngan Umar, silakan." YaAllah, sungguh luar biasa
Khalihtr Abu Bakar berkata kepada Usamah,'Jika
engkau memandang perlu membantuku dengan
Umar, silakan." Sungguh sangat luas cakrawala hati
dan pikiran Abu Bakar. Sungguh ini adalah uf.rk
tinggr yang tidak mungkin dicapai oleh manusia
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kecuali dengan iradah dan bimbingan dariAllah, di
bawah bimbingan tangan Rasulullah.

Kemudian rod aT:rmanryrterus berputar. Mak4
kita lihat Umar ibnul-I{haththab yang menjadi
l*ralifrh (kedua) ihr mengangkatAmmar bin Yasir
menjadi gubernur di Ku&h.

Di depanpinfil Umar, telah berdiri SuhailbinAmr
bin al-Harits bin Hisyam, Abu Suffan bin Harb, dan
sejunrlah pembesar Quraisy. Akan tetapi, Umar ter-
lebih dahulu mengizinkan Suhaib dan Bilal untuk
masuk, karena mereka termasuk orang yang ter-
dahulu memeluk Islam dan termasuk peserta
Perang Badar. Malca tersenyurnlatrAbu Suffan, dan
ia berkata dengan sensitivitas jahiliah, "Selama ini
aku belum pernah melihat kejadian seperti hari ini,
di manabudak-budak itu diizinkan masuk sedang-

kan kami dibiarkan menunggu di depan pintu."
Kemudian sahabatnya yang telah merasakan

kebenaran Islam, berkat4 "WalnikaunL demiAllah,
sesuneguhnya saya melihat gejolakyang terjadi pada

wajah kalian. Jika kalian marah, maka maratrlah
kepada diri kalian. Masyarakat telah diseru untuk
memeluklslam, demikianjugakalian, makamereka
segera memeluk Islam sedang kalian enggan me
lahkannya" Mak4 bagaimana keadaan kalian apa-

bila mereka telah diparrggil padahari kiamat sedang

kalian dibiarkan sEa?" 2

Dalam riwayat at:Tirmidzi, disebutkan bahwa
Urnar memberilian basian kepada Usamah b:r;.T:rid
lebih besar daripada bagian Abdullah bin Umar,
sehinggaAbdullah menanyakan kepada Umar ten-

tang sebab tindakannya itu. Maka, Umar berkata
kepadany4'Wahai anakku, Tard itu lebih dicintai
oleh Rasulullah saw. daripada ayahmu, dan Usamatl
lebih dicintai Rasulullah daripada engkau. Oleh tarena
itu, aku lebih mengutamakan orang yang dicintai
Rasuhllah dari orang yang kucintai"

Umar mengucapkan perkataan ini karenaiame
ngetahui batrwakecintaan Rasulullah saw. itu men-
jadi ukuran timbangan langit

Umar pernatr menugaskan Ammar unhrk me
meriksa Khalid ibnul Walid, seorang panglima
perangyang selalu mendapatkan kemenanganyang
gemilang dan memiiiki nasab yang terhormat (di

kalangan kaumnya). Ialu, Ammar mengikatnya
dengan selendangnya. Dalam safu riwayat disebut-
kan batrwaAmmar mengikatnya dengan kain sur-

bannya hingga selesai pemeriksaan. Mak4 setelah

terbukti bahwa Khalid tidak bersalah, Ammar lantas
melepaskan ikatan itu dengan tangannya. Khalid
tidakmenganggap apaapaterhadap semuatindakan
Ammar ini. Hal itu karena lftalid adalah seorang
sahabatyang lebih dahulu memeluk Islam sebagai-
mana dikatakan oleh Rasulullah saw.

Umar pulalah yang berkata tentang Abu Bakar
r.a, "Dia adalatr tuan kitayang telah memerdekakan
hran kitapulayakni Bilal, yang dahulu adalah budak
Umayyah bin lhalaf, Bilal disiksa dengan siksaan
yang pedih, hingga ia dibeli oleh Abu Bakar dan
dimerdekakannya" UmarmenyebutBilalini dengan

's ayy idinn'' lsan kita .

Umarpulayangberkab" "SeandainyaSalimmantan

budak Hudzaifrh ihr masih hidup, niscaya kujadikan
dia penggantiku." Ia menggantikannya kepada
Utsman, Ali, Thalhah, danaz-Zubair. Umar tidak
mengangkat seorang pun unhrk menggantikannya
menjadi kfialifah, tetapi hal itu diserahlian kepada
hasil musyawaratr erurm oftrng (formafir) sepening-
galnya

Dalam riwayat Bulf,rari disebutkan bahwaAli bin
AbiThalib menguhrs Ammar dan Hasan binAli r.a.

kepada penduduk Kufah untuk meminta bantuan
kepada mereka mengenaiurusan yang terjadi antara

dia dan Aiqrah r.a. Lalu, Ammar berkata "Sesung.

euhnya aku mengetahui bahwa ia (Aisyah) adalah
isti Nabi kamu saw di dunia dan di al*tirat Hanya
sajaAllah menguji kamu untuk mengikutiAli atau

mengikuti Aisyah." Maka, orimg-orang pun men-
dengarkannya mengenai urusan Aisyah Ummul
Mukrninin dan puhiAbu Bakar ashShiddiq r.a.

Bilal bin Rabah diminta oleh saudaranya sesama

muslim Abu Ruwaihah al-Khats'ami unhrk menjadi
mediator dalamperkawinannya dengan orangYamarL

lalu Bilalberkatakepada merek4 "Aku adalah Bilal
bin Rabah, dan ini saudaraku Abu Ruwaihah. Ia
seorang lelakiyang jelek akhlak dan agamanya Jika
Anda mau mengawinkan dia" silakan mengawin-
kannya; dan jika hendak meninggalkannya silakan
tinggalkan."

Bilal tidak memanipulasi dan menuhrpnuhrpi
kekuangan saudaranya ihr. Ia tidak menyebut diri-
nya sebagai mediator dan tidak melupakan batrwa
dirinya akan ditanya di hadapanAllah tentang apa
yang dikatakannya- Mak4 mereka merasa tenteram
dengan kejujurannya itu, dan mereka karvinkan
saudara Bilal ini. Mereka merasa tersanjung, padatral

2 Dikutip dari kitab at-Adthtut ljtiruiyyahfl hlan" terbitan Darusy Syuruq.
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mereka dari kalangan bangsawanArab, karena Bilal
yang mantan budakini menjadi mediatornya

Hakikat besar itu telah mantap di kalangan masya
rakatlslam, dan sesudah itu iatetap numtap dalam
masa yang panjang meskipun banyak keburukan.
'Abdullah bin Abbas sangat populer demikian pula
mantan budaknya,Ikrimah. Abdullah Ibnu Umar
juga sangat populet demikian pula mantan budak-
ny4 Naf'. Begihr jugaAnas bin Malik dan manhn
budaknya, Ibnu Sirin. Abu Hurairah bersama manbn
budaknya Abdurrahman bin Hurmuz. Di Bashrah
terdapat al-Hasan al-Bashri, di Mekah terdapat
Mujahid bin Jabaf Atha bin Rabah, dan Thawus bin
Kisan sebagaifuqahafuqaha ternama Di Mesiryang
memiliki wewenang memberi frtwa adalatr Yazid bin
Abu Habib, pada masa pemerintahan Umar bin
Abd,r1, Ai1z, padahal Yazid ini adalah mantan budak
Aswad dari Danqilah".3

Timbangan langitmenguatkan atrli ta1av4 meski-
pun mereka terlepas dari nitai-nilai (kedudukan)
bumi (duniawi) menurut anggapan mereka sendiri
dan menurut orang{rang di sekitar mereka. Tim-
bangan initidakpernah naik daribumi kecuali hanya
sebentar sesudah kejahiliahan merajalela di seluruh
penjuru dunia, dan orangorang mengintai dolar
Amerika yang menjadi pemimpin negara-negara
Barat serta seluruh manusiatidaklebih dari sekadar
alat dalam mazhab materialisme yang dominan di
Rusia sebagai pemimpin bangsa-bangsa Timur.
Sedangkan, tanatr air kaum muslimin sendiri sudah
dikuasai oleh kejahiliahan kuno yang dulu Islam
datang unfuk menghapuskan dan menghancurkan-
ny4 dan dalam beberapa masa Islam memang dapat
melibasnya Thtanilai nahi sudah dihancurkan, dan
mereka kembali kepada nilai-nilai jahiliah yane tidak
berharga dan tidak ada hubungan sama sekali de
nganiman dantakwa

Nah, di sana tidak ada sesuatr lagi kecuali harapan
terhadap dal$/ah Islam untuk menyelamatkan
kemanusiaan pada kali lain dari kejatriliahan. Juga
unhrk membidani latrirnya kembali kemanusiaan
seperti kelahirannyayang sudah disd<sikannyapada
kali pertama. Yakni kelatriran pertama yang unhrk
itu datanglah peristiwayang diceritakan oleh per-
mulaan surah ini, unhrk diumumkan lewat ayat-ayat

yang sedikitjumlahnya penuh kepastian, dan agung
ini.

Keparabrya Orang Kafu dan Penenta^ng
DaIn'ah Islarniah

Setelah menetipkan hakikatyangbesar di tengab
tengah komentarnya terhadap peristiwa tersebut
pada segmen pertama surah ini, maka ayat-ayat ber-
ikutnya pada segmen kedua ini menunjukkan ke
heranan terhadap sikap orangorang yang berpaling
dari pehrnjuk, tidak mau beriman, dan menyom-
bongi dakrvah ke jalanTuhannya- Segmen ini me
nunjuld<an keheranan terhadap sikap orang itu dan
kekafranny4 yang tidak mau mengingat sumber
keberadaannya dan asal-usul kejadiannya- Jugayang
tidak mau memperhatikan pemeliharaan dan per-
lindunganAllah kepada dirinya dalam setiap tahapan
pertumbuhan dan perkembangan dirinya sejak per-
tama hingga teralf,rir, dan tidak mau menunaikan
kewajibannya terhadap Penciptany4 Penjaminnya,
dan Penghisabnya,

{;iitt&#a*^{t;;etng,;}K:,#^,fui

&iA:e,:,#t|&i\frftii,{Fj"J;,j'p$
t;lY;;;6k

"Binasa]"ah manusia, almgkah amat sangat ktkafiran-
ny a! D ari apaknli Allnh mmciptalanny a ? Dmi seteta
mani AIInh mmdptalannya dnn mtruntultanrrya.
I{ernudian Dia nmrudahlant jalmnya. Lalu, Dia mc-
m"atilmnnya dan memasuAlmnnya lu dnlam kubur.
Apabila Dia nrenghendnki, Dia membangkitlwnnya
lcrnbali. SelnJi-lali jangan, aanusia itu belum mzlnk-
sgrnkan apa yqry dipdntnhknn Allah ktpadmtya."
('Abasa:17-23)

"Birasalah mnrusiar I&rena dia benar-benar layak
mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan, karena
tindakan dan sikapnya yang mengherankan ihr.
Perkataan ini adalatr untuk menjelekjelekkan dan
mencela dengan keras sikapny4 dan unhrk me
nunjukJ<an bahwa dia melakukan sesuahr yang
pantas mendapatkan kebinasaan karena buruk dan
jeleknya apa yang dilakukannya itu.

'Alnnglah amat sangat kzkSrannya! " ( Abasaz 17)

a Disarikan dari latzb Abu Hanifahkarya UstadzAbdul Halim al-Jundi.
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Alangkah kafir dan ingkarnya dia terhadap masa-

lah kejadian dan penciptaan dirinya Kalau dia mau
memikirkan masalah-masalah ini, niscaya dia akan
bersyukur kepada Penciptanya, akan tawadhu di
dalam urusan duniany4 dan akan sadar terhadap
akhiraturya-

Nah, kalau tidak begitu, maka mengapakah dia
sombong, congkak, dan berpaling? Siapakah dan
apakah dia itu? Dari mana asalnya, dan apa batran
penciptaan dirinya?'

' D ari apalwh Ailil nrztuiptalcamy a ? " (.!tbasa: 18)

Ia berasal dari sesuatu yang hina dan tak ber-
harga Kemudian nilainyameqiadi meningkatkarena
karunia nilcrnat, penenhran, dan pengahran-Ny4

'Dmi setetes m.ani Allah mmciptnlan dan mmentu-
lannya."(Abasa: 19)

Dari sesuahryang tidak adaharganya sama sekali,

dari bahan pokok yang tidak ada nilainya. Akan
tetapi, Penciptanyalahyang menentukannya dengan

menciptakan dan mengahrrnya- Dia menenfukarurya
dengan memberinya harga dan nilai, menjadikannya
maktrlukyang sempurn4 dan menjadikarurya maktF
luk yang mulia serta mengangkatrya dari asal-usul
yang hina dan rendah ke tempat dan kedudukan tinggi
yang unhrknyalah bumi dengan segala sesuahrnya

dicipbkan.

"I{crnudion Dia mcrmtdnltlan j alnnttya. "('Abasa: 20)

Direntangkan untuknyajalan kehidupan, atau di-

bentangkan untuknya jalan petuniuk, dan dimudatr-
kanbagiryaunh.rkmenempuhnya dengan peralatan-

peralatan dan potensi.potensi yang diberikan-Nya
baik unhrk menempuh kehidupan maupun menem-
puhhidayah tersebul

Hingga apabila perjalanan hidup sudah berakhir,
maka berkesudahanlah kehidupan dan ali:tivitasnya

sebagaimana yang dialami oleh semua makhluk
hidup, tanpa ada pilihan lain dan tanpa dapat meng-
hindar,

'KemudimDiammn.tikmtnyadnnmemasukl,nnnyalu
dnlnm lubur." (.{tbasa: 21)

Mak4 urusan kesudahannya ini seperti urusan-
nya dalam permulaarurya berada di tangan 7-atyang
telah mengeluarkannya kepada kehidupan dan
menyudahi kehidupannya manakala Dia meng-
hendaki Jugamenjadikan tempattinggalnya di perut

bumi, sebagai penghormatan baginya dan untuk
memeliharanya. Dia tidak menyunnahkan untuk
membiarkan hrbuhnya dan anggota-anggotanya

berserakan di muka bumi. Bahkan, Dia menjadikan
insting manusia berkeinginan menutup dan me
ngubur mayat. Maka, semua ini termasuk peng-

ahrran dan penataan-Nya.

Sehingga apabila telah tiba waktu yang dike
hendaki-Nya, maka dikembalikanlah manusia itu
kepada kehidupan untuk menghadapi urusan yang
dikehendaki-Nya

"Kemudian bik Din menghmdnki, Dia membangkit-
lrnnrrya lemtrali." (.Frbasar 22)

Manusia tidak dibiarkan dengan sia-si4lenyap
tanpa perhitungan dan pembalasan Apakah kamu
lihat dia telah bersiap sedia unhrk menghadapi urus
an ini?

"Selali-luli jangan, mltnusin itu belum melnlcsannknn

a4a yang dipninrahlwn Allnh lepadarrya." ('Abasa:
23)

Manusia secara umum, dengan personal-per-

sonalnya dan generasinya secara keseluruhan,
belum melaksanakan dengan sesungguhnya apa
yang diperintahkan Allah kepadanya hingga alifiir
masa hidup mereka- Isyarat ini menggunakan kata

"[ij'belum'.
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia ini

masih banyak kekurangannya belum menunaikan
kewajibannya belum mengingatdan menyadari asal
usul dan kejadiannya dengan sebaik-baiknya, serta
belum bersyukur kepada Penciptanya Pemberinya

ffunjuh dan Pemberinya jaminan dengan svukur
yang sebenar-benarnya Mereka juga belum melak-
sanakan perjalanan di muka bumi untuk mencari
persrapan guna menghadapi hari perhitungan dan
pembalasan. Demikianlah mereka secara umuln,
dan lebih dari itu banyak sekali di antara mereka
yang berpaling, congkak, dan menyombongkan diri
terhadap pehrnjuk!

*lf*

Memperhatikan Hal-IIal yang :Paling Dekat
dengan Ibhidupan Manusia

Ayat-ayatberikutrya beralih kepada sentrhan lain

dalam segmen yang baru. Di depan disampaikan
sentuhan tentar,rg kejadian manusi4 maka mengapa
mereka tidak mernperhatikan kepada makanannya
dan makanan ternaknya dalam perjalanan hidupnya
di duniaini? Padahal, semuainiadalahsalah satu dari

sekian hal yang dimudahkan unfuknya oleh Sang

Maha Pencipta-
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(:fr?g;Ui6\i616$=r:*lL;^'i:t jfr
t6Ti&ci{,*;g(Ay:r,&tu,;,:,it
&K$l;Kt*#{r1;"<l:&ff":$-rfi
"Hmdnkl,ah mnnusin itu memp nh"atilwn malcannnny a.

S esungguhny a l{nmi b mnr -b mnr tdnh nwnmralirnn air
(dnri kngit), l<zmudinn l{ami behJr bumi dagan wb aik-
baiknla.I-alu,Kmnitumtrulilanbiji-bijinndibumiitu,
angur dan sayur-sayuran, laitun dnn pohon kurm.a,

lubun:lubun (yang) lzbat, dan buah-buah snta rumput-
rumputan, untuk kcsmanganmu dnn untuk binntang-
binatang tawkmu." (Abasaz 24-32)

Inilah adalah cerita umum, diperinci tahap per
tahap. Semua ini hendaklah diperhatikan oleh ma-
nusia. Apakah ada tangan yang mengahrnya di
belakangnya? Apakah semua itu terjadi dengan sen-

dirinya ataukah ada yang mengahrrnya? Sesung-
guhnya tangan yang mengeluarkannya ke pentas

kehidupan dan membuat cerita yang bagus unhrk-
nya ihr pulalah yang telah mengeluarkan makanan-

nya dan membuat ceritanya

"Hendakl^ah m.anusin rnemp uh.atilan mnlcannnny a. "
('Abasa:24)

Makan adalah sesuatu yang paling lekat dan
selalu ada pada manusia. HendaHah ia memper-
hatikanurusanyang dimudatrkan bagi merekatetapi
sangat vital, di depan mata, dan terjadi berulang-
ulang. Supaya mereka memperhatikan ceritanya
yang menakjubkan tetapi mudah bila dinisbatkan
kepada hal-hal yang menakiubkan ihr. Ini merupakan
suahr mu$izat (keluarbiasaan) seperti luar biasanya
penciptaan dan kejadian mereka. Setiap langkah dari
langkah-langkahnya berada di tangan kekuasaan
yang menciptakarmya

' Sesanguhny a lfurni berur-bmar tzlnh menntrahJmn air
(dnri kngit)." ('Abasa: 25)

Pencurahan air dalam benhrk hujan adalah suatu
hakikat (kenyataan) yang dapat diketahui setiap rna-

nusia dalam semua lingkungan dan apa pun fungkat
pengetahuan mereka lni adalah suatu hakikatyang
dibicarakan kepada setiap manusia Sedangkan, apa-

bila manusia itu mengalami kemajuan dalam
pengetahuannya, maka dia akan mengetahui bahwa

kandungan yang dihrnjuki nash ini lebih jauh dan
lebih luas lagi daripada hujan yang biasa terjadi setiap
wakhr dan dilihat setiap orang itr.r. Perkiraan paling
dekat sekarang untuk menafsirkan keberadaan
lautan luas yang airnya menguap kemudian hrun
kembali dalam bentuk hujan. Atau, perkiraan ter-
dekatbahwa lautan ini mula-mula terbentuk di langit
di atas kita kemri?Uandicurahkan dengan sungguh-
sungguh ke bumi.

Mengenai masalah ini, seorang ilmuwan modern
mengatakan,'Jika benar bahwa panas bola bumi
waltu lepas dari matahari ihr mencapai sekitar 12.000

derajat atau pzuras permukaan bumi mencapai derajat
ihr, maka pada wakhr ihr setiap unsur adalah panas.

IGrena itu, tidak mungkin terdapatwujud kimiawi
apapun.

Ketika bola bumi atau bagian-bagiannya meng-
alami pendinginan secara bertahap, maka terjadilah
bentukan-benhrkan dan terjadilah kehampaan alam
sebagaimana yang kita ketahui. Tidaklah oksigen
dan hidrogen dapatmenyahr melainkan setelatr suhu
mengalami penurunan menjadi 4.000 derajat
Fahrenheit Pada titik ini berjalanlah unsur-unsur itu
secara bersama-sam4 dan terciptalah air yang kita
kenal sekarang bahwa ia adalatr hawa bola bumi, dan
sudah tenhr ia sangat besar pada wakhr itu.

Semua lautan pada waktu itu ada di langit, dan
semua unsur yang belum menyatu pada wakhr itu
merupakan gas di udara. Setelah air itu berada di
udara luar, maka jahrhlah ia ke bumi, tetapi belum
dapat mencapai'burni. Karena suhu di dekatbumi
lebih tinggi daripada apa yang ada pada jarak beribu-
ribu mil. Sudah tenhr kemudian datang waktu di
mana angin menyampaikannya ke bumi unhrk
terbang kembali dalam bentuk uap. Ketika lautan
berada di udar4 maka luapan-luapan airyang terjadi
bersama dengan meningkatnya pendinginan itu
berada di atas perhihrngan, dan masih terjadi keribut-
an-keributan (keberantakan) . " a

Perkiraan ini, seandainya kita tidak menghubung-
kannya dengan nash Al-Qur' an, memperluas keter-
batasan persepsi kita terhadap nash dan sejaratr yang
diisyaratkannya. Yaitu, sejarah pencurahan air de
ngan pencurahanyang sebenar-benarny4 dan apa
yang dikemukakannya ini adalah benar. Ditemukan
juga perkiraan lain mengenai asal-usul air di bumi ini,
sedang nash AlQur' an tetap uf to dntn un|-l< mem-

4Daibtldrrt al-IruanLaaYa4uumuWaMahukaryaCrosbyMorison, dan diterjemahkan oleh Mahmud Shalih al-Falaki dengnjudulAl-Ihr,uYad'uu
ilnl-Imn
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bicarakannva kepada semua manusia pada semua
lingkungan dan generasi.

Begitrlatr permulaan cerita makanan, "Sesungguh-

rry a l{mni b enar - b mm tel.ah menrurahlan air. " Tidak
seorang pun yang mengira bahwa Allah telah men-
cipbkan airini dalam berbagai benhrknya dan dalam
berbagai cerita kejadiannya- Mereka tidak mengira
bahwaAllah telah mencurahkannyake bumi dengan
sungguh-sungguh, supaya cerita makanan ini ber-
jalan sesuai alurnya

"Kmrudinn l(nmi belah bumi d.engan sebaik-baiknya.'
('Abasa:26)

lni merupakan kelanjutan tahapan pencurahan
air. Kisah ini sangat layak dikemukakan kepada
manusia yang mula-mula melihat air tercurah dari
langit dengan kekuasaan yang bukan kekuasaan
dirinya dan dengan pengaturanyangbukan diayang
mengahrnya- Kemudian diamelihatbumi merekah
dan tanahnya mengembang. Atau, ia melihat hrm-
buhan membelatr bumi (tanah) dengan kekuasaan
Yang Maha Pencipta. tumbuh menurut cara dan
bentuknya, dan berkermbang di udara di atas ke
palanya-

Benih tanaman itu kecil dan kurus, sedang bumi
(tanah) di atasnya (yangmenindihnya) adalahberat
dan beral Tetapi, tangan yang mengafurnya mem-
belahkan bumiunhrknyadan membanhr4ratumbuh
menerobos timbunan tanah itu. Padahal, benih
(tanaman yang masih berupa bakal batang, bakal
daun dan sebagainya) ihr kecil, lemas, dan lembut
Ini adalah suatu keajaiban luar biasa yang dapat
dilihat oieh setiap orang yang mau merenungkan
terbelahnyatanah diterobos oleh hmbuh-hmbuhan
untuktumbuh. Juga dapat dilihat oleh setiap orang
yang merasakan adanya kekuatan yang mutlak di
baliknya, kekuatan yang halus dan tersembunyi
dalamhrmbuhanyang lembek dan lemas itu.

Apabila pengetahuan manusia semakin mening-
kat, maka berkembang pulalah jangkauan pemikir-
arurya terhadap nash ini. Mungkin pembelahan bumi
ifir agar ialayak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan de
ngan gambaran yang jauh melebihi apa lang kita
garnbarkan di muka- Mungkin ia mencakup penger-
tian perehahan kerak bumi disebabkan pemampatan

besar yang diisyaratkan oleh perkiraan ilmiah se
bagaimana disebutkan di muka. Juga disebabkan
oleh unsur-unsur udara yang banyak yang oleh para
ilmuwan sekarang diprediksi bahwa unsur-unsur ini
bekerja sama untuk membelah kerak bumi yang
keras di permukaan bumi yang merupakan lmlitny4

sehingga diperoleh lapisan tanah yang layak di-
hrmbuhi tanaman. Ini merupakan bekas atau dam-
pak yang ditimbulkan oleh air sebagai kelanjutan
sejarah pencurahan air ihr, yang sangat serasi de
ngan apa yang diisyaratkan oleh nastr-nash tersebul

Baik yang ini maupun yang itu, atau kejadian
lainnya selain kedualral tersebut yang merupakan
implementasi kedud: ayat di atas, maka tahapan
ketiga dalam cerita ini adalah hrmbuh-tumbuhan
dengan segalamacam dan jenisnya Yakni, yang di-
sebutkan sebagiannya di sini yang lebih dekat ke
beradaannya dengan orang yang diajak bicara (pen-

dengar atau pembacaAlQur'an), dan lebih umum
cakuparnyamengenai makanan manusia dan bina
tang ternak,

"Lalu Kami tumbuhknn biji-bijian di bumi itu."
('Abasa:27)

lni meliputi semuabiji-bijian, yang dimakan oleh
manusia dalam semuawujudnya dan dimakan oleh
binatang dalam semua keadaannya

'Angyr dnn sayurtayuran." (Abasa: 28)

"Inatr " atau mggur ifu sudah populer, dan "qadllb "
adalah segala sesuatu yang dimakan dalam keadaan
basah dan lembab yang berupa sapftm yang di.
potong sekali sesudah kali lain.

'Taitun dan polwn kurm4 lebun-lubun (yang) lzbat,

dan buah-bualwn snta rumput-rumputan. " ( Abanz
2e-31)

7.aibn dan kurma sudah sangat populer di ka-
langan orang Arab. "Hadnnr4'adalah bentuk jamak
dart "ha.diiqah'; yakni kebun-kebun yang memiliki
pohon-pohon buah yang dipagari dengan pagar
unhrk melindunginya "Glruhan" adalatr jamak dari
ghuhd, artinya besar, luas, dan banyak pepohonan-
nya. Buah-buahan dari kebun-kebun dan "al-ab6'
yang menurut dugaan kuatadalah sesuafu yang di-
makan oleh binatang ternak 6/akni rerumputan).
Inilah yang ditanyakan oleh Umar ibnul-Ktraththab
tetapi kemudian dia mencela dirinya sendiri sebagai-
mana disebutkan dalam membicarakan surah an-

Naazi'aat dan kami tidak menambah pembicaraan
lagi tentang ini.

Inilah kisah makanan. Semuanya diciptakan oleh
tangan yang telah menciptakan manusia tanpa
contoh terlebih dahulu. Dalam hal ini, tidak seorang
punyang mengaku bahwa iayang menciptakannya
dalam talnpan mana pun hingga b{iinijian dan benih-
benihyang ditaburkan di bumi Keluarbiasaan hal ini
sudah tampak sejak semula dari belakang pemikiran
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dan pematraman numusia
Tlmahnya sama di hadapanny4 tetapi benih dan

biji-bijiannya bermacam-macam. Masing-masing
memiliki rasa yang berbeda-beda padahal ia terletak
dalam petak-petak tanah yang berdekatan. Semua-
nya disiram dengan air yang sama, tetapi tangan
Pencipta menumbuhkantumbuh-tumbuhan dengan
buah-buahan yang beraneka macam. Pada tunas
yang kecil dipelihara-Nya ciri-ciri khas induknya
yang melahirkanny4 dan ciriciri itu pun berpindah-
pindah kepada anak-anak tumbuhan yang dilahir-
kannya Semua itu adalah misteri bagi manusia- Ia
tidak mengetahui rahasianya tidak dapat memutus
kan urusanny4 dan tidak dapat dimintai pertim-
bangan mengenai urusannya IGrenayang menum-
buhkan, mengafur, menenhrkan, dan menetapkan
adalahAllah sendiri.

Inilah cerita yang dikeluarkan oleh tangan ke
kuasaan,

'Urrtuk kaennnganmu dnn untuk binatang-birutang
ttrnnhnu."(Abasa: 32)

Sehingga beraktrirlah semua kesenangan ini
pada suatu masa yang telah ditentukan Allah ketika
Dia menentukan kehidupan. Setelah ihr terjadilatr
urusan lain sebagai akibafuiya" Suahr urusan yang sudah
selayaknya direnungkan manusia sebelum terjadi

Keadaan Manusia Setelah Bangkit
da"ri Kubur

g,r;$-t\&;urf,f.i5.&ffiAiei(69
tF,t*iv,{idg /,F-g+14*6)
"{;eW j-lti#r't?ffiCo€':g,yi

t:;^"b{rg{t$JgfiGk}t,
"Apabiln dotorg suara yang memelaklmn (txupan
sangkaknl.a ymg ludua), padn hmi lntile mnnusia lnri
dmi saadmonya, ibu dm bapalffiy a snta istri dnn annk-
analcnya; ruilu setiap mang dni rcrelw pala Inri itu
mempunyai urusan yang culwp menyibuklwnnya.
Banyak mulw pada ltari itu bnseri-sni, tntrytz, dan
gantrira rin. Bany ak ftula) muln padn luri itu tatutup
dtbu, dnn ditutup lngi olzh fugelapan. Mneka inLah
orang- orang lafir lagi &ffhaL'a. " ('Abasa: 33 - 42)

Inilah penutup kesenangan itu. Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang panjang, dan pengaturan
yang meliputi semualangkah dan tahapan urusan
manusia. Dalam pemandangil ffi, terdapat ke
serasian arrtarapenutup dan permulaan surah ini,
bersama orang yang datang dengan bersegera
(untuk mendagatkan pengajaran) sedang ia takut
kepada Allah, dan orang merasa kaya yang tidak
membuhrhkan sesuafir dan berpaling dari pefunjuk
lalu, kedua tipe manusia ini kini berada dalam
timbanganA[ah.

I aflil "sh"aaffirkhah'adalah lafal yang memiliki
bunyiyangkeras danmenembus, hampirmemekak
kan gendang telinga Ia membelah angkas4 hingga
sampai di telinga sebagai teriakanyang sangatkeras
dan bertubi-hrbi.

Bunyi yang sangatkeras ini sebagai pendahuluan
bagi pemandangan berikutny4 yaitu pemandangan
yang melukiskan orang yang lari dari manusiayang
paling dekat dengannya, 'Pada hmi luttlta mnnusia
lni dmi sudnranya, ibu dnn baplatya" s€rta i*i dnn arnk-
analcny a. " Padahal, mereka saling terikat dengan
jalinan-jalinan dan ikatan-ikatan yang tak terpisahlian,
tetapi suara yang sangat keras ihr merobek-robek
ikatan-ikatan tersebut dan memuhrskan jalinan-
jalinannya"

IGtakutan dan kengerian dalampemandangan ini
bersifut individual, nn$i-nafi 'terfokus pada dirinya
sendiri', menakutkan diri yang bersangkutan, me
misahkannya dari segala sesuahr yang melingkupi-
ny4 dan menekannya dengan tekanan yang beral
Mak4 setiap orang hanya sibuk memikirkan dirinya
dan urusannya Ia merasakan kesedihanyang lfrusus,
yang tidak meninggallian olang yang memiliki ke
lebihan dalam pemikiran dan usaha

'Sttiap orang dnri mnelm pada hnri itu mempunyai
urus an y ang culatp mmy ibulclwnny a. " ( Ab ase;z 37)

Di balik kalimat ini, terdapat bayang-bayang yang
tersembunyi, dan di dalam lipatannya terdapat
bayang-bayarrgyang dalarn dan jauh. Malca tidak ada
kalimatyang lebih singkat tetapi lebih luas cakupan-
nya daripada kalimat yang diungkapkan ini, untuk
menggambarkan kesusahan dan kesedihan yang
menyibukkan dan menyitaperasaan dan hati nurani,
'Setiap orang dnri mnelm padn hari itu mtmpunyai
urus an I ang cukup mmy ibuklarnty a. 

uS

Begitulah keadaan semua makhluk pada hari

5 Oikutip dari kitzb Maslaahihi Qyanahfl-@tiaaterbitan Darusy Syuruq.
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yang sangatmenakutkan ihr, ketikatelah tiba suara
yangmemekakkan.

Kemudian dilukiskanlah keadaan orang-orang
yang beriman dan keadaan orang{rang kafir,
sesudah mereka dinilai dan ditimbang dengan tim-
banganAllah di sana

"Banyakmulapada lwri itu bnsni-seri, tertnwq dnn

gentrira ria. " (.!rban: 38-3 9)

Inilah wajah-wajah yang cerah ceria, berbinar-
binar, tertawatawa, bergembira ria" penuh harapan
kepadaTuhannya, dan merasa tenang karena me
rasakan keridhaan Tuhannya kepadanya- Mak4
mereka selamat dari bencana suara yang meme
kakkan dan membingungkan. Atau, karena mereka
sudatr mengetahui tempat kembalinya, dan sudah
jelas baginya tempat tinggalnya lalu wajahnya ceria
dan bergembira ria sesudah terjadinya peristiwa
yang menakutkan dan membingungkan.

"Borl& (pula) nuln padn hni itu tertuht| fubu, dan
ditutupi lngi olzh lezgelnpan. Merelw itul.ah mangorang
lufir lagi durhalil. " ('Abasa: 40-42)

Wajatr-wajah ini diliputi oleh debudebu kesedihan

dan penyesalan, dan ditrtrpi oleh hitamnya kehinaan
dan kerendahan. Mereka sudah mengetahui apa
yangtelah merekakerjakan, karenaihr merekayakin
akan pembalasan yang dinantikannya

'Msreka itulnh nang-mang kafir lagi dtnhalu",yang
tidak mau beriman kepadaAllah dan risalah-risalah-
Ny4 melanggar bata*batasNya dan merusak apa-

apa yang diperintahkan-Nya unhrk dihormati
' 

Padawajah setiap orang ihr sudah terlukis tempat
kembalinya masing-masing. Terlukis sifrt-sifut dan
identitas mereka dari celahcelah lafrl dan kalimatAl
Qur'an yang diunekapkan ini. Seakan-akan wajatr
wajah tersebut berupa sosok yang bersangkutan,
karena kuatuiya pengungkapan AlQur'an dan lenr
butrya sentuhannya.

Dengan demikian, terdapat keserasian arfiata
permulaan dan akhir suah. Bagian permulaanme
netapkan hakikattimbilBffi, dan bagian alirhir me
netapkan hasil timbangan. Tbrasa pulalah keman-
dirian surah yang pendek ini dengan muatan dan
cakuparurya terhadap hakikat-hakikat yang besar,
pemandangan-pemandangan, dan kesan-kesannya-
Dengan semua ini, sempurnalah keindahan dan
kebagusannya yang halus lembul g
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fiAflAfl AT-TATIWIIT
nlturilnfian f,I mHlran

JrnnnAW:29

#);)\A'\,4;
'Dengan menyebut narra Allah Yang Maln
Pemurah lagi Maha Penyayang."

IU$$fr*d,ir;ifoif,6$J;f;Aifsy
s,*,3F,fr$t166,$$*c;&
6r*Gi,;iliti1*:;#3qtw*
J,tJAti{*;$;iels.i+'-;,;,fr
aifilg$5;),#CstJ"$rairtl j$
#"fr;;rsti;hfe3:iog.'3
t ;S;r'S6J;llt,#rAfirt,,Fst rA

#t,'{s;A,s;^r*"it+$i,:f;A:1'\
,;t6tlV6-a,tp&h.,tv,tfiV
EF;,9)F,i6t#,;:itI;;^6t,
6&n;fr 'r-,Jtirfi;r#llg.#i&

tl^lglJ{i{i6-6iF'r{6^Y,&:#-
"Apabila matahari dig.rl*g (1) binang-bintang
berja,hrhaq (2) gununggunung dihancurkan, (3)

unta-unta yang bunting didnggalkan (ddak
dipedulikan), (4) binatang-binatang liar di-
kumpulkarq (5) lautan dipanaskan, (6) ruh-rutr
dipertemukan (dengan tubfr), (7) bayi-bayi
wanita yang dilirubur hidup-hidup ditanya (8)

karena dosa apakah dia dibunutt, (9) cataar

catatan (arral perbuatan manusia) dibuke (10)

langit dilenyapka.n, (11) nerakaJahim dioyala-
l€n, (U) dan surga didelorkan, (A) makatiap-
tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah di-
kerjatra.nnya. (1a) Sunggufi, Aku bersumpah
dengan bintang-bintang (15) yangberedar dan
terbenam. (16) Demi malam apabila telah
hampir meninggallran gelapnyq (17) dan demi
subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, (18)

sesurgguhryra Al-Qtrr'an itrr benarbenar finnan
(Allah yang dibawa oleh) uhrsan mulia fiibrit),
(19) yang mempunyai kekuatan, kedudukan
yang tingi di sid Allah yang mempunyai Arasy,
(20) dan ditaati di sana (di alam malaikat) lrgi
dipercaya. (21) Temanmu (Muhammad) itu
bukanlatr sekali-kali orang yang gila. (22)

Sezungguhnya Muhammad iur melihatJibril di
ufuk yang terang. (23) Dia (Muhammad)
bukanlah orang yang bal*dl unark menerang'
t<an yang gaib. (24) Al-Qur-an itr bulentah
perkataan setan yang terlnrtuk (25) lvlaka ke
manakafi kamu akan pergi? (26) Al-Qur'an itr
fiada lain hanyalah peringatan bagi semesta
alam, (24 (yain ) bagi siapa saja di anara ka.nru
yang mau menempuh jalan yang lums. (28)

I(amu tidak dapat menghendaki (menempuh
jdan itr) kecuali apabila dikehendaki Allalt,
Tbtran semesta alanl" (29)

Pengantar
Surah ini terdiri dari dua segmen, yang masing-

masing segmenmenetapkanhakikatrngbesardari
hakikat-hakikat akidah.

Pertnma, hakikat tentang kiamat dengan segala
peristiwa yang menyertainya sebagaimana terdapat
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pada ayat 1-14. Misalnya terjadinya penghancuran

ahrran alarnyang besar ini secara total, yang meliputi
matahari, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan,
bumi, langit, binatang-binatang ternalc dan binatang-

binatang liar. Hal seperti ini juga terjadi pada semua
manusia

Ikduqhaldattentang wahyu dan segala sesuahr
yang berkaitan denganny4 yang tercantum pada

ayat l*29. Misalnya, sifat malaikat yang mem-
bawanya, sifat nabi yang menerimany4 sifut kaum
yang menjadi sasaran firman atau wahyu tersebut
dan kehendak teragung yang telah menciptakan
mereka dan menurunkan wahyu tersebut kepada
mereka

Kesan umum surah ini mirip sekali dengan gerak-

an sesuahr yang bersayap, yang lepas dari ikatannya
lalu membalik segala sesuahr, menghamburkan dan

memporakporandakan segala-galanya, menggon-
cangkanyang tenang dan menakutkanyang alnan,
menghapuskan segala kebiasaan dan mengganti
semua ikatan (ketenhran), menggoncangkan jiwa
manusia dengan goncangan yang keras dan panjang,

serta mencabutnya dari ketenangan dan ketabah-
annya. Tiba-tiba saja ia mengembuskan ketakutan
yang membinasakan dan menyapu segala sesuahr

bagaikan bulu-bulu yang tidak ada bobot dan ke
teguhannya sama sekali. Tidak ada tempat ber-
lindUng dan bernaung kecuali di bawah perlindung-
an Allah Yang Maha Esa lagt Matraperkasa Hanya
hak-Nya sajalah unhrk kekal dan abadi, dan hanya di
sisi.Nya sajalah ketenang'an dan ketenteraman.

Karena ihr, dengan kesan umumnya, surah ini
mencabut jiwa manusia dari segala sesuafu yang
menjadikannya tenang dan tenteram, unfuk ber-
lindung ke bawah lindungan Allah dan mencari
keamanan, ketenangan, dan ketenteraman di sisi-

Nya
Di samping itu, surah ini juga memuatbanyak

sekali pemandanganyang indah-indah, baik di alam
semesta yang indah yang dapat kita saksikan ini,
maupun pada hari akfiir ketika seluruh ahran dan
ketentuan semesta telah berubah dan terbalik Juga
memuat ungkapan-ungkapan yang bagus yatrg

selaras dengan variasi pemandangan-pemandangan

dan kesan-kesan yang dikandungnya. Semua ini
terangkum dalam surah yang sempit (pendek) ini,
sehingga menekan perasaan dan menembusnya
dengan kuat dan penuh kesan.

Seandainya pengungkapan lafillafal dan kalimat-
kalimatnya tidak populer dan tidak jelas bagi pem-

baca masa sekarang, niscaya irama surah itu sendiri,

lukisan-lukisannya, bayang-bayangny4 hakikat-haki-
kabrya dan pemandangan-pemandangannya akan
dapat membawa pembaca kepada sesuahr yang tidak
mungkin dapat didapat dalam ungkapan bahasa
manusia mana pun, dan akan dapat menyenhrh
senar-senar hati dan menggetarkannya dari dalam.

Akan tetapi, terjadilah apa yang tidak dapat di.
hindari, dan zaman kita sekarang sudah begihr jauh

dari merasakan senfuhan bahasa AlQur'an.

Ilari Kiamat dengan Segala Rangkaia"nnya

Upabila matahari dtgtlung bintang-binrnng brj atuh-
an, gunung- gunung dilanntrlan, unln- unln yrry bun-

ting ditinggallnn (Unak dipdalilan), btrnnng-hinnrang
liar dikumpullau lnutnn dipannslmra ruh-ruh dipn-
tnnulwn (fungon tubuh), bayi-bayi wanita yang dilwhur
hifup -hidup dinny a lmrnn dnsa apaknh din dibunuh
catatan-catatan (amal perbuatan mnnusia) dibukn,

lnngit dilstyapltan, neraln jahim dinyalala n, dnn surga

diddatlan, maln tlap-tlnp jiwa alwn mmgetahui apa

y ang telnlt diknj aknnnya. " (at{hlsviir: 1- 14)

Ihrlah pemandangan yang berupa kejungkirbali-
kan semua perafuran secara total. Ihrlah huru-hara
yang menimpa segala yang maujud. Kejungkir-
balikan dan kearnburadulan yang meliputi benda-

benda besar seperti benda-benda langit dan bumi,
binatang-binatang liar, binatang-binatang ternak, jiwa

manusia dan afuran segala sesuafir. Semuayang ter-

hrtup menjadi terbuka dan semuayang majhul ter-
ketahui. Seluruh manusia tertegun di hadapan se
gala sesuahr yang pernah dikerjakannya yang kini
menjadi persediaan dan perbekalannya unfuk meng-

hadapi kepuhrsan dan perhitungan. Segala sesuahr
yang di sekelilingnya porak poranda dan terjungkir
balik

Peristiwa-peristiwa alam yang besar ini secara
garis besar mengisyaratkan batrwa alam yang kita
huni ini-alam yang terahr rapi dan indah, seimbang
gerakan-gerakannya, tertata dengan penuh apik,
kokoh bangunannya, dan dibangun oleh "tangan"

vang bijak dan piawai-akan rusak aturanny4 beran-

takan bagian-bagiannya, lenyap sifat-sifat dan ciri-
cirinya yang selama ini melekat padanya, dan ber-
akhir pada masa yang telah ditentukan. Semua
malftluk akan mengalami perubahan sebagaimana

alam semesta, kehidupan, dan hakikat segala se
suahr al<an berubah dan menjadibenhrklain dari apa
yang selama ini berlaku.
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Itulah sasaran surah at:Tala'rdir yang hendak
ditetapkan dan dimantapkannya di dalam hati dan
perasaan. Tujuannya agarhati dan perasaan manusia
terpisah dari alam lahiriah, meskipun ia tampak
kokoh, yang 4kan lenyap dan agar berhubungan de
ngan hakikat yang kekal. Yakni, hakikat Allah yang
tidakatran pernah berubah dan sirn4 ketika segala
sesuahr telah berubah dan hilang lenyap. Juga agar
hati dan perasaan manusia itu lepas dari tawanan
aturan dan kebiasaan di alam yang tersaksikan ini.
Kemudian beralih kepada hakikat muflakyang tidak
terikat dengan waltu, tempal penglihatan, dan
indrawi, serta simbol-simbol lahiriah yang terikat
oleh kondisi atau bingkai yang terbatas.

Demikianlah perasaan umum yang meresap ke
dalam jiwa ketika memikirtan pemandangan-peman-

dangan alam yang porak-poranda dan menakutkan.
Ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang terjadi

pada seluruh alam ini, berada di sisi Allah. Ia me
rupakan hakikat yang terlalu besar untuk kita ke-
tahui sekarang dengan perasaan dan pandangan kita
yang terbatas oleh indra dan pikiran. Di antara ke
amburadulan sangat besar yang kita alami atau yang
dialami oleh sebagian manusi4 adalah digoncang-
kannya kita oleh bumi dengan goncangan yang
menghancurkan, bumi memuntahkan lahar dan
magma dari dalamnya rusaknya bumi oleh cahaya
api dan badai serta air bah yang luar biasa, atau
peristiwa-peristiwa alam yang amat dahsyat, yaitu
terpancarnya bagian-bagian dalam matahari sejauh
beratus.ratus jutamil.

Semua peristiwa besaryang mengerikan ini bila
dibandingkan dengan keporalporandaanyangbesar
dan menyeluruh padahari kiamatnanti, terasa masih
sangatkecil!!

Apabila kita harus mengetahui sedikit tentang
hakikat sesuatu yang bakal terjadi pada alam semesta
ini, maka tidak ada jalan di depan kita melainkan
mendekatinya melalui ungkapan-ungkapan yang
berlaku dalam kehidupan kita.

Sesungguhnyayang dinxaksud dengan digulung'
nya matahari itu, mungkin ia menjadi dingin dan
padam serta mengerutoiya lidatr apinya
yang menyala-nyala di sekelilingnya sejauh beribu-
ribu mildi angkasaraya sekarang ini. Hal ihr sebagai-

manapadamnya (tertutrpnya) cahaya mahharipada
waktu terjadi gerhan4 dan terbebasnya ia dari gas

karena pengaruh panas yang mencapai 12.000

derajat, sehingga mengubah semua materi yang
merupakan unsur matahari menjadi gas-gas lepas
yang menyala-nyala. Semua ini akan berubah dari
satu keadaan kepada keadaan lain dan membeku
seperti larlit bumi, akan tergulung tanpa Iidah api dan
tanpa nyala lagi.

Mungkin kead3annya rnnti seperti ini dan mung-
kin juga tidak demikian. Adapun pengetahuan ten-
tang bagaimana terjadinya dan unsunrnsur apayang
menyebabkan terjadinya itu, hanya ada di sisiAllah.

Maksud bintang-bintang berjatuhan itu mung-
kin ia berpelantingan dan lepas dari sistem yang
mengikatnya, cahayanya padam, dan menjadi gelap
gulita Allah yang lebih mengetahui bintang apayang
terkena peristiwa ini. Apakah gugusan bintang yang
dekatdengankita seperti tata suryakit4 atau galaksi
Bima Sakti yang terdiri dari beratusratus juta
bintang, ataukah semua bintang yang tidak ada yang
mengetahui jurnlah dan letaknya kecuali Allatr?

Pasalnya di belakang kita masih terdapat banyak
galaksi dan ruang hampa yang tidak kita ketahui
hitungan dan kesudatrannya Mak4 kelak akan ada
bintang-bintang (atau semua bintang) yang ber-
jatuhan atau pudar cahayanya sebagaimana diinfor-
masikan dalam informasi yang benar dan tidak ada

trTT:kecuariA[ah.

Dihanctrrkannya gunuqg-gunungitu mungkin
maksudnya adalatr dihancurkan dan dihamburkannya
ke udara, sebagaimana disebutkan dalam surah lain,

"Merela bnnny a lupadnmu tentang gunury-gunutg
makn katnlmnlnh Tuln*u alan mmghanmrlannya

@ann lari kiamnt) selanntr-lwnatrny a."'(Thaahaa:
105)

"Gunung-gunung dilwruurlulultlan selanmr-lanrur-
nya."(al-Waaqi'ah: 5)

' Dij al"anlanlnh gunutg-gunurg moka mmj adi fata-
mmgarulah 2. " (an-Nabat: 20)

Semua itu mengisyaratkan bahwa peristiwa
seperti ini akan terjadi pada gunung-gunung, maka
gunung€unungyangkokoh kuatdan teguh tersebut
akan tercerabut dan musnah.

Mungkin itu merupakan permulaan goncangan
keras yang akan menimpa bumi sebagaimana dikata
kan olehAlQur'an,



Juz XXX: an-Naba's.d. an-Naas (188) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xll

'Apabil.a burni digoruangknn dtngan goncarganny a

Qang dnhsyat), dnn bumi telnh mengeluarlan beban-

i eban b nai (y 

"* Oo*::ny a. " (az-Talzalah: 1 -2)

Adapun firmanAllatl,

*,{6ti$W
'Dan apabiln unta-unta yarry bunting ditingalkan
(t;nnk dlp edulil(m). " (afttak^nir. 4)

'Al-'isyar" adalah unta-unta yang bunting se-
puluh bulan. Unta-unta tersebut merupakan harta
kekayaan bangsaArab yang paling bagus dan paling
berharga ketika ihr. Dengan keadaannya yang
bunting seperti ini, maka unta-unta ifu merupakan
hartayang paling mahal. IGren4 dapat diharapkan
anak dan susunya, serta sangat besar manfratrya
Mak4 pada hari terjadinya peristiwa yang mengeri-
kan dan menakutkan itu, diabaikanlah unta-unta
yang bunting tersebut sehingga tidak berharga lagi
dan tidak ada seorang pun yang menganggapnya
penting.

Bangsa Arab yang diajak bicara pertama kali de
ngan ayat ini, tidak akan mengabaikan dan melepas
kan tangannya dari unta seperti itu. Kecuali, jika
mereka dalamkeadaanyang amatgawat dan lebih
dahsyat daripada segala sesuatu yang dikumpul-
kannyatersebuL

*s*a;;nw
' D an ap abila binntnng- binatarry liar dikumpullmn. "
(at-Takwiir:5)

Binatang-binatang liar ini berlarian karena
merasa takut terhadap peristiwa besar yang me
ngerikan itu. Mereka berkumpul dan menyatu di
bukit-bukit Mereka sudah lupa terhadap binatang-
binatang lain yang biasanya menakutkan sebagai-

mana mereka juga lupa kepada binatang-hinatang
buas yang biasanya menerkamnya. Pasalnya,

kengerian dan ketakutan terhadap peristiwa hari ihr

menjadikan binatang-binatang tersebut terlepas dari
karakter dan sifat-sifrthf,rususnya. Mak4 bagaimana
lagi dengan manusia dalam menghadapi peristiwa
besaryang penuh kesulitan itu?!

Adaptur makna dipanaskannya lautan mungkin
adalah airnya meluapluap. Mungkin juga berarti
airnya itu datang dari luapan-luapan seperti yang
dikatakan bahwa ia menyertai kejadian bumi dan
kebekuannyalkemampatarurya sebagaimana sudatr

kita bicarakan dalam surah an-Naazi'aal Mungkin
karena gempa-gempa bumi dan gunung-gunung
meletus yang menghilangkan batasbatas antara
lautanyang satu dan lautan yang lain, sehinggayang
sebagian memancar pada sebagian yang lain. Atau,
mungkin jugayang dimaksud adalah lautan meluap
dan memancar sebagaimana dikatakan dalam surah
lain,

Danapabilnlmtandijadilffi mdaap."(al-Infithaar
3)

Maka, berpencarlah unsur-unsurnya dan ter-
pisahlah hidrogen dari oksigennya. Atau, atom-
atomnya terpencar seperti terpencxnyazattatpda
bom atom atau lebih dahsyatlagi, atau entah seperti
apa lag1. Natr, padawaktu peristiwa ini terjadi, maka
ada api5angat besar yang tidak terlukiskan ukuran-
nyamuncul darilautan.

Pemancarankadartertenhr dari sumbu bom atom
atau bom hidrogen saja bisa menimbulkan ledakan
yang luar biasa mengerikan sebagaimana dikenal
oleh dunia Apalagi dengan ledakan atom-atom laut-
an seperti ifu atau entah seperti apa lagi, yang tenfu
tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Juga tidak
dapat dibayangkan oleh mereka mengenai kondisi
nerakaJatrannamyang lebih dahsyat daripada lautan
yangluas ini.

Dipertemukann5a ruh-ruh ihr mungkin mak-
sudnya adalah dipertemukannya ruh-ruh dengan
jasad masing-masing setelatr diciptakan ulang. Atau,
mungkin dipertemukannya ruh-ruh yang sejenis
dalam kelompoknya sendiri-sendiri, sebagaimana
dikatakan dalarn ayat 7 suratr al-Waaqi'ah, 'Dan lannu

menj ad.i tiga golnrgan. " Yaitu, golongan muqa.nabun,

ashJutrul- maimnnnh' golongan kanan', dan asllwbul.
mas)'amah golongan kiri'. Atau dalam bentuk lain
lagr.

**v;;6,#ry;;,J$)
'Apabiln bayi-bayi wanita yang dilatbur hi.dup-hidup***
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ditanya karma dosa apalah dia dibunuh?' (at-
Thkwiir:8-9)

Di antara kesenangan masyarakat jahiliah ialatl
tradisi menanam anak wanita hiduphidup karena
takut aib atau takut miskin. Islam datang untuk
mengangkat derajat bangsa Arab dari kehinaan
jahiliatr itu dan mengangkat harkat semua manusia
Al-Qur'an menceritakan hadisi jahiliah yang amat
buruktersebut,

"Apabih saeorang dnri. mneka diberi katar bngan (h,z-

Inhiran) arwk wani.ta, hitamlnll (mnah padnmlah)
mulwnya, dan dia sangat mmah. Ia mmlanbunyilwn
dirinya dmi mang banyah disebablwn burulmya berita
yang dismnpaikan kzpadnnya. Apaknlt dia alan nuimz-

Iilwanya dmgan mmangung luhinnnn ataulcnh alcmt

menguburlranny a kz dalnm nnnh (hidup-hidup) ? Ifutn-
huilah, almgknh burulorya apa ytry mnela tetnplmn
ltz."(an-Nahl: 58-59)

"Padalwl apatriln salah semang di antnra mtrelw dib ri
knbm guntrira dnryan apa yang dij adi.lwn sebagai misal
bo$ Al,lol, Yang Malw Pemurah (yaloi arak wanin),
jadilnh mulranya hinrn pelwt sednng dia o.nnt mmalnn
sedih. Apalrnh patut (rctiadi annk Allah) orang yang
dibaarlan dnlam luadann bnpnhiamn sdang dia tidak
dn|at flrnnhd alnsan yng tnang dalnm pntatgluran. "
(az-Zuldruf: 17-18)

langanlnh lwmu rnembunuh arak-anakmu larma
talwt knniskiran. Kamilnh yang aknn. memberi reaki
I"pod"mnelwdnn jugalepadamu."(al-lsra.d:31)

Mengubur anak wanita hiduphidup itu ddalah
carayang amatkejanl karena si anak dikubur dalam
keadaan hidup. Mereka bangsaArab jahiliah, me
lalcukannya dengan cam yang bermacanrmacarn Di
antaranya ada orang yang apabila mempunyai anak
vvanit4 maka dibiarkarurya anakitu hingga berusia
enam tahun. Kemudian berkatalah si ayah kepada
ibu anak inr, "Pakaikanlah harum-haruman dan per-
hiasan kepadanya karena aku akan mengajaknya
pergi kepada ipar-iparnya'', padahal ia sudatr meng-
gali sumur di padang pasir unhrknya Maka sampai-
lah ia ke sumur itu, kemudian berkata kepada anak-
nya itu, "ilhatlah ke dalam sumur!" Kemudian dia
mendorong dan menimbunnya dengan tanah.

Di antaranya lagi ada yang apabila seorang wanita
merasa akan melahirkan, maka ia duduk di atas ga-

lian yang telah dibual Apabila anak yang dilahirkan-
nya itu wanita maka anak itu langsung dilemparkan
ke dalam galian itr dan ditanamnya",{pabila anaknya
itu laki-laki, maka ia lantas berdiri membawanya.

Sebagian lagi yang tidakberniat menguburhidup
hidup anakwanitanla, akan menahan anaknya ifu de
ngan menanggung perasaan hina hingga ia mampu
menggembala ternak Setelah m:rmpu menggem-
bala maka dipakaikanlah kepadaqrajubah dari bulu
dan dikirimnya anak wanita itu ke pelosok untuk
menggembala uptanya

Orangorang yang tidak mengubur anak wanite
nya hiduphidup dan tidak mengirimlannya untuk
menggembala ternak, mempunyai caracara lain
untuk menimpakan bencana dan kerugian. Yaitu,
apabila gadis tersebut telah menikatr kemudian
suamiqra meninggal duniA maka datanglah walinya
dan melemparlan pakaiannya kepadawanita ihr. kri
berarti bahwa sang wali melarangnya berhubungan
dengan orang lain. Sehingga tidak ada seorang pun
yang boleh mengawininya meskipun ia sendiriber-
hasrat untuk kawin, maka hasrat dan keinginannfia
itu tidak dihiraukan sama sekali Namun, jika ia tidak
berhasrat untuk kawin, maka ia ditahan hingga me
ninggal duni4 kemudian harbnya diwarisi oleh wali-
nya ihr. Atau, ia dapat melaksanakan apa yang di.
inginl<annya itu dengan syaratharus menebus diri-
nyadenganharta-

Ada juga di antara mereka yang menceraikan
istinya dan mensyaratkan kepada istri ihr unhrk
kawin hanya dengan orang yang mereka kehendaki
Kecuali, kalau mantan isti ihr mau menebus dirinya
dengan memberikan kembali semua harta yang
pernah diberikan mantan suami kepadanya

Selain itu, ada hdisi lain lagi. Yakni, menjadikan
ishi sebagai barangwarisan. Apabila seseorang me
ninggal duni4 maka mereka menahan ishiq"a unhrk
anak lelaki kecil di kalangan mereka. Setelah anak
itu besar, ia dapatmengarnbilwanitaitr sebagai ishl

Di antara tadisi mereka lagi ialatr seorarrg lelaki
memelihara anak wanita yatim dan mengasuhnya
serta mengurusi urusannya. Tetapi, ia melarang si
anakuntuk kawin. Dengan harapan, apabila istrinya
meninggal dunia, maka ia akan mengawini anak
yatim tersebul Atau, ia akan mengawinkannya de
ngan anaklelakinyayang sudah tentu karena meng-
inginlmn har ta atau kecantikannya-

Inilah pandangan jahiliah terhadap wanita dalam
segala hal hingga datang Islam yang memandang
buruk dan terkutuk terhadap tradisitradisi seperti
ihr. Islam melarang keras tindakan mengubur hidup
hidup anakwanita dan menjadikannya sebagai salatr
safu tema pertanggungiawaban pada hari kiamat.
Islam (AlQur'an) menyebutkan masalah ini dalam
konteks peristiwa besaryang mengerikan dan me
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nakutkan, yang memberi kesan seakan-akan me
ngubur anak wanita hiduphidup itu sebagai salah

sahr peristiwa alam yang amat dahsyat ini. AlQur'an
mengatakan, "Sesungguhnya anak wanita yang
dikubur hiduphidup itu akan ditanya mengapa dia
dikubur hiduphidup. Maka, bagaimana halnya de
ngan olang yang menguburnya hiduphidup?!"

Selamanya tidakmungkin tumbuh harga diri dan

kemuliaan wanita di lingkungan jahiliah, seandainya

tidak diturunkan syariat dan rnnnlnj Allahmengenai
kemuliaan dan kehormatan manusia secara kese
luruhan. Juga di dalam memuliakan manusia ifu serr
diri, baik laki-laki maupun wanit4 dan menempat-
kannya dalam kedudukan tinggiyang sesuai dengan

keberadaannya yang ditiupkan padanya ruh Allah
Yang Mahatinggi lagi Mahaluhur. IGrena itu, dari
sumber ini, mengedepanlah kemuliaan wanita yang

diberikan oleh Islam, bukan oleh unsur lingkungan
manapun.

Ketika telah terwujud kelahiran manusia baru
dengan menerapkan nilai-nilai dari langitbukan dari
bumi, makaterwujudlahkemuliaan dankehormatan
bagi wanita. Sehingga penilaian dan ukuran kemulia-
annya sama sekali tidak rlikaitkan dengan kelemah-
an fisik dan hrgas-tugas kehidupan materialny4
karena semua itu bukan dari langit dan tidak akan
dinilai.Tetapi, timbangan dan penilaian ihr hanyalatt
terhadap ruh manusia yang mulia dan selalu ber-
hubungan denganAllah. Nah, dalam hal ini sarnalah

kedudukan laki-laki dan wanita-

IGtika telah jelas pehrnjuk dan indikasinya bahwa
agama Islam ini datang dari Allah dan bahwa yang
mernbawanya adalah seorang Rasulyang telah diberi
wahw, maka pengaliiran kedudukan wanita ini di-
pandang sebagai salah sahr indikasiyang tidakkeliru
lagi. I(ren4 dalam linglilnganketika ihr sudah tidak
ada safu pun pertanda yang diharapkan unfuk me
ngantarkan wanita kepada kedudukan terhormat
seperti iniTidak ada sahr pun dorongandanmotivasi
Ltrusus dari lingkungan dan kondisi perekonomian-

nya, kalau tidak turun tnnnltnj Ilahi unhrk berbuat
dernikian terhadap wanita tanpa dorongan unsur apa
pun dari bumi, yang dapatrnernberikan kedpdukan
yang baru sama sekali bagi wanita. Yakni, keduduk-
an yang sernata-mata berhubungan dengan nilai-nilai
dan tirnbangan-timbangan langlt

"Dan apabil.a catatan-catatan {a.mnl perbuatan ma-
nusia) dibuka."(at{trlrrndir: t0)

Dengan dibukanya catatarrcatatanamal ini, maka
dapatlah disingkap dan diketahui semuanya se
hinggatidak adayang samar dan tersembunyi lagi.
Transparansi ini lebih berat dan lebih menekan jiwa.

Berapa banyak kejelekan yang pelakunya sendiri
merasa malu menyebutkannya, dan merasa takut
dan merinding mengungkapkannya. Namun, pada

hari kiamat nanti sehruh dosa dan keburukannya iht
akan dibuka dan dapat disaksilmn secaratransparan.

Pembeberan dan penyingkapan catatan amalini
termasuk salah satu macam peristiwa besar pada

hari itu, yang notabene adalah sebagai salah satu
bentuk keterbalikan ahtran. Segala sesuatu yang
biasanya dan mestinya disembunyikan malah dising-

kapkan, yang biasanya dituhrptuhrpi kini dinyatakan
secara terang-terangan, batrkan yang tersembunyi di
dalam hati pun terungkapkan.

***

Penyingkapan segala sesuatu yang tersembunyi
di dalarn hati ini berhadapan dengan pemandangan
peristira alam seperti,

$,J,$iwir;6
'Dan apabila kngit dilenJapl(nn. "(at{hlnviir: 11)

Yang segera ditangkap oleh pikiranketikamen-
dengar kata sa mn'lmgjf adalah hrbrp yang tinggt di
atas kepal4 dart kasynhnnberarti melenyapkannya-
Adapun pengetahuan tentang bagaimana hal ini bisa
terjadi dan bagaimana carany4 maka kita tidak me
miliki jalan untuk menetapkan dan memastikannya.
Namun, kita dapat saja membayangkan bagaimana
seseorang memandang ke angkasa lantas tidak me
lihat kubah langit lagi di atasny4 karena suahr sebab
yang mengubah atran semesta ini, yang karenanya
terjadi fenomena seperti ihr. Cukup begitu sajalah
yang kita pikirkan, fidak usah memikirkan bagai-
mana cara dan terjadinya yang sebenarnya

Kemudian datanglah langkah terakhir mengenai
pernandangan-pemandangan hari yang besar dan

menakutkanihr,

&tti:i:sr6$s;!''o'+ritg
'Dan apabila ncralmJahim dinyal'aknn, dnn apabila

surga difukntlmn. " (at{al<wiir: f2-13)

h
I
sl
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Neraka Jatrim dinyalakan, gejolaknya terus ber-
tambah, dan panasnya pun makin bertambah. Di
manakah ia berada? Bagaimanakah cara menyulut
dan menyalakannya? Dengan apa ia dinyalakan?
Mengenai semua ini kita tidak mengetahuinya ke
cuali apa yang difirmankan oleh Allah t'ala
"Bahnn balwrnya adalah manus'ia dan batu." (at-
Thtriim:6)

Hal itu terjadi setelah manusia itu dilemparkan ke
dalamnya. Adapun sebelum itu, makaAllah lebih
mengetahui bagaimana menyalakannya

Pada sisi lain, surga didekatkan dan ditampakkan
kepada calonpenghuninyayang dipanggil unfirk me
masukinya- Sehingga tampak bagi mereka betapa
mudahnya memasukinya Maka, surga didekatkan
dan sudatr disiapkan- Adapun lafahqlifar' drdekatkan'
ini memberi kesan seakan-akan surga ihr diluncur-
kan, atau kaki meluncur dengan mudah ke sana-

Pada waktu semua peristiwa besar itu terjadi, ber-
kenaan dengan keberadann alam semesta, dan me
ngenai semua makhluk hidup dan segala sesuatu,
maka pada wakhr itu tidak ada keraguan sedikit pun
di dalam hati manusia mengenai hakikat segala
sesuatu yang telah dikerjakannya- Juga mengenai
semua perbekalanyang telah diusahakannya unhrk
menghadapi hari yang besar itu, apa yang akan
dibawanya unhrk dihamparkan di san4 dan apa saja
yang telah dikerjakannya untuk dihisab dan diper-
tanggungiawabkarurya,

&r;xe3,r,t+
' Maka, tiap - tiap j iw a alwn mmgetahui ap a y ang tzlnh
dikmj alanny a. " (at{hkrnriir: 14)

Setiap jiwa pada hari yang besar dan menakutkan
itu akan mengetatrui apayang akan diperolehnya dan
yang akan menimpanya Ia mengetahuinya padahal
waktu ihr ia juga sedang diliputi dan dihadapkan
kepada ketakutan dan kengerianyang luarbiasa- Ia
mengetahui, sedangkan ia tidak memiliki kemam-
puan sedikit pun untuk mengubah apa yang telah
dikerjakannya, tidak dapat menambah atau me
nguranginya sama sekali. Ia mengetahui, sedangkan
ia sudah lepas dari segala sesuatu yang biasa terjadi
dalam kehidupanny4 atau yang dibayangkarurya

Pada saatitu ia sudah terputus hubungannya de
ngan duniany4 dan dunianya sudah terpuhrs dari-

nya. Segala sesuatu telah berubatr, telah berganti,
dan tidak adayang kekal kecualiwajatrAllah Yang
Mahamulia, yang tidak pernah berubatr dan ber-
Santi. MakA alangkah utamanya jiwa manusiayang
senantiasa menghadap kepadaAllah Yang Maha-
.mulia Sehingga kelak ia akan bertemu dengarrNya
ketika segala sesuatu sudatr berubatr dan berganti.

Dengan terjadinya peristiwa ini beserta kesan-
kesannya, maka diaktririlah segmen pertama surah
ini. Sedangkan, perasaim sudah dipenuhi dengan
kesan-kesan pemandangan tentang hari amat besar
yang padawaktu itu terjadi pembalikan dan perubatr-
ankeadaan secaratotal

Pemandangan Alarn, A-Q*'"rt, Jibril,
dan Rasulullah saw.

Selanjutnya datanglah segmen kedua surah ini
yang dimulai dengan menyampaikan sumpah secara
berturut-furut dengan pemandangarrpemandangan
alamyang indatr, yang diungkapkan dengan kalirnat-
kalirnatyang unik dan apik Sumpah tentang tabiat
wahyu, sifrt ufu san yang membawany4 Rasul yang
menerimany4 dan sikap manusia terhadapnya, se
suai dengan kehendak Allah,

gryGL#6&,&uffi#ei+rx
L+r;e:z jL+$$;U:l'y&ft aWW

#pj+ka6'til\&i#ajt,
6&g4#tp;r;t,A,&W6'r,
'rwf#.$*1696*)Fj
ffi ,$lJFfa6&:#ir{"'s,a$

'Sunggula Alw bnmmpah d.ergan bintnng-bintarg yang
bnedar dan terbmnm. Demi mahrn apabiln lu.mpir
mminggallrnn,gelnpnya,dmdmisabuhapabikfu anrya
mulni mmyingsing sesungguhnya Al- @i on itu bennr -
bennr firmnn (Alkh yang dibaua oleh) utusan yang
mulia (lihril), yang m.empurry ai lulaatan, lcedufulwn
yang tingi di sisi Alkh yang mempunyai Arasy, dan
ditanti di sarn (di alnmmalnilnt) lagi dipacay. Tunnn-
mu (Mulwmmad) itu buknrilnlt selnli-lali manggila.
Senrryulaty a lrluhmnmnd itu melihntJibril di uf*, yang
terang. Dia (Multnmmad) huknnlnh semang y ang baA:ldl
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untuk mmnanglan yang gaib. Al- @i an itu bulwnlnh
p erkntnnn setan yang terhttuk. MaI'q fu mnnnknh lwma

alnn pergi ? Al- @ti an itu tidak lnin hmry alah p eringat-

an bagi surusta alna (yaitu) bagt stapa saja di antnra

lamu yongmnu merwnpuhjalnn yang larus. Ifunu tidnk

dnpat mmghmdaki (rnmempuh j alan itu) lwcuali ap a-

blk dilutundnki Alhh, Tuhan semesta alnm." (at'
Tlrlsuiir: 15-29)

'Al- lchunnas, al-j auamil kunnns " adalah bintang-
bintang yans beredar dan terbenam, yang kembali
kepada putaran fulakiahnya, YmB berjalan dan

bersembunyi. Pengungkapan kalirnat-kalimabrya
melukiskan kehidupan yang gesit dan lincah bagai-

kan kehidupan kelinci, yang berlari-lari dan ber-

sembunyi di dalam kandangnya, dan kembali lagi
dari sudut lain. Di sana ada denyut kehidupan dari
celahcelah pengungkapan kalimat-kalimatrtya yang

bagus dan indah di dalam mengungkapkan bintang-

bintang. Di sana juga ada kesan perasaan terhadap
gerakan yang indah, dalam terbenam dan muncul-
nya bintang-bintang itu, dalam bersembunyi dan

kepergianny4 serta dalam perjalanan dan kembali-

ny4 yang diimbangi dengan kesan keindahan dalam

benhrklafal dan gema suamnya-

g,frf,Lrf6
'Demi m.alnm apabila telnh h"ampir meninggalknn

gelnp:ny a. " (a/"{alcwitr z 17)

Yakni, apabila telah gelap. lafal ini juga memberi
kesan seperti ihr, karena lafial G:3 ini terdiri dari
dua suku kata yaihr & d^,jL, ym9 bunyinya
mengesankan kehidupan pad4 malam itu. Pada

wakhr itu ia merabaraba dalam gelap dengan tangan

dan kakinya, tapi tidak dapat melihat juga. Ini
merupakan kesan yang menakjubkan dan pilihan

katayang indah.
Demikian pula dengan ayat, fr$Sd\lt 'Doo

dnni subuh ap abiln faj arny a mulni meny ingsing. "
Bahkan, ini menunjulftan fenomena kehidupan

yang jelas dan lebih mengesankan. Subuh ihr sebagai

sesuatu yang hidup dan bernapas. Napasnya adalah

cahaya, kehidupan, dan gerakan yang me;ambat
pada setiap makhlirk hidup. Saya hampir-hampir
memastikan bahwa bahasa Arab dengan segala

ungkapannya tidak pernah memiliki ungkapan yang

sebanding dengan pengungkapan AlQur' an tentang

wakhr subuh ini. Ketika melihat fujar menyingsing,

hampir-hampir hati yang terbuka merasakan bahwa

secara praktis ia bernapas. Kemudian datanglah
ungkapan ini dengan melukiskan hakikat yang mem-

berikan kesan sedemikian rupa kepada hati yang
terbukaitu.

Setiap orang yang bisa merasakan keindahan
pengungkapan dan pelukisan itu tentu mengetahui
bahwa fi rman Allah, .... ;i:,$;F-t-,$rl r4$. $$Sri,
kaya dengan perasaan dan pelajaran, melebihi
hakikalhakikat alatlni"h yang diisyaratkan, serta
kekayaan yang indah, bagus, dan apik Hal ini ditam-
bah dengan kesiapan perasaan manusia ihr sendiri,
yang menerima fenomena-fenomena ifu dengan
perasaanyang peka

Dilambai-lambaikannya pemandangan-peman-

dangan alamyang sarat dengan kehidupan dan di-

hubungkarurya ruh manusia dengan ruh-ruh alam
semesta dari celahcelah pengungkapan yang hidup
dan indah, berfujuan unhrk meresapkan rahasia-
rahasianya ke dalam jiwa manusia dan memadukan-
nya dengan kekuasaan yang ada di belakangnya.

Juga urituk berbicara kepada jiwa:iiwa ini tentang
kebenaran hakikat imaniah yang diserukannya
Setelah itu disebutkannyalah hakikat ini dalam
suasana yang sangat tepat untuk disebutkan dan

diterima

"Senngguhny a Al, @i an itu bmar-b mnr firman (AIIah

y ang dibat a oleh) utusan y arg mulia (Jihril), yang man-
punyai lulantan, lududulan tinggi di sisi Allah yang
mcmpunyai Ara.sy, dan ditanti di sana (di alnn malni-
lwt) lagi dipucata. " (at{hkwiir: 19-21)

Al-Qur'an dan penjelasan tentang hari akhir ini
adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh
utusan yang muli4 yaitu malaikatJibril, yang telatr
membawa firman ini dan menyampaikannya. Se
hingga, bisa dikatakan sebagai perkataarurya karena

ia yang menyampaikannya.
Dengan menyebut sifat utusan (malaikat) yang

telah dipilih untuk membawa dan menyampaikan
firman Allah, yaitu srtat "muka" di sisiTuhannya,
maka Tuhannyalah yang berfirman, "... yartg mzm'

punyai lekuatan." Hal ini memberi isyarat bahwa

untuk membawa firman Allah diperlukan kekuatan.
Kemudian disebutkan,'Yang mempunyai kzdudulan

tinggi di sisi Allnh yarry mempunyai Arasy. "D,alam posisi

dan kedudukannya- Di sisi siapa? Di sisiTuhan yang

mempunyaiArasy, Yang Mahatinggi lagi Matraluhur.
"Yang din ati di san a ", dikalmrgan maKrhrk tertinggr,
"l"agi dipncaya"terhadap apa yang dibawa dan di-

sampaikannya

I
I
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Sifut-sifat ini secara keseluruhan mengisyaratkan
kemuliaan, keagungan, ketinggian, dan keluhuran
firman ini, sebagaimana ia juga menunjukftan besar-
nya perhatian Allah Yang Mahasuci kepada manusia
Sehingga, Dia memilih uhrsan (malaika$ dengan
sifat-sifatnya yang demikian itu unhrk membawa
risalah dan menyampaikan wahyu tersebut kepada
Nabi pilihan-Nya. Ini adalah perhatian yang men-
jadikan manusia malu, karena ia tidak memiliki se
suatu pun di dalam kekuasaan Allah ini, seandainya
Allah Yang Mahasuci tidak memberinya kamnia dan
memuliakannya dengan kemuliaan seperti itu.

Inilah sifut utusan (rnalaikat) yang membawa dan
menyampaikan firmanAllah, sedangkan Rasulyang
dibawakan dan disampaikan kepadanyawahyu itu
adalah "temanmu" yang telah kamu kenal behrl
dalamwaktu yang paqiang. Maka mengapakahkamu
mengatakan yang bukan-bukan tentangnya ketika
beliau dabng kepadamu denganmembawakebenar-
an? Mengapa kamu putar balikkan urusannya se
demikian rupa padahal beliau adalah "temanmu"
yang tidak asing bagimu? Beliau sangat tepercaya di
dalam menyampaikan informasi tentang perkara
gaib kepadamu secarz meyakinkan,

'D an tnn anmu (Muhammad) itu buknnlah selali- luli
nang y ang giln. S aungulmy a Mtlnmnad itu melilat

Jihril di ufuk yang tnary. Din (Mulammad) bulanlnh
atang yang bakhil untuk meneranglan yang gaib. Al-
Qti an itu bulanlah pnlwtann setan yang terlailuk.
Malrn, lu mnnnknh lwmu alan pogi? Al-@ian itu
tiadnlainlmnyalnhprirgannbagisarustaalam."(at-
Thlnn'iir:22-n

Mereka mengatakan yang bulan-bukan tentang
Nabi mulia yang sudah mereka kenal betul ke
cerdasan pikiran, kejujuran, keamanahan, dan kon-
sistensinya Mereka mengatakan bahwa beliau ihr
orang grl4 dan setan telah turun kepadanya untuk
menyampaikan sesuatu yang dikatakannya itu. Se-

bagian mereka mengahkan hal ini sebagai tipu daya
terhadapnya dan terhadap dalnvatrrya sebagairnana
diinformasikan dalam berita AlQur'an itu.

Sedangkan, sebagian lagi mengatakan hal yang
seperti ihr karena mereka merasaheran dan terkejut
terhadap perkataan yang tidak pernah diucapkan
oleh seorang manusia pun sepanjang yang mereka
ketahui. Ditambah lagi dengan anggapan mereka
bahwa setiap penyair memiliki setan yang biasa

datang kepadanya dengan membawa perkataan
yang ganjil; setiap paranormal memiliki setan yang
biasa datang kepadanya dengan membawa perkara
gaib yang jauh; dan setan kadang-kadang datang
kepada sebagian orang lantas mengatakan melalui
lisannyaperkataan-perkataanyang aneh-aneh. Mereka
tinggalkan alasag satu-sahrqra yang benar, yaitu
bahwa apa yang disampaikan beliau iir adalali wahyr
yang dihrunkan dariTuhan semesta alam.

Maka, pada segmen surah ini Al-Qur'an datang
untuk berbicara kepada mereka tentang keindahan
alam yang menakjubkan dan kehidupan peman-
dangan-pemandangannya yang indah. Tujuannya
untuk memberikan kesan ke dalam hati mereka
bahwaAlQur'an ihr bersumber dari kekuasaan pen-
cipta yang telah menciptakan keindahan ihr dengan
tiada contoh lebih dahulu. Juga untuk memberitahu-
kan kepada mereka tentang sifat uhrsan (malaikaQ
yang membawanya dan utusan (Rasul) yang mene
rimanya.

Apalagr Rasul itu adalah teman mereka yang
sudah merekakenal bukan oranggila- Beliau telah
melihat utusan yang muliE malaikatJibril, dengan
benar-benar melihatny4 di ufuk yang terang secara
meyakinkan. Nabi saw. benar-benar dapat dipercaya
di dalam memberilan keterangan tentang perkara
gaib. Tidak pantas dilontarkan kepadanya tuduhan
yang bukarbukan tentang informasi yang diriwayat-
kannya dariTuhannya. Maka merekatidak mengenal
sesuafu pun dari beliau melainkan sesuatu yang
benar danmeyaliinkan.

' Al Qti an in bulranlah pukataan setan yang tnlwtuk "

IGrena setan tidak mewahyukan mnnlnj atau
peraturan yang lurus ini.

AlQur'an bertanya kepada mereka dengan nada
ingkar,

'Maka, lw mannbah lwmu alun pngi?"
Ke mana kamu akan pergi dengan hukum dan

perkataanmu ihr? Atau, ke mana kamu akan pergi
berpaling dari kebenaran padahal Allah itu selalu
menghadapimu di mana sajakamu berada?

'Al-futf an itu tiadn lnin lanyalalt pningatan bagi
senusta alam."

Peringatan yang mengingatkan mereka tentang
hakikatwujud mereka hakikatkejadian merek4 dan
hakikat alam di sekitar mereka

".. . bagi alnm semesta.. .."
Maka AlQur'an ini merupakan dakwah alamiah

(nternasional) sejak tahap pertama kehadirannya.
Dak\Mah di Mekah ihr terkepung dan terusir sebagai-
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mana disaksil.Gn oleh nastr-nash Makftiyah sepertiini

Silalsr MenempuhJ"l* yang Lurus
Di depan keterangan yang mengesankan dan

cermat ini, mereka diingatkan bahwa jalan hidayah
itu dimudahkan bagi orang yang menghendaki.
IGlau demikian, maka mereka akan dimintai per-

tanggugia\ilaban tentang diri mereka padahalAllah

telah memberikan kepada mereka kemudahan ini,

&,€r.6&;ad
"Bagi siapa di antnra lumu y ang mau mntmQuh i alnn

y ang lunn.' (at{hloriir: 28)

Siapa saja yang mau menempuh jalan yang lurus
di atas hidayah Allah, di jalan menuju kepadaNya
sesudah keterangan ini. Yaitu, jalan yang menying-

kap semua syubhat, menghilangkan semua keragu-

an, dan menggugwkan semua alasan yang dibuat-

buat, serta membisikkan kepada hati yang sehat ke
jalan yar,rg lurus. Maka barangsiapa yang tidak mau

menempuh jalanyang lurus, niscayaia akan dimintai
pertanggungjawaban tentang penyimpangannya

karena di depannya sudah adajalanhrrusyang dapat

ditempuhnya
Menurut kenyataan, unsur-unsur yang dapat

membawa ofiIng kepada hidayah dan mendorong-

nya untuk beriman baik yans terdapat pada diri
seseorang maupun pada alam semesta ihr sangat

kual mendalam, dan beral Sehingga sulit bagi hati

untuk menghindar dari tekanannya kecuali dengan

usaha keras dan sungguh-sungguh (untuk meng-

hindarinya). Khususnya, ketika seseorang men-

dengarkan pengaratran kepadahidayah dan iman iht
dengan metode AlQur'an yang mengesankan dan

membangkitkan kesadaran. Tidaklah akan menyinr
pang dari jalan Allah sesudah itu kecuali orang yang

memang ingin menyimpang, tanpa uztrl dan alasan

pembenar apapun.

Kehendak Tbragrmg
Setelah ditetapkan batrwa manusia itu dapat saja

memperoleh hidayatr dan dimudahkan untuk ber-

jalan di jalan yang lurus, maka ditetapkan kembali
hakikat besar yang ada di belakang kehendak
mereka- Yaihr, suatu hakikatbahwa kehendak yang

bertindak di belakang segala sesuahr adalah ke
hendakAllah SIV'I

S c,ittfl:xi66Sfof6q
"Knmu tidnk dnpat mmghmdaki (mewnpuh j alm itu)
leanli aPahik dil&hmdnld AIIah" Iilhm. snrustn almn. "
(at{hlnnriir: 29)

Hal itu supaya mereka tidak memahami bahwa
kehendak mereka tersebut lepas dari kehendak
terbesar yang menjadi tempat kembalinya segala

urusan. Mak4 pemberian kebebasan kepada mereka

untuk memilih dan dimudahkannyameraih petun-
juk, semua ihr kembali kepada kehendak terbesar
tersebut, yang meliputi segala sesuafu, yang sudah,

sedang, maupunyang akan ada
Nash-nash ini disebutkan pada bagian aktrir oleh

AlQur'an setelah menyebutkan kehendak maktrlub
dengan maksud untuk meluruskan pandangan

imani dan cakupannya terhadap hakikatyang besar.

Yaitu, hakikatbahwa segala sesuafir di alamwujud
ini kembalinya adalah kdpadaAllah. Juga hakikat
batrwa apa yang diizinkan-Nya bagi manusia yang

berupa kemampuan untuk menentukan pilihan iht
adalah basian dari kehendak-Nya, sebagaimana
halnya semuaketenhran dan aturanyang lain.

Keadaannya seperti apa yang diizinkan bagi para

malaikat untuk melakukan ketaatan yang muflak
terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka,

dan adanya kemampuan yang sempurna unfuk me
laksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka
Hal ini adalah bagian dari kehendak Allah juga,

seperti halnya Dia memberi kemampuan kepada

manusia untuk memilih salatr satu jalan setelah di-

ajarkan dan dijelaskan kepada mereka
Atdrirnya tak dapat dilepaslian bahwa kita perlu

menetapkan hakikat ini di dalam pikiran orang{rang
mukmin, agar mereka mengerti apakebenaran ifu
sendiri. Juga agar mereka berlindung kepada ke
hendak tdragung dengan mencari pertolongan dan

taufk di sisinya, serta bergantung padanya dalam

semuayang mereka arnbil dan mereka tinggalkan di

dalampedalanan. g
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fiAflATI AIIilfINAAfi
nllarailan 0I filefian

Janlafi Am: lg

#);)\i\,4''
'T)engam menyebut nama Allah Yang l\fialn
Pemurah lagi Ivlaha Penyaya"ng."

3;;t6t&5ffl6tl6y$.:5,;titJ,;,\riy
JKv JS Jlt * ;,,r.r$rrfst # 58
,s$i$4grt-y4t1"tt.|]'efu&3;3t

#,AKsi,6,e-tn,i!C$,6i'r36r:fr {ilL
c6&tU*r"E:5:"r[*s.A\ti.K5.g
'Ly#44'W6L&1'J66'"A4$,6
'&!&Pt'&v{ouiug#..Atc[t'
+,J\?;$u,!:u7gqj):t5y.6",fr6$
+ ;fr ,-1 $i,i|rV,ep4:i'C S
'Apabila langtt terbelah (1), bintang-bintang
jatrh berseralwr (2),lautan dijadilsr meluap
(3), dan kuburan-kuburan dibongkar (4), matra
tiap-tiap jiwa alran mengetahui apa yang telah
dikerjakan dan yang dilalaikannya (5) Hai
manusiq apakah yang telah memperdayakan
kamu (berbuat durha}a) terhadap Thhanmu
Yang lvlatra Pemurah? (6) Yang telah mencipta-
kan kamu lalu menyempurna*an kejadianmu
dan menjadikan (susunan urbuh)mu seimbang.
(7) Dalarn bentrrk apa saja yang Dia kehendaki,
Dia menyusun tubuhmu. (8) Bukan hanya
durhaka saja, bahlran kamu mendustakan hari
pembalasan. (9) Padafral sesungguhnya bagi

kamu aaa (mataitlat-mataitraQ yang mengawasi
(pekerjaanmu), (10) yang mulia (di sisi Allah)
dan yang mencatat (pekerjnan-pekerjaanmu ihr).
(11) Mereka mengetahui apa yang kamu
kerjalran (12) Sestrngguhnya orang-orang yang
banyak berbakti benar-benar berada dalam
surga yang penuh kenilsnratan (13) Sesungguh-
nya orangorang yang durhala benar-benar
berada dalarn neraka. (1a) Mereka masuk ke
datarnnya pada hari pembalasan. (15) Mereka
selrali-kali tidah dapat keluar dari neraka itr"
(16) Thhukah kamu apakah hari pembalasan
itu? (17) Sekali lagi, tahukah kamu apa*ah hari
pembalasan itu? (18) (yaiat) ha^ri (ketika) sese-

orang tidak bqdaya sedikit pun unhrk me-
nolong orang lain. Segala urnsan pada hari iur
dafam kekuasaan Allall" (19)

Penga"ntar
Surah pendek ini membicarakan tentang keter-

jungkirbalikan alam semesta sebagaimana yang di-
bicarakan dalam surah at:Talcrpiir. Hanya saja ia me
nitikberatkan ciri lain dan sifitlfiususny4 yang me
ngarah kepadalapangan-lapangan kf,rusus yang hati
manusia berkeliling-keliling di sana- Diberikan pula
sentrhan-sentuhan dan iramairarnabaruyarrgtenarrg
dan mendalam. Senhrhan-sentuhannya bagaikan
celaan, meskiptur substansinya merupakan ancanun.

IGrena itu, surah ini menyebutkan secara singkat
pemandangan-pemandangan tentang kehancuran
alam semesta- Hal yang demikian itu tidak menjadi
ciri dominan surah ini, sebagaimana keadaan surah
atrTakviir, karena nuansa celaannya lebih tenang
dan temponya lebih lambal Demikian pula irama
musikal surah ini Ia mengandung ciri tersebut, se
hingga selaras dan serasi dengan jati dirinya
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Pada segmen pertama ia berbicara tentang ter-
belahnya lanslt, berjatuhannya bintang-bintang,
meluapnya lautan, dan dibongkarnya kuburan-
kuburan. Semua @ristiwa ihr diungkapkan sebagai

keadaan-keadaan yang mengiringi pengetahuan

setiap jiwa terhadap apayang telah dikerjakan dan
dilalaikannya pada hari yang rawan tersebul

Segrnen kedua dimulai dengan memberikan sen-

fuhan celaan yang mengandung ancaman kepada
manusi4 yang telah menerima limpahan nikrnat,
yang terdapat pada dirinya dan penciptaanny4 dari
Tuhannya Akan tetapi, ia tidak mengakui hak nilG

mat itr, tidak mengakui kekuasaan Tuhan padan1z4

dan tidakmensnrkuri karunia nilanat, dan kemulia
an yang diberikan-Nya. Hal ini tercantum dalam
surah al-Infithaar ayat G8.

Segmen ketiga r,nenetapkan sebab kedurhakaan
dan pengingkaran tersebul Yaitu, mendustalian hari
kiamat (hari perhitungan). Pasalny4 pendustaan ini
merupakan sumber segalakeiahatan dan penentang-

an. IGrena ifu, masalah pendustaan terhadap hari
perhitungan ini, ditegaskan sedemikian rupa. Di
tegaskan pula akibat dan balasannyayang pasti se
bagaimarn terdapatpada surzh al-Infithaar ayat $16.

Adapun segmen terakhir (keempat) menggambar-

kan besar dan ngerinya hari kiamat ihr. Sehingga
setiap orang lepas dari memperhatikan sekitarny4
dan hanya Allah sendiri yang rnenangani urusan
yang agung tersebul Segmen terallhir ini terdapat
pada surah al-Infithaar ayatLT-L9.

Dengan demikian, surah al-Infithaar secara ke'
sehrruhan merupakan salah satu rnata rantai kesan-

kesan dan jalan-jalan yang dipandu I;zirn dengan
bermacam-macam cara dan metodenya

Pemandangan Alarn ketika l{ari Kiamat
Data^ng

Telah kita bicarakan dalam surah ybng lalu
tentang kesan-kesanyang meresap di dalam perasa-

an ketika menyaksikan alam mengalami perubahan

sedemikian rupa oleh bngan kekuasaan. Juga ketika
alam digoncang dengan goncangan yang menjadi-
kannya porak-poranda dan berserakan. Sehingsa
tidak ada sesuatu pun di alam yang besar ini, yang

masih tetap dalarn keadaaruryayang normal sebagai-

manabiasanya.
Iftmi katakan bahwa isyarat itu menunjulJ<an

terlepasnya manusia dari segala sesuahr yang di-
cenderunginya di alan semesta- Hanya Allah S\4rf,
pencipta semesta yang tetap kekai setelah musnatr
nya segala sesuahr yang maujud. Kemudian diarah-

kannya hati kepada hakikat sahr-satunya yang tetap
abadi dan tidak akan pernah berubah dan sirna
Tujuannya unfuk mendapatkan keamanan dan ke.
mantapan di sisi-Nya di dalam menghadapi keter-
balikail, kegoncangan, dan kehancuran segala se
suatuyang selama initerlihatkukuh, mantap, sangat

teratur, dan seolabolah abadi. Padahal, tidak ada
keabadian kecuali bagi Sang Maha Pencipta yang
berhak disembah oleh makhluk-I'[ya-

Disebutkan di sini bahwa di antarafenomena ke
hancuran itu ialah terpecah-belahnya langit Ter-
belatrnya langit ini sudatr disebutkan dalam suratr-

5lllahlain,
"Apabiln k Wit ulah terbetah dan mmjadi meralt nuw)ar
sepati (ki@tr) miny ak. . .. " (ar-Rahmaant 37\

'Dan terbelalil(* Iongrt, karena pada hari itu lnngit
mqi adi lnnah. " (al-llaaqqahz 16)

'Apabila langit terhelak.,. "(al-Insyiqaaq: 1)

Maka, terbelahnya langit itu rnerupakan salah
satn hakikat (kejadian sebenarnya) pada hari yang

sulit tersebut Adapun maksud "terbelatrnya langit
itu" sangat sukar diidentifikasi dan didefinisikan,
sebagairnana sulihrya kita menetapkan bagairnana
cara terbelalntya

Namun, yang terasa dalamhati ialatr pemandang-

an yang bertrpa perubahan dramatis terhadap
keadaan atram yang nyata ini Juga berakLrirnya ahtr-

annya yan! selama ini berlaku, dan lepasnya ikatan-

ikatanyans rnengikatnya dalam tatanan yang rapi
selamaini.

Pemandangan seperti itu disertai pula dengan
berserakan dan berjatuh:rnnya bintang-bintans.
Padatral, datlulunyabintang-bintang tersebut begihr

solid berjalan di garis.garis edarnya dengankecepat-
an yang tinggi dan mer,gagumkan. Ia tertatran dan

terkendali di ternpat-ternpat peredarannya tanpa

j .'".!t3 p.?. ?-,- &;ryr$ttt *JE_-.rrrrr-r.,W" 
#g;S;

'Apebiln Inngit terbelafu bintang-bintang jatuh ber-

serakan , lnutm dijad'ikan mzluap, dan larburan-latbur-

andiiongkar,malatiap-tiapltwaakanmmganhaiapa
yang telalt diknjakan dnn yang dilalnikannya'"(aI-
hrfithaar:1-5)
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pernah melampauinya Iajuga tidak pergi tanpa arah
yang pasti di halaman angkasa luas yang tidak se
orang pun mengetahui ujungnya. Kalau bintang-
bintang sudah berseratan sebagaimana yang akan
terjadi pada hari ketika sudah habis wakhrnya dan
telah lepas dari ikatan kuat-yang berbeda dengan
yang terlihat selama ini-yang mengikat dan men-
jagany4 niscaya bintang-bintang itu akan berserakan
di ruang angkasa, bagaikan debudebu yang ber-
serakan dari perekatnya.

Adapunlautan dihdikan meluap itu mungkin
airnya penuh dan meluap ke tempat-tempat kering
serta melanda sungai-sungai. Mungkin juga yang
dimaksud adalah terpisahnya kedua unsur airnya
oksigen dan hidrogen. Kemudian airnya berubah
menjadi dua macam gas ini sebagaimana dahulunya
ketikaAllah belum mempertemukan dan menjadi-
kannyalautan.

Atau, mungkin yang terjadi nanti adalah meluap
nya atom-atom kedua gas itu, sebagaimana yang
terjadi pada ledakan bom atom dan hidrogen pada
masa sekarang. Sehingga luapan dan ledakannya
sangat besar dan mengerikan. Pasalnya jika diban-
dingkan dengan ledakan hari kiamaf maka ledakan
bom atomyang menakutkan ini dianggap bagaikan
permainan anak-anak kecil yang sederhana!

Mungkin juga yang tedadi nanti adalah sesuatu
yang lain dan sama sekali tidak dikenal manusia ke
adaannya. Tetapi yang jelas, peristiwa itu sangat
mengerikan dan tidakpernah dirasal<an dan dike
tatrui oleh manusia dalam keadaannyayang bagai-
manapun!

Kemudian kuburan-kuburan dibongfur atau
"dibangkitkarurya manusia dari kubu/' itu mungkin
disebabkan adanya peristiwa-peristiwa yang men-
dahuluinya Mungkin juga sebagai peristiwa ter-
sendiri pada hari yang panjang itu, yang banyak
sekali pemandangan dan peristiwanya. I:lu, keluar-
latr dari kubur-kubur ihr jasad-jasad yang diciptakan
ulang olehAllatr, sebagaimana Dia menciptakannya
kali pertama untuk menerima perhitungan dan
balasan darilNya

Hal ini diperkuatdan selaras denganfirman-Np
pada ayat 5 sesudah membentangkan pemandang-
an-pemandangan dan peristiwa-perisqo* rt'Mak4
tiap-tiap jiwaakanmmgetalwiapayarrytzlahdiknjalwn
dnn apa yang dilnlaikannya. "Yakni, apa yang dikerja-
kannya sejak awal hingga akhir, apa yang telah
dikerjakannya di dunia dan ditinggal€n bekas-bekas
perbuatannya di belakangnya atau apayang telah
diperolehnya ketika di dunia ini dan apa yang di.

simpannya untuk akhiratnya nanti.
Bagaimanapun, setiap jiwa akan mengetahui

semua itu pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa
besar yang menakutkan tersebul Setiap peristiwa
sangatmenakutkanhati manusia sedangkanpemarr
dangan-pemandangan dan peristiwaperistiwabegitl
banyak Semuaqp sangat menakutkan dan mengeri-
kan!

Ungkapan Al-Qur'an yang unik dengan meng-
gunakan perkataan, "Tiap-tiap jiwa mzngetnhui...'i
mengandung makna bahwa setiap jiwa akan me
ngetahui. Tetapi, kesan yang diperolehnya lebih
dalam dan lebih menyentuh. Hal itu sebagaimana
urusan ini tidak berhenti pada batasbatas pengeta
huannya terhadap apa yang telah dikerjakan dan
ditinggalkannya Mak4 pengetahuan ini begihr tegas
seiring dengankerasnyapemandangan+emandang-
an alam yang jungkir balik pada hari itu. Pengung-
kapan ini memberikan bayang-bayang demikian di
samping apayang disebutkan dalam nash itu sendiri
I(arenaitu, ialebih dalam danlebih mengena!

Peringatan bagi Manusia
Setelah dipaparkan bagian permulaan ]ang meng-

gugah perasaan, pikiran, dan hati nurani ini, paparan
berikutnya beralih kepada realitas kehidupan ma-
nusia sekarang yang lupa lengatr, dan lalai Di sini,
disentuhnya hati manusia dengan senhrhan yang
mengandung celaan yang memuaskan, dan ancam-
an yang halus. Juga peringatan terhadap nikmat
Allah yang pertama kali diperolehny4 yait r nilnnat
penciphan dirinya dalam benfuk png sempurna dan
indah. Padahal, Tuhan berkuasa menciptakannya
dalam bentuk lain kalau Dia menghendaki. Akan
tetapi, Dia memilihkan untuknya benhrkyang sem-
purn4 seimbang dan indah. konisnya, ia tidak mau
berspkur dan menaruh hormaf

Af;.:,6Lai,ig4grwryr;,fic;;;irf;ffi ;

*#:iaci:i-,*C*iui:'
"Hai marusia, apalah yang tzlah manpadnyalwn lanu
(bnbuat durlmla) terlndap Tillanmu Yang Maln
Pemurah ? Yang telnh rnnuiptal@n lwmu lala mcny m-
purnalanlejadiawnudannwiadilan(nsuanhtkth)-
museimtrang.DalambmtukapasajayangDialrrhenna$
Dia mmyusun htbuhmu." (al-Infithaar: 6-8)

Firman, 'Yan ayyuhal insaan 'Hai m.anusia..."',inil
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dipergunakan unhrk memanggil manusia dengan
panggilan y:urg lebih mulia daripada eksistensinya
sendiri. Yaihr, dengan menyebut "insaaniyyahnya"
'kemanusiaannya' sebagai ciri khas yang membeda-
kannya dari semua makhluk hidup, dan mengang-
katnya ke posisi paling mulia. Di situ tampaklah
penghormatan dan karunia Allah yang melimpah
kepadanya.

Sesudah itu diikuti dengan celaan yang indah dan

luhur,

". . .Ap alwh y arry klah mzmp n day alan lannu (bnbuat

durlwla) tsrhndnp Tulwmnu YangMalw Panurah?. . ."

Hai manusiayang telah dimuliakan olehTuhan-
mu, yang dipelihara dan dirawatnya dengan kema-
nusiaanmu yang mulia tanggap, dan luhur. Hai ma
nusia, apakah yang memperdayakanmu terhadap
Tuhanmu, sehingga engkau tidak memenuhi hak-
hak-Nya engkau abaikan perintalr-Nya dan engkau
beradab yang buruk terhadapNya? Padahal, Dia
adalatrTuhanmu Yang Matn Pemurah, yang telah
mencurahkan kemurahan, karuni4 dan kebaikan-
Nyakepadamu.

Di aritara curahan kemurahan-Nya ihr adalah
insanniyy alvmu yang membedakanmu dari semua
rnaktrluk-Nya yang lain, dan yang menjadi ciri lhas
mu. Dengan hmaniyyahmuitu, kamu dapat berpikir,
serta dapat mengerti mana yang layak dan mana
yangtidak layak engkau lahkan di hadapan-Nya

Kemudian diperinci sedikit karunia Ilahi ini. Pe
rinciannya dikemas dalam seruan yang mengesan-

kan dengan petunjukyang dalam, yang mengandung
banyak isyarat dalam pengungkapannfo: Juga di.
perincinya sedikit tentang kemurahan Ilahi yang
melimpah kepada manusia, yang tercermin dalam
iruaaniyyabnyaini, yang telah diserunya pada per-

mulaan ayat

Dalam perincian ini, ditunjulilkanlah penciptaan

dirinya kejadiarurya yang sempurn4 dan bentrknya
yang seimbang. Padahal, Allah berkuasa unhrk
membenhrknya dalam bentuk apa pun yang di-
kehendaki-Nya Mak4 dipilih-Nya bentuk ini unhrk
manusia adalah karena kemurahan dan karuniaNya
semat4 yang dilimpatrkan-Nya kepada manusiayang
tidak mau bersyukur dan berterima kasih. Batrkan,

ia teperdaya dan tidak menghiraukan sama sekali.

"Hai mnnusi.a, apalcah yarry tilah mempndayalan
la.mu (babunt darhala) tnladap Titlnnmu YangMaln
Pemurah ? Yang tel"ah mmciptalan lamu l.ahu mmy em'
purnalan lrQ ad.ianmu dan mmj adilmn (nntnn'n htbuh) -

mu seim.bang?..."

Firman ini menggoncangkan setiap atom yang
ada di dalam diri manusia ketika iruaaniyyahnyater-
sadar. Sehingga sampailah ke lubuk dan rehrng hati,
sedangTuharxryaYang Maha Pemurah mencelanya
dengan celaan yang luhur dan mengingatkannya
dengan peringatan yang indah. Namun, ia cuek saja

dengan kekurangan4ya, bersikap buruk terhadap
Tuhan yang telah menciptakannya. Padahal, Dia
menyempurnakan kejadiannya, dan membenfuk
susunan hrbuhnya dengan seimbang.

Penciptaan manusia dalam benhrkyang demikian
indah, sempurn4 dan seimbang, serta sempurna
dalam bentuk dan fungsinya, merupakan sesuatu
yang patut direnungkan dengan panjang. Juga patut

disyukuri dengan mendalam, adab sopan santun
yang menyeluruh, dan rasa cinta kepada Tuhan
Yang Maha Pemurah, yang telah memuliakarurya
dengan penciptaan seperti ihr, sebagai Larunia dari-
Nya, pemeliharaan terhadapny4 dan kenikmatan
yang diberikan-Nya kepadanya. I(arena sesungguh-
nya Dia berkuasa menjadikannya dalam benhrk apa
pun yang dikehendaki-Nya" Tetapi, Dia memilihkan
bentrkyang sempurna, seimbang, dan bagus unfirk-
nya

Manusia adalah makhlukyang indah bentukny4
sempurna ciptaannya, dan seimbang poshrrnya.

Sungguh keajaiban-keajaiban yang terdapat pada
penciptaan dirinya lebih besar daripada apa yang
diketahuinya dan lebih mengagurtkan daripada apa

saja yang dilihat di sekelilingnya.
Keindahan, keseinpurnaan, dan keseimbangan

tampak pada bentrk tubuhnya Juga pada keberada-
an akal dan ruhny4 yang semuanya tersusun rapi
dan sempurna di dalam dirinya

Di sana terdapat unsunrnsur kesempurnaan lagi
tentang sifat organorgan manusia dengan kelem-
butan dan keteratrrannya T"t"pi di sini bukan tern-
patrya unhrk membahas dan memaparkan keajaib
an-keajaiban penciptaan manusiaini denganluas dan
lengkap. Namun, kami cukupkan dengan meng-
isyaratkan sebagiarurya saja.

Organorgan umum untuk membentuk fubuh
manusia yang meliputi organ fulang, otot, kulit, pen-

cernaan, daratl pernapasan, reproduksi, limpa saraf
pengeluaran kotoran, perasaan, penciuman, pen-

dengaran, dan penglihatan, itu sungguh mengagunr
kan. Ia tak dapat dibandingkan dengan kekaguman-
kekaguman buatan manusia yang biasa mereka
temui dan mencengangkan mereka Sehingga" ke
kaguman buatan manusia ihr melupakan keajaibap
keajaiban dirinya sendiri yang sebenarnya lebih
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besar, lebih dalam, dan lebih rumit serta tiada ban-

dingannya.
Majalah ilrnu pengetahuan krggris, sebagaimana

dikutip oleh Prof. Abdul Raz'nqNaufal dalamkitab
Allah ual,Ilmul Haditqmengatakan,'Thngan manu-
sia ihr merupakan pendahuluan keajai-ban alamyang
luar biasa. Sangat sulit batrkan mustahil, dapat
diciptakan suatu alat yang dapat menyamai tangan
manusia dilihat dari kesederhanaan, kemampuan,
dan kecepatannya berbuat sesuahr. Maka, ketika
Anda hendak membaca suahr kitab, tentu Anda me
ngambilnya dengan tangan Anda Kemudian Anda
meletakkannyd di tempatyang cocok untuk dibaca
Tlangan inilah yang membefirlkan di mana letak yang

seharusnya
KetikaAnda membalik salah satu halaman, maka

Anda letakkan jari-jari Anda di bawah kertas. Anda
tekan atasnya dengan tekananyang sekiranya dapat
membalikkan halamannya yang Anda kehendaki.
Kemudian tekanan pun hilang dan kertas pun ter-
balik

Tangan dapatmemegang pena dan menulis de
ngannya Juga dapat mempergunakan alat-alatyang
menjadi kelaziman bagi manusia dari sendok, pisau,

hingga alatalathrlis. Thngan dapat membukajendela
dan menutupnya. Ia dapat memba\ila apa saja yang
dikehendaki manusia Kedua belah tangan masing-
masing menganduqg dua puluh trjuh macam fulang
dan fujuh belas susunan otoL"

Dalam lcltab Al-Ihnu Yadu ilnl-Imandisebutkan
bahwa satu bagian dari telinga manusia (telinga
tengah) merupakan matarantai dari sekitar empat
ribu busur yang halus dan saling terikat Keempat
ribu busur ihr bersusun-susun dengan ahrranyang
sangat cermat dalam ukuran dan benfuknya. Se-

hingga dapat dikatakan bahwa lekuk-lekuk ini
menyerupai alat musik Karena ifu, tampaldah
bahwa ia sudah disiaplan sedemikian rupa- Ia ber-
himpun dan berpindah (merambaQ ke otab dalam
benhrktertenhr, setiap terjadi bunyi atau suar4 dari
gelegar suara halilintar hingga gemerisik pohon.
Lebih-lebih paduan suara dari berbagai alat musik
dalam orkesta dan simponi.

Padakitab lain, yakni kitab.,4 llah wal-Ilrnul Hadits,
disebutkan, "Pusat indra penglihatanpada mata me
ngandung seratus tiga puluh juta saraf penerima
catraya, yang merupakan ujung-ujung saraf Semua
saraf itu dilindungi oleh kelopak mata dengan bulu
matayang selalu melindunginya siang dan malam.

Juga dengan gerak refleksnyayang bergerak sendiri
tanpa kemauan yang bersangkutan, yang me

lindunginya dari debudebu dan benda-benda asing.

Hal itu sebagaimana ia melindunginya dui sengatan

matahari, dengan adanya bayang-bayang bulu mata.

Gerakan kelopak mata bagian atas dalam berkedip
kedip juga sebagai pemeliharaan terhadap kornea
'mata agar tidak kering. Sedangkan, air mata yang

mengalir di mata ifu, sudah demikian jelas dan terang."

Dalam kitab yang samaiuga disebutkan, "lndra
perasa pada manusia yang bernama lidatr, bekerja
dengan saraf-saraf perasanya yang terdapat pada

tempat penghisap selaput lendir. Alat-alat penghisap
ini mempturyai bentrkyang berbeda-beda Di anhra
nya ada yang berupa serat jamur, dan lensa Aneka
rasaitu dirasalian oleh cabangcabang saraflidah dan
saluran antara rongga mulut dan kerongkongan, dan
sarafperasa

Ketika makan, saraf perasa ifu merasakan peng-

aruh makanan tersebul Kemudian pengaruh itu
dibawake otak Alatini terdapatpadaujuns lidah, se
hingga manusia bisa memprediksi bahwa makanan
yang dirasakannya itu membahayakan. Dengan alat
ini pula manusia bisa merasakan pahit dan manis,
dingin dan panas, asam dan asin, pedas dan sebagai-
nya Lidah ini mengandung sembilan ribu tonjolan
alatperasayarrglembuf yang masingmasing tonjoL
an berhubungan dengan otaklebih banyak dari safit
saraf,

Nah, berapakah jurnlah saraf ihr? Berapa besar
ukurannya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana
masing-masing bekerja? Dan, bagaimana segenap
perasaan berkuinpul pada otak?"

Masih ddlam kitab yang sama Prof, Abdul Razzaq

Nauful menulis, 'Terdapat pula organ saraf yang
menguasai hrbuh secara semflrna dari serat-serat
halus yang berjalan secara menyeluruh ke berbagai
penjuru bagian tubuh dan berhubungan dengan
bagian lainnya yang lebih beSar. Saraf pusat rni apa-

bila ada bagran tubuh yang terpengaruh oleh se
suahr, meski hanya perubatran sederhana saja dari
suhu udarayang melingkupinm maka serat-serat
saraf ini akan menyampaikan apa yang dirasakannya
itu ke pusat-pusatyang bertebaran di seluruh tubuh.

Juga akan menyampaikan apayang dirasakan ihr ke
otak sehinggamemungkinkaruryaunhrkmengarnbil
tindakan. Isyarat-isyarat dan peringatan-peringatan
itu berjalan begitu cepat di dalam saraf dengan
kecepatan serahrs meter dalam sedetih"

Dalam kitab Al, IImu Yadfu ilnl,-Imaa dihrlis, "I(alau
kita perhatikan pencernaan sebagai suatu aktivitas
di perusahaan kimia dan kita perhatikan makanan
yang kita makan sebagai benda-benda yang tidak
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perlu diperhatikan, niscaya akan kita dapati batrwa
sistem kerja pencerruurn ini merupakan sistem kerja
yang mengagumkan. IGren4 ia hampir mencerna
segda sesuatu yang dimakan selain perutbesar ihr
sendirl

Pertama-tama kita letal<kan di perusahaan ini
bermacam-macam makanan sebagai benda yang
tidak perlu mendapat perhatian dan tanpa dijaga
bagaimana kerjanya sendiri nanti. Atau, tanpa di.
pikirkan bagaimana sistem kerja kimiawi pencer-

naan ifu terhadapnya. Kita makan beberapa kerat
daging, kubis, nasi, dan ikan goreng, lalu kita dorong
dengan air sekadarnya

Di anhnabarang-barang campuran ifu, usus besar
memilih milvLmanayang bergrura dengan meng-
hancurkan semua jenis makanan hingga bagian
kimiawi terakhirnya tanpa melindungi sisa-sisa

makanannya. Sisanya dibentuk kembali menjadi
protein-protein baru, yang menjadi makanan bagi
bermacam-macam sel Alat pencernaan ihr memilih
sendiri lralsium, sulfut yodium, zat besi, dan zat-zat

lain yang sangat diperlukan, tanpa menghilangkan
bagian-bagian yang esensial. Diproduksinya hor-
mon-hormon dan semua kebuhrhan vital bagi ke
hidupan agar terpenuhi dengan ukuran yang terahr,
dan siap menghadapi semua keperluan vital. Iaiuga
menyimpan zat minyak dan materi-materi perlin-
dungan dan pemeliharaan lainnya, unfuk meng-
hadapi segala kemungkinan yang teriadi seperti
lapar. Organ ini bekerja seperti itu terlepas apakah
manusia memikirkannya atau tidak

IGmi kemukakan aneka macam materi yang tak
terhitung di "pabrik kimiaw.i" ini dengan melihat
secara slobal terhadap hal-hal yang dekat kepada
kita fang bekerja secara otomatis demi kelangsung:
an hidup kita IGtika makanan-makanan ini terurai
dan selalu mengalami kebaharuan, maka ia terus
melakukan pembentukan terhadap sel-sel dalam
jumlah berbiliun-biliun. Sehingga" jurnlatmya mele
bihi jumlah sehruhmanusiadimukabumi ini sen-

diri. Setiap sel itu mendapatkan suplai tersendiri
secara kontinu. Tidak disuplaikan selain materi-
materi yang dibutuhkan oleh sel ihr sendiri untuk
mengubatrnyamenjadi fi.rlang, lruku, daging, rambut,
mab" dan gigi, sebagaim,ana yang diterima oleh se!
selkhusus.

Di sinilahpabrikkimiawiihr memproduksimaieri
materi yang lebih banyak daripada yang diproduksi
oleh pabrikyang dihasilkan oleh kecerdasan ma
nusia Di siniterdapatsistemuntrkmelakukan suplai

zat-rat yarrg lebih hebat daripada sistem manapun

untuk mentransfer ataupendistibusianfng dikenal
oleh duni4 dan setiap sesuatu padanya berjalan
sempurna sesuai dengan ahlrannya."

Setiap organ dan peralatan tubuh manusiapatut
mendapatkan pembahasan panjang lebar. Akan
tetapi, organorganyang dibicarakan secara singkat
kadang-kadang ada pentuknyayang sama dengan
binatang. Hanya saja ia memiliki kellrasan aqky&
dan ruhiah yang unik dan mendapatkan penekanan
dalam surah ini sebagai nikrnatAllah dengan sifut
lilhusus, "Yang ttlnhmmciptalran lwnru lalu mryem-
purnnkank$ad.imtmu,dm.mmjad.ikan(susunantubuh)-

mu seimbang'i sesudah firman-Nya, "Hai ma mtsin. . .. "
Inilah pengetahuan akal kita yang lihas, yang kita

tidak mengetahui esensinya. I(aren4 akal ini me
rupakan alat bagi kita untuk mengetahui apayang
kita pikirkan. Sedangkan, akal ihr sendiri tidak me
ngetahui tentang dirinya dan tidak mengetahui bagai-

mana ia bisa mengerti atau mengetahui sesuafu.
Perangkat-perangkat pengetahuan ini semua

berhubungan ke otak melalui saraf yang lembut
tetapi di mana ia disimpan? Seandainya otak ini
berupa kaset, niscaya di celahcelah enam puluh
tahunan yang merupakan pertengahan umurnya ini
manusia memerlukart beijuta-juta meter pita unhrk
mencatat semua memori, bayangan, kalimat pe
ngertian-pengertian, perasaan-perasaan, dan kesan-

kesan. Tujuan agar ia dapat mengingat dan menye
butkarurya sesudah ih! sebasaimanaia dapatmenye
butkannya (apa yang ada dalam memori otaknya)
setelah berpuluh-puluh tahun (tanpa ada pita kaset
padanya).

Iftmudian bagaimana dapat disusun antara per-

kataan-perkataan, pengertian-pengertian, peristiwa
peristiw4 dan bayangan-bayangan yang tersendiri,
untuk menjadikannya sebagai pengetatruan yang
lengkap, lalu meningkat d ari ma'lamntbenda-benda
atau sesuaflr yang diketahul menjadi ilmu' penget*
huan yang bersifrt teoretis', dari mudralwtmenjadt
idrah dan dari tnj arub' Wialanan' menjadi na'rifalt

Inilah salah sahr keistimewaan manusia yang
membedakannya dari malftluk lain. Namun demi-
kian, ini bukanlah kekfiasannya yang paling besar
dan keistimewaannya yang paling tinggi. IGrena di
sana terdapat percikan sinar yang mengagumkan
dari ruh ciptaan Allah. Di sana terdapat ruh insani
yang khas, yang menghubunglan eksistensi manu-
siaini dengan keindahan alamwujud, dankeindatnn
Pencipta alam wujud. IGmudian memberinya kilas
an-kilasan pandangan )ang cemerlang dari hubung-
anqra denganYang Mahamutlakyang tidakterbatas,
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sesudah berhubungan dengan cahaya keindahan di
alam semesta

Inilah ruh yang manusia sendiri tidak mengetahui
esensinya dan yang memberinya sinar-sinar kegem-
biraan dan kebahagiaan yang tinggi hingga ia di atas
bumi ini sekalipun. Tahukah ia apakah yang lebih
dekat padahal ruh ini pulalah yang mengetahui apa
apa yang diketahui secara indrawi? Ruh pula yang
menghubungkannya dengan makhluk alam atas.

Juga yang menyiapkan dirinya untuk menempuh
hidup yang dilukiskan dengan kehidupan surga dan
keabadian, dan unhrk memperhatikan keindahan
Ilahi di alam"yang membahagiakan itu.

Ruh ini merupakan karuniaAllahyang terbesar
bagi manusia Dengan adanya ruh inilah ia menjadi
"insan", dan dengan sebutan inilah Allah berfirman
kepadany4 "Yaa ayulwl iruaan . .. 'Hai mnnusia. . .'."
Dengan itu pulaAllah mencelanya dengan celaan
yang memalukan , "Apaknh yang tzlah manperdnya.L,an.

lamu (berbuat furhaln) terhadnp Iiilnn'rnu Yang Mala
Pemurah?" Suatu celaan langsung dari Allah kepada
manusia Allah SWTmemanggilnya lalu ia berhenti
di hadapan-Nya dengan sikap bkacuh, berbuat dosa
teperday4 tidak menghormati keagunganAllah, dan
tidak beradab yang baik terhadapNya. Kemudian
Allah menghadapinya dengan mengingatkannya
kepada nikrnatyang sangat besar, tetapi kemudian
ia suka mengabaikan kewajiban, tidak sopan, dan te
perdaya

Ini adalah celaan yang mencairkan. Ketika ma-
nusia membayangkan hakikat sumberkejadianny4
hakikat siapayang menginforrnasikan ini, dan hakikat
sikapnya di hadapan Tuhan yang menyerunlra de
ngan sebutan itu, maka kemudian Allah mencelanya
dengan celaan seperti ini,

"Hai mnntui4 apakah yang tdah ntnnpndnyalan lamu
(babuar durhakn) tnlndnp Tilhnnrnu YangMahn Pe-

murah? Yang telnh mmciptalmn lmmu lnlu nrenyem-
purnnl@n kcj adimmu dnn ntni adilan (nntnm tubuh) -
mu seirnbang. Dalnm bentuk apa saja yang Dia lu-
hntdnki, Dia menyusun tubuhmu."

Sebab-Sebab Keteperdayaan, flakikat trIisab,
dan Balasan yang Berbeda antara Ora^ng
yang Berbakti dan yang Durhaka

Kernudian diungkapkanlah sebabsebab keteper-
dayaan dan kedurhahan rnanusia, yaitu karena
mendustakan hari perhihrngan. Kemudian ditetap

kanlah hakikat adanya hisab atau perhitungan dan
berbedanya pernbalasan yang bakal diterima manu-
sia, yang semuanya dikemukakan dalam benhrk
penegasan yang intensitas,

t6&t*at-9,5:r5*qJ'\,t;tJKS.#

"Bulwn hmty a dwhnla @ A bal*,an lamu mennalnlnn
hai pantalasan. Podnlal, sesungulary a bagi lamu adn
(mnlnikarmnlaitrnt) y ang mmgawasi (pelaiamtnu),
y ang mulin (di sisi Allah), dan yang ntmmnt (peknj ann-
pekejannrnu itu). Mnekn mmgetnhui apa yarry kamu
l*j fuo. Sesurrygularya orang- nrang Jang b anyak b er-

baktibmar-bmmbsradndnlnmsurgayangpmuhkcnik-
matnn. Sesurgguhnya orang-nrang yong durhnJm bnm-
benar beradn dnlmn ncralrn. Maela masuk ls dalarnnya
pada hari pnnlalnsan. Maela seluli-kali tidnk dnpat
keluar dnri ruralu itu." (al-lnfrthaar: 9-16)

Ifil f adalah untuk membentalg menakut-
nakufl dan mencegah dari sesuahr yang mereka
berada padaqra- Sedangkan, lafrl .( merupakan kata
unhrk menur{ukkan penyimpangan dari pembicar*
an sebelumnya dan untrkmemasukkan mansabaru
dalam pembicaraan ifir, nuansa penjelasan, nuansa
penetapan, dan nuansa penegasan, yang berbeda
dengan celaan, peringatan, dan pelukisan di muka-

"Bulmn lwnya durhala sajo ba.hknn ka.rnu me,n-

dustnlmn hmi pemtralnsan. . .."
IGmu mendustakan perhihrngan, hukuman, dan

pembalasan- Inilahyang menyebabkan keteperdaya
an dan kesembronoan. I(arena itu, tidak mungkin
hati yang mendustakan hari perhihrngan dan pem-
balasan dapat istiqarnatr terhadap pehrnjuh kebaik-
an, dan ketaatan.

Akan tetapi, kadang-kadang ada hati yang me
ningkat dan lembul lalu, ia taat kepadaTuhannya
dan menyembah-Nya dengan penuh kecintaan,
bukan karenatakut terhadap azabNya dan bukan
karena mengharapkan pahala-Nya. Namun, ia ber-
buat begitu hanya karena beriman kepada hari pem-

balasan dan takut kepadanya- Ia juga selalu mem-
bayangkan unhrk bertemu dengan Tuharurya yang
iacintai danrindulian. Adapun ketikamanusiabenar-
benar mendustakan hari pembalasan, maka tidak
mungkin ia bersikap sopan dan taat karena tidak ada
cahaya baginya.Hati semacam ini tidak mungkin
hidup dan nuraninya tidakmungkin bangkit
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IGmu dusbkan hari pembalasan, padahal kamu
akan datang ke sana- Semua yang pernah kamu
kerjalian atran dihitung dan dipertangguneiawablan.
Tidak ada sesuatu pun yang terabaikan dan ter-
lupakan, "PadnJaJ sesungularya bagi lanu ann (malni-

latqakllwt) yang magawari (peknjanmu), yang mulia
(di sN Allah), dnn yang mmcant (peknjann-pelwjanrnnu

itA. Merelw ncngctnlrui apa yarry kamu knjala n."
Para pengawas.ihr adalatr ruh-ruh yang dinrgas

kan untuk mengawasi manusia. Yaitu, malaikat-
malaikat yang selalu menyertai dan mengawasi
merek4 serta menghitung segala sesuahr yang tim-
bul dari manusia Kita tidak mengetatrui bagaimana
semua ini terjadi, dan kita juga tidak dihrgasi unhrk
mengetahui bagaimana €ranya- IGrenaAllah me
ngetahui bahwa kita tidak dibekali dengan instru-
men untuk mengetahuinya- Juga tidak ada kebaik-
annya bagi kita untuk mengetahuinya lGrena hal
itr tidak termasuk dalam tugas kita dan bukan tujuan
keberadaankita

Dengan demikian, tidak penting bagi kita unhrk
tenggelam di dalam membicarakan sesuatuyang di
luarukuranyang disingkapkanAllahkepadakita'dari
urusan gaib ini Cukuplah bagi hati kita sebagai ma
nusia unhrk merasakan bahwa kita tidak dibiarkan
siasia tanpa ftrgas dan kewajiban serta pertanggung-
jawaban I(tarasakan dan sadarijugabahwabagikita
ada malaikat-malaikat pengawas yang selalu menulis
amal perbuatan kita dan mengetatrui segala sesuatu
yang kita kedakan. Sehingga hati kita selalu ingat
dan sadar serta bersikap sopan. Nah, inilah hrjuan
yang dimaksudkan!

IGrena nuansa surah ini adalah nuansa kemurab
an dan kemutaan, maka disebutkanlah di sini sifut-

sifatpara malaikat pengawas ihr bahwa mereka ada-

lah "mulia (di sisi Allah)".Tujuan penyebutan ini
adalah untrk menimbulkan perasaan malu di dalam
hati dan bersikap baik di hadapan malaikat-malaikat
yang mulia itr. IGrena tabiat manusia idlah merasa
sungkan dan malu serta merendah dan menghina
diri di hadapan orang{ftmg yang terhormat, baik
dengan perkataan, gerakan, maupun perbuatan.

Nah, bagaimanakatr ia ketika merasakan dan menr'
bayangkan bahwa di dalam semua keadaannya ia
berada di hadapan malaikat-malaikat pengawas
"yang mulia'', yang sudah tenhr tidak pantas baginya
mempertontonkan perbuatan-perbuatan dan tindak-
an-tindakan kecuali yang mulia

Al-Qur'an hendak menumbuhkan di dalam hati
manusia perasaan yang pating luhur di dalam mene
tapkan hakikat ini. Yakni, dengan memberikan

lukisan yang realistis dan hidup serta dekat dengan
pemahaman manusia-

Selanjutrya Al-Qur'an menetapkan tempat kem-
balinya orangorang yang berbakti dan orangorang
yang durhaka sesudah hisab ini, sesuai dengan
catatan para malaikat mulia yang senantiasa menulis
perbuatan-perbuata4 merek4

"S enrgguluty a orartg-orang yxtg b any ak b erbaldi b aar -
bmm bnadn dnlmn sargayangpenuh leni.knnrm. Se-

surryguhny a nrang- orang y ong durlwlw b mm - b en ar
bnadn dalam nsrala. Merela masuk lu dalmnnya pada
Iari panbalnsan. Merekn selali-knli finak dapat lakar
dnri nnakn ilz. " (al-Infithaar: 13-16)

Itulah tempatkembaliyang sudatr dipastikan dan
akibat yang sudah ditetapkan, bahwa orang{rang
yang banyakberbakti akan sampaike surgayang
penuh kenilnnatan, sedang omng{rang yang dur-
haka akan sampai ke neraka. Al-ban 'orang yang
berbakti' ialah orang yang suka melakukan amalan-
amalan kebajil,a (albin) gehneeamenjadi kebiasa-
andansifrtyanglekatbaginyadanarrralanal-biniit
ialah semua kebaikan secara mutlak Sifut ini balang-
annya selaras benar dengan kemuliaan dan kema-
nusiaan, sebagaimana siht kebalikannya yakn al-

fuji ar' orangormg yang durhaka' adalah tidak ber-
adab dan suka bergelimang dalam melakukan dosa
dan kemaksiatan . Sehngga, j ahimheraka' itu serasi
benar bagi orang{rang yang durhaka!

Kemudian keadaan mereka bertambah jelas de
ngan ket€rangan ayat berikut, "...Mnela mask lu
dalamnya pada hari pmtralasan. . .. "

Yang kemudian dipertegas lagi dengan ayat,

"IvIerelw selali-lak tldak dnpat lultm dni rwaka itu. . .',
serta tidak dapat lari dan lepas darinya setelah masuk
ke dalamnya walaupun hingga suahr waltu saja

Maka, sempurnalah sudah pengguftvn gaya

bahasa pertentangan di dalam menyebutkan antara
oftrng{ftmg yang banyak berbakti dan orang{rang
yang durhaka antara kenilirnatan dan nerakaJahirn
Ditambah dengan penjelasan dan penetapan keada-

an orang{.rang yang akan masuk neraka itu.

*t*

Pemegang Kekuasaan pada llari Pembala.can
Ikrenahari pembalasan ini menjadi titik senbal

pendustaan merek4 maka dibicarakan kembalilah
hari ini sesudah dikemukakannya peristiwa yang
terjadi sesudatrnya Dibicarakan kembali unhrk me
netapkan hakikat keberadaannya dan untuk me
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nunjuliJ€n betapa besar dan menakutkannya hari ihl
yang disebutkannya dengan menunjulkan ketidak-
tahuan mereka Disebutkan pula apa yang bakal
menimpa diri manusia, yaitu kelematran total dan
keterlepasan sama sekali daripertolongan seseoftmg
dan dari melakukan tindakan saling menolong. Juga
ditetapkan kesendirianAllah terhadap semua urusan
pada hari yang amat sulit itu,

S-y;tr'rt-\;A:'!Jl1f $eJfii-u,1;.,:3:t1t

&a*;55'll'r&,A3,:na#sii
'Tahukah kamu apalnh lmri pembalasan itu? Seknli
Lagi, tahukah kamu apakah hari pembalnsan itu?
(Yaitu) lto/ri (ketikn) sa eorarry tidnk bndnya sedikit pun
untuk mznol.ory frary hin. Segaln urusan padn lari
itu dnlarn ls lwas ann Allnh. " (al-\nfrthaax : 17 -19)

Pertanyaan dengan menyebutkan ketidaktahuan
yang ditanya itu biasa terjadi dalamAlQur an. Gaya
penuturan seperti ini akan menimbulkan kesan
dalamhati batrwaurusanyang ditaqrakan itu sangat
besar dan melebihi jangkauan pengetatruan manusia
yang terbatas, melebihi apayang dibayanglilan, me
lebihi segala kenyataan yang pernah ad4 dan me
lampaui kebiasaan. Diulangnya pertanyaan itu se
makin menambah besarnya urusan dan peristiwa
tersebul

Setelah itu, datanglatr penjelasan yang selaras
dengan lukisan tersebul

'. . . (Yaitu) hnri (l(ztilca) sesemang tidnk buday a s edikit
pun untuk m.ernl,ong orang lain....'

Manusia berada dalam kelemahan total dan ke
tidakberdayaan secaratotalitas. IGsedihan, kesusah
an, dan kesibukan manusia memikirkan dirinya
Sendiri menjadikannya lupa terhadap oftrng{ftIng
yang pernatr dikenalnya selama ini.

"Segaln unuan padn lari itu dnlam luluasaan Allnh.'
(al-krfithaar: 19)

HanyaAllah sendiriyang mengurusnya" Sebetul-
nya segala urusan di dunia dan aktrirat hanyalah
Allah sendiri yang menguasainya Akan tetapi, pada

hari pembalasan, hakikat ini tampak begitu jelas,
yang kadang-kadang di dunia dilupakan oleh orang-
orang yang lupa dan teperdaya. Mak4 pada hari ifir
tidak ada lagi kesamaran dan ketersembunyian dari
orangyang tertipu dan terfitnah.

*it

Sungguh serasi penyebutan peristiwa besar, diarn,
menyedihkan, dan agung pada ujung surah ini de
ngan peristiwa besaryang bergeralg bergejolah dan
menggoncangkan yang disebutkan pada permulaan
surah. Terhimpitlatr perasaan di antara dua peristiwa
besar ifu, yang keduaduanya sangat membingung-
kan, mengerikan, dan menakutkan. Di antara ke
duanya terdapatcelaanfqgtinggi" memalukan, dan
mencairkanperasaan 0
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fiAflnfl Ar-maruAfFtftrlt
niturunlran ilneilan

J[MTflTr AW:30

F6Y)\A:4'
ttDengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang."

*tftis-ogiJ;\]Ki(lftJWqrW3t*tF;s-o(tiJ;\]Ki6yt$i
frt+'J.6lt$i'';;+FftJJ;^]Ktit
V_JJ --?

#1;)i'j'"ti;iitl';4#j:ift$jffiv,l'3b

*l*tqs;6:t;;.ii.g*€;9lj#
{,{#tb)t,x,ts,6gfu 4t6r6-tyF
&e^i;;rr.g'tti#'q:rs4xiir"gi37
l,'J::tg;4"$rtygJ*3*b*)Ky,
"hi#gt;&i\ffi ,,,&&:'6i'k#'s;{ri
36,?*6$67if.&'si;Aii.rt;;&
34yC,(hi:'{:tiK&&#+?r,clr,:s
'tfiAit\A#f liasg:"*y.,A;,ft,&
4s7$e;*.e$;rtiF&;.{fSi1g;
&rixg,ti'fr&o ri',o+A
't:la.:$sr1fiG&a:'41"A.4,;r4
o.$ily#<,;:iiayp.#&#e
;ott"V&'rKs.Vcilv13g1;A

&t%.,&svi;;t;i,JW&tg+

'T(ecelakaan besarlah bagi orang-orang yang
curang. (1) Yaitu, orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain, mereka minta
dipenuhi (2) Dan, apabila mereka menakar ata,u

menimbang untrk orang laino mereka mengu-
rangt (3) ndakkah orang-orang itrr menyangka
bahwa sesungguhya mereka aka.n dibangkitkar!
(a) pada suahr hari yangbesar, (5) yaitr hari ke-
tika manusia berdiri menghadap Tbhan semesta
alam? (6) Sekali-kali jangan crrnng, karena sesung-

guhnya kitab orang yang durha.ka tersimpan
dalam siiithtl (4 Thhul€h kamu apakah siiiiin
itu? (S) Ialah kitab yang bertrlis. (9) Kecelakaan
besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang
mendustalra.n, (10) yaiur orang ya,ng mendusta-
kan hari pembalasan (11) fidak ada yangmen-
dustakan hari pembalasan ihr melainkan setiap
orang yang melampaui batas lagi berdosa, (12)

ya.ng apabila dibacakan ayatsayat l(ami ia ber-
kata, {tu adatah dongenga^n orang-orang yang
dahulu.' (13) Sekali-kali tidak (demikian). Sebe-
nanya apa yang selalu mereka usahakan ihr
menuhrphati mereka. (1a) Sekafi-kali tidat se-

mereka padahari ihr benarbenar
terhalang da^ri (melihat) Tbha+ mereka. (15) Ke-
mudian sesungguhnya mereka benar-benar
masuk neraka. (16) LaIu A*ataf<an (kepada
mereka), ftdlah azab yang ilahulu selalu kamu
dustakan"' (17) Sekali-kali tidafq sesungguhnya
kitab orang-orang yang berbakti iur (tersimpan)
dalam 'illiyyitt- (18) Tahukah kamu apakah
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'ill\tyirl itu? (19) Yaiu& kitab yang teriulis, (20)

yang disaksikan oleh malaikat-malaikat ya^ng

didekatkan (kepada flah). (21) Sesungguhnya,
orang-orang yang berbakti itu benar-benar
berada dalam kenilgnatan ya.ng besar (suqga).

(22)Mereka (duduk) di atas dipandipa^n sarnbil
memanda.ng. (23) I(amu dapatmengetahui dari
wajah mereka kesenangan hidup mereka yang
penutr kenilsnatan. (24) Mereka diberi minum
ldramar murni yang dilak (tempatrya). (25) IaI(-
nya adalah keshrrl Untrk yang demikian iha
heridaknya orang berlomba-lomba. (26) CaffF
puralr lrhamar murni itu dari tnflrirrrr p7) yaiat
rirata air yang minum darinya orang-orang yang
didekatkan kepada Altah. (28) Sesungguhnya,
orang.orang ya.ng berdosa, adalah mereka yang
dahulunya (di dunia) menertawaka"n orang-
orang yangberiman. (29) Apabila orang-orang
ya.ng beriman berlalu di hadapan mereka, maka
mereka saling mengedipkan matarrya. (30) Apa-
bila ora^ng-orang berdosa ihr kembali kepada
lraumryq mereka kembali dengan gembira. (31)

Apabila mereka melihat orang-orang muhnin,
mereka mengatakan, Sesungguhnya, mereka itrr
benar-benar oriurg-orang ya"ng sesat' (32) Pada-
hal, orang-ora.ng yang berdosa ihr tida^k dikirim
untrk menjadi penjaga bagi orang-orangyang
mulrrrin (33) Ivlal€, pada hari ini orang-orang
ya.ng beriman menertawakan orang-orang kafir.
(34) Mereka (d"d"k) di atas dipandipa"n sa.nrbil
memandang. (35) Sesungguhnya, orang-o.rang
kafir telah dibed ganjaran terhadap apa yang
dahulu mereka kerjakan." (36)

Penga^ntar
Surah ini menggambarkan beberapapotong ke

nyataan praktis yang dihadapi dakwah islamiah di
Mekah, selain unhrk membangkitkan hati, meng-
gugah perasaan, dan mengarahkannya kepadaperis
tiwabaru di dalam kehidupan bangsaArab dan ke
hidupan manusia- Yaitu, adanya risalah langit unhrk
bumi dengan segenap kandungannyayang berupa
pandangan baruyanglengkap dan meliputi segalanya.

Potonganrealitayang digambarlian surah inipada
permulaannya ialah diancamnya oftmg{ftmg yang
curang dengan kecelakaan besar yang bakal dite
rimanya pada hari yang besar (kiamat).

Surah ini terdiri atas empat segrnen. Segmen per-

tama dimulai dengan menyatakan perang terhadap
oftmg{rang yzmg curang, sebagaimana terdapat
pada ayat 1-6.

Segmen kedua yang tercanhrm pada ayat7-t7,
membicarakan oftng{rang yang durhaka dengan
kecaman yang amatkeras dan ancaman kecelakaan
yang besar. Juga mencap (mengidenffikasi) mereka
sebagai orang yang suka berbuat dosa dan pelang.
garan. Kemudian segrnen ini menjelaskan sebab
kebutaan dan kqterpadaman cahayanya, dan me
lukiskan balasan bagi merekapadaharikiama! serta
diazabnyamereka sehinggaterhalang rurfukmelihat
Tuhanny4 sebagaimana dosadosa sewaktu di dunia
menghalangi dan menutup hati mereka- Kemudian
mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan dihina
dan direndahkan.

Segmen ketiga yang terdapat pada ayatl&28,
membentangkan lembaran baiknya Yaihr, lembaran
oralg{rang yang berbatti dengan kedudukannya

vang tinggi segalakenilanatan yang telah ditetapkan
unhrk merek4 dan kecerahan yang memancar di
wajah mereka, serta khamar murni yang mereka
minum sambil duduk di atas sofa dengan me
mandang ke sana ke mari. Nah, ini adalah lembaran
kenikrnatan yang terang cemerlang.

Segmen terakhir (keempat) menjelaskan apa
yang dihadapi orangorang yang berbakti di dunia
yang penuh tipu daya dan kebatilan ini, dari orang-
orang yang durhaka. Penjelasan mengenai gang-
guan, hinaan, dan kebiadaban orangorang yang
durhaka ihr, merupakan kecenderungan yang ber-
lawanan antara orang-orang yang berbakti dan
orang{rang yang durhaka, di dunia hakikat yang
abadi dan paqiarg. IGterangan mengenai segmen ini
adapada ayat2*36.

Surah ini secara umum pada sahr sisi mencermin-
kan lingkungan daln^'ah. Pada sisi lain melukiskan
uslub dalsrah dalam menghadapi realitas lingkung-
an itu beserta realitas kejiwaan manusia" Inilah yang
hendak kami coba ungkapkan dalam paparan kami
terhadap surah ini secara rinci.

***

Orang-Ora"ng yang Curang

$:"Fi+,r()iJ;\j.st\:t;r.li*:#55-3;'
6,AP'i'J'S\#'"';;+-$i:i: 

r " 1(' b

#:ry{A',}' j61ifi.i5.**d:;-*'"}H
"Kecelalman besarlah bagi orang-orarry |ang carang,
(yaitu) nang-wang y ang apabiln menerima taLnran dari
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orang laiq mnelu rnirtn dipmuhi. Dan, apabiln mnela
mennknr atnu menimbang untuk zrang lain, rnerekn

mmgurangi. Tulnkkah omng-omng itu mmlongln balatta

senngulmy a mcrelu ak'an dibangkitlan, pada finhr h.ari

yang bam, (yoit") l,mi (lcetllu) mnnusia bndiri mmg-

hndnp Titlan s mustn alnm ? " (al-Muthaff ifi in: 1 -6)

Surah ini dimulai dengan perang yang dimak-
lumatkan Allah terhadap orang{rang yang cuang,
"Ifualnlan besarlah bagi mang-mang yang curang."

'Al-wail" berarti kebinasaan, kecelakuum yang
besar. Terlepas apakah yang dimaksud ayat iht
sebagai penetapan bahwa ini merupakan kepuhrsan
ataukah doa, maka dalam kedua keadaannya ini
substansinya adalatr satu, karena doa dari Allah juga

berarti ketetapan.
IGmudian dua ayatberikutrya menjelaslian makna

"muthnfifiin"itu. Mak4 mereka adalah, "Orong- wong

yang apabik nenerima taluran dnri orarry hin mnelm

rninta dipenuhi. Dan, apabil.a merelm menalmr atau

mmimbang uiluk orang hin, mnela mengurangi. "
Mereka menunhrt dipenuhinya takaran dan tim-

bangan barang-barang yang diperjualbetkan itu bila
mereka membeli. Namrm, mereka menguranginya
bila menjual untuk orang lain.

Kemudian tiga ayat berikutnya menunjullkan
keheranan terhadap sikap orangorang curang itu.
Mereka berbuat semaunya saja seakan-akan di sana

nanti tidak ada perhitungan dan pertanggungiawab
an terhadap apa iaja yang mereka kerjakan selama

hidup di dunia.Juga seakan-akan di sana tidak ada

peradilan di hadapanTuhan, pada hari yang besar,

untuk mendapatkan perhitungan dan balasan di
depan Tuhan semesta alarn,

'TulalJtah orong-uratg itu mmyangla balwa seflry-
gultnya mnela al'afl dilanskitknu pada nntu hari yang

baar, (y aitu) hfrri (latil@) m.anusia bndiri mnghndap
Tfulnn sanata a/azz ?" (al-Muthaffifrin: &6)

Memaparkan keadaan orangorang yang cunmg
dengan metode seperti ini dalam suratr Makkiyatr
perlu mendapatkan perhatian, karena surah Mak-
kiyatr pada umumnya mengarahkan perhatiannya

kepada pokok-pokok akidah secara total"seperti
penetapan tentang keesaan Allah, kehendak-Nya
yang mutlak, dan pemeliharaan-Nya terhadap ma
nusia dan alam semesta" Juga seperti hakikatwatrnr
dan nubuwwalu hakikat akhirat hisab, dan pem-

balasan, serta perhatian terhadap pembinaan akttlak
dan mental secara tunuln, dengan mengaitkannya
kepada akidah.

Sedangkan, membicarakan masalah ini secara

spesifik dari masalalr-masalah akhlak-seperti masa
lah kecurangan dalam menakar dan menimbang-
dan muamalah secara umum, biasanya dibicarakan
belakangan dalam surah Madaniyah, yakni ketika
membicarakan tatanan kehidupan masyarakat di
bawatr Daulatr Islamiah, sesuai derwan ntanlwjlslami
yang meliputi seluruh aspek kehidupan.

IGrena itu, pembicaraan masalah ini secara
spesifik dalam surah Makkiyah layak mendapat
perhatian, karena ia mengandung beberapa petun-
jukyang bermacam-macam, yang tersembunyi di
balik ayat-ayat yang pendek ini.

Ia pertamatama menunjukkan bahwa Islam pada

masa periode Mekah biasa menghadapi keadaan
riskanyang berupakecuranganyang dilakukan oleh
para pembesar yang pada waktu yang sama sebagai
para pedagang besar, dan suka melakukan penim-

burun. Di sana terdapathartakekayaanyang banyak
sekali di tangan para pembesar itu yang mereka
perdagangkan melalui kafilah-kafilah yang biasa
bepergian padamusim dingin dan musim panas ke
Yaman dan ke Syam. Mereka juga membuka pasar-

pasar musiman seperti Pasar Ukazh pada musim
haji. Di sana mereka melakukan perniagaan dan
mengadakan lomba baca puisi

Nash-nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa
oftmg{rang curang yang diancam oleh Allah dengan

kecelakaan besar, dan dinyatakan perang terhadap
nya ihr adalah kelas ette yang memiliki kekuasaan,
yang dapat saja memaksa manusia unhtk menuruti
kehendak mereka Maka merekalah yangmenakar
unfuk oftmg lain, bukan menerima takaran dari
orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai ke
kuasaan terhadap manusia dengan suahr sebab png
menjadikan mereka dapat meminta orang lain me
menuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.

Jadi maksudnfia bukan mereka meminta dipenuhi
haknya. Sebab, kalau meminta dipenuhi haknya"
maka hal ini tidak perlu dinyatakan perang ter-
hadapnya-

Pengertianyang dapat ditangkap adalah bahwa
de4gan cara kekerasan, mereka dapat memperoleh
sesuatu melebihi haknya Mereka juga dapatme
nunhrt dipenuhirya takaran dan timbangan secara
paksa menurut kehendak mereka l(alau mereka
menakar atau menimbang unhrk orang lain, mereka
mempunyai kekuasaan unhrk mengurarui hak-hak
orang lain itu. Sedanglan, orang lain ihr tidak ber-
kuasa menunfut mereka untuk memenuhi dan
menyempurnakannya-

Hd ini berlaku bagi orang yang mempunyai
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kedudukan sosial seperti jabatan dan kedudukan
yang tinggr dalam kabilah ataupun orang yang
memiliki stahrs ekonomi yang tinggt karena ke
buhrhan masyarakat berada di tangannya Mereka
biasa menimbun barang-barang dagangan. Sehingga
apabila masyarakat sudah terdesak, maka mereka
terpaksa akan menerima kelalimannya ifu, sebagai-
numayang terjadi hingga sekarang di pasar-pasar.

Maka, di sana terdapat kondisi kecurangan yang
memprihatinlian, yang patutmendapatlan perhatian
sejak dini.

Perhatian dini terhadap lingkungan Mekah ini
pun menunjukkan karakter agama Islam, dan ke
lengkapmmnnhnjnyaterlndapkehidupannyatadan
persoalan-persoalan praktisnya. Juga menunjulC<an
ditegakkarmva agama ini di atas prinsip aKtlakyang
dalam dan mendasan di dalam karakter mnfinj \aht
yang lurus. Maka, Islam tidak menyukai keadaan
memperihatinkan yang berupa kezaliman dan
penyimpangan moral dalam pergaulan.

Sesudatr dikendaliliannyakehidupan masvarakat,
ia tidaklepas untrk mengatur sesuai dengsn syariat-
nya, dengan kekuatan undang-undang dan kekuasa-
an negara lhrena itu, dikumandanglannyalah se
ruan perang dan doa kebinasaan terhadap oftmg-
orang yang curang, padahal mereka pada wakhr ihr
adalah pemuka-pemuka kota Mekatr. Mereka ada-

latr pemegang dan pengendali kekuasaan, yang
bukan cuma berkuasa terhadap spiritualitas dan
perasaan masyarakat lewatjalur akidah keberhalaan
saja" tetapi juga menguasai perekonomian dan urus
an kehidupan mereka

lslam bersuara lantang menghadapi manipulasi
dan kecurangan yang terjadi terhadap golongan
mayoritas yang diperas oleh para pembesar yang
memutar roda perekonomiarn merek4 yakni para
pembesar yang suka melakukan riba dan penim-
bunan, sekaligus sebagai penguasa terhadap ralryat
dengan agama lf,rayalannya. Maka, Islam dengan
teriakannya yang lantang dan dengan manlaj sa-

mawiny4 membangkitkan kesadaran masyarakat
yang tertindas. Islam tidak pernatr berdiam diri,
meski ia terkepung di Mekah sekalipun oleh ke
kuasaan para diktator yzmg menguasai masyarakat
dengan harh" kedudukan, dan agama berhala mereka!

Dengan demikian, kita mengetahui salah satu
sebab sebenarnya yang menjadilian para pembesar

Qtuzisy bersikap demikian keras terhadap dalnvah
Islarn Karena mereka mengetahui, tanpa disangsi.
kan lagi, bahwa ajaran baru yang dibawa Nabi
Muhammad saw. kepada mereka bukan semata-

mata akidah yang tersimpan di dalam hati, atau
akidahyang hanya menuntutmereka mengucaplian
kalimatr syahadat bahwa "tidak adaTuhan yang ber-
hak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad
adalah ufirsan Allah", serta menegalirkan shalat dan
melakukan peribadatan kepada Allah saja, bukan
kepada berhala-herhala dan pahng-patung. Tidak,
tidakdemikian.

Sesungguhnya mereka mengerti bahwa akidah
ini merupakan nanlwjvans akan menghancurkan
dan membongkar semua fondasi jahiliah yang men-
jaditempatbertumpunya segenap perahlarl kema+
lahabn, dan kepentingannm Merekajugamengeta,
hui bahwa tabiat manlmj ini tidak menerima pen-

dobelan dan tidak dilumuri dengan unsurbumifng
tidak bersumber dari unsur langit Ia justu meng-
hancurkan seluruh unsur bumi yang rendah, yang
menjadi landasan jahiliah.

Oleh karena ihr, mereka mengarahtan serangan
terhadap dakwah Islam ini dari segenap penjuru
tanpa pernah meletakkan senjatanya sama sekali,
baik sebelum hijratr mauptrn sesudatrnya. Peperang-
an mereka mencerminkan pembelaan terhadap
seluruh ahran dan sistem mereka untuk meng-
hadapi peraturan-perahmn Islarn, yang bukan cuma
sekadar urusan akidah dan pola pikir.

Orangorangyang memerangi kekuasaan rnanhaj

Islam terhadap kehidupan manusia dalam setiap
generasi dan pada setiap lokasi, pasti mengetahui
hakikat ini. Mereka mengerti dengan sebaik-baik-
nya- Mereka niengetahui bahwa perahrran dan
undang-undang mereka yang batil, kepentingan-
kepentingan mereka yang diperoleh dengan cara
merampas, dan keberadaan mereka yang palsu,
serta tata kehidupan mereka yang menyimpang, itu
dikecam oleh manhaj Islami yang hrus dan mulia

Para penguasa tiran yang zafimdancurang-apa
pun benhrk kecurangannya, baik curang dalam
masalah harta benda" hali maupun kewajibarplebih
banyak menentang keberlakuan mnnlujyang adrl
dan bersih itu, yakni manlnjyangtidak menerima
tawaran, kepura-puraan, dan kompromi.

Hd itu sudah dimengerti oleh orangorang yang
melakulan baiat kepada Rasulullah saw., yaitu para
wakil suku Aus dan l(Jtazr:aj dalam Bai'ah Aqabah

kedua sebelumhijrah. Ibnu Ishaqberkat4'Telah di-
ceritakan kepadaku olehAtrim bin Umar bin Qatadah
bahwa ketika kaum itu sudatr berkumpul unhrk
berbaiat dengan Rasulullatr saw., Abbas bin Ubadah
bin Nadhlah al-Anshari, saudaa Bani Salim bin Ar4
berkata, lMahai segenap kaum Khazraj, apakah
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kalian mengetahui untr:k apa kalian berbaiat dengan
lelaki ini?' Mereka menjawab, Tahu.'

Dia berkah,'Se$rnggullnya" kalian berbaiat unhrk
memerangi oftng{rang berlailitmeratr dan berkulit
hitam. Jika kalian mengetahui bahwa apabila harta
benda kalian habis karena musibah dan pemimpin-
pemimpin kalian binasa karena terbunuh, lantas
kalian menyerahkan dia sejak sekarang, maka demi
Allah, sesungguhnya kalian telah melalarkan kehina-
an dunia dan alrtriral Dan jika kalian memandang
bahwa kalian sanggup menunaikannya sesuai de
ngan yang kalian dakwakan, meski harta kekayaan
habisdan para pemuka terbunuh, makalaksanakan-
lah. IGrena yang demikian itu, demi Allah, adalah
kebaikan dunia dan akhiral'

Mereka berkata, 'Kami akan menunaikannya
meskipun harta kami habis dan pemuka-pemuka
kami terbunuh. Apakah yang akan kami peroleh
vvahai Rasulullah, iika kami memenuhinya?' Beliau
menjawab,'Surga.' Mereka berkata, "Hamparkanlah
tanganmu.' Rasulullah menghamparkan tangan
beliau, lalu mereka membaiat beliau."

Mereka telah mengetahui-sebagaimana pembesar-

pembesar Quraisy sebelumnya telah mengetahui-
karakter agama Islam bahwa ia bagaikan mata
pedang keadilan yang menegall<an kehidupan ma-

nusia di atas yang demikian ihr. Ia tidak dapat mene
rima kediktatoran sang diktator, kezaliman orang
yang zalim, dan kesombongan oftmg yang sombong.
Ia tidak bisa menerima kecurzulgan, kehinaan, dan
pemerasan. tr(arena ifu, Islam memerangi setiap
diktator yang zalim, aniaya, sombong, dan suka
memeras orang lain, serta menghalang-halangt
dak\Mah, para juru dakwah, dan mengintai-intainya.

"Tidnllrnh mang-lrang itu menyangla baltwa sesung-

gulmy a mnelm alan dibangkitlmn" padn. sualu hmi y ang

besar, (yaitu) hnri (ketiln) manusin b adiri mmghadnp
Illnn s nnestn alam ? " (al-Muthatrrfiim: 4.6)

Sungguh mengherankan urusan merek4 hanya
karena persangkaan terhadap hari yang besar itu,
yakni hari ketika manusia berdiri sendiri meng-
hadap Tuhan semesta alam, tanpa pelindung lagi
selain-Nya. Juga tanpa alternatif lain bagi mereka
kecuali harus menghadapi keputusan terhadap apa
yang telah mereka lakukan, sedanglian mereka tidak
lagi mempunyai pelindung dan penolong.

Semata-mata persangkaan bahwa mereka akan
dibangkitkan unhrk menghadapi hari yang besar itu,
sudah cukup untuk menahan mereka dari melaku-
kan kecurangan dan memakan (mengarnbil) harta

orang lain dengan carayang batil. Juga unhrk rneng-
halangi mereka dari melayani sang penguasa unhrk
menganiaya orang lain dan mengurangi haknya
dalam bermuamalah. Akantetapi, mereka tetap saja

melakukan kecurang:an, seakan-akan rnereka tidak
menyangka bahwa mereka akan dibanekitkan. Ini
adalah suafu hal yang mengherankan, persoalan

Yanganeh! 
* + *

Orang-Orang yang Durhaka
Pada segmen pertam4 mereka drsrlbut muthffifiin

'orang-orang yang curang', sedang pada segmen
kedua disebat fujj ar'orang-orang yang durhaka'.
I(aren4 orangyang orrang ifu termasuk dalamke
lompok orang yang durhaka- I\4ereka ini sedang
dibicarakan tentang kedudukan mereka dalam pan-

dangan Allah, dan keadaan mereka di dalam kehi-
dupan Juga tentang apa yang mereka nantikan pada

hari ketika mereka dibangkitkan untuk menghadapi
hari yang besar.

&s.+ti*K:,.5igo*xiT;9i37
ly;l ltg; *,+itit & J +,t 3* b*)KI,
'dW&:r813ffi F,]iiy":"i,k&'d;{l
36?e#$6"#i:i&6i;A^:;6&

&6#*i*firls
'Seluli-lnli jangan curang, larmn saungguhnya kinb
nrang yong durh.aka tersimpan dnlnn sijjiin. Tahruknh
:lamu apalmh sijjiin itu? (Iahh) kinb yang bntulis.
Ifualn!,nan yang besmlnh pada hari itu bagi wary-orang

yang mmdustalan, (y oitu) arang-orang yang mmdusta-
lan hnri p mbalnan. Tuln* ana yag nmdusnlan Inri
panbalnsan iht melninkan wtiap uang yang mzl"ampaui

batns lagl bndnsa, yang apotrila dibaxalrnn kepadanya

ayar-ayar Kami" in bnkaln" 'Itu adnlnh dngmgan orag-
nrarqyang dnhulu.' Selwk-lak ttdnk (dnnikian). Se'

benanty a ap a y arry selalu mnela usaJmlan itu nmutup
hati mneka. Seluli-kali tidaN sesunguhnya muela
pafu haii itu bmar-b mar tnhalmg dmi (nulihnt) Til]an
mzrela. Kemudinn, saunguhnya mnelm bmar-bmm
masak ncralm. I-ak diknrnlcut (lczpadn mnekQ,'Inilnh
a.za.b lary dahulu sel.alu lnmu dustaknn."' (aI-
MuthafffiinzT-17)
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Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan
dibangkitkan unhrk menghadapi hari yang besar. Al-
Qur'an menakut-nakuti dan mengancam mereka
dengan peristiwa ini. Ditegaslan jugabatrwa mereka
mempunyai kitab yang selalu mencatat dan meng-
hitung amal perbuatan mereka Kemudian dibatasi
tempatnya unfirk menambatr penegasan itu. Alfiir-
nya AlQur'an menganclm mereka dengan kecela-
kaan yang besar pada hari ketika dibeberkan kitab
mereka yang berfulisan ihr,

"Selwli-lali j angan curarg knrenn saunguhnya kitnb
orang y ang durhnla tnsimp an dahm sijj iin. Tahukah
Iumu apakah sijjiin itu? (Ialnh) kinb yangbertulis.
I{ecelakaan yang besarlnh padn hnri itu bagi lrang-
orang yang mendustaknn." (al-MuthaffIiin: 7-10)

Al-fujjar' orangorangyang durhaka' ialah orang-
orang yang melewati batas dalam maksiat dan dosa
Lafal ini sendiri sudah mengesankan makna itu.
Sedangkan, kitab mereka adalah catatan amal mereka
Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana eksis
tensiny4 dan kita pun tidak dibebani hrgas untuk
mengetahuinya. Kitab itu adalah urusan gaib yang
kita tidak mengetahuinya melainlan sekadar yang
diinformasikan olehAllah, tidaklebih. IGrena ihr, di
sana terdapatcatatan amal orangorang yang dur-
haka yang oleh AlQur'an dikatakan dt dala{n siji iitl

Kemudian dikemukakanlah kalimat tanya untuk
menunjul<kan besarnya urusan yang sedang di-
hadapr, sebagaimana diungkaplan oleh AlQur'an,
' mlruknh lamu ap alah s ijj iin itu? " (al-Muthffi frinz
8)

IGlimatini memberikan bayang-bayang besarnya
urusan ifu.Juga memberikan kesan kepadalawan
bicara bahwa urusan ini terlalu besar untrk diketatrui
dan diliput oleh pengetahuan manusia. Akan tetapi,
dengan firman-Nya, "Sesungguhnya, kitab orang yang
durlwlw brsirnpan dalam siijiif , berarti Allah telah
membatasi tempat tertenhr untukny4 meskipun
tidak dikenal oleh manusia Pembatasan atau penen-

tuan ini menambatr keyakinan lawan bicarakarena
adanya isyarat yang menunjukkan adanya kitab
(catatan amal) tersebut Itrrlah isyaratyang dimak-
sudkan di balikpenyebuhn hakikatini dengan kadar
tersebut, tidaklebih.

Kemudian dibicarakan kembali siht kitab orang-
orangyang durhaka itu. Hal ini tercantum dalam
firman-Nyayang mengatakan batrwa sesungguhnya
kitab ihr adalah "lcital y ang bertular "dan berisi catatan
lengkap, tanpaditambah dan dikurangi, hinesa di-
beberkan padahariyang besar itu.

IGlau demikian, mak4
"I{ealnlaan yang baml,ah padn hari itu bagi trang-
orang yarg mmdustalwn. " (al-Muthaffifiin: l0)

Dibatasi pula tema persoalan yang didustakan
mereka, dan ditenfukan pula hakikat orang{rang
yang mendustak4n iu.r,

" (Yaitu) orang-orang yang mendutalcan hni punbalas-
an. Tidnk ofu yry mmkunknn lwi pantralasan iAt
melninlan arattg yang mehmpaui batns lngi bndnsq
y ang apabiln dibaralnn lupananya ayat- ayt lfumi, ia
bmlmta, 'Itu adnlah dnngengan orang-nrang yang
dnlrulu. "' (al-Muthaftifiin: I 1-13)

Sikap melampaui batas dan dosa itulah yang
menuntrn pelakunya mendusbkan hari pembalasan

dan bersikap jelek terhadap AlQuran. Sehingga ia
mengatakan bahwa ayat-ayat AlQur'an yang
dibacakan kepadanya "itu adnlah dnngengan orang-

orang yang dahulu'l Pasalnya, Al-Qur'an memuat
kisah-kisah orang dahulu yang dipaparkan untuk
menjadi pelajaran dan nasihaL Juga unhrk menjelas
kan sunnah Ailah yang tidak pernah berubah dan
juga berlaku atas manusia sesuai dengan undang-
undang yang ada dan tidak akan pernah menyimpaqg.

Kesombongan dan pendustaan mereka ini diikuti
dengan bentakan dan hardikan, 'Sclali-lali tidak
(dnnikian) ! "Tidak seperti yang mereka katakan.

Kemudian disingkapkan sebab kesombongan
dan pendustaan serta keberpalingan dari kebenaran
yang jelas dan keterhapusan kebenaran itu dalam
hati orangorang yang mendustakan ini,

"Sebmmnya apa yarg selnla mtrela wahakan itu mz-

nuntp ltati mnekn." (al-Muthatrifrinz 14)

Artinya hati mereka tertuhrp oleh dosadosa dan
kemaksiatanyang biasa mereka kerjakan. Hatiyarrg
selalu melakukan kemaksiatan itu akan menjadi
redup catrayanya dan menjadi gelap. Ia dikotori oleh
tutup tebal yang menghalangi cahaya masuk ke
padanya dan menghalanginya dari cahaya. Juga
menghilangkan sensitivitasnya sedikit demi sedikit
sehingga akhirnya menjadi bebal dan mati.

Ibnu Jarir, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majatr me
riwayatlian dari beberapa jalan, dari Muharnmad bin

Alan, dari alQa'qa' bin Hakim, dari Abi Shalih, dari
Abu Hurairatr batrwa Nabi sial/a llalw alnihi wamllnm
bersabda

,* GiriT ^K uk qi ;\( s1+r' 'of 
F
rv{ -ir; '(: t:t:,& p;t
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"Sesungguhnya seorang hnmba apabiln melalaian sualu

dnsa, malw tndnp at suatu titik hitam di dalnm l*tory o.

Jilil in bertobar, harinya mmj adi mnnlnng leembali ; dan
jika bntnmbah dosanya, titik hitam itu pun mnkin bn-
tnmbah banyak."

Tirmidzi berkata "Hadits ini hasan sahih."
Dan, lafrl Nasa i berbunyi,

!&4d,'SJW'tbrf 
ri1 iiir '.r1 p

Lt-i ,'^#'JL eG', ,i!ur'r Li -*'ou ,itrp
ii'r td ,#)tL}t ; ,Lit'lx & W +:,a
b',*3;--f;t-r:r",j;jt * oV J; j? ,' jk

"saungulmy4 sematg lwmtra apatrila mclnlwlwrt suaru

dnsa mnlu dia telahmnnbuar satu titik hitam di dal^am

hati.nya.lila iajauhi dnsa itu, beristighfm, dnn bernbat,

malw lwtiny a ma{ adi cannlarg kernt ali. frtnpi i il(a in
lurnbali bnbuat dnsa, nnka butambahlnh titik-titik
hinm itu sehingga mmutupi lntinya. Mala itulah
lanran yang dimnksudlwn. dnlnmfmrnn AW'Seknli-
I(nIi tidak (demikian), sebawmy a apa yang selnla mnela
usahnkm itulah y arg menutup lari mcrel(n... "'

Al-Hasan al-Bashri berkata, 'Yaitu dosa di atas

dosa Oertumpuk-hrmpuk), sehinggahati itu men-
jadi buta kemudian mati.l'

Begitulah keadaan orang{rang yang durhaka
dan mendustakan hari pembalasan. Itulah sebab
mereka durhaka dan mendustakan.

Setelah ihr, disebutkan sedikit tentang tempat
kembali mereka pada hari yang besar itu, sesuai

dengan sebab kedurhakaan dan pendustaannya,

"Selrahi-lahi tidaly sesungguhnya mnelw padn hmi itu
benar-bmar tuhnlnng dari (melilat) Tulnn mereka.

Kemu diau s e s ungguhny a mer e lu b enar - b ennr mas uk
nnola. Inlu dilwtalwn (kepada mnela)'Inilnh azgn

y ang dnhul;u s elnla lwmu fustaAun "'(al-Mutha.ffifiin:
L5-t7)

Hati mereka telah dihalangi oleh kemaksiatan-ke
maksiatan dan dosadosa serta dihalansi dari me
rasakan keberadaan Tuhan di dunia Juga telah
dipadamkan cahayanya sehingga kegelapan dan
menjadibuta dalam kehidupan ini. Karena ihr, akibat
yang pantas dan balasan yang setimpal baginya di
ali*rirat nanti ialah dihalanginya mereka dari me
mandang wajah Allah Yang Mahamulia. Juga di.

halanginya mereka untuk mendapatkan kebahagia-
an terbesar yang tidak diberika4 kecuali kepada
orangorang yang sehat, tinggr, dan jernih ruhny4
serta berhak disingkapkan hijabhijab antara dia dan
Tuhannya Merekatermasuk golongan orangorang
yang disinyalir olehAllah dalam surah al-Qiyaamah,

"Waj ah-w aj ah (oraig- orang mulvnin) p ada Inri itu
bnsni*eri. Kepadn Tirhamyalnlr mnelu nzlilwt.' (aI-

Qiyamah: 22-%)

Keterhalangan dari melihatwajahTuhan ini me
rupakan azab dtafasazab, keterhalangan di atas

keterhalangan, dan merupakan puncak kesedihan
bagi manusia yang kemanusiaan bersumber dari
satu sumber, yaifu berhubungannya dengan ruh
Tuhannya Yang Mahamulia Apabila ia terhalang
dari sumber ini, hilang keistimewaan-keistimewa-
zmnya sebagai manusiayang terhormal sehingga
merosoflah derajatnya ke tingkatan yang menjadi-
kannya layak masuk nerak4

"Kcrnudiaq sesungguhnya mnelu bmar-bmm masuk

nnalea. " (al-Mathaffifiim: 16)

Di neraka ihr, mereka dicela dengan celaan yang
lebih pahit daripada neraka ihr sendiri,

'Lalu dikntalan (lnPfu mnelw)'Inilnh a4b yary
sel^alu lmmu dustnlwn. "' (al-Muthaffifrinz t7)

Keadaan Orang-Ora^ng yang Berbakti
Kemudian dibentangkanlatr lembaran lain, lem-

baran orang-orang yang berbakti. Lembaran ini
dipaparkan menurut metode Al-Qur'an di dalam
membeberkan dua lembaran yang bertolak be
lakang, sebagaimana biasanya, unfuk menyem-
purnakan keterbalilian antara dua hakikat, dua ke
adaan, dan dua kesudatran yang bertolak belakang,

&lJ,"t;1iidt1i&q.d)6!tK:biJ<
#;{,rj:frty-&&,xtre#i3r+tt
&;ir,r+A4sV$t;*'{i,siF
Wa:'e;b,;&&t&a61ci,fr
US.Ffr&+fr u,r;;z#:b'i;)SLi'

&<;:;x
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"Selwli- Iali tidnh sesungguhrrya kinb orang-uang yang
babakti itu (tersimpan) dnl"am illiyin. Tahulah knmu
apalah illryyin itu? (Yaitu) kinb yang bertulis, yang
dkalcsilan oleh malailcat-malaiknt yang didelatknn
(lap ada Allnh). S esungguhny a, zrang y ang b nbaldi iht
bennr-bmar beradn dalam kenikmatan yang besar

(*r7a) Muelm duduk di atas dipan-dipan sambil mt-
mandang. Kamu dnpat mmgetahui dmi wajah mnela
kesenangan hidup mrela yang penuh lunikmntan.
Mnela diberi minum dnri Hnmnr mumi yng dilak
(tnnp anry a). Lalerry a adalnh lcesturi. Untuk y ang demi'
kian itu, hmdnl,lah orang bmlnm.ba- lnmba. Campuran
li:Jamnr rnurni itu dnri tasnim, (yott ) mata air yang
minurn darinya orang-orang yang didilatltnn kzpa.d.a

Allah. " (al-MuthatrIfltrt: 18-28)

I afr'l"lnllndyang disebutkan pada awal segmen
ini adalah untuk mencegah dari perbuatan sebelum-
nya Yaifu, mendustakan hari pembalasan sebagai-
numa yang disebutkan dalam frman Allah ayatt7,
'Kamudian dilntafun (Lepada mne lw),'Inilnh aab yang
dnhulu sehlu lcarnu dustnknn."' Kemudian disudahi
denganperkataanlsllnn'seldi-kahtidalC.Sesudah
itu, dimulailah pembicaraan tentang orang{rang
mng berbakti dengan menggunakan kalirnatyang
pasti dan mantap.

fuabila kitab orangorang yang durhaka ter-
simpan dalam " sijjiirf' ,mal<akitab orangorangyang
berbakti tersimpan dalarn" iwhl'. Dan yang dimak-
sud dengan a,/- alranr' orang{rang yang berbakti' ifu
ialah orangorang yang patuh kepada Allah dan
melaksanakan semuakebailian. Mereka merupbkan
kebalikan dari orangorang durhakayang sukame
langgar dan melampaui batas.

r efal" illiy)irl' mengisyaratkan dan mengesankan
ketinggian, yang berkebaliftan dengan" sijjiirl' yang
memberi kesan dan mengisyaratkan kerendahan.
Sesudah ifu, dikemukakan pertanyaanyang menun-
jukkan ketidaktahuan yang ditanya dan kehebatan
sesuahryang ditanyakan ibt, 'lhhilkah lamu apaltah

illiyyin itu?"Nah, ini adalah urusan yang berada di
luar jangkauan ilmu dan pengetahuan manusia!

Dari membicarakan bayang-bayang yang me
ngesanakan ini, pembicaraan kembali lagi kepada
hakikat kitab oftrng-oftrng yang berbakti. Dikatakan
bahwa ia adalah "Kitntr yong buhtlis, yarg disaksilan obh

malnllat-mnlnilnt yang didekatkm (lrzp adn AIInh). "
Perkataan mnrqumberiits' ini sudah disebutkan

di muka. Di sini ditambahkan bahwa malaikat-ma-
laikatyang didekatkan kepadaAllah itu menyaksikan
dan melihatkitab ini. Ditetapkannyahakikatini di sini

memberikan bayang-bayang kemuliaan, kesucian,
dan ketinggian bagi kitab orangorang yang berbakti.
Karena, ia berada di tempat yang disaksikan oleh
malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah,
malaikat-malaikat yang mulia pekerjaan dan sifat-
sifrtnya Inilah bayangan kemuliaan dan keutamaan,
yang disebutkan dengan maksud memberikan peng-

hormatan.
Setelah ihr, disebutkan keadaan orangorang yang

berbakti ihr sendiri, sebagai pemilik kitab yang mulia
tersebul Diterangkan pula sifat-sifut kenikmatan
yang merekaperoleh pada hariyang besar itu,

'Saunguhnya wangyangbnbaldi itu bmm-baur bu-
adn dahm kenikntatan yarry besar (surga)." (al-
Muthafffiin:22)

Ayatihr sebagai kebalikan dari nerakayang men-
jadi tempat kembali orangorang yang durhaka

". . .Mnela (duduk) di atas dipan-di.pan sarnbil mernnn-

dnng...."

Yakni, mereka berada di tempatyang terhormaf
sehingga dapat memandang ke mana saja yang
mereka sukai, tanpamenunduldran pandangan karena
hina dan tanpa sibuk memandang sesuatu yang
menyengsarakan. Mereka duduk di atas dipandipan,
di pelaminan keluarga, dengan kelambunya yang
indah.

Gambaranyang dekat ini lebih halus dan merupa
kan lambang kenikrnatan yang lebih halus bagi
bangsaArab (wektu itu) yang kehidupannya serba
kasar. Adapun benhrk ukhrawinya nanti bagaimana
maka hanya Allah yang mengetahuinya. Karena
bagaimanapun keadaanny4 ia jauh lebih tinggi dari
apayang dikenal oleh manusiaberdasarkanpengalarn
an dan garnbaran-gambarannya

Dalam kenikmatan ini, mereka merasakan ke
nikmatan jiwa dan fisih sehingga memancar ke
ceriaan dan bndatanda kegembiraan diwajah merek4
yang dapat dilihat oleh siapapunyang melihatry4

"Kmnu dnpat mengetnlrui dari wajoh mneka kzsmangan

hidup mnela yang pmuh lunikmatan." (d-Muthaf-
fifiin:24)
'Mnelw dibqi minum dmi klwmar murniyngdilnk
(tnnpatnya). Lol*yo dnri lusturi. " (al-MuthafEfiin:
25-26)

" Ar-rahii' adalahminuman yang murni dan jernih,

tidak mengandung kekeruhan dan kotoran. Disifuti-
nya minuman itu bahwa ia disegel tempatoiy4 yang

segelnya berupa kesturi. Hal itu menunjukkan
bahwa minuman tersebut sudah disediakan di dalam
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bejana. Sedangkan, bejana-bejana ini disegel dan
ditutup, yang dibuka segelnya ketika diminum. Ini
menunjul*an bayang-bayang penjagaan dan peme
liharaan minuman tersebut, sebagaimana dijadikan-
nya segel atau laknya dari kesturi menunjukkan
bahwabarang itu barang bagus dan mewah.

Semua itu hanya bisa dimengerti manusia me
nurut batasbatas kebiasaan mereka di bumi saja.

Ketika mereka sudah berada di sana di taman surga
sudah tenhr perasairn dan pengertian mereka akan
sesuai dengan gambaran mereka yang bebas dari
suasana bumi yang terbatas.

Kemudian disebutkan sifat-sifat minuman itu
dalam dua ayatberikul

"Carnpuran Htmnar mumi itu dmi tasnim, (yaitu) man
air yang minum darirzy a orang- orang y ang difu lwtlwn
lupadn Allah. " (al-Mutha.ffifrin z 27-28)

Maksudny4 minuman l*ramarmurniyang masih
disegel itu dibukalah tempatrya- Kemudian dicanr-
pur dengan sesuafu yang bernama"tasninl',ymrg
diminum oleh orang{ftng yang didekatkan kepada
Allah. Sebelum selesai menyebutkan sifat-sifat mi-
numan ini, disampaikan dan diberikanlatr pengaralr-

an berikut,

"Urfiuk y ang dilnikian itu, hzndakny a orang bnlomba-

/ozla. " (al-Muthafffiin: 26)

Suafu kesan mendalamyang menunjukkan banyak
Sesungguhnya, onmg{ftmg curang yang menu}'

kan atau mengambil harta orang lain dengan cara
batil, tidak mengira akan dihisab pada hari akhir.
Mereka mendustakan hari perhitungan dan pem-

balasan. Hati mereka ditutupi oleh dosa dan kemak-
siatan. Sesungguhnya, mereka ihr hanya berlomba-
lomba unhrk mendapatkan kekayaan dan kesenang-

an duniawi yang tak berharga. Mereka berlomba
untuk mendapatkan bagran yang lebih besar dan
lebih besar lagi lGrena ihr, mereka berbuat zalinr,

durhaka dosa, dan melakukan tindakan apa saja

unfuk mendapatkan kekayaan dan kesenangan
duniawi yang segera sirna itu.

Tidak sepantasnya manusia berlombaJomba
unfuk mendapatkan kekayaan yang rentang wakhr-
nya terbatas dan tak berharga ini. Sebenarnya, yang
pahrt diperlombakan dan segera didapatkan ialah
kenikmatan besar yang penuh kemuliaan dan ke
hormatan,

"[Jntuk yang dcmikian itu, hmdnknya orang bnl,omba'

lnmba."

Ini adalah pencarian yang pantas orang berlomba
mendapatkannya. Ini adalah ufukyang layak ma-

nusia bersegera datang ke sana. Ini adalah tujuan
aktrir yang layak diperebutkan.

Orangorang yanf berlomba-lomba untuk men-
dapatkan sesuatu dari kekayaan duniawi-betapapun
besar, banyak, bernilai, dan agungnya-, maka se
benarnya mereka hanya memperebutkan sesuatu
yang remeh, sedikit, mudah lenyap, dan hanya se
mentarawaltu Pasalnya dunia di sisiAllah tidaHah
seimbang dengan sayap seekor nyamuk. Sedang-

kan, akhirat ihr berat sekali dalam timbangan-Nya
Kalau begitu, maka akhirat adalah suatu hakikat
yang pantas diperebutkan dan diperlombakan.

Menarikny4 berlomba dalam urusan aktrirat akan

mengangkat ruh semua oftmg yang berlomba ihr.
Sedangkan, berlomba dalam urusan dunia akan
menyebabkan ruh mereka merosotnya. Berusaha
mendapatkan kenikrnatan akhirat akan menjadikan
bumi b"aik, makmur, dan suci bagi semua oftmg.
Sedanglan, berusaha mendapatkan kekayaan duniawi

akan menjadikanbumi sebagairaura dan lingkungan
yang menjadi tempat makannya cacing. Atau, tempa.t

binatang dan serangga yang memakan kulit orang-
orang yang baik dan berbakti.

Berlomba untukmendapatkankenikrnatan aKfrat
tidak akan membiarkan bumi gersang dan tidak
produktif, sebagaimana bayangan sebagian orang
yang menyeleweng. IGren4 Islam menjadikan bumi
sebagai ladang akhirat Menjadikan pengurusan
keli*ralihhan di bumi dengan mengelola dan memak-
murkannya dibarengi dengan perbaikan dan ketak-
waan, adalah tugas setiap mukrnin yang sebenarnya.

Namun, mereka menghadaplan tugas kekhalihtran
ini untuk mencari ridhaAllah. Juga menjadikannya
sebagai ibadah kepadanya untuk merealisasikan
tujuan keberadaannya, sebagaimana ditetapkan
Allah dalamfirman-Nya,

"Tidatdnh AIfli mtnj anilrfrn jin dnn manusia mclainlwn
sapqamrrelabnibadahfu padn-Ku."(adz-Dzaari'
yaat 51)o

Firman Allah, "Untuk yang dznikian itu, hntda.ldah

orarry bulomba-lnmba",sungguh merupakan pengarab

an agar manusia menilikkan pandangan dan hatinya

L
t
(
U

6 Silakan periksa penafsiran ayat ini dalam surah adz-Dzaariyaat,iw27
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ke belakangplanetbumiyarg kecil dan takberharga
ini. Yakni,ketikamerekasedang memakrurl€n dan
mengelola serta mengangkat bumi ke ufuk yang
lebih tinggi dan lebih suci daripada kubangan-
kubangan air yang berubah bau, warn4 dan rasanya
Sedangkan, mereka sendiri berhrgas membersih-
kandan rnenyucikan rawa-rawa itu"

Urnatmanusia di dunia ini terbatas, sedang umur-
nya di akhirat tidak adayang mengetahui ujungnya
kecualiAllah. Kekayaan dan kesenangan dunia ini
juga terbatas, sedang kesenangan-kesenangan di
surga tak dapatdibatasi oleh pandangan dan bayang-
an-bayangan rnanusia Tingkat keniknatan di dunia
ini sudah dikenal, sedang tingkat kenikmatan di
surga sana layak mendapatkan keabadian. Kalau
begitr, bagaimana mungkin kita akan membanding-
kan medan dan fujuan masing-masing, hingga akan
rnemperhifungkan unfung-ruginya menurut per-
hiturgan yang biasa dilalnrkan manusia?

Ingattrah, perlombaan yang sebenarnya adalah
untuk nnenggapai kebahagiaan dan keuntungan
aktriraL

". . . Untuk yttg danildnn itu, hmlalJah orong berlnnfit-
htnba--

Orang-Orang Muknin akan Menertawakan
Orang-Orang Kafir

Seakan-akan pernatrnran perlombaan terhadap
aneka benhrk kenikrnatan yang dinantikan orang-
orang berbakti itu, merupakan pendahuluan bagi
pembicaraan tentang apa yang mereka peroleh di
dunia dari orangorangyang durhaka Yakni, yang
berupa gngguan, penghinaan, hesornbongan, dan
tuduhan yang bukan-bukan. Hal ini jusa dipapakan
dengan panjang lebar di sini. Maksudnya, untuk
mengakfiiri penghinaan yang dilontarkan orang-
orang kafir, ketika mereka menyaksiftan kenikrnahn
or?ng{ftrng yang berbakti ih"l,

$fi &LfuWc&.irtuj6st;A6.5ilr.
Wtffi 4t6f;rulntVg;:r,f w*ifr

"Sesungultnyq aruxg-nrang yong berdnsa, afuInh mseka
yang dnlulunya (di dunia) mmcrtnwakan orang-urarg
ywtg berinwn. Apatik nang-orangyang beriman bnlnlu
di Mnpan mnelm, maAea mereka salirg ftrengedipl(an
matanya. Apabih mang-mang berdnsa itu lcrnbali kz-

. pann fuimrrya mnelw kenthli dntgan ganbira. Apo.bik
mnelw mzlilwt mpng-orang muloni4 merclm mmgara-
ka'Sesunggultnya, m.qela in bmn-bmar oratg-Mang
yang sesat.' Padnlml, mang-orang yang berdnm itu tidnk
dikirirn unnk pmjaga bagi warry-arang rnuknin. Italq
padn hmi ini, orang-orang yang berimm m.ensrtnoakfii
orang-mmglwfir. Mneka (duduk) di atas dipan-dipan
sambilmnnnndang.Sesungguhnya,wang-urangkafu
telnh diberi ganjaran tnhndap apa y ang dnlrulu mnelw
knjalan."(al-I0fiw

Pemandangan yang dilukiskan oleh AlQur'an
mengenai penghinaan orang{rang berdosa ter-
hadap orangorangyang berbakti, keburukan sikap
mereka, kesombongan mereka, dan identifikasi
mereka sebagai orang{mngyang sesaf merupakan
pemandangan yang kontroversial dalam realitas
lingkungan masyarakat Mekah. Akan tetapi, peris
tiwa ini selalu terjadi berulang-ulang dalarn berbagai
generasi dan tempal

Masyarakat sekarang pun ba$rakyang menyaksi
kan pemandangan seperti ini SehinggA ayat-ayat ini
seakan-akan turun untuk mengidentifikasi (menyi-
fati) dan melukiskan potet mereka" Juga menuqiuk-
kan batrwa tabiat orangorang durhakayang suka
berbuat dosa itu adalah sar,na di dalam menghadapi
oftmg{rang yang baik-baik dalam semua lingkung-
andanmasa
"Senngularya, orang-orang lang bndnm, ala]ah mnela
yatg dahulunya (di dunia) mmqtawa*an orang- mang
yang berirnnr. " (al-Muthafrfiin: 2$

Begitulah kebiasaan mereka Paparan tentang
duniayang sementara dan segeralenyap itu dilipat
pemaparanny4 tiba-tiba nrereka diajak bicara ten-
tang akhirat Merekh melihat kenilmratan orang-
orang yang berbaldi dan berfumr Kernudian diirrgat-
kan kepada mereka tentang urusj:rn dunia

Sewaktu di duni4 mereka biasa menertawakan,
menghina" dan meremehkan or:mg{mngyang ber-
imar,L Mungkin karena kerniskinan dan penarnpil-
annya yang lusuh, kelemahan dan ketidakberdaya-
annya menolak gangguan rnerek4 dan kelihatannya
seperti orang{rang yang bodoh. Sernua ini bisa
menyebabkan orang{mng yang suka berbuat dosa
ihr tertawa

Mereka memang suka menjadilon orangorang$:5,11i"S&13tkr.3&$rrrt*r;*g;
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mulxnin sasuu:an penghinaan dan tertawaan. Mereka
mengganggu dan menyakiti orang{rangyang ber-
iman,lalu mereka tertawakan dengan penuh peng-

hinaan. Besitulah yang mereka lakukan terhadap
oftrng{rang mukrnin. Akan tetapi orangorang muk-
min itu menerinumya dengan sabar, tegaq dan ber-

adab sebagai orang beriman.

"Apabiln arang-orang yarg beriman bnlal.u di hndnpan

moekg malu rnnela ialing rtmgediplw manrtya. " (aI-
Muthafrfiin:30)

Sebagian mereka mengediplian matanya, meng-
isyaratkan tangannya, atau melakukan gerakan-
gerakan yang sudah dikenal di kalangan mereka
*t * *"ngtti*kaum mulaninin, yaitu gerakan dan

lagak yang rendah dan hina yang menunjuftJ<an

keburukan moral dan ketidakbersihan hati mereka
Maksud mereka adalah untuk menimbulkan rasa
keterhinaan di dalam hati orang{ftIng yang beriman
dan unhrk mempermalukarurya. Sedanglen, mereka
saling mengedipkan mata untuk menghinanya

'Apabila nrarg-urang berdosa itu kenbali l"pod"
lcaumnya",setelah mereka kenyangkan jiwa mereka
yang kerdil dan hina dengan menghina dan meng-
ganggu orang{rang yang beriman, 'rltrekn lumtrali

dntgan gunbird',perasaan puas, bangga terhadap per-

buatannya, dan merasa senang dengan keburuk-
annyayang hina dan rendah itu. Maka mereka tidak
merasa menyesal sama sekali dan tidak merasakan
kehinaan dan kotornya perbuatan dan tindakan
mereka lnilah puncakkerendahan jiwa mereka dan

kematian nuftminya

' Apabiln mnela melilnt orang- orang mulvniry mnela
mmgatdun,'Saungguhnya, mnelm bmar-bmnr mang-

orang yarlg sesel. "' (al-Mutha.fEfiin: 32)

Ini lebih mengherankan lagi! Kiranya tidak ada
yang lebih mengherankan daripada tindakan orang-

orang yang durhaka dan suka berbuat dosa yang
berbicara tentang pehmjuk dan kesesatan. Sehingga
ketika melihat oftmg{ftmg mukrnin, mereka meng-
anggap oruutg{rang mukrnin ifu sebagai orang-
omng yang sesal Mereka juga mengisyara$an ke
pada orangorang mukmin untuk menegaskan
penyifatan ini dengan maksud mempopulerkan dan
meremehkar\ " Sentnggularya mnela benar-batnr mang-

orang, yang saat."
Kedurhakaan itu tidak terbatas, tidak malu ber-

kata, dan tidak merasa hina dalam berbuat. Me
nuduh orang-orang mukmin sebagai orang{rang
sesat manakala bertemu orang{ftng durhaka dan

sukaberbuatdosa itu menggambarkanbahwakarak-
teristik kedurhakaan adalah melampaui semua batas.

AlQur'antidakhanyamembela orang{ftngyang
beriman dan membantah kebohongan orang{rang
durhaka itu. IGren4 perlataan fuj iralr'durhaka' itu
sendiri merupakan perkataan yang tidak dapat
dibantah. Akan tetapi, Al-Qur'an menyampaikan
pernghinaanyang beratterhadap oftlng{ftrlgyang
menyelinapkan hidung mereka mengenai sesuafu
yangbukan urusan merek4 dan sukacampurtangan
tanpa undangan seorang pun dalam persoalan ini,

'?adnlwJ, orang-orangyang bndosa itu tidnk dikirim
unruk mmj adi p mj aga bagi orang- mang mulonin. " (al-
Muthaffftin:33)

Mereka tidak diserahi unhrk mengurus urusan
orang-orang mukrnin. Mereka tidak ditugaskan
untuk menjadi pengawas. Mereka tidak ditugasi
untukmenimbang dan mengukur keadaan orang-
orang mukrnin. Nah, unhrk apakah merekabersikap
begitu, setelah dijelaskan dan ditetapkan seperti itu?

Dengan penghinaan yang tjnggr ini, dialirhirilah
cerita tentang kelakukan orangorang yang berdosa
itu di dunia Yah, kelakuan dan sikap mereka. Dilipat-
lah pemandangan ini dengan kesudahan tersebut
untrk menampilkan pemandangan alifiirat dan orang-

orang beriman yang berada dalam kenikrnatan ihr,

'Mala, pada lwri ini, orang-nrang yong bniman mmn-
tanalrm uang- nang kafr. Mnelw hduk di atas dip an-

dipan samtril mun andang. " (al-Muthamfrin: 3+35)

Pada hari ini, orangorang kafir terhalang dari
melihat Tuhannya Derita keterhalangan ini serasi

dengan terabaikannya kemanusiaan mereka selama

ini. I-alu mereka masuk ke neraka diiringi dengan
kehinaan dan penghinaan seraya dikatakan kepada
mereka seperti tercanhrm dalam ayat 17,' Tnilah azgtr

yang dnlrulu selnla lmmu drctnlan."
Pada hari ini, orangorang yang beriman mener-

tawakan orangorang kafir. Mereka dudukduduk di
atas dipan dan sofa-sofa. Mereka memandang ke
mana saja yang disukai. Mereka berada dalam ke
nikmatan yang abadi. Juga mendapatkan minuman
lif,ramar murni yang bersegel kesfuri dan bercampur
dengan tnsnim

AlQur'an mengarahkan penghinaan yang tinggi
pada kali lain dengan mengemukakan pernyataan,

"S esungguhny a, orong- orang knfr telah dib ni ganj man

terhadnp apa yng dahula muela lcerjalun." (aI-
Mutha.ffifiin:36)

Benar! Apakah mereka diberi ganjaran? Apa-

fr
g

$
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kah mereka mendapatkan ganjaran dari apa yang
mereka kerjakan? Pettanyaan ini dikemukakan,
padahal mereka tidak mendapatkan "ganjaran" se
bagaimanayang sudah populer. Maka kita saksikan
mereka sebentar di dalam neraka- Akan tetapi, tak
diragukan lagi bahwa mereka mendapatkan balasan
dari'apa yang mereka kerjakan! Itulah ganjaran
mereka kalau begitu, ditambah dengan penghinaan
yang terkandung dalam penggunium gaya bahasa
ironi dengan disebutkannya l<ata tsawatr' ganlaran/
pahala'untuk siksa!

Cratatan Penting
Kita berhenti sebentar di depan pemandangan

yang dilukiskan oleh AlQur'an dengan segala ke
adaan dan gerakannya secara panjang lebar ini yakni
pemandangan berupa penghinaan yang dilakulsn
oftIng-oftmg kafir terhadap orang-orang mukrnin
sewakhr di dunia Hal ini sebagaimana sebelumnya
telah dipaparkan dengan panjang lebar mengenai
pemandangan tentang kenikmatan orang{rang
yang berbakti dengan segenap pemandangan dan
kesenangannya.

Kita dapati batrwa uraian panjang yang mengesan-
kan ini mengandung pengetahuan yang tinggi di
dalam menyampaikan ungkapan, sebagaimana ia
juga merupakan pengetahuan yang tinggt di dalam
mengobati perasaan. I(arena golongan minoritas
muslim di Mekah menghadapi kekejaman dan gang-
guan dari orangorang musyrik, yang menimbulkan
kepedihan mendalam di dalam jiwa manusia-
Namun, Allatr SWTtidakmembiarkan merekatanpa
pertolongan. Dia justru memantapkan, menghibur,
dan menenangkan hati mereka-

Gambaran yang terperinci tentang penderitaan
mereka karena gangguan kaum musyrikin ini,
merupakan balsem pengobathati mereka- Karen4
Allatrlatr yang menerangkan derita mereka ini. Dia
melihallihat dan tidak mengabaikan merek4 walau-
pun pada suatu walitu orang{fttng kafir mengabai
kannya- Ini saja sudah cukup bagi orang mukmin
untuk menghapuskan penderitaan dan luka-luka
mereka

Allah melihat bagaimana mereka dihina oleh
oftmg{rang yang menghina dan disakiti oleh orang-
oftmg yang berdos4 serta ditertawakan dan dijadi-
kan bahan ejekan dengan penderitaan dan gang-
guan-gangguan itu oleh orang{rangyang mener-
talvakan dan mengejeknya Dia melihat pula bagai-

nuna oftmg{rang tolol ihr tidakmencela dan menye
sali perbuatan mereka sedikitpun.

Sesungguhnya Allah melihat semua itu dan me
nerangkannya di dalam wahyu-Nya I(arena itu, hal
ini mempunyai nilai tersendiri di dalamtimbangan-
Nya. Ini saja sudah cukup! Ini saja sudah culrup
ketika hati orangorang yang beriman merasakan-
ny4 meski bagaimanapun luka dan deritanya

Kemudian Tuhan mengejek orang{rang yang
berdosa ihr dengan ejelan yang tinggi dan menyakit-
lan. Namun, kadang-kadang ejekan ihr tidak dn?s&
kan oleh hati orangorang berdos4 yang telah ter-
hrhrp oleh kotoran dosadosa Akan tetapi, hati orang-
orang beriman yang sensitif dan cerdas, merasakan
dan memperhihrngkannya, Kemudian ia merasa
senang dangembira-

Setelah ihr, hati yang beriman ini menyaksikan
keadaannya di sisi Tuhannya nanti, kenikmatan-
kenilanatannya di dalam surga-Ny4 dan kemuliaan-
kemuliaannya di alam tertinggi. Yakni, ketika ia
menyaksikan keadaan musuh-musuhnya terhina
oleh makhlukVang tinegi (malaika$ dan disiksa di
dalam neraka dengan penuh penghinaan danpele
cehan. Ia menyaksikan ini dan ifir dengan rinci dan
dalam penuh:ranyang panjang. Iamerasakan keada
annya dengan realistis dan meyakinkan.

Sehingga, sudah tidak diragukan lagi bahwa
peras:ran semacam ini dapat menghapuskan ke
pahitan yang dialaminya yang berupa gangguan,
penghinaan, minoritas, dan kelemahan. Bahkan,
sebagian hati ada yang merasakan kepahitan dan
kegetiran yang dialaminya sebagai sesuahr yang
manis, ketika ia menyaksikan pemandangan-peman-
dangan ini di dalam firmanyang mulia.

Suahr halyangperlu diperhatikan bahwa adanya
firman Allah yang demikian ini saja sudah culrup
sebagai hiburan Ilahiah terhadap orangorang muk-
min yang disiksa dan disakiti oleh orang-orang ber-
dosa yang hina dina itu dengan berbagai saranany4
gangguamya yang berat, dan penghinaannya yang
tajam.Surga bagi oftmg{rang mukmin dan neraka
bagi orangorang kafr. Kedua keadaan ini, antara
dunia dan akhirat, akan dipertukarkan secara total
Nah, hanya ini sajayang dijanjikan Rasulullah saw.
kepada orang{rang yang berbaiat kepada betau.
Namun demikian, mereka sudah relamengorban-
kan harta dan jiwanya"

Pertolongan di dunia dan kemenangan di bumi
tidak pernah disinggung oleh Al-Qur'an periode
Mekah, ketika memberikan hiburan dan pemantap
an. AlQur'an hanya menciptakan sesudatrnya hati-
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hatiyang siap mengemban aflunal Hatiyang seperti
ihr haruslah tabah, kuat, dan tidak tertarik kepada
kekayaan dan kesenangan duniawi. Bahkan, iajustu
rela mengorbanlan segala sesuatu dan siap memikul
segalabeban.

Tidak adayang mereka tunggu-tunggu kecuali
akhirat Tidak ada yang mereka harapkan kecuali
keridhaanAllatr. Sehingga, terciptalah hatiyang siap

mengarungi dunia dengan keletihan, kemelaratan,
keterhalangan, siksaan, pengorbanan, dan ketabatr-

an, tanpa mengharapkan imbalan yang culna semen-

tara wakhr di dunia ini. Bahkan, meskipun balasan

di duniainiberupakemenangan dalavah, kemenang'
an Islam, dan kemenangan kaum muslimin!

Hati yang mengerti ini mengetahui bahwa dalam
perjalanannya di bumi ini tidak ada sesuatu pun me
lainkan harus ia berikan tanpa imbalan. Ia hanya
menantikan akfiirat saja sebagai wakbu pembalasan

dan waktu unhrk memisatrkan antara yang hak dan
yangbatil. Sehingga apabila hati ini mendapati-Allah
mengetahui niatnya ketika berbaiat dan berjanji-

bahwa kemenangan datang kepadanya di bumi
secara realistis, maka kemerlangan ifu bukan untuk
dirinya- Tetapi, untuk menegakl<an amanat ,nanlnj
Ilahi, yaihr kelayakan menunaikan amanat, sejak ia
tidak diberi janji unhrk mendapatkan hartaftlmp:Nan
di dunia dan tidak tertarik unhrk diberi bagian dari
harta rampasan. Ha$ ini hrlus murni hanya karena
Allah, untuk mendapatkan hak pada hari yang ia
ketahui tidak ada balasan kecuali ridha-Nya.

Semua ayatyang menyebutkan kemenangan di
dunia hrun di Madinah sesudah itu. Atau, sesudah

urusan ini berada di luar program orang mukrnin, di
luar penantian dan arnbisinya. Kemenangan ihr sen-

diri datang karena Allah menghendaki manhnj'rn
menjadi kenyataan di dalam kehidupan manusia.
Yakni, dengan ditetapkan dalam bentuk amaliah
terbatas yang dilihat oleh berbagai generasi. Mak4
realitas ini bukanlatr balasan atas keletihan, kepayah-

an, pengorbanan, dan penderitaan mereka- Akan
tetapi, hal itu sudah menjadi takdir Allah yang me
ngandung hikmatr yang dapat kita coba melihatrya
sekarang! g

I
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fiAMflil4TTSYIOAAO
nllaranilan 0I mHlran

JUMTAN Am:zfr
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4.v.#,t V;i ::;# ;E W!, J,v&
cj;*##rKa;tLbffiy,;^{
45;j&6(:;u83fi &4;:i:6.
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$*gg;.+t#,tW.&,i4ii:*fry-
$ a^i rit;6fS # S:";r; Er, &,#\
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s1&i'Ku.lr.t$fiffiir,ffi
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# e'--*H i **:ii V,V\;t-ii S L

'Apabila larrgtt terbelah (1) dan paurh kepada
Tirhannya" dan sudah semestinya langit itu
panrh; (2) dan apabila bumi dintakan, (3) me-
muntahkan apa yang ada di datamnya, menjadi
kosong, (a) serta pahrh kepada firhannya, dan
sudah semestinya bumi itr pahrh, (pada wakhr
itl manusia akan mengetahui akibatperbuatan-
nya). (5) tlai manusi4 sestrnggutrnyi kamutelah
bekerja dengan sungguh-surgguh menuju
fbhanmu, rnalra pasti kamu akan menemui-Nya.
(6) Adapun orangyangdiberikan kitabnya dari
sebelah t<arnnnya, (7) rnaka dia al€n diperiksa
denga^n pemerilrsaan yang mudalu (8) Dilr al€n

kembali kepada kaumnya (yattg sanna-sama
beriman) dengan gembira (9) Adapun orang
yang diberikan kitabnya dari belalcang (10)

maka dia akan berterialg'Celakalah akuP (11)

Dia al<arl masuk ke dalam api yang menyala-
nyala (neraka). (12) Sesungguhnya, dia dahulu
(di dunia) bergembira di kalangan kaumnya
(yr"tg s&me-so.ffia l€fir). (13) Sesungguhnya, dia
yakin bahwa dia sekali-kali fidah akan kembali
(kepada firhannya). 04) (Bul€n demikian), yang
benar, sesungguhnya Tbhannya selalu melihat-
nya. (15) l\dat€, Alil bersumpah dengan cahaya
merah di walrhr senja, (16) dengan malam dan
apa yang diselubunginya, (17) datt dengan bulan
apabilajadi purnama, (18) sesungguhnya kamu
melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).
(19) Mengapa mereka tidak mau beriman? (20)

Apabila Al-Qur-an dibacalmn kepada mereka,
maka mereka tidak bersuju4 Pt) bafrkan orang.
orang kafir itr mendustakan("y.). (ZD Padahal,
Allah mengetahui apa yangmereka sembunyi-
kan (dalam hati mereka). (23) Ivlaka, beri kaba.r
gembiralah mereka dengan azab yang pedih.
(24) lttapi, orang-orang ya.ng beriman dan
beramal saletr, bagi mereka pahala ya^ng tidak
puhrs-putusnya." (25)

Pengantar
Surah ini dimulai dengan membentangkan be

berapa pemandangan tentang terbaliknya keadaan
alam semesta yang dibentangkan secara luas dalam
surah at:Takwiir, al-Infithaar, dan an-Naba'. Akan
tetapi, di sini disebutkan dengan karakter l*rusus
nya, yaitu karakter kepatuhan kepada Allah, ke
pahrhan langit dan bumi, dalam ketundukan, ke
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l<husyuan, dan kemudahan. Segmen pertama ini
dapat ditemukan pada ayat 1-5 suratr al-hsyiqaaq.

Itulah bagian permulaanyar8 lilhusyu dan agung,

sebagaimana pengantar untuk berbicara kepada

"manusia'', dan unhrk menyampaikan kekhusyuan
di dalam hati manusia terhadap Tuhannya. Juga
unfuk mengingatkannya terhadap urusannya dan

tempat kembali yang akan diperolehnya" ketika ter-

cehk di dalam perasaannya bayang-bayang kehatan,

ketundukan, dan kepahrhan. Bayang-bayang ihl
disampaikan ke dalam perasaannya oleh langit dan

bumi dalam pemandangan yang besar dan agung.

Segmen kedua ini dapat ditemukan pada ayat G15

surah al-lnsyiqaaq.
Pada segmen ketiga sebagaimana terdapat pada

surah al-krsyiqaaq ayat 1G19, dibentanskan penxm-

dangan-pemandangan alam sekarang ini, yakni
pemandangan-pemandangan yang teriadi di bawatr
pera$an "manusia''yang mengisyaratkan dan me
nunjukkan adanya pengahran dan penataan. Juga
diiringi dengan sumpah berturut-hrrut dengannya
yang menyatakan batrwa manusia berbolakbalik di
dalam keadaan-keadaan yang sudah ditentukan' dan

diafir. Sehingga mereka tidak dapat lari dari menaiki

danmenempuhnya.
IGmudian datanglatr segmen terakhir, ayat2F2l,

dalam surah ini yang menyatakan keheranan ter-
hadap sikap orangorang yang tidak mau beriman.

Inilah hakikat keadaan mereka sebagaimana di-
paparkan dalam kedua segmen sebelumnya Ihrlah
tujuan mereka dan hrjuan dunia mereka, sebagai-

mana disebutkan pada permulaan surah.
Ialu dijeiaskanbahwaAllatr mengetatrui apayang

mereka sembunyikan dalam dada merek4 dan

mengancam mereka dengan tempat kembali yang

sudah dipastikan. Hal ini tercanhrm pada suratr al-

krsyiqaaq ayat2?-25.

Surah ini tenang kesannya dan tinggi isyarafrrya

IGrakterini mendominasi suratr allnsyiqaaq hingga
dalam pemandangan-pemandangan keterbalikan
alam yang ditampilkan dengan suasana yang keras

dalam surah at:Thl$iliir. Surah ini menyiratkan pan-

danganyang penuh kasih sayang, selangkatr demi
selangkalu dalam ketenangan dan kemudatran serta

isyarat-isyaratyang tenang dan dalarn Penggunaan

kata seru, "Hai mmmsia...'l dalam suratr ini adalah

untuk mengingatkan dan menggugah hati nurani.

Dengan urutan segmersegmennyayang seperti

itu, surah ini membawa hati manusia berkeliling-
keliling ke berbagai lapangan alam semesta dan
lapangan kemanusiaan yang beraneka ragam, secara

bergantian dengan hrjuan tertenhr. Dari pemandang-

an yang berupa kepatuhan alam, kepada senhthan
terhadap hati manusi4 pemandangan tentang hisab

dan pembalasan, per.nandangan alam sekarang dan
fenomenafenomenargrayang mengesankan, senhrh-

an lain terhadap hati manusi4 dan keheranan ter-
hadap keadaan oftng{rangyang tidak mau beriman
sesudah semua itu. Juga kepada ancaman dengan

azab ymg pedih dan dikecualikannya oftlng{fttng
mukrnin dengan pahala yang tiada putuspuhrsnya.

Semua perjalanan, pemandangan, isyarat-isyarat
dan sentuhan-senhrhan ini dipaparkan dalam sulzh
pendek yang tidak lebih dari beberapa baris saja.

Semua itu tidak mungkin dapat dilakukan kecuali
dalam kitab yang mengagumkan ini. I(arena sasaran-

sasaran ihr sulitdicapai dalam skalabesar, tak dapat

dipenuhi dengan kekuatan dan kesan ini. Akan
tetapi, ALQur'an itu dimudahkan unhrk diingat. Ia
berbicara kepada hati secara langsung dari jendela-
jendelanyayang dekat, karenaia adalatr celupan dari
Yang Maha Mengetahui lagi Mahawaspada

Apabila Langit Tbrbelah dan Bumi
Memuntahkan Apa yang Ada di Dalamnya

J:it6.irrg##'Wi{r$,ii{tt@\$y

*;jY't;;)i';;#;it'gt-IiY'#
'Apabila kngit tnbekh dan patuh Inpodo nhann'yq
dnn wdnh sanatiny a Imgtt itu patufu dm. apabila bumi

diratnJan, manuntahJan apa yang ada di dalnmnya
meqadilasongsntapanhkpadnTulanny+dnnsudnh
sarustinya bumi. itu patul,, (Pfu wakn itu mnnusia

alan mmgetahui akibat p nbuatanny a). " (al-I"tF-
qaaq:1-5)

Mengqnai terbelahnya langit sudah dibicarakan

dalam surah-surah terdatrulu. Yang baru di sini
adalah tentang masalah kepahrhan langit kepada

Tuhannya dan kepastian ke0.rndukan dan kepahrh-

aruryaihr,

'. . . S$ta pahth lnpod" Tiianny a, dan sadnh smustiny a

lnngit i.tu patuh....'

Kepatuhan langit kepadaTuhannya adalah ke
hrndut<annfia kepada perintalr-Nya unhrk terbelah.
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'Dan sudnh semestinya", yakni sudah menjadi ke-
pastian atasny4 dan ia mengakui bahwa ia diciptakan
dengan kepastian pahrh kepada Tuhannya. Ini
merupakan salah sahr fenomena kepafuhan, karena
ini adalah kewajiban atasnya yang harus ia lakukan.

Masalahyang baru lagi di sini adalah diratakan-
nya bumi, "Dan apabila bumi diratnlwn."Mungkin
maksudnya adalah dibentangkan dan dihamparkan
bentuknya, yang berubah total dari afuran yang
berlaku atasnya selama ini dengan bentuknya-
bahwa menurut keterangan, bentuknya bulat bola
atau bulattelur. Ungkapan kalimatini mengesankan
bahwa kejadian ifr merupakan sesuatu yang baru,
yang terjadi karena unsur luar, sebagaimana kan-
dungan makna kerja pasif (mabni majhul), muddat
'diratakan'.

". . .ManuntnhJan apa y ang adn di dnlnmny a dan mm-
jadi knsong...."

Ungkapan ini menggambarkan bumi sebagai
sesuatu yang hidup, yang memuntatrkan apa yang
ada di dalamnya hingga menjadi kosong. Apa fiang
ada di dalamnya itu banyak jumlah dan jenisnya Di
antaranya adalah maktrluk-makhluk yang tak ter-
hitung jumlahnya Makhluk-makhlukihr dikandung
bumi selama beberapa generasi tanpa ada yang
mengetatrui rentang waktu yang sebenarnya kecuali
Allah. Di antaranya lagi adalah benda-benda yang
tersembunyi di dalam perut bumi seperti tambang-
tambang, ar, dan benda-benda rahasia tanpa ada
yang mengetahuinya kecuali Sang Penciptanya.
Semuanya dikandung oleh bumi dari generasi ke
generasi dan dari abad ke abad. Sehingga-apabila
tiba hari kiamal maka dimuntalrkanlah semua yang
ada di dalamnya dan ia menjadi kosong.

". . .Snta paUh l"pod" Titlannya, dmt sudnh surustinya
bumi itupatuh."

Ini adalah kepatuhan bumi sebagaimana langit
patuh dan mesti patuh, memenuhi perintah-Nya,
pasrah dan tunduk kepadaNya. Juga mengakui
bahwa ini sudah menjadi kewajibannm dan ia pahrh
kepada Tuhannya dengan kewajibannya ini.

l^angit dan bumi, dalam gambaran ayat-ayat ini,
memiliki ruh dan merupakan dua makhluk hidup.
Sehingga keduanya dapat mendengar perintah dan
menunaikannya seketika. Mereka patuh dengan
kepahrhan orangyang mengakui kewajibarurya dan
menerima kepufusan-Nya dengan penuh ketunduk-
an dan tanpa keterpaksaan.

Di samping salah satu pemandangan keterbalikan

alam padahari itu, lukisannya di sini juga menimbul-
kan bayang-bayang keftftusyuan, keagungan, keang-
gunan, dan ketenangan yang mendalam dan teduh.
Sehingga yang terasa dalam jiwa terhadap peman-

dangan itu ialah bayang-bayang ketundukan, ke
patuhan, dan kel<husyuan yang kiranya tidak perlu
diperdebatlan lagi.

Menuju Thhan
Di dalam suasana kehrndukan dan kepatuhan ini,

datanglah seruan yang tinggr kepada manusia Se
dangkan, di depannyaterdapatalam semesta dengan
langit dan buminya yang paftrh kepadaTuhannya
sedemikian rupa

#rJf"(K6;;tbK'ly.p'{;QJs-
"Hai mantsia, sam,guhnya lwmu tclnh belcnj a dmgan
sungguh+unguh mmuju Tfulwnmu, mnla lwmu pasti
alwnmzrumui-Nya."(al-Insyrqaaqz6)

"Hai mnnusia...", yarrg telah diciptakan oleh
Tuhannya dengan sebaik-baiknya telah diberi-Nya
keistimewaan'kemanusiaan" yang menjadiliarurya
sebagai maktrluk unik di alam semesta, dan telah
dilimpahlan karunia-Nya hingga dapat menyucilen
diri atau menggapai tingkatan yang tak terbatas,
sesungguhnya kamu akan menempuh perjalanan
hidupmu di mukabumi dengan bekerjakeras, me
mikul beban hidupmu, mencurahkan segenap
tenagamu, ilan membelah jalanmu unhrk sampai
kepada Tuhanmu pada akf,rirnya Maka, kepada-
Nyalah tempat kembali setelatr bekerja berusatra
keras, dan berjuang.

Hai manusia, kamu harus bekerja keras unhrk
mendapatkan kesenanganmrt. IGren4 engkau tidak
dapat mendapatkannya di bumi ini kecuali dengan
usaha dan kerja keras. IGlau bukan kerja keras fisilq
maka kerja keras pikiran dan perasaan, berhasil atau
tidak Yang berbeda hanya jenis usaha dan kepayah-
annya. Sedangkan, hakikat kerja keras itu sudah
menjadi kepastian dalamkehidupan manusia IGmu-
dian, pada aktrirnya akhir perjalanan adalah kepada
Allah jua

Hai manusia kamu tidak akan dapat istiratrat di
bumi selamanya. Sesungguhnya peristirahatanyang
nyaman sebenarnya ada di san4 di aliihiratnanti, bagi
orang yang tunduk dan pahrh kepada llahi. IGpayatr-
an dan kerja kerasnya sama di bumi ini, meskipun
berbeda warna kulit dan makanannya. Adapun akibat-
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nya berbeda-beda, manakala kamu telah sampai
kepadaTuhanmu. Yang satu akan mendapatkan ke
payahaoyang berbeda dengan kepayahan ketika di
dunia. Sedangkan, yang saurnya akan mendapatkan
kenikmatan yang dapat menghapuskan segala
penderitaan selama di dunia Sehingga seakan-akan

ia tidak pernah bekeda keras dan berpayah lelah.
Hai manusia yang memiliki keistimewaan "ke

manusiaan", menqapakati kamu tidak memilih untuk
dirimu sesuatu yang sesuai dengan keistimewaan
yang telah diberikan Allah kepadamu? Pilihlah untuk
dirimu keistirahatan dari kerja keras dan kelelatran
ketika kamu bertemu dengan-Nya

IGrena sentuhanyang terkandung di dalam se
ruan ini, maka ia akan sampai ke tempattempat kenr
balinya orangorang yang telah bekerja keras ketika
mereka telah sampai ke aldrir perjalanan. Mereka
akan bertemu dengan Tuhannya setelah bekerja
keras dan berpayah lelah ini,

6:,SJ:-+:-e:tlt*.*;.i;SCjSKt
.,#i6JxK.iJ:;8#6,F^fr ilLi.:#
.*tei,ffit-&w{*:#G3Vr;;:;'&
$G-*i#'1'Litg;i53fr Y-$s;
'Adnpun nranglang dibnilwn kitnbnya d.ari sebel"ah

lanarmy a mal(n dia alw dipniksa dmgan paturilcaaan

yarrymudnh. Dia alan lernbali lepann knumnya (yang

sanw-sanut bniman) fungan ganbira. Adnpun orang

yong d;berilan kinbnya dmi beklwng mnla dia alan
bntnialq 'Celnla alw!'Dia alan mnuk lw dalnm api
yag mmyaln-nyaln (nnaka). S enngguhnl a dia dnlwlu
(di dunia) bnganbira di lwlnngan kmmnl a (y ang mma-
sarna lafir). S esungguhny a" din y akin bahw a din sekali-

kali tidnk alan lumbali (l"pofu Tfuhannya). (Bulwn
dsnikian), yang benar, serunggultnya Ifuhnnnya selnlu

mclihahty a. " (al-krsyiqaaq z 7 -15)

Orangyang diberikankitabnya dari sebelah kanan
adalah orang yang diridhai Allah dan berbahagia
yang beriman dan sukaberbuatkebaikan. Sehingga
Allah ridhakepadanya dan menetapliankeselamabn
untulmya. Ia akan dihisab dengan hisab yarg mudah,
tidak akan didebat dan ditanya dengan pertanyaan
yang rumit dan sulil Keterangan ini diberikan oleh
Rasulullah saw. dalam haditshadits beliau.

Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw.

bersabda"

4;:r *qti;" qt-.sr ;*.j
'Barangsinpa dil attal (ditnnya dmgan rumit dnn sulit)
dnlam hisabny a, berarli dia telnh disilcsa.' Say bertmry a,

Bulanlah Allnh Ta'aln telah brfrman, 'Mala, din
alan diperilsa fungan pannilcaan yong rnudnh' ?' Nabi
mmj auatr, Tn bulwn hisal, tztnpi itu lmya panleb eron

saja. Barangiapa yang dihimtr dntgan mrnnt pann hmi
kiamat, berarti dia telnh dbilca."'(IIR Bukhari'
Muslim, at{trmidzi dan an-Nasa'i)

Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Saya mendengar
Rasulullatr saw. di dalam salah satu shalatnyameng-
ucapkan,

41164;;,r; lilf F
YaAllah, hisabkh aku dcngan hisab yangrnudah.'

Setelah selesai, sayabertany4 Wahai Rasulullah,

apakah hisab yang mudah itu?'Beliau menjawab,
'Yaitu kitabnya alnn dikhnt,lnnns dibwati be$tu nja.
Barargsiapa yarry dihinb dntgan cermnt, walwi Aisy ah
padn hfrri iht, mala bin;xtalnh ra. "'(IIRAhmad)

Inilah hisab yang mudah yang akan diperoleh
orangyang diberikan kitabnya dari sebelah kanan-

nya lGmudian ia akan selamat,'Dan k mbali l"Podo

Iaurnnya (lang nmn-sama beriman) fungan gembira."

Yaitu, kaumnyayartg telah selamat dan telah men-
datlrluinyake surga-

Itulah ungkapan yang menunjulikan berhimpun-
nya orang{rang yang bersesuaian atas iman dan
kesalehan dari kalangan ahli surga semuany4 dan

orang yang dicintainya $ang sama-sama beriman)
dari kaum keluarga dan satrabatnya. Ungkapan ini
juga menggambarkan keadaan orang{rang yang
kembali kepada kelompoknya sesama mukmin,
dengan saling mencintai dan menyayangi setelah
menghadapi suasanayang sulit dalam penghisaban.

Merekakembali denganriang gembira selamat, dan

bertemueafir samalain di dalam surga
Demikianlah kondisi yang bertentangan dengan

kondisi orang yang disiksa binasa dan dihukum larena
amalannyayang jelek Yakni, orang yang diberikan
kitabnya sedangkan dia sudah merasa tidak senang,

'Adapun orang y ang dib erilmn kinbny a dmi b eklnng
mnlw dia almn bntniak, 'Celnlalnh aku!'Dia alwn
masuk lw dalam api y arg meny ala-nyaln funaln) " (al'
Insyiqaaq: 10-12), Lij'Uu ;:r ;,4t;n:;,y y
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Adapun yang kita jumpai dalam ungkapan-
ungkapan AlQur'an sebelumnya adalah kitab yang
diberikan dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri.
Di dalam surah ini terdapat bentuk baru, yaihr di.
berikannya kitab dari sebelah belakang. Tidak ter-
tutup kemungkinan bahwa orang yang diberikan
kitabriya dari sebelah kiri ihr juga diberikan dari arah
belakangnya. Mak4 hal ini menggambarkan keada-
an orang yang merasa benci, terpaksa, dan sangat
bersedih menghadapi kondisi wakhr itu.

Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat kitab
ihr. Juga bagaimana cara memberikarnya dari sebe
lah kanannya, dari sebelah kirinya, atau dari bela-
kangnya. Kita hanya beroleh kesimpulan tentang
selamabrya mereka sebagaimana dinyatakan dalam
kalimat pertam4 dan hakikat kebinasaan sebagai-
mana kita ketahui dari pernyataan kedua Kedua hal
ini merupakan dua buah hakikatyang dimaksudkan
untuk kita yakini. Sedangkan, hal-hal yang ada di
belakang itu hanyalah unhrk menghidupkan peman-

dangan dan memperdalam kesannya di dalam pe
rasaan. Allah lebih mengetahui hakikat yang se
benarnya tentang apayang terjadi itu dan bagaimana
terjadinya

Mak4 oftmg yang bekerja keras menghabiskan
kehidupannyadi mukabumi dan menempuh jalan-

nya dengan kerja keras pula menuju Tuhannya-
cuma sayangnya di dalam dos4 kemaksiatan, dan
kesesatan-itu mengetahui ujung perjalanannya dan
sedang menuju ke tempat kembalinya. Juga
mengetahui pula bahwa kesengsar:unnya di akhirat
ini adalah kesengsaraan yang panjang, tidak ada
hentinya, dan tidak ada kesudahannya kali ini.
I(arena ifu, ia berteriak, "Celaka aku!"

Ia meneriakkan kebinasaan ifu agar dapat me
nyelamatkannya dari kesengsaraan yang dihadapi.
Namun, ketika seseorang meneriakkan keseng-
saraannya agar terlepas darinya ternyata ia berada
di tempat yang tidak ada sesuatu pun lagi yang dapat
melindunginya. Sehingga, kebinasaan itu hanya
menjadi ktrayalan yang amat jauh dari realitas.
Makna inilatr yang dimaksudkan oleh al-Mutanabbi
di dalamperkataannya,

"Cukup menjadi penyakit bagimu
jika kamu lihat kematian sebagai penawar
dan cukuplah harapan-harapan ihr
jika ia hanya angan-angan kosong."

Itulah kecelakaan yang tidak ada lagi kecelakaan
yang melebihi itu; dan ihr adalah kesengsaraan yang
tidak ada lagi kesengsaraan yang melebihi itu!

'. . . Din almn masuk le dakm api yang mmy aln-nyak
(rwala)...."

Inilah kecelakaan yang ia teriakkan agar ia ter-
bebas darinya. Akan tetapi, jauh dan jauh sekali
kemungkinan ia terlepas darinya!

Di depan pempndangan kesengsaraan dan kece
lakaan ini, rangkdian ayatberikutoiyakembalikepada
membicarakan masa lalu orangyang celakaihr. Juga
membicarakan sikap dan keadaan yang menyebab
kannya sengsara seperti ini,

"Sesungguhnya din dahulu (di dunia) bergembira di
lalangan laumnya (yang samn-sa* kofr) Sesung-

guhnya, dia yakin bahwa dia seknli-lmli tidnk alan
kembali (lnpfu Tilh.anny a). " (al-Insyiqaaq: 13- la)

Itulah keadaannya ketika di dunia dahulu. Ya
begihrlah keadaannya. Sekarang kit4 bersama Al-
Qur'an, sedang berada pada hari hisab dan pem-
balasan. Kita tinggalkan dunia di belakang kita de
ngan sejauh-jauhnya baikwakhr maupuntempatnya.

"Suunguhnya dia dnhulu (di dunia) bngembira di
lalnngan lmumrrya (yang sama-samn lafir)", dengan
melupakan apa yang ada di belakang masa kini. Ia
juga lalai terhadap apa yang telah menunggrurya di
akhirat nanti. Ia tidak memperhitungkannya dan
tidak menyiapkan bekal unhrknya-

"Sesunguhnya din yalein bahua dia seknli-lnli tidnk
almn lemtrali (l"pafu Tuhannya)", tidak akan kembali
kepada Penciptanya Seandainya diayakin akan kerrr
bali kepadaTuharurya setelah berakhirnya perjalan-
an hidupnya di dunia niscaya dia akan mencari bekal
dan akan menabung untuk menghadapi hari per-
hitungan!

"(Bulandnnikian)yangbatm, Tillwnnya
selalu melilmhrya.'

Ia yakin bahwa ia tidak akan kembali kepada
Tuharurya Akan tetapi, sebenarnyaTuhannya selalu
melihat segala urusanny4 memantau kead:un yang
sebenarny4 serta mengetahui gerak dan langkah-
nya. Juga mengetahui bahwa ia akan kembali ke-
pada-Ny4 dan Dia akan membalas segala kelakuan-
nya.

Begihilah keadaannya ketika perjalanannya telah
sampai kepada kadar ini dalam ilmu Allah, suatu hal
yang pasti akan terjadi.

Gambaran tentang orang yang celaka ini, yang
dahulu selalu bergembira di lialangan kaumnya yang
sama-sama di dalam kehidupan dunia yang pendek
dan harus ditempuh dengan kerja keras, berkebalik-
an dengan gambaran kehidupan orang yang ber-
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batraeia yalmi orang yang kembali kepada kaumnya
(yang sama-sama beriman) di dalam kehidupan
akhiratyang panjang, bebas, indah, menyenangkan,
nikmat, dan jauh dari segala kepayahan dan ke
letihan kerja.

Fenomena Alam Semesta
Dari perjalanan besar dengan kesannya yang

dalam terhadap pemandangan-pemandangan dan
senfuhannya yang banyak, ayat-ayat berikutnya
membawa mereka kembali kepada fenomena-
fenomena alam tempat mereka menempuh kehidup
an duniawi Sedangkan, mereka lalai terhadap isyarat-

isyarat adanya pengafuran yang sedemikian rupa,
yang juga meliputi merek4 beserta keadaan-keada
anyang diatur sedemikianrapi di hadapan merek4

'A1#G#aq,$r,##u$x
j , /< z,Zzi ."57!-7615^

+1itb.P\"+.Pr.r+
'Mala, Ala bersumpah fungan calwya maalt di waktu
smj o datgan malam dnn apa y ang dis elubunginy a, dmt

dmgan bulan apabila ia purnnmn, s esurgguhny a knmu

mchlui tinglwt dnni tinglwt (da.ln lcehidupan)." (al'
Insyiqaaq: 16-19)

Fenomena-fenomena alam yang dikemukakan
secara berhrrut-hrrut dengan sumpah ini, berfujuan
untuk mengarahl<an perhatian manusia kepadany4
dan menerima isyarat-isyarat dan kesan-kesannya
Semuaiur adalahfenomenafenomenayangmemiliki
karakter lirtrusus, karakterlang menghimpun antara
kekhusyran yang tenang dan keagungan yang
menakutkan. Bayang-bayang pemaparan ini sangat
serasi dengan bayang-bayang permulaan surah dan
pemandangan-pemandangannya yang bersifat umum.

Slofoq,cahaya merah ini terjadi pada wakhr yang
penuh ketundukan tetapi menakutkln, sesudah
terbenamnyamatahari. Pasalnya sesudahterbenanr
nya matahari, jiwa manusia merasakan ketakutan
sekaligus ketenangan yang mendalam. Hati pun
merasakan makna keberpisatran dari waktu siang,

kesedihan yang membisu, dan keterharuan yang

dalam. Hal ini sebagaimana ia merasakan ketakutan
densan datangnya malam dan gelap yaqg mencekafit
Namun, pada akhirnya mendatangkan kekhus)ruan,
ketakutan yang tersembunyi, dan ketenangan.

"...D engan malam dm ap a y arry diselubunginya....'

Yaitu malam dan segala sesratrr yang dikandungnya.

Ungkapan umum ini menyebutkannya secara
global tanpa perincian, serta kesan keagungan dan
kebesarannya. Malam menghimpun, mengumpul-
kan, dan mengandung banyak hal. Ia membawa
pikiran melayang jauh sampai ke ujung persoalan
yang dikandung dalam waktu malam, yang meliputi
benda-bend?, ffiakfilirk-rnaKrluk hidup, peristiwa-
peristiwa, peraszum-perasaan, alam-alamyang samar

dan tersembunyi, serta yang merayap di bumi dan

menebar dalam hati.
Setelah ihr, kembalilah dari perjalanan panjang ini.

Tetapi, belum hrntas jugamelukistan segala sesuahr
yang dikandung oleh nashAlQur'anyang singkal
' D engan mnlnm dnn apa y arry diselubungirrya. . .. "

Nash yang dalam dan mengasumkan ini menim-
bulkan rasa takut dan kehrndukan serta ketenangan
yang selaras dengan suasanacahayamerah diwakhr
senja yang juga menimbulkan rasa ftfiusyu, takut,
dan keheningan.

"...Dan dnryan bulnn apahila jadi purnama...."

Sebuah pemandangan yang penutr keternngan,
keindahan, dan pengaruh yang besar. Yaifu, bulan
pada malam-malam kesempurnaan cahayanya yang

memancarkan sinarnya ke bumi dengan sinaryang
sanhrn dan k*rusyu. Juga mengesankan ketenangan
yang anggun serta hamparan yang luas di dunia
nyata dan yang tersimpan di dalam perasaan. Ini
adalah suafu suasanayang memiliki hubunganyang
halus dengan nuansacahayamerah diwaktu senj4
dan malam dengan segala sesuahryang diselubungi-
nya Keduanya bertemu dalam keagungan, kekhu-
Syuil, danketenangan.

Fenomena-fenomena alam yang indah, agung,
anggun, menakutkan, dan mengesankan ini dikemu-
kakan oleh Al-Qur'an dengan ungkapannya yang
hanya sepintas kilas. Ungkapan yang digunakan
untuk menyapa hati manusia, yang lupa terhadap
sapaan alam semesta kepadanya. Digunakannya
semua ini dalam bersumpah adalah unhrk menonjol-
kannyaterhadap hati dan nurani tentang dayahidup,
keindahan, isyarat-isyarat, kesan-kesan, dan pefun-
juk-petunjuknya yang menunjukkan kepada adanya
'Tangan'tyang memegang dan mengendalikan alam

semesta ini dengan kadar ukurannya- Juga yang
melukiskan langkah-langkahrrya, serta memper-
hrkarkan keadaarrkeadaannya dan keadaan-keadaan

manusi4 hanya saja mereka lup4

"...Sesungguhrrya lumu mel.alui tinglnt dcmi tirtgl@t

(dnlnlehidupan)."

Yakni, kamu akan mengalami dan melalui keada
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an demi keadaan, sesuai dengan ketenfuan-keten-
tuan dan kondisi.kondisi yang digariskan unhrlnnu.
Diungkapkannya penderitaan terhadap keadaan-
keadaan yang silih berganti dengan istilah "mengen-
daranya/ melaluinya". Sedangkan, ungkapan me

' ngendarai urusan-urusan, bahaya-b ahaya, kenge
rian-kengerian, dan keadaan-keadaan itu sudah biasa
di kalangan bangsaArab. Hal ini seperti perkataan
mereka, "Sesungguhnya, orang yang terpaksa ihr
mengendarai kesulitan urusan, sedang ia mengeta-
hui apa yang ditempuhnya"

Kondisi-kondisi ini seakan-alan merupakan bina-
tang hrnggangan yang dinaiki manusia satu demi
safu. Masing-masing kendaraan ifu membawa
mereka sesuai dengan kehendak takdir yang menr-
bimbing dan memandunya di jalan. Maka disampai-
kanlah merekake uiung perjalanan yang membawa
mereka kepada permulaan tahapan baru lagi, yang
sudatr ditentukan dan ditetapkan. Misalnya penen-

hran kondisi.kondisi yang silih berganti pada alam
semesta seperti cahayamerah diwakhr senja malam
dan apayang diselubunginya dan bulan ketika jadi
purnama Sehingga menyampaikan mereka unhrk
bertemu Tuhannya, sebagaimana yang dibicarakan
dalam paragraf terdahulu.

Kejadian yang berturut-hrut dan serasi itu dise
butkan di dalam paragmf-paragraf surah ini Terdapat
peralihan yang halus dari sahr makna ke maknayang
lain, dari satu perjalanan ke perjalanan lain. hal ini
merupakan salah satu ciri AlQur'an yang sangat
indah.

Mengapa Mereka tidak MauJuga Beriman?
Di bawah bayang-bayang lintasan pandangan

terakfiir ini, dan pemandangan-pemandangan serta
perjalanan-perjalanan yang disebutkan terdahulu di
dalam surah ini, datanglah keheranan terhadap urus
an orang{rang yang tidak mau beriman. Padatral, di
depan mereka terdapat sekian perkarayang dapat
membawa kepada keimanan dan petunjuk-petunjuk
iman itu di dalam diri mereka dan di alam semesta ini,

$ffii($w,4i"b{.};is'{6
"Mengapa merelm tidnk mnu bniman? Apabila Al-
@i* dibacalan Inpodo mnekn, maln mnelw tidnk
bnsujud."(al-lnsyrqaaqz20-21)

Ya! Mengapa mereka tidak mau beriman?
Sesungguhnya hal-hal yang memotivasi keiman-

an di dalam kilasan pandangan terhadap alam se
mesta dan pada keadaan diri manusia ifir, senantiasa
menghadap kepada hati manusia ketika ia mau
memusatkan perhatiannya, dan banyak sekaliunsur-
unsur ihr. Begitu banyalmyaunsuryang dalam, kuat
dan berat dalam timbangan hakikat, dan mengepung
hati ini kalau ia |epas darinya; Unsur-unsur itu se
nantiasa membisikinya dan menyapanya dengan
lemah lembul Juga memanggil-manggilnya kalau ia
mau memasang telinganya dan mengkonsen-
tasikan hatinya kepadanya.

'Mnryaqa merekn tidnk mnu bdman? Apabila Al-
@ti an dibaeaknn l"podo m.crela, makn merela tidnk
bersajud?'

Allatr berbicara kepada mereka dengan batrasa
fibah. Juga membuka hati mereka terhadap hal-hal
yang memotivasi keimanan dan pehrqiuk-petmjuk-
nya yang ada di dalam diri dan alam semesta. Di
dalam hati ini terhimpunlatr perasaan-perasaan

takwa, khusyu, taaf dan ketundukan kepada Pen-
cipta alam semestayaifu "sujud".

Sesungguhnya, alam ini begitu indah dan me
ngesankan. Terdapat padanya senfuhan-senfuhan
dan kesan-kesan yang dapatmembawa hati manusia
unhrkberhubungan kepada alam dan Pencipta alam
yang indah ini. Juga tertuang padanya hakikat alam
yang besar dan mengesanlian dengan hakikat Pen-
ciptanya Yang Mahaagung oMalcn, rcngapa mneka
tidak mau bniman ? Apabiln Al- @ri an dib aml,an kzpadn

mrre la, maka n*ela tidnh bnsujud. "
Sungguh itu merupakan sesuatu y.ang benar-

benar mengherankan. Hal tersebut dikemukakat
dalampaparan iniunhrkmenjelaskankeadaan oftrlg-
orang kafir yang sebenarnya dan tempat kembali
yang sudah menantikan merek4

&<,ij_ffir:gs5iKi,6i.ji5
fr;\*rli.^i;#YZ -. i 2l'

"Bahlan, orang- mang lafr itu mmdustal"an. Padalwl"
Allah mengetnlwi apa y ang mnelw smlunyilwn (dalnlt
hati mnela). Malca, beri lmbar gembiralnh mnelw
drngan azt b y ang pedih. " (al-Insyiqaaq z 22-24)

Batrkan, oftmg{rang kafr mendustakannya se
cara mutlak Maka mendustakan itu sudah meqiadi
karakter, ciri, dan watak dasar mereka Sedangkan,
Allah mengetahui apayang mereka sembunyikan
dalam hati merek4 yang berupa kejatnbq keburuk-
an, dan motif-motif yang mendorong mereka me
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lakukan pendustaan ini.
Pembicaraan tentang mereka ditinggalkan, dan

diarahkanlatr firman kepada Rasul yang mulia,
'Mal@, beri labar gembiralnh mncla dzngan aab yang
pedih." Adtth sialnya merek4 diberi kabar gembira
yang tidak menyenangkan. Juga yang tidak me
nimbulkan keinginan untuk melihat kabar gembira
dari pembawa kabar gembira itu.

Padawaktu yang sama dibenhngkanlah apa yang

sedang menunggu orang{ftutg mukrninyang tidak
pernatr mendustakan. IGrena ihr, mereka melaku-
kan persiapan dengan arnal saleh untuk menyong-
song apa )'iang bakal mereka terima Pembeberan ini
disebutkan dalam rangkaian ayat itu seakan-akan
merupakan pengecualian dari tempat kembalinya
orang{mng kafir yang suka mendustakan,

EBffiH?qAA^tiJ;;tfriti'JiJt

"I{eanJi matg- orarg y ang brimnn dnn bnamnl salzh,

bagi mnela palalo yong tidak putus-putusnya." (aI-
Insyiqaaq:25)

Inilah yang oleh para ahli bahasa dikatakan se
bryat istitna' munqathi"pengecualian yang terputrs'.
Karena, orang{rang yang beriman dan beramal
saleh sama sekali tidta{< termasuk kelompok orang
yang mendapatkan kabar gembira yang mereka
dikecualikan darinya itu. Akan tetapi, gaya bahasa
seperti ini memiliki kesan yang lebih kuat terhadap
sesuafil yang dikecualikan itu.

Pahalayang tidak putrsputusnya itu ialah pahala
yang kekal dan tidak pernah terpuhrs di negeri
aktriratyang kekal abadi nanti.

Dengan kesan yang pasti dan singkat ifu, di-
ali*ririlah suratr 1lang singkat ini Tetapi, jauh jangkau-

annya di medan alam semesta dan hati ruzni. 6
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fiAfrAfl nr-RAflAAJ'
nilaranfian f,I mHfian

Jumnn iltal:zz

#)tr)\r1]\+4'.
Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Mafia Penyaya^ng

pi:i6 -vti"_t $ ; -f{r r$G* eiji\ +$ i@ b

q'f;j:,t#i;Ser;ru\$;i/,tiGi'Jt#
r#Ut*3nL4/rr*\,itjJ;!,{;t#3#
W ii,s iti # 4,i di ;iu,ti;jJ J y;i+

:2$tsy$Vnr1,9ig5rr"4;ffi o.Eat
'$&+G16tV;.1?.;8r6'.r,,;AtF

&tf]:$fi r6i&1":{,ts;{;"f )S:3,9q
,jt:i* ffi,F S i-;-.u-J fi' & ry, "o:c'
qilt'v&y.*aii6r.4\,t&1fr:;;Ft&

&Vleaa#Ui,6|"JgW*61
'Demi langit yang mernpunyai gugusan bin-
tattg (0 dan hari yang dijanjikan, (2) serta ya^ng
menyaksikan dan yang disaftsikan. (3) Binasa
dan terlaknatlah orang-onang yang membuat
parit, (l) yangberapi (dinyalakan dengan) kayu
bakar, (5) ketika mereka duduk di sekitarnya,
(6) sedangkan" mereka menyaksikan apa yang
mereka perbuat terhadap orang-orang yang
beriman. (7) Mereka tidak menyiksa orang-

orang yang mukmin meliainkan karena orang-
orang mulcnin ihr beriman kepada Allah Ya"ng
IVlahaperkasa lagi lvlaha Tbrpuji (8) Ya.ng mem-
punyai kerajaan latrgtt dan bumi Altah Mafia
Menyaksikan segala sesuahr. (9) Sesungguhnya,
oriurg-oriang'yrrtg mendatangkan cobaan ke-
pada orang-orang yang mulanin lafti{ald dan
wanita kemudian mereka tidak bertobat, ma"ka
bagi mereka azabJahannam da"tr azab (nera"ka)
yang membakar. (10) Sesungguhnya, orang-
orang ya^ng beriman dan mengerjakall alrd-
amal yang saleho bagi mereka surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itutah
keberunfirngan yang besar.(Il) Sesunguhnya
azab Tlrhanmu benar-benar keras.(l2) Se-
sungguhnya, Dialah Yang menciptakan
(mafthluk) dari permulaan dan menghidup-
kanya (kembali). (13) Dialah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Pengasilb (14) yang mem-
punyai Arsy, lagi Mafrarnuliar(t5) Matralruasa
berbuat apa yang dikehendaki-Nya- (16) Sudafr-
kah datang kepadamu berita kaum-kaum
penentang, (tZ) (yaitr ka*r,) Fir'aun dan (kaum)
Tbamud?(l8) Sesungguhnya ora.ng-orang kafir
selalu mendustakan, (19) padahal Allah
mengepung mereka dari belakang mereka.(20)
Bahkan, ya^ng didustakan mereka itu ialah Al
Qur'an yang mulia, (21) yang (tersimpan) dalam
Lauhul mahfuztr." (22)

Pengantar
Surah yang pendek ini memaparkan beberapa

hakikat akidah dan kaidah-kaidah tnslnwwur im.ani
cara pandangpng berdasarkan iman', dan beberapa
persoalan besar. Di sekitarnya memancar cahaya-
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cahaya yang kuat dan jauh jangkauannya, yakni di
belakang makna-makna dan hakikat-hakikat yang
diungkapkan secara langsung oleh nash-nashnya.
Sehinega hampir setiap ayatrya dan kadang-kadang
setiap katanya, membuka lubang angin (endela)
terhadap suatr alam yang sangat luas jangkauannya

mengenai suafir hakikal
Topik masalah yang dibicarakan secara langsung

oleh surah ini adalah peristiwa ,4sltnbul-Ukihdud
Topikrya adalah segolongan orangberiman tempo
dulu sebelum datangnya agamalslamyang dibawa
Nabi Muhammad saw., golongan Nashara yang
bertauhid sebagaimana tercanhrm dalam suratr al-

Buruuj ayat & mendapat perlakuan sadis dari musuh-
musuh merek4 yaihr parapenguasa diktatoryang
keras kepala dan sangatjahal

Penguasa itu menghendaki agar merekayang
beriman meninggalkan akidahrya dan murtad dari
agamanya, tetapi mereka tidak mau dan tetap mem-
pertahankan akidahnya Maka sang penguasa lantas
menggali parit di tanah dan menyalakan api di dalarn
ny4 kemudian dibenamkannyake dalamnyakelonr
pok yang beriman itu sehingga mereka mati.ter-
bakar. Hal itu dilahrkan di hadapan masyarakatyang
telah dikumpulkan oleh sang diktator supaya mergka
dapat menyaksikan penderitaan golongan beriman
yang disiksa dengan cara yang sangat kejam ini Juga
supaya para penguasa tiran ini dapat bermain-main
dengan menyaksikanpembakaran itu, yakni mem-
bakar anak-anak manusia yang beriman.

Suratl ini dimulai dengan sumpatr dari ayat 14.
Maka, dirangkaikanlah di sini antara langit yang
memiliki gugusan bintang-bintang yang besar, dan
hari yang dijanjikan beserta peristiwa-peristiwanya
yang besar. Juga pengumpulan manusia oleh pe
nguasa diktator untuk menyaksikan penyiksaan
kaum yang beriman dan peristiwa-peristiwa yang
disaksilian. Dirangkaikan semua ini dengan peris
tiwa itu, serta siksaan dari langit kepada pelaku-

daku kezaliman tesebut
Kemudian dibentangkanlah pemandangan yang

menakutkan sepintas kilas. Dibiarkannya perasaan

manusia merasakan kejamnya peristiwa itu tanpa
penjelasan rinci dan keterangan panjang lebar. Di.
biarkan peras:um mereka sambil mengisyaratkan
betapa agungnya akidah yang dipertahankan oleh
segolongan manusia beriman meski dengan risiko
yang amat beral Sehingga mereka mempertahan-
kannya meski harus melawan api yang bergejolak
Mereka lebih mementingkannya daripada kehidup
an duniawinya sendiri. Dengan demikian, mereka

mencapai titikpuncak kemuliaan di seluruh generasi
manusia-

Diisyaratkan juga busuknya tindakan kaum yang
zalim ifu dengan segala kezahman, kejahatan, dan
kehinaan yang tersembunyi di dalamnya. Di sam-
pins itu, difunjuHran ketinggian, kemerdekaan, dan
kesucian jiwa orangtrang yang beriman. Hal demi-
kian sebagaimanatercanhrm pada ayat G8 suratr al-

Buruuj.
Setelah itu, datanglahkomentar-komentar singkat

secara berturut-furut yang mengandung perkara-
perkara besar mengenai persoalan daklrah, akidah,
dan taslwwwur imnni yang mendasar. Komentar-
komentar yang mengisyaratkan kepada kekuasaan
Allah di langit dan di bumi, kesaksian-Nya, dan
kehadiran-Nya pada setiap peristiwa yang terjadi di
langit dan di bumi. Hal ini tercanhrm pada surah al-

Buruuj ayat9.
Isyaratyang menunjukkepada azab jahanam dan

azab pembakaran yang telatr menantikan kedatang-
an parapenguasaalir& durhaka danbermoralrendah.

Juga isyarat yang menunjuk kepada kenikmatan
surga Yakni, suahr keberuntrngan besaryang telah
menantikan kedatangan orangorang mulaninyang
lebih memilih akidah daripada kehidupan duniawi-
nya. Mereka menjunjungtinggr akidatr itu meskipun
harus disiksa dengan dibakar di dalam api. Uhaflatt
mengenai hal ini pada surah al-Buruuj ayat 1G11.

Kemudian difunjukkanlah pda ayat L%13 bahwa
azabAllah itu benar-benmkeras. DiaYang mencipta
l<an makhluk daripermulaan dan menghidupliannya
kembali.

Ini adalah suatu hakikatyang berhubungan se
cara langsung dengan kehidupan yang hendak di-
lenyap[<an dalam peristiwa itu. Di balik peristiwa itu,
terpancarlah cahayacatlaya yang jauh jangkauarurya

Setelah itu disebutkan beberapa sifatAllahTa'ala
pada ayat 14, dan tiaptiap sifit bermaksudlian suahr
urusan

Pada ayat 1S16 disebutkan bahwaAllah Maha
Pengampun terhadap orang{rang yang bertobat
dari dosadosa betapapun besar dan buruknya dosa
ihr. Maha Pengasih kepada harnbaharnba-Nyayang
lebih mengutamalian keridhaan-Nya daripada segala
sesuahr. Penyebuhn kasih sayang ini di sini merupa
kan salep untuk mengobati lukaluka ihr.

Ini adalatr sifutyang menggarnbarkan perlindung-
an, kekuasaan, dankehendakyang mutlak Semua-
nya mempunyai hubungan dengan peristiwa itr. Di
sampingitu, dipancarkan cahaya secara mutlak di
balik itu dengan jangkauannya yang amat jauh.
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Kemudian pada ayat 17-18 diisyaratkan sepintas
kilas terhadap masa-masa lampau, yaifir disiksanya
para penguasa tiran, padahal mereka bersenjatakan
lengkap.

Keduanya merupakan dua macam peninggalan

sejarzh yang berbeda karakter dan dampaknya Di
belakane itu, di samping peisiwaAshlabul UkltdaL
terdapat pancaran pelajaran yang banyak

Pada bagian alfrir suratr, ayat 19-20, ditetapkanlatl
keadaan oftlng{ftrng kafir dan peliputanAllah ter-
hadap mereka sedanglan merekatidakmenyadarinya-

Ditetapkanlatr haldkatAlQur'an, tentang keaslian
dan keterpeliharaannya, seperti yang tercanfum
padaayat2t-22.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa apa yang ditetap
lan Allah itu adatatr perkataan yang pasti dan rujukan
terakhir dalam semua urusan.

Ihrlatr beberapaiqraratglobal daripancaran suzh
ini dan medaruSravang lapang dan jauhDemikianlah
pengantar dari pemaparan pancararrpancaran suztr
ini. Adapun pemaparannya secara rinci adalah se
bagaiberikut

Langit dengan Gugusan Bintangnya" Hari
yang Dijanjikan, dan Yang Menya^ksikan
dan Ya^ng lxsalsikan

*ti*';re'$;-F;$4'*q!fri*ii,IP|
'Demi kryt yory mmQunyai gugtsan binnrg lnrl
yang dijanjilwn, serta yang mryalsilan dnn yang di-
sakilwn. " (al-Buruuj : I -3)

Surah ini-sebelum membicarakan peristiwa
ukMuFdrmulai dengan sumpah ini, yakni dengan
langit yans mempunyai gugusan bintang, yang
mungkin ia adalah gugusan bintang yang sangat
besar. Ia seakan-akan semua gugusan bintang lansit
yangbesar, yalmibangunanryayangkokoh, sebagai-
manafirmanAllah,

"Inngit itu lfumi bangun dmgmt lalaneam (I(nni) dnt
sevtgguhnya lhmi baur-bmar meluasfunnya. " (adz'
Dzaariyaafi A)
"Apakah lamu y ang lzbih sulit pnuipttunny a atnukah
lmgit ? Allah tzlah manbongunrry a"(an-Naazi'aat 27)

Mungkin yang dirnaksud adalah manzilah-man-
zilah tempat beralihnya bintang-binhng itu di tengatts
tengatr peredarannya Marzilatrmamilah yang me
rupakan medannya yang tidak akan dia melam-

pauinya di dalam peredarannya di langit Isyarat ini
menunjukkan betapa besarnya benda-benda itu.
Inilah bayangan yang hendak disampaikan dalam
nuansa ihr.

". . . Dan hari yang dij anjilan. . .,'!aitr hari kepufirs
an mengenaiperistiwaperistiwafangterjadi di dunia
dan perhihrnganJrang jernih tentang dunia dengan
segala isinya. Ini adalah hari yans dijanjikan Allah
akan kedatanganny4 dijanjikan hisab dan pem-
balasan padanya dan dikesampirrglan semua omng
yang membantah dan menentang. Ini adalah hari
besar yang akan dilihat oleh semua maktrluk dan di-

nantiliannm untuk mengetahui bagairnana kembali-
nya dan pertanggungiawaban semua urusan.

". . .Dmi yang mmyaksilan dan yarg disaksilan. . .."
Pada hari ketika ditampakkannya semua amal per-

buatan dan digelarnya semuamakttluk Sehingga
masing-masing tersaksikan dan semuanya me
nyaksikan. Diketahuilah setiap sesuatu dan ter-
ungkapkan. Tidakada seorang punyang dapatme
nuhrp sesuatq darihati dan mata-

Bertemulah langit yang mempunyai gugusan

bintang de4gan hari yang dijanjikan, dan yang me
nyaksikan danyang disaksikan Semuanyabertemu
di bawah bayang-bayang perhatian dan perhelatan

sertaperkumpulan besar dalam suasana digelarqra
peristiwa ukihdudsetelah itu. Paparan ini juga me
ngesankan keluasan lapangan yang menyeluruh
yang di sihrlah digelar peristiwa ini ditimbang haki-
katrya dan dijernihkan perhitungannya- lapangan
(hari yane dijanjikan/akhira0 ini lebih luas daripada
lapangan bumi, dan lebih jauh jangkauannya dari-
pada kehidupan dunia dan waktunyayang terbatas.

Peristiwa Ashhabul-UHrdud
Setelah melukiskan suasana ini dan dibukanya

lapangan ini, datanglah isyaratyang menunjuk ke
pada peristiwa itu dengan beberapa senhrhanqr4

W?+ge$'fi e62$i$ri;tfi a*tii
\#6*3;16?Fu,6{5!i9{,3:;6
X A a 5\ # #,iFt ;t t .7i.6Jy;4,+

#Vregi?{i'rr:6,f1e.iflI
"Binasa dnn tnlalrutlah mang-uang yang mcnbuat
paril yang buapi (dinyalnlwn dmgan) knyu balwr,
letiltn mnela duduk di sekitarnya. Sedangl@a mnelu
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menya*siknn apa yang mnelm pubuat tnlndnp arong-

arang yary bdmnn. Merelea tidnk mnryilcsa mary-arang
rnulcrnin itu mzlnin kan lwrma orang- arang mukmin iht
beriman kcpann Ailah Yang Malmpalasa lagi Malw Ter-

puji. Yang mmQury ai ktrq ann kngit dm bumi. Allah
Mahn Mmyaksikan segala sesuatu. " (al-Buruuj : 49)

Isyarat kepada peristiwa ini dimulai dengan me
ngumffiikan pelaknatan terhadap ashlatrul-uk hdud
orzlng{ftrng yang membuat parit berapt, "Binam dan

tnlnl*wtlah mang-mangyang mnntrMt parit!'Iniadalah
perkataan yang menunjukkan kemurkaan Allah ter-
hadap perbuatan itu dan pelakunya- IGlirnat ini juga
menunjuH<an buruknya dosayang membangkitkan
kemarahan, kemurkaan, dan ancamanTuhan Yang
Maha Penyanhrn unfukmembinasakan parapelakunya.

Kemudian, datanglah penafsiran tentang ukhfud
'parif ini yaitu,'Yang bnapi (yang dinyaklan fungan)
Iwyu bakar." Sedangkan, ul:hd.ud berarti galian di
dalam tanah. Para pelakunya memang telatr meng-
galinya dan menyalakan api di dalamny4 sehingga
lubang atau parititupenuh dengan api. Olehkarena
itu, api inilah yang menjadi badal (pengganti) di
dalam pernyataan tentang uA:lifidiflt, unhl<menun-
jukkanbergejolak dan nyalaapi di dalamnya-

Binasa danterlalmatlahparapembuatpuil Mereka
memang layak mendapatkan kemurkaan dan ke
bencian seperti ini lGrena mereka telah melakulan
tindakan dosa sedemikian rupa dan tak henti-henti-
nya melalarkan kejahatan itu,

"...Ketilea rnnelm duduk di sekinrnya. Sednngkan,

mnela menyakilwn apa yng mnelw pnbuar brlndap
ffang-ora;ng yng berimnt. . . ."

Ini adalah kalimat yang melukiskan sikap dan
pemandangan merek4 yakni ketika mereka me
ryalakan api dan melemparlan oftrlgorang beriman
baik laki-laki maupun wanita, sedangkan mereka
duduk di dekat apiyang mer{adi tempatpenyiksaan
yang sangat keji. Mereka menyaksiltan perkem-
banganpenyiksaan ihr, dan apayang dilakukan api
itu terhadap jasad-jasad tersebut dengan jilatan dan
nyalanya- Dengan tindakan itu, seakan-akan mereka
menetapkan di dalam perasaannya pemandangan
yang sangat buruk dan busuk ini!

Tidak ada dosa dan kesalahan yang dilakukan
kaum mukrninin terhadap merek4

'Merele. tidak menyilxa nrang-arang mukmin iht mz-

lainlan larena arang-orang muhnin itu beriman l"pod"
Allah Yang Mahnpnlwsa lo.gi Moh" Tupuii, Yang

mnnpuny ai keraj ann lnngit dnn bumi. Allnh Maln Me'
,ry oloik* segaln sesualu. " (al-Buruuj : 8-9)

Itulah kesalahan orang-orang mukrnin, yaitu
beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, Yang
berkuasa melakukan apa saja yang dikehendaki-Ny4
Yang MahaTerpuji, Yang berhak mendapatkan pujian

dalam semua keadaan, dan memang Dia sudah
Maha Terpuji meskipun orang-orang jahil tidak
memujiNya! Dialah yang layak untuk diimani dan
diibadahi Hanya Dia Sajalatr yang memiliki kerajaan
langit dan bumi. Dia menyaksikan segala sesuatu.
Kehendak-Nya berhubungan dengannya bagaikan
berhubungan dengan sesuatu yang sedang terjadi.

IGmudian, Diapulalahyang menyaksikan urusan
kaum mukrninin dengan ashhabul ul:hd.ud lni me
rupakan suafu senhrhan yang menenangkan hati
orang{rang yang beriman dan menakut-nakuti
orang{ftrrg yang zalim dan sombong. Mak4 Allah
selalu menyaksikan, dan cukuplah Allah sebagai
yang menyaksikan.

Selesailah riwayat peristiwa itu di dalam ayat-ayat
yang pendek ini. Peristiwa yang memenuhi hati
dengan rasa kebeqcian yang dalam terhadap tindak-
an itu beserta para pelakunya- Hal itu sebagaimana
ia juga menyimpan harapan di balik peristiwa ini
beserta timbangannya disisiAllah, dan keberhakan
pelakunya terhadap kemurkaan dan kebencian
Allah. Mak4 ini adalatr adalah urusanyangtidakber-
henti pada batas ini saja Akan tetapi di belakangnva
akan adahisab dariAllah dengan segala akibatnya

Riwayat tentang peristiwa ini sudah selesai dan
telah memenuhi hati dengan perasaan takul Takut
yang ditimbulkan oleh keimanan, )ang mengungguli
fitnah itu sendiri, dan akidah yang mengalahkan
keinginan hidup duniawi. Juga oleh kemerdekaan
tulenyang membebaslannya dari tawanan fisik dan
dayatarik duniawi. IGrena adaoftmg{rang mukrnin
yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan
kehidupannya di dalam menghadapi hal-hal yang
merusak imannya. Tetapi, berapa banyak mereka
yang merugikan diri sendiri dalam kehidupan dunia
sebelum di ali*rirat nanti? Betapa banyak manusia
mengalami kerugian? Berapa banyak mereka yang

merugi ketika mereka memerangi makna yang
besar ini? Yaitu, malara ketidakberartian kehidupan
tanpa akidah, dan buruknya kehidupan tanpa ke
merdekaan, serta hinanya kehidupan ketika ruh
mereka dikuasai oleh para diktator setelatr fisik
mereka dikuasainya!

Sungguh ini adalah makna yang sangat mulia dan

agung. Inilah keberunhrngan yang mereka peroleh

setelah mereka lepas dari kehidupan duniawi. Inilah
keberuntrnganyang merekaperoleh ketikamereka
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disentuh api yang membakar tubuhnya. Tetapi,
mereka berhasil menyelamatkan dan mendapatkan
makna yang agung dan mulia ini yang dibersihkan
oleh pembakaran api itu. Sesudah itu, mereka akan
dihisab di sisiTuhannya dan musuh-musuh mereka
yang zalim dan diktator ihr pun akan dihisab. Dengan
demikian, diakhirilah konteks ini.

Di Sana Akan Diperoleh Pembalasan

lGHitj.FJf -;4r,:ggg;i2jtSy
etr9)Tgf)Wtu[rly3

;"{f+#e.F4ts'p:3tj6t$ri$t:'"y#e-tAG'lr,;6
g;Sg;n|"f*.i'te/*"f e"

"Seunguhnyq orang- orarg y ang mntdanngknn abann
lrzpada mang-orang )ang mukmin Laki-lnki dan wanita
kerrudim mnelw tidnk brtobat, malu bagi merekn wt

Jalwnnam dan arub (nerakn) yang membalar. Se-

nnguhnyo orang-orangyang beri.man dan matgnjoknn
amnl- arnal y ary salzh bagi mnela surga yng mmgalir
di bwahnya sungai-sungai. Itulnh lczbmtrtungan yang
Daar. " (al-Buruuj : f0-1f )

Sesungguhnya, peristiwa yang terjadi di bumi
dalam kehidupan dunia ini, bukanlah akhirperistiwa
dan alifiir perjalanan, karena akibatnya akan di-
terima di sana, di akhiratnanti, dan akan diperoleh
pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya.

Juga akan ada pemisahan antara orangorang muk-
min dan orang{rang yang zalim. lni adalah suatu
ketetapan yang sudah ditegaskan oleh Allah dan
pasti akan terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam
firman-Nya

"Serunguhnyq orang-arangyang mntdatnngl@n mbann

l"pod" orarg-orang muhnin kki-kki dnn utanita. . .."

Kemudian mereka terus saja berjalan dalam ke
sesahnnya tanpa menyesali tindakan-tindakannya,

". . . Itnnudinn mnela tidnk bnnbal mala bagi mnelw

wbJalwnnam dnn azgl (nsral@) yangmnnbalar."

Dalam nash ini disebutkan kata siht al-lwriiq'yang
membakar' yang merupakan pemahaman terhadap
jahanam. Akan tetapi, disebutkannya kata ini adalatr
untuk menjadi perimbangan bagi pembakaran di
dalam parit dalam peristiwayang mereka lakukan
dahulu. Namun, bagaimana perbandingan antara
pembakaran ini dan pembakaran itu? Bagaimana

perbandingan tentang kerasnya dan lama masanya?
Pembakaran duniayang dinyalalcn oleh manusia

dengan api dan pembakar:an al<hirat dengan apiyang
dinyalakan oleh Sang Maha Pencipta! Pembakaran
dunia hanya sementara waktu dan segera beral<hir,
sedangkan pembakaran aktrirat bersifat kekal dan
tidak ada yang tahu masanya kecuali Allah. Keter-
bakaran orang{rang muknin di dunia itu disertai
dengan keridhaan Allah kepada mereka dan di-
menangkannya nilai kemanusiaan yang muli4 se
dangkan keterbakaran di akhirat bagi kaum kafir
disertai dengan kemurkaan Allah, kerendahan dan
kehinaan.

Keridhaan dan kenikrnatan dari Allah kepada
oftng{rzrng mukrnin dan beramal saleh di surga ifu
tercermin dalam firman-Nya,

"Saunguhnyoarang-urarlgyangberimmdmmmgrja-
lan amnl-amol )ory sabh, bagt mnelm surga yattg
mengalir di bawaltny a sungai- sungai. . .. ".

Inilah keselamatan yang sebenarny4

'. . . Itulnh tubiantungan yang bam. "
Affiw adalahkeselamatan dan keberuntungan.

Keselamatan drtazab aktrirat saja sudah merupa-
kan keberunhrngan. Nah, apalagi bila mendapatkan
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai?

Dengan bagian alftir ini, mantaplah urusan itu
secara proporsional, yaifu kesudahan yang sebenar-
nya terhadap sikap dan tindakan manusia Mak4 apa

saja yang terjadi darinya di dalam kehidupan dunia
ini adalah bagian darinya dan akan mendapat imbal-
an dengan lengkap dan sempurna Ini adalahhahkat
yang menjadi sasaftm komentar pertama terhadap
peristiwa itu. Tujuannya untuk memantapkan hati
golongan minoritas mukrnin di Mekah, dan menum-
tapkan hati setiap kelompok orang beriman yang
menghadapi ntnan na]a 

;at.t<anan 

nun

Kemudian dilanjutkanlah komentar-komentar
berikutoiya

&3rti,,rt,j&iy-
"S aungguhny a azg,b Iilhanmu bmar-bmar kcras. " (aI-
Bunruj:12)

Disebutkannya dengan terus terang azabyang
keras di sini selaras denganperistiwayang menam-
palJ<an kekerasan kecil dan hina yang oleh pelaku-
nya dan semua manusia di dunia dianggap besar dan
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keras. Maka siksaan lang benar-benar keras adalah

siksaan Tuhan Yang Mahaperkasa, Yang mem-
punyai kerajaan lansit dan bumi. Bukan siksaan
makfiluk-maktrluk lemah dan kerdil yang berkuasa
atas sejeqgkal wilajrah di bumi dan dalam wakhr fang
terbatas.

IGlimat ini menampakkan hubungan antara
lawan bicara-yakni Rasulullah saw.-dan yang
berfirman, yaihr Allah A<p walallq dalam firman-
Ny4 " Snnguhnya azgl Hrmmta. . .."Tuhanmu yang

engkau menisbatkan diri kepada.Rzi ibiyabNya dn
yang menjadi sandaranmu untuk mendapatkan per-

tolongan-Nya. Hubungan ini memiliki nilai tersendiri
di saat orangorang yang durhaka menyiksa orang-
orangyang beriman.

&+k{i'frt
"Sesunggulmya, Dialah yang mauiptnkan (nnkliluk)
dnri pnmulann dm menghfuluplannya kernbali." (aI'
Bunruj: lil)

Memulai dan mengembalikan, meskipun makna
nya mengarah kepada penciptaan pertama dan ter-
ak*rir, namun kedua peristiwa ini selalu terjadi setiap

saat pada waktu malam atau siang, karena setiap saat

terjadi permulaan dan penciptaan serta terjadi ke
binasaan dan kematian. Sedangkan, alam semesta
senantiasa berada dalam kebaruan yang terus
menerus dan terjadi kematian yang terusmenerus.
Di bawah bayang-bayang gerakan yang terusme
nerus dan menyeluruh yang berupa permulaan dan
pengembalian (kematian) ini, tampaldah peristiwa
pembakaran manusia beriman di dalam parit ber-
sama akibat-akibat latririahnya itu sebagai suatu
masalah yang telah berlalu dalam realitas dan hakikat
Maka ia adalah permulaanyang akan berulang, atau
pengulangan terhadap permulaan, dalam gerakan
yang terus beredar dan berputar ini.

gtj{$)fi:fffi
'Dialnh Yang Mahn Pmgampun lagi Maha Patgasih. "
(al-Buruuj:la)

Pengampunan ini berkaitan dengan firman-Nya
sebelumny4 "Kernud.ian mnela tidnk b nnbat " Maha
pengampunan ifu termasuk rahmat dan karunia
yang melimpah yang tak terbatas dan tak terikat
Pengampunan merupakan pintu terbukayang tidak
pernah terhrhrp bagi orangyang kembali bertobat,
betapapun besarnya dosa dan kemaksiatannya

Sedangkan, al-utdd'kepengasihan", maka ia ber-

hubungan dengan sikap orang{rang mukmin yang
lebih memilihTuhannya (keridhaan Tuhannya) dari-
pada segala sesuahr yang lain. Al-wudd'nimerupa-
kan pemberian kesenangan yang halus, manis, dan
mulia, ketika Allah mengangkat derajat hamba-
hamba-Nya yang lebih mengutamakan keridhaan-
Nya dan mencintai.l.[ya Maka sangat strlit pena me
lukiskannya apabila bukan karena karunia dan
kemurahan Allah. Yaitu, derajat kedekatan antara
Tuhan dan hamba, dan derajat kasih sayang dari
Allah kepadaparakekasih dan orangorang yang
dicintai-Nya yang didekatkan kepadaNya

IGlau begiur, apakah artikehidupanyang mereka
korbankan, yang seandainya tidak mereka korban-
kan, maka kehidupan itu pun pasti berlalu? Apakatt
arn azab yangmereka derita itu, sedangtan azab it:.t

hanyaterbatas wakturya? Apa artinyaihr dibanding-
kan dengan tetesan kasih sayang yang manis ini?

Juga apa artinya jika dibandingkan dengan kilatan
catraya kegembiraan yang penuh kasih sayang?

Sesungguhny$ hamba-harnba dari budak-budak
bumi ini adalah manusia yang notabene adalah
hamba-hamba Allatr Yang Maha Esa Mereka men-
campaldran diri mereka ke dalam kebinasaan karena
termotivasi oleh katakatayangkeluar dari mulutqa"
Atau, karena mengharapkan kilasan kerelaan yang
tampk di wajahnya padahal yane dipatuhi itu adalatr

seorang hamba dan merekayang pahrh itu pun ada
latr hamba juga Mak4 bagaimana dengan harnba
harnbaAllatr, yang dihibur oleh Allah dengan kasih
sayangnyayang mulia dan agung.

'YangmmtpunyaiArcy,lagiMalwmulra."(al-Buruuj:
15)

DiaYang Mahaluhur, Yang Maha Melindungi,
danYang Maln Pengasih.

Dengan demikian, terasa kecillah kehidupan ini,
terasa ringanlatr penderitaan ihr, dan terasa enteng
azab if't. Juga terasa hina segala yang dianggap
mahal dan hebat, dibanding dengan cahaya keri-
dhaanyang diberikan olehTuhanYang Maha Pelir
duqg dan Maha Pengasih, Yang memilkiArasy serta
Mahamulia

Sij.u-JG
'Maltnkuas a bnbuar ap a y ang diluhendaki- Ny a. " (al-
Btrruuj:16)

Ini adalah sifat Allah yang banyak realisasinya,
yang terus beroperasi Matrakuasaberbuat apayang
dikehendaki-Nya. Diamemilikikehendakyangmutlak,
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memilih apayang dikehendaki-Nya dan berbuat apa
yang dikehendaki dan dipilih-Nya, selamanya dan
abadi, karena hal itu merupakan sifatAllah Yang
Matrasuci.

Sekali tempo, Dia menghendaki kaum mulminin
mendapat kemenangan di muka bumi ini karena
suahr hikrnatr yang dikehendaki-Nya. Pada kali lain,
Dia menghendaki iman mendapatkemenangan di
dalam menghadapi fitnah, tetapi jasad parapelaku-
nya hancur binasa Hal seperti itu pun karena suafu
hikrnah yang dikehendaki-Nya pula-

Suatu kali, Dia menghendaki menghukum para
penguasa yang sombong ihr di muka bumi. Namun,
suatu kali dibiarkan-Nya mereka untuk dihukum-
Nya pada hari yang dijanjikan. Semua itu karena
suatu hikrnah yang akan terwujud di sini dan di sana
nanti, dalam ukuran yang telah ditenhrkan-Nya

Inilah sahr sisi dari perbuatan-Nya terhadap apa
yang dikehendaki-Nya yang sesuai denganperistiwa
yang terjadi. Juga sesuai dengan apa yang akan
disebutkan berikut ini mengenai Fir'aun dan kaum
Tsamud. Namun, tetaplah kehendak dan kekuasaan
yang mutlak di belakang peristiwaperistiwa ini dan
di belakang kehidupan ini, sedangkan alam semesta
melakukan aktivitasnya dalam duniawujud ini.

Dia Mahakuasa berbuat apa yang dikehendaki-
Nya. Di sana sebuah contoh dari kemahakuasunn-
Nyaberbuatterhadap apayang dikehendaki-Nya ihr,

&z )1zz.z.- & tr?l) z 1/4 tz
dF r:j-r.,-*y- +riF e4|.r$U"

"Sudnhknh dotorW kepadnmu berita lwurn-lwu1n pe-
nnrtary (yaitu laum) Fir'aun dan (laurn) Tiomud?'
(al-Buruuj: 17-18)

Ayat ini mengisyaratkan kepada dua buah kisah
panjang, yang disebutkan sepintas kilas di sini larena
sudah dimaldumi oleh orang-orang yang diajak
bicara tentang urusan mereka sesudah disebutkan-
nya panjang lebar di dalam Al-Qur'anul-Karim.
Disebutkannya mereka (para penentang) dengan a/-
jurud'tentard ihr menturjuli;kan kepda kekuatan dan
persiapan mereka. Sudahkan datang kepadamu
berita mereka? Dan, bagaimanayang diperbuatTuhan-
mu terhadap mereka sesuai dengan kehendak-Nya?

Ini adalah dua berita yang berbeda karakter dan
akibatuiya Adapun berita tentang Flr'aun, makaAllatr
telah membinasakannya beserta tenhranya Dia me
nyelamatkan Bani Israel, dan menempatJran mereka
di muka bumi semenhra waktu, unhrk merealisasi-
kan pada mereka suatu ketenhran dari ketentuan-
Nya dan suahr kehendak dari kehendak-Nya.

Sedangkan berita kaumTsamud, makaAllah telah
membinasakan mereka karena membunuh anak
unta bapak mereka, Nabi Shalih. Diselamatkan-Nya
Nabi Shalih dan segolongan minoritas yang ikut ber-
sanurnya, yang sesudah peristiwa ifir mereka tidak
lagi memiliki raja dan kekuasaan. Jadi, merekahanya
semata-mata diselamatkan dari kaum yang fasik

Ini adalah dua buah contoh tentang berlakunya
iradah Allah dan berjalannya kehendak-Nya Ini juga
merupakan dua buah gambaran dari gambaran-
gambaran dakwah kepada agama Allah dengan
segala konsekuensinya, di samping terjadinya ke
mungkinan kefua seperti peristiwa parit ihr. Semua
nya ditampilkan oleh Al-Qur'an kepada golongan
riinoritas mukmin di Mekah, dan kepada semua
generasi orangorang yang beriman.

*+

Penutrp
Pada bagiag penuhrp datanglah dua buah kesan

yang kuat dan pasti, yang masing-masing berisi ke
tetapan, kata kepastian, dan hukum terakhir,

#W*5'#,v&v.K4tj':<'s.ttg
"S esungguhny a arang- 0r0ng lafir seklu mmdustalnn.
Padnhnl, Allah mmgepung mmeka dnri belnlang
m.erekn. " (al-Bunruj : 19-20)

Urusan orang{rang kafir dan hakikat keadaan
mereka adalah bhhwa mereka selalu mendustakan.
Pada petang hari mendustakan dan pada pagr hari
juga merrdustakan. "Padnlnl, Allah mmgepung mnelw
dnri belalang merelca." Sedangkan, mereka lalai
terhadappengepunganAllah dengan kekuasaan dan
pengetahuan-Nya Mak4 mereka lebih lemah dari-
pada tikus yang terkepung banjir yang merata-

&p.;eA,t#A?,6;J
"Bahknn, yang didustalmn mnelm itu ialnh Al-@ti an
yng mulin, y ang (tnsimpan) dnlnm l^auhul Mahfuzlr. "
(al-Buruuj: 2l-22)

AlQur'an yang muli4 luhur, dan mengakar. Ada
kah sesuatu yang lebih mulia, lebih luhur, dan lebih
mengakar daripada firman Allah Yang Mahaagung?
Al-Qur'an ihr tersimpan di dalam Lauhul Mahf.uzJa

yang kita tidak mengetahui tabiabrya karena ia
termasuk urusan gaib yang hanyaAllah sendiri yang
mengetahuinya

Kita hanya mengambil manfaat dari bayang-
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bayang yang diberikan oleh ungkapan kalimat itu,
dan kesan yang ditingeal€nnya di dalam hati, yaitu
bahwa Al-Qur'an ihr berada dalam perlindungan
yang kokoh, perkataannya menjadi rujukan terakhir,
dalam semua urusan yang terjadi. Semua perkataan

bisa saja lenyap, tetapi perkataan Al-Qur'an senan-
tiasa terjaga dan terpelihara.

AlQur'an telah mengucapkan perkataannya ten-
tang peristiwa parit dan tentang hakikatyang ada di
belakangnya. Al-Qur'an merupakan perkataan pa-

mungkas. g

I
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flAflnflnn-nnnild
nilurunflail ilI mHfian

Jrmlafi AW: t7

#)Jfi\A:\.r;,.
'Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah tagi lfiafia Penyayang."

ToI$'A!!,;;rra;'fit$ay,;Ai*,3,6fi1;td,6*g.6ttrttqel<Ur tr^rs rf?J I a&' crtllr t rrcrrJrr t.J + 9)tlb'!t /

$";*#ateps:#€srwu{t";*##e;;rs:#$u65;6;;
g3S,;'rb::'Lgitl1;W,;:;&*g:;

&6Vr'-,a'lgyfi i:iiu56#;);ri,#t,
'#tgt';$6&3:;3iifrt&&rn$8t
gffi :eJt#,,x,&69{I&K,#.

'lDemi langit dan yang datang pada malam ha-
rt (1) Thhukah kamu apa yang datang pada
malam hari itu? (Z) (yainr) bintang ya^ng caha-
yanya rnenembus 3) Tfdak ada suaarjiwa (diri)
pun melainkan adapenjaganya. (a) I\dake hen-
dakhh manusia memperhatikan dari apakah
dia diciptakan? (5) Dia diciptakan dari air yang
terpancar, (6) yarrs keluar dari a.ntara hrlatg
sulbi dan hrlang dada. (7) Sestrnggufrnya Allalr
benarbenar tflrasa untrrk mengembalikannya
(hidup sestrdah mati). (8) Pada had ditampakkan
segala rahasia, (9) maka sekali-kali ddak ada
bagi manusia itr suahr kekuatan pun dan tidah
(p"1") seorang penolong. (10) Demi langtt yarrg
mengandung hojan, (11) datt bumi yang mem-
punyai tumbuh-tumbuhan, (12) sesungguhnya
Al-Qur'an ihr benarbenar firman yang memi-
sahkan antara yang hak dan yang batil (t3)
dan sekali-kali bukanlafi dia senda gurau. (1a)

Sesungguhnya orang kafir inr merencanakam

6pu daya yangjahat dengan sebenar-benarnya.
(15) Aku pun membuat nencana (pul") dengan
sebenar-benarnya. (16) Karena itu, beri
tarryguhhh orang-orang kalir itr yaitu beri
tangguhhfi mereka ihr barang sebenta"r," (17)

a

Pengantar
Dalam mukadimahjuz ini telah kami kemukakan

batrwa surah-surah dalam juz ini menggambarkan
ketukan-kehrkan yang berhrrut-hrrut unhrk menge
fuk perasaan manusia;jalan-jalan yang keras, kuat
dan tinggi; dan teriakan-teriakan png menggugah
oftmg{ftmg yang terlelap dalam tidur. Ketukan-
ket rkan dan terialan{erialan ifu terugmenerus me
ngefuk perasaan.mereka dengan kesan yang sam4
dan juru peringatan yang sama- "Bangunlah! Sadar-
lah! Uhatlatr! Perhatikanlatr! Ptkirkanlah! Renung-
kanlah bahwa di sana adaTuhan, rancangan, dan
pengaturan! Tetapi, di sanajuga ada ujian, tanggung
jawab, hisab atau pemeriksaan dan pembalasan, ser-
ta azab yang pedih dan nikrnat yang besar! "

Surah ini adalah salah satu contoh yang jelas bagi
kelif,rususan-kelif,rususan ifu. Kesannya tajam, sei.
ring dengan jenis pemandangannya, jenis nuansa
musikalny4 bunyi lahlnya dan isyarat makna-mak-
nanya

Di antara pemandangan-pemandangannya ialah
sesuafu yang datang pada waktu malam, bintang
yang cahayanya menembus, air yang terpancar,
hujan, dan hrmbuh-fumbuhan. Dan, di antara mn'ani
nya'asp ek immateriihtya' adalah penjagaan terhadap
setiap jiwa (athThaariq: 4), tiadanyakekuatan dan
penolong (ath-Thaariq: 9- 1O), kesungguhan dan
keseriusan (afirThaariq: 13-14) dan ancaman di
dalamnyayang sesuai dengan tabiat mereka (ath-
Thaariq: L5-17)
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kat*ai,r'&i*3,

Hampir-hampir surah ini mengandung apa saja
yang diisyaratkan di dalam mukadimah juz ini, bah-

wa "di sana adaTuhan, pemberi peringatan, takdlr,
ujian, pertanggungiawaban, hisab dan pembalasan,

dan sebagainya".
Di antara pemandangan-pemandangan alam dan

hakikat-hakikat tema surah ini, juga terdapat kese
rasian yang mutlak dan lembut serta memerlukan
perhatian. Semuanya tampak jelas dalam untaian
surah dengan susunan Qu/aninya yang indah.

Irngit dan Binta.ng yang Cahayanya
Menembug sertaJiwa dan Penjaganya

rhiti$rur*'i{96ftt
g;Lr$"ii.#

' D emi lnngit dnn y ang dnnng pann mnlam hmL Tahu-

Iuh lamu, apaknh yang,lnnng pana mnlnm lwri itu?

fyartA binnng yarry caln tanya mmembus. T"ukk ann

stntu jiwa (diri) pun mckt nlmn ada pa{ agany a. " (ath-
Thaariq. 1-a)

Sumpah ini meliputi pemandangan alam dan ha-

kikat keimanan. Ia dimulai dengan menyebut langit
dan bintang yang datang pada malam hari. Kemu-
dian diulang lagi dengan rnenggunakan kata tanya
sebagaimana yang biasa dipergunakan dalam ung-
kapan AlQur'an,' mhuknh lamu, apakah y ang datary
pada malnm hari itu?"kakan-akan ia adalah suahr

urusan tersendiri di balik pemikiran dan penge
tatruan. Kemudian dibatasinya pada bintang tertenhr.
Akan tetapi tidak ada jalan unfuk menenhrkan jenis

bintang ihr dalam nash ini, dan tidak penting pula
untuk menenhrkan batasannya Bahkan, penyam-
paian secara mutlak itr lebih utarq.abagi maknanya

Demi langit dan bintangnya yang cahayanya me
nembus kegelapan, yang menembus dari balik din-
ding yang menutupi segala sesuatu. Isyarat ini me
nunjukkan seputar hakikat surah dan seputar pe
mandangan-pemandangannya yang lain, sebagaima
na akan dibicarakan.

Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang

catrayanya menembus, bahwa setiap jiwa memiliki
penjaga yang diperintahkan Allah untuk meng-
awasiny4

"Tidak adn ruatujiwa (diri) pun m,ehin|,an odo p*'
j agany a. " (ath:[\aariq: 4)

Ungkapan dengan redaksi semacam ini memiliki
makna penegasan yang sungguh-sungguh, bahwa
tidak ada sahr pun jiwa melainkan pasti ada penjaga-

nyayang mengawasi, menghihtng, dan menjagan5ra-

Penjagayang diserahi tugashrgas itu atas perintah

Allah, danunhrkmembantu jiwa I(aren4 iameru-
pakan tempat penyimpanan rahasia-rahasia dan
pemikiran-pemikiran. Juga karena semua amal dan
pembalasan terganhrng pada jiwa ini.

Dengan demikian, di sana tidak ada kekacauan
dan kotoran. Manusia tidaklah dibiarkan bebas tanpa
pengilw?s: Mereka tidak dibiarkan melakukan apa

saja dengan anggota-anggota fisiknya tanpa penja-

gaan, dan tidak dibiarkan berbuat apa saja tanpa
pengawas. Akan tetapi, ia disertai dengan pengawas

an dan penilaianyang amatcermat secara langsung.
Ia akan dihisab sesuai dengan penga\rasan yang
cermat dan langsung ini.

Nash ini juga memberikan kesan yang menakut-
kan karena setiap jiwa merasabahwa dia tidak sen-

dirian, meskipuniauh dari oranglain. IGrena di sana

ada yang menjaga dan mengawasinya ketika dia se
dang sendirian dan terlepas dari pengawas (manu-

sia), tersembunyi dari semua mata, dan aman dari
semuaketukan. Di sana adapenjagayangmembelah
semua fuhrp dan menembus semua tabir, sebagai-

mana bintang yang cahayanya menembus tirai
malam yarrg menuhrpi Yah, ciptaan Allah ini safir iua
modelny4 dan sangat serasi dalam jiwa dan alam
semesta 

tt + +

llendaklah lVfanusia Memperhatika.n
Kejadiannya

Selesai memberikan senfuhan semesta kepada
jiwa ini, dilanjutkan dengan senhrhan lain yang me
nguatkan halrikattakdir dan pengahuan Ilahi, yang

Dia bersumpatr atasnya dengan langit dan bintang
yang datang pada waktu malam. Mak4 inilah keja-

diangertama manusia yang menunjukkan hakikat
itu. Juga yang memberi isyarat dan kesan bahwa
manusia tidak di-biarkan tersia-sia, tidak dibiarkan
terabaikan,

"Hendaklahmnnrcia**pr*grffi#k
diciptalan ? Dia diciptnknn dari air y ang terpanar, yong

lulum dnri. tulmry suhi dan tulang dnda.." (ath{haa-
nq:5-7)
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Hendaldah manusia memperhatikan, dari apa dia
diciptakan dan ke mana dia akan kembali. Dia dicip
takan dari airyang terpancar, yang keluar dari hrlang
sulbi dan hrlang dada. Dia diciptakan dari airyang
memancar dari hrlang sulbi laki-laki-fitu dari tulang-
hrlang punggungnya-dan trlang-tulang dada wanita
sebelah atas. Sesungguhnya ini merupakan rahasia
tersembunyi dalam ilmu Allah yang tidak diketahui
olehmanusia.

Namun, setengah abad terakhir dengan adanya
penyelidikan ilmu pengetahuan modernyang me
nyingkap hakikat ini dengan metodenya, barulah
diketahui bahwa di tulang-tulang belakang lelaki
inilah terbentuknya sperma laki-laki, dan di tulang-
tulang dada sebelah atas itu terbentukairmaniwa-
nita- Keduanya bertemu dalam tempatyang kokoh
(rahim) yang dari situ kemudian tercipta manusia.

Jarak yang jauh antara tempat penciptaan dan
tempat kembali, antara airyang mem:mcar dari sulbi
laki-laki dan tulang dada wanita, dengan manusia
yang mengerti dan memikirkan serta merenungkan
susunan anggotahrbuh, saraf, pikiftm, dan jiwanya
diungkapkan dengan air yang memancar kepada
manusiayang berpikir. Hal ini memberi kesan bahwa
di san4 di luar diri manusi4 terdapat tangan yang
mendorong benda cair (sperma) yang tidak berarti,
tidak punya kehendak, dan tidak memiliki kekua-
siutn apa pun, unfuk melalui tahapan yang panjang
dan mengagumkan SehinggA sampai menjadi maklr-
lukyang ideal seperti ini.

Selain ifir, juga memberikan isyaratbahwa di sana
ada penjaga yang dengan perintah Allah bertugas
menjaga nuthfah 'sperma dan ovum'yang belum
berbentuk, belum berakal, belum berkehendak, dan
belum berkemampuan apaap4 dalam tahapan perja
lanannya yang panjang dan mengagumkan. Semua
ini mengandung keajaiban-keajaiban berkali lipat
daripada keajaiban yang dialarni manusia setelah
kelahiran hingga kematiarurya

Sebuah sel yang dibuahi yang hampir-hampir
tidak terlihat dengan mikroskop sekalipun, tiba-tiba
ia mengembangkan berjuta-juta sel dalam sekali
perjalanannya Mal'trluk yang tidak berharga tidak
berakal, tidak berkemampuan, dan tidak berkehen-
dak ini, keadaannya dimulai dengan semata-mata
ditetapkan keberadaannya di dalam rahim dalam
suatu sistem kerja tanpa berbekal makanan apa-apa
Ia dibekali oleh tangan penjaga dengan makanan
khusus dengan cara mengubah dinding rahim dan
sekitarnyamenjadi kolam darahyangterus mengalir
dan menyediakan makanan yang segar. Hanya de

ngan semata-mata berkonsentasi pada makanannya
ihr, ia mulai melakukan aktivitas baru. Yaitu, aktivitas
pembelahan yang terusmenerus untuk membuat
sel-sel darinya.

Makhluk sederhana yang belum punyai nilai,
pikiran, kemampuan, dan kehendak ini sudah me
ngerti apa yangtrarus ia perbuat dan kehendaki.
IGren4 ia dibekali oleh'tangan pembimbind dengan
pefunjuh pengetahuan, kemampuan, dan kehendak
yang dengan begitu ia mengetatrui jalan yang harus
ditempuhnya (dalam perkembangannya). Ia dihrgasi
untuk melakukan spesialisasi terhadap masing-
masing himpunan sel-sel yang baru ini untuk mem-
bangun sebuah pilar dari pilar-pilar bangunan yang
besar, bangunan fisik manusia Mak4 himpunan sel
yang ini bekerja membuat bangunan tulang-hrlang,
himpunan yang ifu bekerja membuat sarana otot-
otol Kelompok ini membangun perangkat saraf,
kelompok sel itu membangunperangkatlimpa dan
seterusnya dalam membuat pilar-pilar pokok ba-
ngunanmanmia!

Akan tetapi, kerja ini tidak sesederhana itu saja
I(aren4 di balik ihr masih ada pengkhususan yang
lebih lembutlagi, dan setiap hrlang daritulangdrlang
itu, setiap otot dari ototototihr, dan setiap saraf dari
saraf-saraf ihr tidak sama dengan yang lain. Karena
bangunan ifu amatlembut ciptaanny4 amat menga-
gumkan kejadiannya dan beraneka macam tuga.s
nya. Dari san4 masing-masing kelompok saraf yang
bebas belajar mgmbangun pilar bangunan, dengan
melalnrkan pembagian hrgas secara l*rusus. Masing-
masing kelompok melaksanakan hrgasnya sesuai
dengan bidang kerjanya dalam membangun pilar
khusus bagi bangunan besar ifu.

Setiap sel yang kecil itu mengetahui jalan yang
harus ditempuhqra Ia tahu ke mana iapergi dan apa
yang ditugaskan padanya untuk dilakukan. Tidak
ada satu pun sel yang salah jalan dalam bangunan
yang tinggi dan besar ini. IGrena itu, sel yang ber-
tugas membuatmat4 makaiatahubahwa mata itu
harus diletakftan di wajah, tidak boleh di peruf kaki,
atau bahu. Setiap tempat dari tempat-tempat itu pun
layak menjadi tempat pertumbuhan mata- Seandai-
nya sel pertama yang ditugasi membuat mata ini
berada di suatu tempat pada tubuh, niscaya ia akan
membuat mata di sana. Tetapi, ia sendiri ternyata
tidak mau pergi kecuali ke tempat yang lftusus
untuk mata dalam bangunan fisik manusia"

Maka, siapakah gerangan yang telah berkata
kepadany4 "Sesungguhnya perangkat ini membu-
tutrkan mata di tempat ini, bukan di tempat lainnya?"
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Dia adalatrAllah. Dialatr peqiagaYang Mahatinggi
yang memelihara, mengarahkan, dan menunjuk-
kannya kepada jalarurya di padang luas yang tidak
ada yang dapat memberikan petunjuk padanya

kecualiAllah.
Semua sel ihr, masing-masing atau kolektil be

kerja dalam bingkai yang ditenhrkan untuknya de
ngan sejumlah sel tertenhr yang merupakan kelom-
poknya, yang tersembunyi di dalamnya- Yaihr, kesa-

fuan-kesafuan yang htrun-temurun, yang meme
fihara kelangsungan jenis dan kektrususan-keftfiu-
susan pendahulunya. Maka, sel mata terbagi dan

berkembang banyak untuk membentuk mata. Di
dalam kerjanya, sel ihr berusaha membenhrk mata
kfiusus untuk mata manusi4 bukan mata binatang
atau maktrluk hidup lainnya Manusia dengan para

pendahulunya memiliki bentuk mata tertentu dan

kelfrususan-kelifiususannya. Sedikit saja penyim-

pangan dari ketentuan baku mata ini, baik dari segi

bentuknya maupun segi-segi lainnya akan membu-

atnya menyimpang dari garisyang sudatr ditenhrkan.
Mak4 siapakah geranganyangtelah memberi sel

ini kemampuan seperti itr, dan mengajarinya sede
mikian rupa? Padahal &a hanya sebuah sel seder-

harnyang tidak punya akal, pengetahuan, kehendak,
dan kekuatan? Sesungguhnya yang memberikan
semua ihr adalah Allah. Dia mengajarkan kepadanya

apayang tidak dapat dilakukan oleh seluruh manusia

untuk membuat sebutir mata atau sebagiannya saja-

Sedangkan, sebuah sel atau sejurnlah sel yang se
derhana dapat melakukan pekerjaan yang besar ini.

Di balik gambaran sepintas kilas tentang gam-

baran-gambaran perjalanan yang panjang dan me
ngagunkan antara air yang memancar dan manusia
yang berpikir ini, tersimpan sejumlah keajaiban dan
keanehan yang tidak terhitung dalam perangkat-
perangkat dan anggotaanggotayang istimewa, yang

tidak dapat dihitung jumlahnya dalam tzfsk A<h-

Zhiklffi. Semua hal itu menjadi saksi atas adanya

ketentuan dan pengaturan Ilahi. Juga menunjukkan
adanya tangan yang memelihara, yang memberi
pehrnjuk dan pertolongan. Hal ini dikuatkan dengan

hakikat pertama yang Allah bersumpah dengan
langit dan bintang yang datang pada wakhr malam,

sebagaimana hal ini juga sebagai pengantar bagi
hakikat yang kedua. Yaitu, hakikat penciptaan ter-

akhir (di akhira0 yang tidak dibenarkan oleh kaum
musyrikin, orang{rang yang pertama kali diajak
bicara dalam surah ini.

Atlah Berkuasa Menghidupkan lVlanusia
Sesudah Mati

#r(<tfj,ct6*ffrr,9&#r6-*S'it-
"serunggulutya Allnh bmar-bmar bsrlansa untuk me-

nganbalilwnnya (hifiip saudahmnri). Padn ltnri ditam-
p tiklmn segaln ralasia. MaJa, s elali- lali tidnk od.a b agt

mnnasia itu suntu luhnnn pun dnt tidak (puln) wmary
pmnhng." (ath{fraariq. 8-10)

Sesungguhnya Allah Ta'ala yang telah mencip
takan dan memeliharanya ifu benar-benar ber-
kuasa mengembalikan manusia kepada kehidup
an sesudah mati, memperbaruinya lagi setelah
rusak. Penciptaan pertama kali itu menjadi saksi
akan kemahakuasaan Allah, sebagaimana ia juga
menjadi saksi atas penentuan dan pengaturan-
Nya. Penciptaan yang agung dan cermat ini akan
hilang hikmahnya dan sia-sia kalau nanti tidak ada
penghidupan kgmbali untuk menampakkan ra-
hasia-rahasia dan memberikan balasan yang se-

timpal kepadanya,

"Padn hmi dinmpaklmn s egaln raltnsin " (ath{haa-
ri+ 9)

Rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang terlipat
di atas rahasia-rahasia yang tertutup. Pada hari iht
akan ditampal&an dan diperlihatkan sehingga ter-
ungkap dan tampak jelas, sebagaimana cahaya bin-
tang menembus celahcelah malam yang terfutup
kegelapan. Juga sebagaimana penjaga menembus
jiwa yang dilapisi dengan bermacam-macam tirai.

Semuarahasia akan ditampakkan padahari ketika
manusia sudah dilucuti dari segenap kekuatan dan
penolong,

' Makn, s elali- knli tidnk adn b agi mnnusia itu suatu lu -
kuatan pun dnn tidnk (puln) seorangpmolnng." (ath-
Thaariq. 10)

Ia tidak mempunyai kekuatan dari dalam diri
sendiri, dan tidak mempunyai penolong dari luar
dirinya.

Penampakan rahasia dari semua tirai dan pelucut-

an manusia dari semua kekuatan, menambah keter-
cekaman semakin berat, dan memberikan sentuhan
yang amat dalam pada perasaan.

Ini adalah peralihan dari alam dan jiwa, kepada
penciptaan manusia dan tahapan-tahapaffIya yang

mengagumkan. Kemudian, kepada ujung perjaian-

annya di sana (akhirat), ketika tirainya tersingkap

A

(

+**
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dan rahasianya terbuka Sedangkan, ia sudah lepas
dari segenap kekuatan dan penolong.

Perhatikan I,angit yang Menga.ndung Hujan
dan Bumi dengan Ttrmbuhiltrmbuhannya

Barangkali masih ada sedikit keraguan dan ke
bimbangan yang tersisa dalam jiwa, mengenai ke
pastian bakal terjadinya semua ini. IGrena itu, dit+
tapkanlah dengan tegas bahwa informasi ini adalah
kata pasti. Dihubungkanlah kepastian ini dengan
pemandangan-pemandangan alam, sebagaimana
yanag disebutkan pada permulaan surah tadi,

&3:'i$6fr1&&i*r'i;'it$.fit;(si65
&tSg^r'

'Dani lorrgt yng mengardung hujan, dnn bumi yang
mmQunyai tumbuh-tumbuhnn. Sesungguhnya Al-
@tr'anitubmnr-benarfnnmtyangmtminhlanantnra
yang lnk dnn yang batil, dnn selwli-lnli bulwnlah dia
smda, gurau." (ath{haariq: 11-14)

Rnj'iadalah hujan yang dikembalikan langit se
cara berulang-ulang, sahr kali sesudah kali lain.
S h.ad' i adalah tumbuh-tumbuhan yang membelah
bumi dan muncul darinya- Kedua hal ini menggam-
barkan suatu pemandangan tentang kehidupan da-
lam salah satu benhrknya. Kehidupan hrmbuh-tum-
buhan dan kejadiannyayang pertama Yaitu, airyang
menuncar dari langit, dan hrmbuhan yang nmncul
dari dalam bumi. Serupa benar dengan air (sperma)
yang memancar dari hrlang sulbi dan hrlang dada
dan janin (embrio) yang muncul dari kegelapan rahinr

Kehidupan adalah kehidupan, pemandangan ada
lah pemandangan, dan gerakan adalah gerakan. Se
muanya sebagai ahran yang tetap dan ciptaanyang
menjadi pertanda Juga menunjulC{an kepada ada-
nya Yang Maha Pencipta, yang tidak seoftrng pun
dapat menyamainy4 baik dalam hakikat ciptaan itu
maupun dalam bentuk lahirnya!

Itu adalatr pemandangan yang mirip dengan
sesuatr yang datang pada malam had" Yaitu, bintang
yang cahayanya menembus, yang membelah tutup
tutup dan tirai-tirai. Hal ini sebagaimana ia juga
serupa dengan ditampakkannya segala rahasia dan
disingkapnya semua tabi4 sebuah penciptaan yang
menunjukkan adanya Yang Maha Pencipta!

Allah bersumpah dengan kedua makhluk dan
kedua peristiwa ini. Yaitu, langit yang mengandung

hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuh-
an. Pemandangan dan isyarat-isyarat dari keduanya
memberikan kesan sebagaimana kesan yang dibe
rikan oleh bunyi kalimat itu sendiri, dengan keras,
tegas, dan pasti.

Allah bersumpah bahwa firman yang menetapkan
adanyakehidupan kembali dan penampakan rahasia
rahasia ini, atau bahkan seluruh isiAlQur'an secara
umurn, adalah kata pasti, bukan senda gurau. IGta
pasti yang menyudahi semua perkataan, semua ban-
tahan, semua keraguan, dan semua kebimbangan.
Ikta pastiyang tidak ada perkataan lain lagi sesudatr
itu (yang bertentangan dengan itu) yang dapat dite
rima. Hal ini disaksikan oleh langityang mengan-
dung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-
tumbuhan!

***

Rencana Allah dan Rencana Mereka
Di bawah-bayang-bayang kata pemutus yang

menerangkari adanya kehidupan kembali sesudah
mati dan akan ditampakkannya segala rahasia ma-
nusia, maka firman berikutnya ditujukan kepada
Rasulullah saw. dan para pengikut beliau golongan
minoritas mukmin di Mekah. IGum mukminin ber-
juang dengan susah payah menghadapi tipu daya
kaum musyrikin dan persekongkolan jatrat mereka
terhadap dakv/ah dan orang-orang yang beriman
kepadanya Yaifu, orangorang yang selalu berada
dalam kesedihan dan kesulitan karena tipu daya dan
rencana musuh-musuhnya yang selalu menghalang-
halangi jalannya dan berusatra merobohkan dakwalts
nya dengan berbagai sarana

Firman ini dihrjukan kepada Rasulullah saw. un-
fuk memantapkan dan menenangkan hati beliau.
Juga untukmemandang kecil terhadaptipu daya dan
oftmg{ftngyangmembuattipu daya ihr, yanghanya
akan berjalan hingga suatu wakhr tertenhr saja.
Sedangkan, peperangan ifu sebenarnya berada di
tangan-Nya dan di bawah komandoNya- Oleh kare
na itu, hendaklah Rasul dan orang{ftulg mulanin
bersabar dan tenang,

d# +,#"tr;:JjAir3t,wt(KKut(KW:rrulttfJ,,frg$#V#K08.
I'Saunggulmy a mang-orang kafv itu mnentannlnn tipu
daya yang jahnt dmgan sebenar-bennmya. Aku pun
membuat rencana (puk) dengan sebenar-bmnrnya.
Karma itu, bni tanggulilnh orang-oranglafr itu, yaitu
bni tangguhlah mneka itu barang sebentar." (ath-
Thaariq:15-17)
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Sesungguhnya orang{rang yang diciptakan dari
airyang memancar dari antara hrlang sulbi (aki-laki)

dantulans dada (wanita), tidakmemiliki daya keku-

atan, kekuasaan, kehendak, pengetahuan, dan pehm-
juk Mereka dijaga oleh tangan kekuasaan di dalam
perjalanarurya yang panjang. Mereka akan dihidup
kan kembali setelah mati dan ditampakkan segala

rahasianya padahari ihr, sedang mereka tidak memi-
liki kekuatan apa pun dan tidak memilik penolong

seorang pun. Sesungguhnya mereka ihrlah yang
membuat tipu daya yang jahat dengan sebenar-
benarnya

AllahYane menciptakan, Yang memberi petun-
juk, Yang memelihara, Yang mengarahkan, Yang
mengembalikan, Yang menguji, Yang menampak-
kan segala rahasiany4 Yang berkuas4 Yang berku-
asa memaks4 Pencipta langit dan bintang yang da-

tang pada malam hari, Pencipta air yang memancar,
Pencipta manusiayang berpikir, Pencipta langityang
mengandung hujan dan bumi yang mempunyai
tumbuh-trmbuhan Allatrlah yang membuatrencana
dengan sebenar-benarnya pula

Itu rencana mereka dan ini rencanaAllah! Inilah
pepeftmgan sebenarnya yang pada hakikatnya ber-

ujungpadasahr ujung, meskipun digambarkan de
ngan dua ujung karena semata-mata unfuk meng-
hina dan merendahkan mereka

"Karena itu, bd tangguhl"alt warry- wang Imfir itu, y aitu

bd tangguhlnh mnelea itu barang sebentnr."

Janganlatr kamu tergesa-gesa dan menganggap
lambat selesainya peperangan itu, padahal kamu
sudah mengetahui tabiat dan hakikat peperangan

tersebul I(arena terdapathikrnatr di balikpemberian
tangguh ihr. Pemberian tangguh yang sebentar, ha-

nya sampai habisnyaumurkehidupan dunia. Apa sih
artinya umur kehidupan dunia dibandingkan dengan

masayang kekal abadi dan tidak diketahui ujungnya
itu?

Kitaperhatikan kdimatnahiunhrkmenenangkan
Rasulullah saw., "Karenn itu, beri nngguhlnh nrang-

oranglafr itu, yaitu bri tangguhlahmnela itu barang

sebcntar." Seolaholah Rasulullah saw. ini pemilik
turusan itr, pemilikizin, danyang memberi izin untuk
memberi tangguh kepada merek4 atau pemberi
persetujuan untuk memberi tangguh kepada me
reka. Padahal, semua ini sama sekali bukan dari
Rasulullah, melainkan hanya untuk menenangkan
beliau. Juga untuk menunjuliftan kasih sayangAllah
kepada beliau dalam kondisi seperti iniyang sangat
membuhrhkan tebaran rahmat untuk menenanglian
dan menghibur hatinya, dengan terpenuhinya kei-
nginannya dan atas kehendakTuhannya.

Diikutsertakannya beliau dalam urusan ini sea-

ftan-akan beliau mempunyai andil. Diangkatlah pemi
satr-pemisah dan penghalang-penghalang antara
beliau dan pelataran Ilahiahyang di sana dipuhrskan
dan ditetapkan suahr urusan Seakan-akanTuhannya
berfirman kepadanya, "Sesungguhnya ntglau dibui
walmnng butindak tahadnp mnela. Akan tetnpi, bni
nngguhlah mcrela, bd tan&guhlnh barang wbenlnr. . .."
Mak4 ini adalatr kasih sayang yang halus dan perr
berian hiburan yang lembuf yang menghapuskan
penderitaan, kepafrhan, dan tip-u daya ihr. Sehinega
semuanya terhapus dan meleleh, dan tinggallah
kelembutan dan kasih sayang. 0

I
I
(
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ilNAfl AT-ATAA
nilaranflan 0I ilefian

Jamnn iltal: lg

#JV)\i:\,4'-
Dengan menyebut nama Allah Yang Matra
Pemurah lagi ldafra Penyayang

d,{,Ko56&$;1i,i:-,s;fi *,g.liq,-,56

^rfr 
g{;iraIGr#6ALAG j6*

"t$t*€4v;Ar:r"i,r"xii(ei.iii;L*Tr,;'fi+64f53;,#ifri*:f,rf1*{A

menjauhinya. (11) (Yaitu) orang yang akan
memasuki api ya.ngbesar (neraka). (12) Kemu-
dian dia fidak mati di dalamryra dan ddak (p 1,")

hidup. (13) Sesunguhnya beruntrnglah orang-
orang yang membersihkan diri (dengan
beriman), (14) dan dia ingat nanna Tbhannya,
lalu dira sembalryang. (t5) Tbtapi, kamu (orang-
orang kafir) memilih kehidupan dunia$'t (16)

Sedangkan, kehidupan akhirat adalah lebih
baik dan lebih kekal. (17) Sesungguhnya ini
benarbenar terdapat dalam kitab-kitab yang
dahulu, (tA) (yainr) kitab-kitab lbrahim dan
Musa.D (19)

Pengantar
Imam Ahmad meriwayatkan drilmam Ah kara-

mallahu wajhahu bahwa Rasulullah saw. menyukai
swah "Sabbihisnn Rnbbil@l-A'lnann".

Irnnm Muslim moiwayatlan bahala Rawlullnh saw.
biasa mnnbampada kzfua stnlnt Id dnn shnlntlumnt
dmgan surah "Sabbinisma Rnbbikal-A'lnnao' dfii "HaJ
Atnnkn Hadiitsul Gldxyiyalt". Pemah tnjadi Id dan

Jumat b nkumpul dnlnm satu lwri, lalu beliau montraca
lwdua surah itu....

Hak Rasrrlullah saw. untuk menyukai surah ini,
liarena suratrini mengubatr alam seluruhnya sebagai
sarana beribadatr yang sisisisinya saling merespons
dengan menyrcikan dan memuji Tuhannya Yang
Mahatinggi. Juga sebagai panggung pesta untuk
menampilkan kesan-kesan penyrcian dan pujian ifir,

"Sucilrnnlnh ruma Tilhnnmu Yarry Malntinggi, yang
mnuiptnl@n dnn meny unpurnaknn (p adptnnn- Ny a),
yang rcMnrulwn lcndnr (rnalng-mnsing) dnn mem.b ni
pehmjulq dnn y ang mmumbuhJmn rumput-rumputan,

L;)'jfr{jf&t;Ktiti'S:legi$-F.{iffi;'#v6i't:4,ej'S;:ivi(kr;
& fu -.$ ;tf'sg &i i:&i'i & 4 ;V
1l S 6Wid'G$ r;1i;;1i'd#:; [.
* g ;i'etr'i- $ ;;'vi,;jAi $ :,n'

'Sucikanlah nanna lbhanmu Yang Ivlalratinggi
(1) ya.ng menoFta"ka.n da.n menyempurnakan
(penciptaan-Nya), (2) ya,ng menenhrkan l€dar
(masing-masing) dan memberi petrnjulq (3) datt
yang menrunbufrkan nrmput-rumputan, (a) lalu
dijadikan-Nya rumput ittr kering kehitam-
hitaman. (5) Kami akan membacakan (AI-

Q*-"^rr) kepadamu (Muharrunad) maka kamu
ddak akan lupa, (O) kecrrali kalau Allah meng-
hendakil Sesungguhnya Dira mengetahui yang
terang dan yang tersembunp (7) Kanri alqn
memberi kamu taufik kepada jalan yang
mudalu (8) Oleh sebab itr" berilah peringatan
kar,ena peringatan itrr bennanfaaL (9) Orang
yang talnrt (kepada Allah) akan mendapat pela-
jaran" (10) Orangorang yang celaka (l€fir) al<arr

-.a!Ct
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lnlu dij aniknn- Ny a rumput-rumput itu knirry kzhitam-

hinmnn. " (aI- Nlaaz l- 5)

kama surah yang lambat dan panjang menjadikan
bayang-bayang tasbih itu memiliki gaung yang jauh.

Adalah hak Rasulullah saw. untuk mencintai surah

ini, larena ia mengandung urusan yar-tg besar bagi
kemanusiaan. Sedangkan,Tuhanrryayang membert
nya tugas untuk bertablig dan memberi peringatan

ifir berfirman kepadany4

"Kami alant m.embacalan (Al- @rt an) lepadnmu (Mu-

lwrnmad) malw lumu tidak alun lupa, lcecua.l;i knlau
Allnh mmghmnaki. Serungulary a Din mmgetalwi y ang

terary fu yary tosernbunyi. Kami alan mnnhai lamu
tnufk lepannjakn yang mudnh. Oleh sebab in, berikan'

lai prlngatan, larmn p ningatnn itu b ermanfaat. " (aI'
A'laa:6-9)

Dalam surah ini, Tuhan memberikan jaminan

kepadanya untuk menjaga hatinya terhadap Al-

Qur'an, mengangkat beban ini dari pundakny4 dan
akan memberikan kemudahan baginya dalam se
mua urusannya dan urusan dakwah ini. Hal ini
merupakan persoalan yang sangat besar.

Dan adalah hak Rasulullah saw. untuk mencintai
surah ini, yang mengandung tashawwur imnniyang
mantap. Yaitu, mentauhidkan Tuhan Yang Maha
Pencipta, menetapkan adanya wahyu Ilahi, dan
menetapkan adanya balasan di aktrirat nanti. Semua

ini merupakan unsur-unsur akidah yang utama.
Kemudian dihubungkan akidah ini dengan asal-

usulnyayang jauh dan akarnyayang berkembang di
sepanjang mas4

"Sesungguhnya ini bmar-bmnr tndnpat dnkm kitab-
kitab yang dahulu, (yaitu) kinb-ktnb Ibrahim dan

Musa.' (aI- Nla.a: 18-19)

Lebih dari apayang digarnbarlian mengenai tabiat
akidah ini dan tabiat Rasul yang menyampaikannya
serta tabiatumat yang mengembannya adalah tabiat
kemudahan dan kelapangan.

Setiap satu dari semuaini, dibawahnyaterdapat
kesan-kesan dan isyarat-isyarat yang beraneka ma
cam. Di belakangnya juga terdapat lapangan"lapang.

an yang jauh jangkauannya.

Sucikan Nama Tbhanmu

#dAi6{6#€ALAcSs#
"Sucilunlah nnma Ibhnnmu Yang Malntinggi, y ang

menciptnlan dan mmyanpurnnknn (p erciptann- I{y a),

y arry mnuntulun Indnr (rnasing-rnnsing) dnn mem.beri

paunjuk, dan yang mmumbuhlmn rerumputaa l"alu

dijadilun-Nya rumput-rumput itu kerixg kchinm-
hitannn. " (al- Nlaar t- 5)

Pembuka:rr ini, dengan penilikanyang luas dan
jauh, unhrk memberikan nuansa jangkauan tasbih
sejak awal, di samping makna tasbih itu sendiri. Sifut-

sifatyang mengiringi perintah bertasbih adalah sifut
"Yang Mah.atinggi, yang mm.ciptalwn dnn menyem-

purnalmn (pmciptnan-Nya) WW mmmtulnn ladm
(masing-masing) dan rnembni petunjuk, dan yang
mmumbuhJan rmtmputan" lnk dijaniknt-Nya rumput-
rurnput itu kning kzhitam-h;nman'l Sifutrsifat ini
mengubah seluruh semesta menjadi sarana ibadah
yang saling merespons segi-seginya dengan gaung

suara ifir. Juga sepagai hamparan tempat memajang
bekasbekas ciptaan Yang Maha Pencipt4 "Yang
mmciptakan dan mtnyanpurnalmn (pntciptaan- Nyo).'

T[sbih adalatr memberikan pujian dan penyucian

serta menghadirkan dan merenungkan makna sifut-

sifatyang sangat bagus bagiAllah. Kemudian hidup
di antara pancaran cahayanya, limpahannya, dan
sinarnyayang dirasakan dengan hati dan perasium,

dan bukannya semata-mata mengulang-ulang ucap
an "Sublnnallnh". Dan, "Sucila nlnh nnmn Iithnnmu
Yang Molntinggi'i terucapkan dalam peras:un
dengan segenap makna dankeadaannyayang sulit
dibatasi dengan lata-kata" IGrena, hanya dapat dira
sakan dengan perasiurn yang dalam. Juga mengisya-
ratkan kehidupan yang disertai dengan pananran-

pan€ran yang bersumber dari perenungan makna
sifut-sifat tersebul

Maknapertamayans dekat dalam nash ini adalah

sifat ar-Rabb dan sifat al-A'l,an. Ar-Rnbb, al-Murabbi
Yang Memelihara' dan aJ- Mura'z Yang Melindungt.
Bayang-bayang sifat yang penuh kasih sayang ini
sangat serasi dengan nuansa surah dan berita-
beritanya serta kesan-kesarurya yang luas dan nada-

nadanya yang lunak Sifrt a/-r4'l^an YangMahatinggi'
mengulurkan pandangan ke ufuk yang tak berke
sudahan. Juga mengulurkan ruh untuk bertasbih
dan berenang hingga ke kawasan yang tak terhing-
ga- IGwasan yang selaras dengan pujian dan penyu-
cian, yangpada dasarnyaterdapatperasaan terhadap
sifatYang Mahatinggi.

Firman ini semula ditujukan kepada Rasulullah

I
t

t.ii:Iiuft6&c*,tYstri#J:,1i.{,',56i
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saw., dan perintah ini datang dariTuhannya dengan
sifut ini, "Sucilanlah rwrnn frfiannru Yang Malwthryqi. "
Dalam kalimat ini, terdapat nuansa kelembutan dan

ketenangan, yang tidak diungkapkan. Rasulullah
saw. membaca perintah ini, lantas beliau langsung
menyambutnya sebelum selesai membaca ayat-ayat
yang lain dalam surah ini dengan mengucapkan,
"S ub lnra Rnb biy al -A'lnn"'Mahasuci Tuhanku Yang
Mahatinggi'. Maka, ini adalah firman dan respons,
perintah dan kepafuhan, penenangan dan sambutan-
nya Ia berada di hadiratTuhannya, menerima fr-
man secara langsung dan menyambutnya, dalam
ketenangan dan hubungan yang dekat

Ketika ayat ini turun, beliau bersabd4 "l,etal*an-
lah ia di dalam sujudmu!" Dan, ketika sebelumnya
hrrun ayat,' Fasabbih bivni Rnbbiknl'A7ftiim",beliau
bersabd4 "Letakkanlah ia di dalam rukumu!" Mak4
tasbih di dalam ruku dan sujud ini adalah kalimat
hidup yang bertemu dengan shalal Ia menghangat-
kan kehidupan supaya responsif terhadap perintah
yang datang secara langsung. Atau, dengan ung-
kapan yang lebih halus, terhadap izin secara
langsung.

Pasalnya, izin Allah kepada hamba-hamba-Nya
unfuk memuji dan menyucikan-Nya merupakan
salah satu nilanat dan karunia-Nya kepada mereka-
I{arena itu merupakan idn untuk berhubungan
dengan-Nya Yang Mahasuci, dalam bentuk yang
dekat dengan pengertian manusia yang terbatas.
Inilatr suahr benhrk peribadatan yang dikaruniakan
Allatr kepada mereka supaya mereka menge nah zat
dan sifat-sifat-Nya dalam batas"batas kemampuan
manusia Setiap perizirnn dan perkenan bagihamba
unhrk berhubungan denganAllah dalam benhrk apa
pun, makahalifu merupakankemuliaan dankarunia
dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya itu.

"Sucilanlnh nama Iitlnnmu Yang Mahntinggi, y ang
mmciptalwn dnn mmy empurnalan (pmciptnnn- Ny a),
y ang menentukan lndnr (nmsing-masing) don memb ni
petunjuk...."

Yang telah menciptakan segala sesuatu dan
menyempurnakan ciptaannya pada tingkat kesem-
purnaan yang sesuai untuknya- Yang menenhrkan
kadar masing-masing makhluk akan tugas dan
tujuanny4 lalu diberi-Nya petunjuk untuk mencapai
hrjuanyang unh,rk itu dia diciptakan. Juga diberi-Nya
ilham (bisikan pengetahuan) mengenai tujuan ke
beradaanny4 dan ditenfukan unhrknya sesuafu yang
maslahat baginya sepanjang hidupnya, serta dibe
rikan-Nya petunjuk kepadanya untuk mencapainya-

Hakikat yang sangat besar itu tercermin pada

setiap sesuatu di alam semesta yang disaksikan oleh
setiap sesuafir dihamparan semesta dariyang besar
hinggayang kecil, yang agung hinggayang rendah.
Segala sesuatr sempurna pembuatan dan pencipta-

anny4 disiapkan untuk menunailan tugastugasnya
sudah ditentukap tujuan keberadaanny4 dan dimu-
dahkan untuk mencapai tujuan ini dari jalan yang
paling mudah. Segala sesuatu berkumpul dan ber-
himpun dengan sangat serasi. Juga dimudahkan
unhrk menunaikantrgasbrgas sosial dan kumpular
nyaitr, sebagaimana setiap individunya dimudalrkan
untuk menunailian peranan individualnya-

Sebutir atom memiliki jalinan yang rapi antara
proton dan elektronelekkoruqra- Keadaannya bagai-
Lan sistem tata surya dengan keterahrrannyayang
serasi antara mataharinya, bintang-bintangnya dan
planet-planet yang mengikutinya. Masing-masing
mengetahui jalannya dan dapat menunailan fungsi
dan tugasnya sendiri-sendiri.

Sebuah seJ hidup sempurna penciptaan dan per-

siapannya unfuk menunaikan semua tugasnya.
Keadaannya bagaikan keadaan maktrluk hidup yang
tinggiyangtersusun dari berbagai unsuryang saling
melengkapi

Antara sebutir atom dan tata surya, bagaikan
antara sebuah sel dan maKrluk-makhlukhidup ting-
kat tinggi. Tingkatan dan keteraturan susunannya
bagaikan makhluk yang lengkap unsur-unsurny4
dengan keterafurannya yang seperti keterafuran
sistem sosialyang diafir dan ditata sedemikian rupa.
Semesta seluruhnya adalah saksi yang hadir yane
menunjukkan hakikat yang dalam ini.

Hakikat ini dapat dimengerti oleh hati manusia
secara global ketika ia menerima kesan-kesan se
mesta- Juga ketika ia merenungkan segala sesuafu
di hamparan semesta ini dengan perasaan yang
terbuka- Pengetahuan ilhami ini tidak akan jauh dari
siapa pun, di lingkungan manapun, dan sampai di
manapun tingkat pengetahuan yang dimilikinya.
Asalkan, jeldelajendela hatinya terbuka dan senar-
senarnya masih bergetar unfuk menerima irama
semesta-

Perhatian terhadap semua itu dan pengetahuan
yang diperoleh dengan memikirkanny4 mempede
las contohcontoh unikyang diperoleh ilham dengan
perhatian pertamanya. Di sana terdapat alat peng-
intai unhrk memperhatikan dan mengkaji yang
mengisyaratkan kepadahakikatyang meliputi segala
sesuatu yang terdapat di alam semesta ini.

Crazy Morison, Kefira Akademi Ilmu Pengetahu-
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an di New York berkata di dalam bukunya yang ber-
ju&i, Al-Insan Inn Yaquumu Waltdalnf ,"Sesungguh-
nya burung-burung itu memiliki insting untuk pu-

lang ke habitatrya Maka burung bulbul yang mem-
buat sarang di Babak berpindah ke selatan pada

musim gugur, tetapi ia akan kembali ke sarangnya
padamusim semi berikutr5ra. Padabulan September
kebanyakan kawanan burung-burung negeri kita
(Amerika) terbang ke selatan, yang kadang-kadang
menempuh perjalanan hingga seribu mil di atas

lautan, tetapi mereka tidak tersesatjalannya. Merpati
pos apabila kebingungan karena tertarik suzttursuara

baru dari dalam sangkar, dalam perjalanan panjang-

ny4 ia melayang-layang sebentar. Kemudian, ter-
bang lagr ke depan menuju tempabryatanpa tersesat
jalan. Lebah dapat menemukan sarangnya sudah
dirusalirkan oleh anginyang bertiup atas rerumputan
dan pepohonan. Mereka dapat mengetahui setiap
petunjuk

Feeling wtitk merunut kembali jalan ke tempat
asal ini lemah pada manusia Telapi, mereka dapat

melengkapinya dengan menggunakan alat-alat pe
nerbangan atau pelayaran. Kita sangatmemerlukan
ghmizphin, dan kebuhrhan ini dapat terpenuhi de
ngan akal pikiran kita. Sudah tentu binatang-binatang
yang kecil-kecil juga mempunyai mata pembesar
yang kita tidak mengetahui kapasitasnya. Burung
rajawali juga mempunyai penglihatan pembesar. Di
sini manusia dapat pula mengungguli dengan per-

alatan mekanik Mak4 dengan teleskopnya, mereka
dapat melihat kabut yang karena kelemahannya
mereka memerlukan berjutajuta kali kekuatan pan-

dangan biasa unhrk dapat melihafrrya. Dan, dengan
miliroskopny4 manusia dapat melihat bakteri yang
tak dapat dilihat dengan mata telanjang (bahkan
terhadap binatang-binatang kecil yang furut terma-
kan olehnya).

Apabila Anda biarkan kuda Anda yang lemah itu
sendirian, maka ia dapat meniti jalan mbskipun ma-

lam sangat gelap. Ia dapat melihat meskipun tanpa
adacatraya Akan tetapi, ia memperhatikan perbeda
an suhu di jalan dan sekelilingnya, dengan kedua
mata yang sedikit terpengaruh oleh cahaya merah
di jalan. Selain ihr, burung hanfir dapat melihattikus
yarig hangat dan halus ketika sedang berlari di atas

rumputyang dingin meski bagaimanapun gelapnya

malam. Sedangkan, kita dapat membalik malam
menjadi siang dengan memberi penerangan cahaya

sedemikianrupa.
Sesungguhnya lebah-lebah pekerja dapat mem-

buat bilik-bilik yang berbeda-beda ukurannya pada

sarang yang dipergunakan untuk pemeliharaan.

Bilik-bilik kecil unhrk para pekerja" yang lebih besar
lagi untuk para lebah jantan, dan disiapkan bilik kfiu-
sus bagirahr-ratu yang hamit I-ebatr ratu meletaldran
telur yang tidak subur pada sel-sel khusus bagi yang
jantan. Sedangkan, meletalftan telur yang subur
padabilik-bilikyang sehatyang disiapkan bagipeker-
ja-pekerja betina dan ratu-rahr yang sedang menanti.

Pekerjapekerja betina yang adalah betina-betina
penyeimbang, setelah melakukan penantian panjang

akan kedatangan generasi baru. Mereka juga me
nyiapkan makanan bagi lebah-lebah kecil dengan
mengunyah madu dan penginjeksian sertamembarr
tu pencernaan. Kemudian mereka berhenti dari
melakukan pengunyahan dan membanhr pencerna
an ketika perkembangan jantan dan betina sudah
mencapai suatr tingkatan tertenb.r. Mereka tidaklagi
memberi makan3n selain madu dan injeksian.
Lebah-lebah betinayang mencapai bentuk ini menja
dipekerja

Adapun betina-betina yang berada di dalam bilik
ratu, maka pemberian makan dengan mengunyah
dan banfuan pencernzun ifu terus berlangsung. Me
reka yang melakukan hrgastugas lttusus ini nan-

tinya akan berkembang menjadi rafi.r-rahr lebatr pula
Merekalah yang memproduksi teluryang subur.

Pengulangan produksi ini menghasilkan bilik-
bilik kf,rusus dan teldr-telur khusus, sebagaimana ia
juga menimbulkan dampak yang mengagumkan
unfuk mengubah makanan. Hal ini memerlukan
penantian (wakhr), penyeleksian, dan penyingkapan
pengaruh makanan tersebul Perubatranaerubahan
ini mengikuti cara lhusus bagi kehidupan kelompok
tersebul dan tampak vitalitasnya bagi keberadaan-
nya Sudah tenhr pengetahuan dan kemahiranyang
menjadi kelaziman bagi mereka, sudah mereka
usahakan sejak dimulainya kehidupan berkelompok
ini. Hal ini sudatr pasti bukan kelaziman unhrk me
wujudkan lebah dan untuk kelangsungan hidup
mereka Dengan demikian, tampaklah bahwa lebah
itu mengunggr.rli manusia dalam rnengetahui dam-
pak makanan di dalam kondisi.kondisi tertentu.

Anjing dengan kelebihan penciumannya dapat
merasakan adanlrabinatanglainyangleural Padahal,

manusia tidak memiliki alat bantu buatannya sendiri

7 Diterjemalrkan oleh hof. Mahmud Shalih al-Falaki dengan fudvJAl-Ilmu Yad'uu ilal-Iman.
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unfuk menguatkan indra penciumannyayang lematr.
Namun demikian, indra penciuman kitayang lemah
ini dapat mendeteksi atom-atom kecil yang sangat
lembul

Semua binatang dapat mendengar suara-suara
yang kebanyakan berada di luar jangkauan getaran
pendengaran kita- IGrena, mereka memiliki indra
pendengaran yang melebihi indra pendengaran kita.
Namun demikian, dengan sarana-saranzury4 manu-
sia dapat mendengarkan seekor nyamuk yang ter-
bang sejauh beberapa mil, meskipun sudah melam-
paui gendang telinganya Dan, dengan alat-alat itu
pula, manusia dapat merekam pancaran cahaya
matahari.

Seekor labalaba air dapat membuat sarang bagi
dirinya yang berbenhrk balon dari benang-benang
laba-laba, dan digantungkannya pada sesuahr di
bawah air. Kemudian ditahan dengan gelembung
udara pada bulu tubuhnya dan dibawanya ke ai4, lalu
dilepaskan di bawah sarangnya. Peristiwa ini ber-
ulang-ulang sehingga saftmg itu menggelembung.
Padawakhr ihr melahirkan anak-anaknyayang kecil
dan dipeliharanya dengan aman dari embusan angin.
Mak4 di sini kita menjumpai jalan tenunan dengan
teknik dan susunan yang indah.

Ikan "salmon" yang kecil berjalan bertatrun-tahun
di dalam laut, kemudian kembali ke sungai yang
khusus unftrknya Kebanyakannya naik ke tepi su-
ngai yang di sebelatrnya menggenang sungai kecil
tempat mereka dilahirkan. Nah, apakah gerangan
yang menjadikan ikan ini dapat kembali ke tempat
kelahirannyayang terbatas ini? Sesungguhnya ikan-
ikan salmon yang naik ke sungai apabila berpindah
ke sungai kecil itu mengetatrui bahwa itu bukan anak
sungainya Maka, mereka membelah jalan di celah-
celah sungai itu, kemudian berbelok menentang
arus, menuju ke tempatkembalinya.

Terdapat teka-teki yang sangat sulit untuk dipe
cahkan, yaihr khusus mengenai ular lautyang me
nempuh kebalikan cara ihr. IGren4 maKrlukyang
aneh ini apabila telah sempurna pertumbuharury4
mereka pindatr dari bermacam-macam tambak dan
sungai. Apabila di Erop4 mereka menempuh jarak
beribu-ribu mil di lautan yang semuanya menuju ke
dasar yang sangat jauh di selafan Bermuda Di sana
mereka bertelur dan mati. Sedangkan, yang kecil-
kecil yang tidak memiliki alat untuk mengenal
sesuahr selain keberadaannya di dalam airyang tidak
berpenghuni, maka mereka kembali secara berta-
hap dan menemukan jalarurya ke pantai tempat da-
tangnya induk-induk mereka dahulu. Dari sana

kemudian mereka menuju sungai-sungai, danau,
atau tambak-tambak kecil.

Dengan demikian, setiap jenis air layak dihuni
oleh ular-ular laut itu. Mereka telah melawan arus
yang kuat tegar menghadapi gelombang dan angin,
.dan dapat menempuh gelombang yang bertumpuk-
tumpuk menghe4npas ke pantai. Sekarang mereka
mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Se
hingga, apabila telah sempurna perkembanganny4
maka mereka didorong oleh perahran yang halus
untuk kembali menempuh sildus itu. Dari manakatr
datangnya pendorong yang mengarahkarurya mela-
kukan hal itu?

Sama sekali tidak pernah terjadi bahwa buruan
ular lautAmerika berada di perairan Erop4 atau ular
laut Eropa berada di perairan Amerika. Menurut
tabiatnya, pertumbuhan ular perairan Eropa terlam-
bat selama setahun atau lebih karena perbedaan
jarak perjalarnn yang ditempuhnya (karena jaralarya
lebih jauh daripada jarakyang ditempuh temannya
dari perairan $merika). Bagaimana pendapat And4
apakah debudebu dan udara itu bersatu pada ular-
ular suatu perairan lantas mereka memiliki indra
pengarahan dan kekuatan kehendak yang menetap
kannya untuk melaksanakan pekedaan itu?

Apabila angin membawa seekorkupu-kupu betina
dari celahcelah jendelake atas rumahAnda maka
ia tidak berhenti sebelum memberikan isyarat yang
halus, yang boleh jadi kupu-kupu jantannya berada
pada jarakyang jauh. Akan tetapi, ia dapat menerima
isyarat ini dan meresponsnya, meski bagaimanapun
Anda berusaha menyebarkan suafu bau unhrk me
nyesatkan mereka- Andalihat, apakah maktrlukyang
remeh ini mempunyai stasiun penyiaran? Apakah
kupu-kupu jantan itu mempunyai pesawatradio akal,
lebihiebih kabel penangkap suara? Apakah Anda
melihat yang betina ihr menggoncangkan sesuahr
yang diutamakan, lantas yang jantan menerima
goncangan ihr?

Telepon dan radio termasuk saftma yang mengi!
gumkan. Keduanya dapat menyampaikan hubungan
dengan cepatbagi kita Akan tetapi, keduanyamasih
berhubungan dengan kabel dan tempal Dengan
demikian, dalam segi ini kupu-kupu masih mengung-
gulikita

Tumbuh-tumbuhan berusaha menjaga kelesta-
riarurya dengan memanfaatkan segala sesuatu yang
ada di sampingnya Misalnya, binatang-binatang ke
cil yang membawa serbuk sari dari bunga yang satu
ke bungayang lain. Atau, angin dan segala sesuahr
yang terbang atau berjalan kaki, menjadi sarana un-
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hrk menyebarkan benih-benihnya Akhirnya, manu-

sia pun masuk ke dalam sistemnya unfuk mengem-

bangbial<kannya Mereka menggunakan bajak, me
nebarlan benih, menulnen, dan menyimpan. Mere
ka jugaharus merawat, mengawinkanny4 mengu-
pasny4 dan memberinya makan (pupuk). Apabila
manusia melupakan fugashrgas ini, maka ia akan

ditimpa kelaparan, kemajuan akan sirna dan bumi
akan kembali kepada keadzuumya semula-

Banyak binatang seperti ketam atau kepiting yang

apabila kehilaqgan salatr satr cakarnya, maka ia tahu

batrwa salah sahr basian tubuhnya hilang. Kemudian

ia segera menggantinya dengan mengaktifl<an kenr
bali sel-sel dan unsur-unsur generatitrya- Apabilahal
ihr sudah sempurna maka berhentililh selsel ihr dari

kerjanya lGren4 ia tatru dengan metodenya bahwa

waktu istirahat telah tiba
Juga banyak binatang air yang apabila terpotong

menjadi dua bagian, lantas ia memperbaiki dirinya
dengan salah satu bagiannya ApabilaAndamemc
tongkepalaulatmakanan, makaiaakan segeramenr
benfi:kkepalalagi sebagaipenggantinya- Sementara

itr, kita dapat mengobati luka tetapi kapankah oftrlg-
orang yang terluka itu mengetahui bagaimana

mereka menggerakkan selsel untuk memperoduksi

lengan baru, daging baru, hrlang baru, lmku baru,
atau sumsum baru-kalau hal itu memungkinkan?

Di sana ada sesuafr hakikatyang mengejutkan
dalam menyorot tekateki makhluk baru ini, bahwa

sel-sel itu dalam tatrapan pertama perkembangarr

nya" apabila berpisah, maka masing-masing sel me
miliki kemampuan membentuk binatang baru se
&ra sempurna Oleh karena ihr, apabila sel pertama

ini terbelah menjadi dua bagian dan masing-masing

berpisah, maka keduanya akan berkembang menja-

di dua individu. Mungkin hal ini menyerupai terjadi-

nya anak kembar, tetapi ia menunjull<an sesuatu
yang melebihi semuaitu. Yaihr, tiaptiap sel pada mu-

lanya dapat menjadi sebuah individu yring terpisah.

Dengan demikian, tidaHah diraeukan bahwa Anda
beradapada semua sel dan jaringan."

Pada pasal yang lain Crazy Morison berkat4 "Se

sungguhnya buatr pohon eek yang jatuh ke tanah,

maka ia dijaga oleh kulitnyayang keras berwarna
colda! dan ia masuk ke dalam tanah. Pada musim

semi pangkalnya tumbuh, lantas menembus kulit,
dan mengisap makanan dari intiyang serupa dengan

putih telur tempat bersembunyinya gen. [alu, ia
mengembangkan akarnyake dalam tanah. Sesudatr

' itu Anda akan melihat tunas atau pohon kecil dan

beberapa tatrun kemudian menjadi sebatang pohon

besar. Pangkal dengan gen-gen itu berkembang
berjutajuta lalu membentrkbafung, kulit, daun, dan

buah, serupa dengan pohon eekyang melahirkan-
nya atau menjadi asal-usulnya Mak4 beratusrahrs
tahun kemudian buatr-buatr pohon tersebutyang tak
terhingea junlatnya menyebarkan anak cucu yang

sangat banyak, sebagai produk dari pohon pertama

tadi."
Iapadapasalketigaberkata "Setiap selyang diha

silkan dalam makhluk apa pun pasti membentuk
dirinya agar menjadi bagian dari daging, atau me
ngorbankan dirinya seperti baglan kulit yang tak
lama kemudian rusak Sel juga membenhrk email
(apisan gigi), memproduksi air mata, atau masuk
dalam bangunan hidung atau telinga. Kemudian
masing-masing sel membentuk dirinya sesuai de
ngan benhrk dan kekhususannyayang lazim untuk
menunaikan hrgastugasnya Yang sulitkita bayang-

kan lagi ialah adanya sel untuk tangan kanan atau ki-
ri. Jugaadanya selselyangmenjadibasiantelingaka
nan dan sel-sel lain yang rnenjadi bagian telinga kiri.

Beratus-rahrs ribu sel tampak semuanya terdo
rong unfuk melakukan sesuatu secara tepat pada

wakhr yang tepat, dan di tempat yang tepal"
Kemudian pada pasal keempat iaberkata,"Pada

beraneka macam makhluk adayang diberi tingkatan

Vang tinggi baik dalam benfi.rknya maupun insting
atau kecerdasan, atau hal-hal lain yang tidak kita
ketahui. Serangga penyengatmisalny4 iamemburu
belalang peloncal dan membuat lubang di dalam

,itanatr. Kemudian mbletaldran belalang ihr di tempat
'yang 

sesuai sehinggahilang kesadarannya tetapi dia

hidup seperti daging yang dipelihara
Lebah penyengatbetina meletalt<an telur di tem-

patyangi gesuai dan telah ditentukan. Kemungkinan
dia tidakinengetatrui bahwa anak-anaknya yang ke
cil apabilatelah menetas dapatmakan sendiri tanpa

membunuh seranggaseranggayang menjadi maka
nannya IGrena yang demikian ihr dapat membaha

vat<an &beradaannya Sudah tenhr lebah penyengat

ifu senantiasa melakukan perbuatan ifu secara

berulanqulang. IGren4 kalau tidak demikian, nisca
ya tidak akan ada lasi kumbang-kumbang besar di

muka bumi. Ilmu pengetahuan hingga sekarang

belum juga dapatmenaftirkanfenomenayang sanur
ini. Namun demikian, kiranya tidak akan terjadi per-

tenhngan antarafenomenainidan ilrnu pengetahuan!

L,ebah penyengatbetina menutup galian di dalam

tanah, lantas pergi dengan senang hati, kemudian
mati. Maka ia dan pendahulu-pendahulunya tidak
pernah memikirkan pekerjaan ini. Sedangkan, ia
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tidak mengetahui apayang akan terjadi bagi anak-
anaknyayang kecil, atau tidak mengetatrui kalau di
sana ada sesuafu yang disebut anak-anaknyayang
kecil. Bahkan, ia pun tidak mengerti bahwa ia hidup
dan bekerja untuk memelihara dan melestarikan
spesiesnya.

Pada sebagian jenis semut terdapat semut-semut
yarrg bekerja dengan membawa biii-bijian kecil unh.rk
memberi makan kepada semut-semutyang lain di
celahcelah musim dingin. Semut-semut itu mencip
takan sesuahr yang terkenal dengan istilah'gudang
tepung:. Di sanaterdapat semutyang terusmenerus
diberi fugas menyiapkan tepung, dengan memper-
siapkan makanan untuk kemalanuran mereka dan
ini merupakan fugasnya sahr-safuilya Ketika musim
panas tiba dan semuabiifbliiantelah menjadi tepung,
maka'kebaikan paling agung bagiyang paling besar
jumlahnya. Dia meminta agar makanan pokok itu
dijaga. Generasi yang baru akan banyak menusuk
semut pembuat tepung. IGren4 tentara-tentara
semut ifu akan membunuh semut pembuat tepung
yang masih ada Barangkali naluri keseranggaannya
merasa senang kalau semutifu telah mendapatkan
balasanyang setimpal. IGrena iatelah mendapatkan
kesempatan pertama unfuk memberi makanan
ketika ia membuat tepung.

Di sana terdapat jenis semut yang didorong oleh
insting atau pikirannya (terserah istilah apa yang
Anda sukai) unhrk menanam sarang makanan yang
bisa saja Anda sebut dengan kebun sarangl. Juga
untuk memangsa jenis-jenis ulal aphid binatang
kecil penghisap sari fumbuhan', atau yara4 'larva,
binatang kecil yang menyebablian kerusakan pada
madu'. Mak4 makhluk-maktluk ini bagaikan sapi
dan kambingnya semul Darinya semut-semut itu
mengambil sarisaritertenhryangmenyerupai madu
sebagai makanan bagi mereka.

Semut juga mena$'an beberapa kelompok dari
serangga-serangga itu dan memperbudaknya Se
bagran semut ketika membuat sarang, mereka
memotong daundaun sesuai dengan ukuranyang
dibutuhkan. Ketika sebagian semut pekerja mem-
buat bagian-bagian ujung di tempatny4 mereka
mempergunakan yang kecil-kecil-yang berada
dalam taraf perkembangan dan sudah mampu
mandiri-unhrk trut membungkus bersamasama
Ifudang-kadang ada sernut-semut kecil yang tidak
mau bekerja membuat selongsong buat dirinya,
tetapi ia masih mau berlf,ridmat kepada kelompok

Maka bagaimanakah semutsemut kecil ini dapat
melakukan tugashrgas sedemikian rumif Tak dira-

gukarr_. lagi bahwa di sana ada Yang Maha Pencipta
yang membimbingnyauntukmelahrkan semua itu."

Ya tak diragukan lagibahwa adaYang Matra Pen-

cipta yang membimbingnya dan mefnbimbing
malftluk-makttluklainnya yangbesar ataupun yang
kecil, untuk melakukan semua itu. Sesungguhnya
Dia "Yang Malufirgi, yang merciptalwn dnn me-
ny empurnnlrnn (p mciptnan- Ny a), y ang menmtuknn
kndn (rnnsing-mnsing) dan mernberi petunjuk'i

Contohcontoh yang kami kutip dari perkataan
pakarinitidaklain hanyalah seujung kecil saja dari
sekian hal yang menarik perhatian yang sempat
dicatat manusia dari alam tumbuh-hrmbuhan, se
rangg4 burung, dan binahng. Di belakangnya ma
sih sangat banyak hal yang seperti itu. Semuanya
tidak lebih hanya menunjukkan sejemput kecil saja
dari kandungan firman Allah Ta'al4 "Yang mmcip-
talan dnn meny mpurnalan (pnciptann- Nya), yang
menmtulwn lwdnr (masiry-o*ttng) dnn mcrnberi
pehmluk. .. 'l di alam wujud yang tersaksikan ini yang
tidak kita ketahui melainkan sangat sedikit Di
belakangnyaterdapatalam gaibyarrg hanya sepintas
saja informasinya sampai kepada kita sebagaimana
yang diceritakan Allah kepada kita, dalam ukuran
yang mampu ditangkap oleh kemampuan kita selaku
manusiayang lemah.

rtt*

Sesudatr memaparlan pembicaraanmngpanjang
lebar dan membeberkan fenomena alam semesta
yang besar sertamengucapkan tasbih secaramutlak
dalam segenap sisisisiqa, dengan saling merespons
antar penjuru-penjurunya yang jauh, maka sempur-
nalah tasbih yang agung dengan sentuhannya
terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dengan
isyarat-isyarat dan sasarznnya,

'. . . Dan, Yang mmumbuhlan rurnput-rumputan" Ialu
dijadilwn-Nya rumput-rumput itu knhg leehinm-
hitamnn. " (at-.!flaaz 4.5)

'Al-mnr'aa" adalah semua tumbuh-tumbuhan.
Tidak ada hrmbuh-tumbuhan melainkan ia pasti
layak bagi makhluk apa pun ciptaan Allah. Maka, ia
di sini lebih luas cakupannya daripadarerumpubn
untuk binatang ternak kita. Allah telah menciptakan
bumi ini dan telah menentukan padanya batrarrba
han makanannya bagi setiap makhlukhidup yang
merayap di atasnya, atau bersembunyi di dalamnya
atau terbang di angkasanya

Tumbuh-tumbuhan ini pada awal perhrmbuhan-
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nya tampak hijau warnanya, kemudian layu, lalu
menjadi kering kehitam-hitaman. Ketika masih hijau,
ia layak menjadi makanan;ketika menjadi kering
kehitam-hitaman, ia juga layak rnenjadi makanan;
dan di antara hijau dan kering, dalam setiap keada
annya ia layak dipergunakan unhrk kebuhrhan kehi-
dupan duniawi. Tenbrnya sesuai dengan kadar keten-

fuan yang dibuat oleh Yang menciptakan dan me
nyempurnakan penciptaan-Nya yang menentrkan
kadar masing-masing dan memberi ftunjuk

Isyarat kepada kehidupan tumbuh-tumbuhan di
sini memberi kesan dari ujung yang samar bahwa
segalatumbuhan akan adamasamenuai dan setiap

makhluk hidup ada kesudahannya. Ini adalah
senhrhan yang sesuai dengan pembicaraan tentang
kehidupan dunia dan kehidupan al*rirat,

'ntupi, lamu memilih lehidupan duniati. SedmSknn"

luhidupan alhirat annlnh lzbih baik dan lzbih laknL.'
(al-A'laa:16-17)

IGhidupan dunia bagaikan tul4buh-hmbuhan im,
yang akan berkesudatran lalu menjadi kering kehi
tam-hitaman. Sedangkan, akhirat adalah kehidupan
yangkekal abadi.

***

Dengan permulaan yang menyingkap jangkauan

yang panjang dari hamparan semesta ini, maka ber-
sambunglatr hakikalhakikat surah ini dengan alam
wujud. Alam wuiud zun berkaitan dengannya dalam
bingkaiyang besar dan indah ini. Perlu diperhatikan
pulabahwa sebagian surah di dalam juz ini memuat
bingkai sepertiitu, bingkaiyang selaras dan serasi de
ngan nuans4 bayang.bayang, dan kesan-kevnn5ra-8

lt'r*

Kabar Gembira bagi Rasulullah dan Umatrya
Sesudatr itu datanglah kabar gembira yang besar

bagi Rasulullah saw. danumatnya,

*ev;Ai):':1,gt:ACJLs;l#t|'"6&
&65'ri,-r,""#-**{Alr$t

"I{ami alwt. mnnl amk'an. (Al- @i an) lwp adnnu (}fu '
Ianmnn) mala lanru tidnk alwn lupq,lucuali knlnu

AilnhmaryherdakLSerurggultnyaDinmeryetnhuiyang
tnarrydanyattgtnsanbunyi.Ifu.miaknnm'emberilamu

tuurtk kepadn jalnn yong mudnh. Oleh sebab itu, bni-
lnnlnh pningatan knrma pningatnn itu bmnmtfont."
(al-A'taa:6-9)

Berita gembiraini dimulai dengan dihilanskannya
beban menghafrl AlQur'an dan kesulitan menahan-

nya dari pundak Raqululah saw., "Kflmi aknn man-
baml(an (Al, @r'an) Iupada larnu (Mulammad) mnl@

Irnmu tidnk aknn, lupa. . .. "
Dengan demikian, Nabi akan dapat membacanya

dengan bacaan yang diterimanya dari Tuhannya.
Dialah yang menjamin kepada hatinya sesudah itu,
sehingga beliau tidak lupa terhadap apa yang diba-

cakanTuhannyaifu.
Ini merupakan berita gembira bagi Nabi saw.

yang menyenangkan hatinya dan memantapkannya
terhadap AlQufan yang agung, indah, dan menye
nangkan hatinya- Juga yang selalu memotivasinya
denganperasaan cinta dan anfusiasme terhadapny4
disertai dengan rasa tanggung jawab yang sangat
besar kepadanya Sehirtgga mengulangi ayat demi
ayat sedang malaikatJibril yang membawanya ke
pada beliau, dan menggerakkan lisannya karena
takutada sahr hurufyangterlupakan. Begitulahyang
beliau lakukan sehingga datanglah berita gembira
yang terbesar ini bahwaTuhannya akan menjamin-
nya terhadap urusan ihr.

Hal ini sekaligus merupakan berita gembira bagi
umat beliau sepeninggal beliau, yang menjadikan
mereka merasamantap terhadap pokok akidah ini.
IGrena ia berasal dari Allall, dan Allah yang merr
jamin dan memeliharanya di dalam hati Nabi penr
bawanya lni termasuk salah satu bentuk pemeliha
raanAllah SWI sekaligus menunjukkan kemuliaan
agama ini di sisi.Nya dan menunjukkan agungnya
urusan ini dalam timbangan-Nya

Dalam konteks ini, sebagaimana dalam setiap
konteks, datanglah suahr janji yang pasti, atau un-
dang-undang yang abadi Yakni, janji atau undang-
undang yang menunjukkan kemutlakan kehendak
lahi di belahang semua itu. Juga menunjukkan tidak
terikahrya oleh ikatan apa pun meskipun ikatan ini
bersumbef dari janji dan undang-undang-Nya Ke
hendakAllah itu mutlak, lepas dari janji dan undang-
undang.

Al-Qur'an ingin menetapkan hakikat ini dalam
semuakonteks, sebagaimana sudah kami contohlian
dalan Azh-Zt ilnl int Oleh karena itu, disebutkanlah

8 Silakan baca pasal ,,at-Tanaasuq al-Fanniy'' di d alarnbvh,t at:Tashwiir al-Fannil flQur'an, terbitanDarusy-Syuruq.
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di sini, "Kecuali knlnu Allah menghendnki....'Ini
adalah ketetapan yang menetapkan kemutlakan
kehendak Ilahi, sesudah dikemukakan-Nya janji
yang benar bahwa beliau tidak akan lupa, untuk me
nunjukkan bahwa urusan ini berada di bawah bing-
kai kehendak teragung. Juga supayabeliau senzuF

tiasa memperhatikan kehendak ini hingga terhadap
janji yang telah diberikan sekalipun, dan supaya hati
bergantung kepada kehendak Allah dan senantiasa

hidup dengan perganhngan ini.

". . . Saungguhny a Dia mmgetnltui yang tnang dnn y ang

tersunbunyi...."

Seakan-akan ini merupakan alasan terhadap
ketetapan, pemeliharan, dan pengecualian yang telah
disebutkan dalam segmen ini. Semuanya kembali
kepada suatu hikmah yang hanya diketahui oleh
Allah yang mengetahui yang terang dan yang ter-
sembunyi, dan mengetahui setiap urusan dari selu-

ruh seginya. Kemudian ditetapkan-Nya apa yang
dikehendaki oleh kebijaksan4an-Nya yang bersan-

darkan kepada pengetahuan-Nya terhadap segala

segi suahr urusan.

Berita gembira kedua yang bersifat menyeluruh
ialah,

*€A\1)*3
"Kami alan mzmberi kamu nufk lupada jalan yang
mudah."

Berita gembirabagi pribadi Rasulullah saw. dan

bagi umat beliau sepeninggal beliau, adalah kete
tapan terhadap tabiat agama ini, hakikat dalcvatr ini,
dan peranannya dalam kehidupan manusia, serta
kedudukannya di dalam mengafur alam semesta.
Dua bagian kalimat "wanuyassirula"'I{ami akan
memberi kamu taufik' dan "Iil'vusra.a"'kepada jalan

yang mudah'ini mengandung suatu hakikat dari
hakikat-hakikat terbesar akidah ini selialigus hakikat
semesta. Hakikat ini menghubungkan tabiat Rasulu-

llah saw. dengan tabiat akidah dan tabiat alam wujud
ini. Yakni, wuJud yang keluar dari tang?rn kekuasaan
dalam kemudahan, yang menempuh jalannya de
ngan mudah, dan yang menuju kepada tujuannya
dengan mudah. Ia bertitik tolak dari cahay4 yang

mengisyaratkan kepada cakrawala hakikat yang
amat jauh dan tak terbatas.

Sesungguhnya orangyang diberi taufk olehAllah

kepada jalan yang mudah pasti akan dapat menem-
puh seluruh kehidupannya dengan mudah. Ia akan
dapat berjalan bersama alam wujud yang rapi su-

sunan, gerakan, dan arahnya kepadaAllah. Maka, ia
tidak akan berbenhran kecuali dengan orangorang
yang menyimpang dari garis alam wujud yang besar
ini. Padahal, mertka tidak ada bobot dan perhi-
tungannya ketika dibandinekan dengan alam wujud
yang lesar ini. Ia akan berjalan dalam gerakan yang

mudah, halus, lembut, dan lunak bersama seluruh
wujud, semua peristiw4 segala sesuahr, dan semua
orang, dan kekuasaan yang mengahrr peristiwa-pe
ristiwa segala sesuahr, dan semua orang, Kemudalr-
an pada tangan, lisan, langkah, perbuatan, pandang-

an, dan pemikirannya. Juga kemudahan di dalam
memegang urusan, dalam memecahkan persoalan,

terhadap dirinya sendiri, dan terhadap orang lain.
Demikianlah keadaan Rasulullah saw. dalam

semua urusannya- Tidaklah beliau dihadapkan ke
pada duapersoalan melainkan beliau pilihyanglebih
mudah, sebagaimanayang diriwayatkan dari Aisyah
r.a, dan sebagaimana dikatakan olehny4

4.s€e6*;61r;;l
' Adnlah Rasuhllnh satu. apatrik b erada di rumah malu
beliau sangat lnnbut, sulu tnsmyum, dmt wla t€rtnu)a."

Diriwayatkan di dalam Shahih al-Bukhari,

'&'t#hr

{- 'c 1r|o@
"Seorang budak wanita memegang tangan Rnsulullnh
saw., lnlu dia membawa beliau Fng, k m.ana dia
luhmdnki."

Di dalam pehrnjuk beliau mengenai pakaian,
makanar4 tempattidur, dan lain-lainnya beliau selalu
memilihyang mudah dan tidak memberatkan.

Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad
Ibnu Qayyim aHatziyah menulis dr dalmr'latab hdtd
M a' ad tentang pehrnjuk Rasulullah saw. berkenaan
dengan pakaian beliau. Tulisny4 "Beliau mempunyai
sorban yang bernama assihab yang biasa dipakai-
karurya kepadaAli. Beliau juga biasa mengenakannya
dan di bawahnya dikenakannya kopiah. Beliau juga

sering memakai kopiah tanpa memakai sorban, dan
memakai sorban tanpa memakai kopiah. Apabila
malam hari, beliau lebarkan sorbannya di antara ke

# e>r; ri1 &'t#ht,* ar J'y'r1,t? F

*r; i' J?', +LUL\iri? F
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dua pundak beliau sebagaimana diriwayatkan Imam
Muslim di dalam Slnhihmyu

Diriqrayatkan dari Umarbin Harits, katany4'Saya
melihat Rasuhrllah savl di atas mimbar dengan me
ngenakan sorban berwarna hitam dan beliau lebar-
kan ujungnfa di antara kedua pundak beliau.' Diri-
wayatkan juga dalan, Shaltih Muslim dariJabir bah-

wa sorban beliau dijalin, maka hal ini menunjukkan
bahwa jalinan itu tidak selalu dibeberkan di aritara
kedua pundakbeliaL. Diterarrgkan pula batrwabeliau
masuk Mekatr dengan membawa persiapan perang,

sedang di kepalabeliau terdapatbulu kalong Oulu-
bulu lembuO. Maka, beliau belum tentu mengenak-
an sesuahryarlg sesuaipada setiap kesempatan (yak-

ni beliau lakukan numa yang mudatr saja -penj)."
Pada pasal lain Imam Ibnul Qayyim berkata

'YangJepat batrwa cara yang lebih utama ialatr cara
yang ditempuh Rasulullatr saw., yang diperintatrkan,
yang digemarkan, dan dibiasakanbeliau. Yaitu, bah-
wa pehrnjuk beliau dalam berpakaian adalatr me
ngenakan pakaianyang mudah. Sekali tempo me
ngenakan pakaian dari bulu, batran kapas, kain len4
batikYaman, kainhijau, jubah, mantel, kemej4 ce
lana sarung, selendang,lrtrul dan sandal. IGdang-
kadang melepas jalinan sorbannya dibelakang dan

kadans-kadans dibiarkan saja dan sebagainya."
Adapun mengenai petunjuk beliau dalam urusan

makan, Irnamlbnul Qayyimberkau,'Demikian pula

pehrnjuk dan yang beliau lakukan dalam urusan
makanan. Beliau tidak pernah menolak makanan

1ang tersedia dan tidak pernatr meminta yane tidak
ada Maka tidak ada suahr makanan yang baikyang
paling dekat dari beliau melainkan beliau makan.
IGlau beliau tidak berselera maka beliau tidak me
makannya tetapi tidak melarangnya. Beliau sama
sekali tidak pernah mencela makanan. Jka beliau
berhasrat, maka beliau makan. Bila tidak berhasraf
maka beliau tingggalkan. Misalny4 beliau tidak
memakan biawak karena beliau tidak berkeinginan
terhadapnla, tetapi tidak menghararnkannya terha-

dap umal Bahkan, beliau makan di meja makan yang

ada biawaknya sambil melihatnya.
Beliau suka makan manismanisan dan madu,

makan korma basatr dan kering, serta minum susu

mu{ni maupun campuran tepung dan madu dengan

air. Beliau juga minum rendaman korma, makan
kolak susu dan tepung, makan mentimun basah,

makan juadah, makan korma dengan roti, makan
dendeng, makan labu yang dimasak fteliau menyr-
kainya), makan sop, makanrotiyang direndam da
lamkuah dan diberi minyak, malian keju, makanroti

dengan minyak, makan semangka basatr, dan makan
korma dengan keju (beliau menyukainya). Beliau
tidak pernatr menolak makanan yans baik-baik.
Tetapi, tidak juga memberat-beratkan diri unhrk
mendapatkan makanan yang diinginkan. Bahkan,
pehrnjuk beliau ialah memakan apa yang mudah di-

dapat Jika sulitmendapatkan suatr makanarL maka
beliau bersabar dan seterusnya."

Mengenai tidur dan berjaganya Rasuhrllah saw.,

Ibnul Qayyim berkata "Sekali tempo beliau tidur di
ranjang, hamparan kulit, tikar, tanah, tempattidur di
antara pasir-pasir, dan hamparan hitam."

Haditshadits beliau yang menganjurkan mem-
permudah dan mengambilyang mudatr, toleran, dan

lemahlembut dalam semua urusan-yang pertama-

tamaadalah dalamurusan akidah dan tuga.stugas
nya#angat banyak dan sulit dibatasi. Di antaranya

adalah sabdabeliau,

411b\taf G3rt\,A t, ,l- a\:ir:n ! )
"Sesungulmya agana ini mudah don tidnkhh seseuottg

manpnbnat dnlarn beragamn ini mehinlmn in aJwn

diknlnltlurntya.' (HR Bulfiari)

t;t "oy , '341;:4'#l;'irl,:,#'t\
4. &;A3;;l;ei|'*

langanlnh lamu manpasulil aras diri lamu karmn
Mtti a]w diperflIit alns lwmu, larna adn suatu luum
yang menpersulit ata diri nnela kla diponlit.'(tlR
Abu Dawud)

{;f (,*\':'&u'rll uirll y
"S esuttgguhny a temp at pemelilwrann tannmnn muda

tidak nematnng tarwh dan tidnk membimlun pung'
gzzg."([IR Bukhad)

4ir:);'t':i:'*b
"Permudahlah dnn jangan knmu pnsulfi.'(HR
Bukhari dan Mustim)

Dalam pasalah-masalah pergaulan, Rasulullah

saw. bersabda

sy ,s}Jr rir" 7r:. 6Y1L;Y;, irr e'ty
4;*'

"Mttdnhtnudn hnn Allah manbni ralmat fupada arang

yang lnpang dntn lvtika menjual" membeli, dnn nmn-
g,h."(tIR BuLhari)
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"Aangmukmin iht
B"ih"qt)

4g;$'o:AiY
mudnh W bmnh lzrnbut." $IR

45itS;-''.'Fib
"Orang muhmin itu jinak (btnah lanbut) dm dapat

diajak bnlunnh lnnbilt. " PIx* Daruqtrthni)

{ .:;i' ij'!i ar J}e:;r',*".l"otb
"S esungguhnya mang y ang paling dimurlmi Allnh inlnh
urarlg yarg amat keras dalam bennusuhan." (HR
Bukhari dan Muslirn)

Terdapat isyamt-isyaratyang dalam yang menun-
julftan kebencian Rasulullah saw. terhadap hal-hal
yang sular dan sulit hinggp mengenai nama dan raut
wajah sekalipun. Hal ini mengisyaratkan hakikat
fitrah beliau dan ciptaanTuhannya terhadapnya dan

taufik-Nya kepada jalan kemudahan sudah menjadi
karakter dan bangunan jiwanya

Diriwayatlan da.ri Sa id bin oJ-Mtnayyal dmi ayalarya

r.a. bahwa dia dnnng lupon" Nabi saw. lalu beliau

bertanya, "Siapakah nam.amu ?" D'in mniawa.| "Hazt
(yalcnl sular mmt)." Beliau bersabda, "Tidnh bahlwr
nglrut adnlah Sahl (rudnh).' Dia b erlwtn, "Sqa tidak
alun mengubah namn yang dibnilan ayoh lupadaku."
Ibnul Musayy ab bnleata,'Mak4 tak hmti-lmtinya lwrni
dirundung lusulinn sesudnh it ."(HR Bulfiari)

Dalam hadits riwayat Muslim, lbnu Umar r.a.

mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengubah nama
Ashiyah menjadi Jamilah.

Di antara sabdabeliau adalah,

Ihrlatr perasaan sensitif yang menaruh perhatian
terhadap kesulitan dan kesukaran hingga terhadap
nama dan roman muka yang dapat menyebabkan
orang lari darinya. Karena ihr, digantinya dengan
sesuahr yang mengesankan kemudahan dan keri-
ngaftm.

Seluruh perjalarnn hidup Rasulullah saw. merupe
kan lembaran-lembaran kelapangan, kemudahan,
kelemahlembutan, dan kesenangan terhadap ke-
mudahan dalam semua urusan.

Di bawah ini adalah salah satu pengobatan beliau
terhadap jiwa manusia yang terungkap dari cara dan

tabiatbeliau.
Pada suafir hari datanglah seorangArab Baduike

pada beliau unhrk meminta sesuatu, kemudian be
liau memberinya. Beliau bertanyakepadaqa4 "Bu-
kankah aku sudatr berbuatyang baik kepadamu?"

Orang ihr menjawab, 'Tidak, engkau tidak berbu-
atbaik!" I

Maka orangprang muslim maratrkepadanyadan
hendak menghajarnya Kemudian beliau berisyarat
kepada mereka agar menahan diri. I-alu beliau ma-

suk ke rumah, dan menpruh orang memanggil
orang Arab Badui ihr dan menarntah pemberiannya.

Kemudian beliau bertany4 "Bukankah aku telah
berbuat baik kepadamu?"

Dia merfawab,'Y4 mudah-mudatran Allah menr
balasmu dengan memberi kebaikan buatkeluarga
dan frimilimu."

Lalu Nabi saw. berkata kepada orang itu, "Se
sungguhnya engkau telah mengucapkan perkaban
itu tadir sedang di dalam hati sahabat-sahabatku
terdapatperasaanVans kurang enakterhadap kamu
mengenaisikapmu tadi. IGlau engkau mau, kata-
kanlah kepadamereka apayang telah engkau kata
kankepadaku tadi, sehinggahilanglah ganjalanyang

ada dalam hati mereka kepadamu."
Dia menjawab,'\L"
Padakeesokan harinya orang ihr datangkepada

Nabi saw., lalu beliau bersabd4 "Sesungguhnya
orang Arab Badui ini telah mengucapkan apa yang
telah diucapkannya. Kemudian kami menambah
pemberian kepadany4 lalu ia sangat senang. Bukan-
kah begitu?" OrangArab Badui itu menjawab,'Y4
mudah-mudahan Allah membalasmu dengan mem-
berikebaikan buatkeluarga dan furnilimu." lalu Nabi
saw bersabd4

ti urs ,h'r,y'et)firs;
,(r'.i't\c' rx.i. {, ug, q,
';?,'et Gr'q fii :'^;8t +o eua
, q:i- u.y6t+tb,4'L,* &(tA &'r(
'*'C ;- , €-$C-,^ri::-i , ,g'r\i;ir4 bt
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y arg s ednng lnrat, lnlu nrang- orang mntgd axny a. Molca
mnelw justru menjadikan unta itu semakin hri. I{e-
nudian pemilik unta itu bertniak, 'Biarlwnlnh aku
dnryan untnlat ! Ifurma alru bhi,h p my ay ang lupaniltl a

dnn bbih lnengtrti tentang dia!' Lalu p emilik unta itu
mzny odwlwn rumput kzpadany a p ul.alnn- Inlwry s e -

hinga unta itu dnnng dnn m.endnum. Ifumudian pe-

milik itu mengikat pelnru di atamya dnn mmaikinya.
Sesurryguhny a jilu alw binrlan lwmu b ntindnk lnp od"
orang itu sewaktu dia mengucaplwn perlmnan itu,
hntas lumu membunuhnya, niscaya dia alwn m.asuk

ngral@."

Demikianlah Rasuhrllatr saw. mengendalikan jiwa
yang binal itu dengan carayang sederhan4 mudah,
kasih sayang, dan lemah lembut Masih banyak lagi
contoh dalam seluruh perjalanan hidup beliau, yang

menunjulftan adanya taufik kepada kemudatran
sebagaimana diberitatrukan oleh Allah, diberi-Nya
taufik di dalam kehidupannya, dakwahnya dan se
muaurusannya

Kepribadianyang mulia dan dicintai serta dimu-
dahkan kepada jalan kemudahan ini, juga supaya
menyampailan dalavatr ini kepada manusia Sehing-
ga tabiatuiya menjadi tabiatnya hakikatnya menjadi
hakikatrya dan mumpuni unhrk mengemban ama-

nat yang sangat besar yang dipikulnya-dengan
adaqra pemberian kemudahan dan pertolongan dari
Allalr-meski hrgas itu besar. Dengan kemudahan
ini, risalah yang sulit dan berat ihr menjadi mudah
dan disukai, penuh semangat dan indah, menye
nangkan danlapang.

Mengenai sifatNabi Muhammad saw. dan sifat
tugas yang diembanny4 maka Al-Qur'an banyak
membicarzkannya

'Tiadnlah l{nmi rcngutw kamu, mzhirilan untuk mm-
jadi rahmat bagi sarusta alam."(al-Anbiyadz 107)

"Aang-orang yang mengi.latti Rosul, Nabi yang ummi
yang ftumanya) nnela dnpati tntulis di dnlmnTaurat
dan Inj il y ang ada di sisi mereka y ang mmyurah maelu
mengnjalanyangrnnh$tlulnrangmnelwdmimmga-
j akan. y ang munglar, mmglwkll(on bagi mnela segala

y ang baik, mmglwamlwn bagi mnela s egaln y ong bu'
rule, dan. membuang dmi merelw beban-beban dnn belms-

gu-belengu yang adn padn mneka.'(al-Rraatz 157)

Nabi saw. datang sebagai rattmat bagi umat manu-

sia" Beliau datang untrk memberi kemudahan dan
melepaskan dari pundakmanusiabeban-beban berat
dan belenggu-belenggulang memberatl<an mereka

Yakni, ketika mereka memberat-beratkan diri lantas
diberatkan atas mereka (melakukan hal-hal yang
memberatkan merek4 yang kemudian diwajibkan
atas mereka gara-gara sikap merekaitu -penj.).

Mengenai sifut risalah yang beliau bawa, Al-
Qur'an mengatakan,

"Sesungguhny a telah lfurni mudahlun Al- @i on untuk
pelnjaran,maknannknhnangyangmtngarnbilpekjar-
an?"(al-$rmatz22)

"Seknli-lali Allah tidak mmiadilan untuk lamu dalnm
agama suatu ktsunpitan." (af-Ha$: 78)

'AIhh ti.dnk membebani saeorang mehinlan sesuai

dagan lemngupanny a. " (d-Baqarah: 286)

'Allnh tidak lundnk menyulitlwn lumu, tetapi Dia
hndnkmm$ersiltJankarnu."(al-xra,-*idahz6)

Maka, risalah ini datang dengan memberikan
kemudatran sesuai dengan batasbatas kenulmpuan
manusia Ia tidakmembebani kesulitan dan kerepot-
an bagr mereka Kemudahan ini terdapat di dalam
ruh risalah, juga di dalam tugas-tugas yang diberi-
kannya

"(ntuplah atas) fitrah Allah yang tzlah rurcipnlwn
mnrusia menurut fitrah ltz. " (ar-Ruum: 30)

Di mana sajamanusiaberjalan betsamaakidah ini
niscaya dia akan menjumpai kemudahan dan peme
liharaan terhadap kemampuan manusia Juga akan
menjumpai keadaan yang berbeda-beda bagi manu-
si4 bahkan akan menjumpai kondisi.kondisi png
berbenhran dengan akidah ini dalam semualing-
kungan dan keadaan. Akidatr yang mudah pola pan-

dangnya Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada

sesuafu pun yang sama dengan-Ny4 yang mencip
takan segala sesuaht, dan membimbingnya untuk
mencapai tujuan keberadaannya Dia telah meng-
uhrs para rasul unhrk mengingatkan manusia terha-
dap tujuan keberadaan mereka Juga unhrk me
ngembalikan mereka kepada Allah yang telah men-
ciphkan rnereka Tugastugas sesudahnya bersum-
ber dari akidah ini secara serasi, mutlak, dan tanpa
ada kebengkolian padanya. Manusia berkewajiban
melaksanakannya sesuai dengan kemampuanny4
tanpa diberi kesulitan dan kesukaran,

'€&Jt1', ,$utr; e dv )L"r*;f Vy
4';tf*v A
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'Apabiln alu m.anerinfaltlnn la.mu tattang suatu lwl"
makn lnlcsanalanlah semampu knmu. Apa yang aku
larang lumu dnriny a, malta jauhilah!"(tlR Bulfiari
dan Muslim)

Dan apa yang dilarang itu pun tidak mengapa
dilanggar apabila dalam keadaan terpaksa

"I(ecuali apa yang lwmu terpalca terludnpnya." (aI-
An'aam:119)

Nah, di antara batas-batas yang luas ini terang-
kurnlah semua taklif (hrgas keagamaan).

Di sana bertemulah tabiat Rasul dengan tabiat
risalah, bertemu pula tabiat dai dengan tabiat dak-
wah, di dalam ciri pokokyang menonjol ini. Demi-
kian pula yang dibawakan risalah yang mudah ini
oleh Rasul Maka mereka adalah ummnlnt wasatlwn
'umatyang moderaf yang tengalrtengatr', umatyang
dirahmati sekaligus pembawa rahmat, umat yang
diberi kemudahan dan membawa kemudahan, yang
fitrahnya selaras dengan fibah alam semestayang
besar ini.

Alam semesta dengan kerapian dan kelancaran
geraknya ini, mencerminkan penciptaan Allah yang
penuh kemudahan dan kelancaran, fidak berben-
turan dan tidak kacau-balau. Berjuta-juta bintang
berenang di angkasa ciptaanAllatr dan berjalan pada
garis edarnya dengan terahrr dan rapi, tidakberben-
turan, tidak bergoncang, dan tidak hilang lenyap.
Berjuta-juta maktrhrk hidup menempuh kehidupan
menuju sasaftmnya yang dekat dan yang jauh, de
ngan rapi dan teratur. Masing-masing dimudahkan
unhrk apa n diciptakan, dan berjalan di jalannya
menuju sasaran. Berjutajuta gerakan, peristiwa dan
keadaan berkumpul dan berpisah. Masing-masing
berjalan di jalannya bagai menyenandungkan lagu
perpisahan dengan menggunakan peralatan yang
beraneka macam, unfuk berkumpul semuanya da-

lam sebuah iramayang panjang.

Ini adalah keserasian yang muflak antara tabiat
semesta dengan tabiatrisalah, tabiatrasul, dan tabiat
umat Islam, sebagai ciptaan Allah Yang Maha Es4
fitrah Matra Pencipta Yang Biiaksana

'Oleh sebatr itu, berilah pningatan, knrma p erirryatan
itu bmnnnfaat." (aI-AIaa: 9)

*ttrt

Peringatan trtu Bermanfaat
Allah telah membacakanAl-Qur'an kepada Ra-

sulullah, maka beliau tidak pernah lupa (kecuali
kalau Allah menghendaki), dan memberinya taufik

kepadakemudahan untuk mengemban amanatyang
sangatbesar unhrk memberi peringatan. Maka, un-
tuk inilah beliau disiapkan dan diberi kabar gembira
IGrena itu, berilah peringatan setiap kali kamu men-
dapatkan kesempatan untuk memberi peringatan.
Yaihr, dengan peringatan yang dapat menembus hati
dan dengan meqggunakan saftrna yang dapat me
nyampaikan kepada sasaran.

Berilah peringahn "learnn peringalnn itu berman-

fant'l PeingaAn itu selamanya memberi manfial
Engkau tidak akan kehilangan orang yang mau
mengambil manfrat darinya banyak ataupun sedikil
Tidak akan ada suahr generasi dan tidak alan ada ta
nah yang sunyi dari orang 1ang mau mengarnbil marr
frat, meskibagaimanapun manusia sudah rusak, hati
sudatr keras, dan dinding penghalang begitu kotor.

Ketika kita renunglan urutan ayat-ayat ini" maka
kita akan mengetahui betapa agungnya risalah dan
besarnya amanat yang memerlukan pemudatran
kepada jalan yang mudah untuk mengembannya
Juga memerlukan pernbacaan danpenghafrlanlzang
dijamin oleh Allah ihr, supaya Rasulullah saw. siap
mengemban lrgas memberi peringatan ifu, dengan
dibekali bekal yang besar ini.

Apabila Rasulullah sav. telah bangkit mengemban
tugas ini, berarti beliau telah menunaikan kewajiban-
nya Sedangkan, urusan dan tanggapan masyarakat
sesudah itu adalah urusan mereka sendiri Berbeda
beda jalan hidup yang mereka tempuh, dan berbeda
pula tempat kembali yang akan mereka dapati. Allah
memperlakukan mereka menurut kehendak-Nya,
sesuai dengan tanggapan merekaterhadap peringat-
an ini

18i t:;'a ii& 6,ii Wj * * SS U
g&i;,:{!i&{"i;e.L;S"iS.tKii

& 7..< t..,1/22
dlC!*"t'-D5-r

"Orang y ang talart (lapadn AUah) akan mmdapat p eln-
jaran.Aarry-omngyangcelnlm(kafv)akanmmjauhi-

rya. (Ya.itu) urangyarg akan rumasaki api yarg besm
(nnala). Knnudinn dia tidnk mnri di dal"amnya dnrt ti-
dn* (pu@ hinup. Saungulutya bmnhrnglnh mang yang
nprnb ersih}nn diri (dnrgan buiman) dnn dia ingat nn-
rna Tulwnnya, hlu mzngnjalwn sembahyang." (aI-
Nlaaz 10-15)

Maka, berilah peringatan dan akan mendapat
pelajaran "orang yang takut (kepadn Allnh) ". Yantu,
orang yang hatinya merasa takut akan kemurkaan
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Allah dan siksaNya Hatiyanghidup akan senantiasa

memsatakut, sejak ia mengetatruibatrwa semesta ini
mempunyaiTuhanpng telah menciptakan dan me
nyempurnakan penciptaan-Ny4 yang telah menen-
tukan kadar masing-masing dan memberi ftunjuk
Sehingga Dia tidak membiarkan manusia tersia-sia
dan terabaikan. Dia sudah CIntu akan menghisabnya
atas kebaikan dan keburukannya dan alian memba
lasrya dengan seadiladilnya- Oleh karena itu, ia bkut
kepadaNya. Mak4 apabila diperingatkan, ia sadaq

apabila diberi petunjuk, ia menerima; dan apabila
diberi pelajaran, ia mau mengambil pelajaran.

"Orung- mang y ang celalw akan mntj auhiny a. . .. "

Menjauhi peringatan, tidakmau mendengar dan
mengambil manfaat darinya Oleh karena itu, dia
"celaka" dalam arti kata }'lang sebenar-benarrya" cela
ka secara mutlak dan mnyeluruh. Orang celaka yang

mencerrninkan puncak kecelakaan. Celaka di dunia
dengan ruhnya yang hampa mati, tebal, dan keras.
Sehingga tidak merasakan hakikat-hakikat alam
wujud, tidakmau mendengarkankesaksiannfiafiang
jujur, dan tidak terkesan oleh isyarat-isyarat dan

kesan-kesannya yang dalam. Ia hidup dengan jiwa

yangbergoncang dan bergolak serta susah payatr di
muka bumi dengan urusannla yang kecil ini Juga
celaka di alrtrirat dengan mendapatkan anbnyayaw
tidak diketahui uiungnya

"...Yang a|nn memasuki api yng besar (nnaka').

Ihudian dia tidalc naii di dalnmny a dan tidak (puln)

h;dup...."

"APi yang bmr' adalah apineraka Besar dengan
kepedihannya besar dengan jangkauannya, dan

besar dengan ukuran besarryra, yarlg terus berkern-
bang dan memanjang. Mak4 dia tidd(mati unhrk
merasal<an istirahat, dan tidak pula hidup untuk me
rasakan kesenangan dan kegembiraan Sesungguh-
nyaanb neraka ihr adalatr azabyaw sangat besar.

Penghuninf selalu menghadapi kematian dan
bencana besar, namun tidak jwa rnati!

Dibalikitu, kitaiumpaikeselariratan dankeberu*
hnganrrans dibarengi dengan kesucian dan kesa
darar\

". . . Satnggitnya beruntunglnh uang yang rncnfiercih-

lwn diri, dan dia ingar rurw frthmtny a, lala nmgcri a'
Iansembalryang."

Tazfikkiadalatr membersihkan diri dari semua

kot'oran. Allah mene@kanbatrwa oftrng ini menr
bersitrkan diri merUiruat nama Tuhanryaa lantas

menghadirkan keagungan-Nya di dalam hatinya
dengan' mmgerj alan sltalnt". Shaht l* boleh jadi

bermakna khusyu dan tunduk, dan boleh jadi ber-
makna shalat secara istilahi IGrena keduanya dapat

menimbulkan insatan dan penghadiran keagungan
Allah di dalam hati dan merasal<an kehebatan-Nya di
dalamkalbu

Orangyang memb'ersihl<an diri, mengingatnama
Tuhannya, dan mengerjakan shalat ini benar-benar
'beruntung" di dunianya. Sehingga, hidup dengan
hatiyang selalu berhubungan denganAllah, dengan
hati yang hidup, merasakan manisnlta zikir, dan me
rasa tenang dengannya Juga berunhrng di alfiirat-
nya, dengan selamat dari apiyang besar dan menda
patkan kenilanatan dan keridhaan Allah.

Natr, alangkatr berbedanya akibat oftrng ihr de
ngan orang ini? Alangkatr berbedanya tempat kenr
bali orangpngcelaka dan orangyangberbahagiaini!

*t*

Orang IGfir Memitih Kehidupan Dunia
Di bawah bayang-bayang pemandangan api yang

besar basi orangorang }ang celaka dan keselamat-
an dankebahagiaanbagiorangorangyang member-

sihkan diri, maka orang{rang yang diajak bicara
oleh AlQur an ini dihrqiuldran kepada sebab kece
lakaan mereka- Ditunjukkan kepada pangkal kela
laian merek4 dan apayang memalingkan mereka
dari mengingatAllatr, dari membersihkan dtn" dari
keselamahn dan keberunhruan JWa dituniul'*an
kepada yang membawa mereka ke neraka dengan
api dan kesengsaraanryra yaqg teramat besar,

g.-ri!;i?i;9r'$(tiiI:t;'i'F:js.
'ntnpL lwnr (orang-orag lc$r) nenilih kzhidapn
duniawi. Sedanglwn kehifupan a,khirat anahh lzbih

baik dan lzbih ktlcal"(al-,{laa: lfin
Memilih kehidupan duniawi inilah yang menjadi

pangkal segala bencana IGrena sikap inilatu sese
orang lantas berpaling dari perinsatan. Pasalny4
perirrgatan ihr menuntut mereka supaya memper-
hitungkan akhirat dan mengutamakannya- Namun,

mereka menghendaki kehidupan duniawi dan

merUutamakanryza"
Penyebutan "dunia" ini tidaldah kontradiktit, ka

rena ia berarti rendatr di samping han1"a sementara
wakh1 lelras le$rap. "Sedanglua luhirfupan alrhirat

adalnh lzbih baik dan bbih kflcal'i lebih baik jenisrya,

lebihkekalwaktury"a
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Di bawah bayang-bayang hakikat ini, tampaldah
bahwa memilihkehidupan dunia daripada akhiratiht
adalah tindat<an bodoh dan perhitungan yang jelek.

Pilihanyang tidak akan dilahkan oleh orangyang
berakal sehat dan berpandangan jernih.

r?A*

Khafimafr
Pada bagian penuhrp, datanglah isyarat yang

menurfukkan keterdahuluan dalnvatr ini mendasar-
nya bangunanny4 serta mengakarnla akarakarnya
di semuazaman. Jugakesafuan asal-usul dan prinsip
prinsipnya di belakang masa dan tempaf

$*;iv9L*&tSSiatui$t:6Lv
'Sesurryguhnya ini benar-bmar todapat dalnm kitnb-
kitab yang dnhulu. (Yaitu) klnb-kitatr Ibrahim dan
Mtua."(al-Maa: 18-19)

Apayangtersebut dalam surah ini mengandung
pokok-pokok akidah yang besar. lnilah kebenaran
yang pokok dan mendasar. krilah yang tercanhrm di
dalam kitabkitab terdahulu, yaihr kitabkitab Ibrahim
danMusa.

Kesatuan kebenaftm dan akidah inilah kesahran
arah yang ditujunya" Inilah kesahran kehendakyang
menghendaki diufu snya para rasul kepada manusia.
Sesungguhnya ihr adalah kebenaran satu-satunya"
Yakni, kembali kepada asal yang satu, yang berbeda-
beda bagian-bagian dan rincian-rinciannya sesuai
dengan perbedaan kebulrhan yang terus berkem-
bang. Akan tetapr" semuanya bertemu pada pokok
yang sahr, yang bersumber dari sumberyang safu.

Yaitu, dari Tuhanmmu Yang Mahatingei, yang telah
menciptakan dan menyempurnakan penciptaan-
Nya yang telah menenhrkan kadar masing-masing
dan memberi peumiuk.f,
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fiAflAfl Ar-frflAn8wrnil
niluranfiail ilI lrefian

Jamlafi AW:20

#M)\/:t\b-,'
"Dengam menyebut nanna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayangf'

#'+,-,*rc'*t+g,et{)i\"
*A;*ta^*'+f-cei6#ffive
* 6",#-{ti*S * er n1 sir:t P,A
*PY'f;c*U5q-*?4(#gA
&';3r.,r-\|€orffi,a$UWis
$ni*.Ay;'tz j5s'qt?;;;t6v
.K {Ai Js & 4 e+ Ni Jtor,v.yJ
rdf;fi JLl#{,;;ISr4J.JL3&6
$IJ&p:t.-f6gi:i$u6
6 rtfiil) t;:i g 

"K' 

3 ; ;S Y-& F.
*A,:-Wifi&&lQtoL$1svi
"Sudah datangkah kepadamu berita (tentang)
ha"ri pembalasa^n? (1) Banyak muka pada hari
itr tunduk terhina, (2) bekerja keras lagi kepa-
yahar, (3) memasuki api yang sangat panas
(nera"ka), (4) da", diberi minum (dengan air) dari
sumber ya"ng sa"ngat panas. (5) Mereka tiada
diberi makan selain dari pohon yang berduri
(6) yang tidak menggemukkan da"n tidak pula
menghilangkan lapar. (7) Banyak muka pada
haJi ihr berseri-seri, (8) merasa senang karena

usahanya, (9) dalam surgayangtingi. 00)fidak
kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak
bergrura (11) Di ddarnnya ada mata ai" yang
mengalir. (12) Di datarnnf ada tdftta-talftta
yang ditinggikan" (13) gelas-gelas yang terletak
(di dekaurya), (14) ban-tal-bantal sandaran yang
tersusunr (15) dan permadaniaermadarri yang
terhampar. (16) ItdakA apa}ah mereka tidak
memperhatikan bagaimana unta diciptakan?
(17) Dan hogtt, bagaimana ia di6nggil@r? (18)

Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
(19) Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? (20)

Itdaka berilah peringaran, kar.ena sesunggulurya
kamu hanyatah orang yang memberi peringat-
an (21) Kamu bukanhfr orang yang berkuasa
atas mereka. (22) -tetap\orang yang berpaling
dan l€fir, (23) maka Allah aka^n mengazabnya
dengan azab yang besar. (2a) Sesunguhnya
kepada Karrdah kembali mereka- (25) Kemu-
dian sesungguhnya kewajiban IGmilah meng-
hisab mereka-' (26)

Penga^nta"r

Surah ini adalah salah satu dari kesan-kesan yang
dalam dan tenang, yang membangkitkan hati unhrk
memikirkan dan merenungkan, menimbulkan ha-
rapan dan keinginan. Juga menimbulkan ketakutan
dan kesedihan, serta mendorong orang agar selalu
mengadakan perhitungan untuk menghadapi hari
perhitungan.

Surah ini membawa hati manusia unhrk berkeli-
ling-keliling pada dua lapangan yang sangat luas. Yai-
h1 lapangan ali*rirat dengan alamnyayang luas dan
pemandangan-pemandangannya yang mengesan-
kan, dan lapangan alam semestayang membentang
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dan terpampang untuk dilihat dan dipandang. Juga
ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah pada makb
luk-makhluk-Nya yang terhampar bagr semuanya

Kemudian, sesudah kedua perjalanan besar ini,
diperingatkan-Nya manusia terhadap perhitungan
akhirat, kekuasaanAllah, dan kepastian akan kem-
balinya kepada-Nya nanti pada akhir perjalanan
hidup.

Semua itu dikemas dengan metode yang sangat
dalam kesannya dan tenang serta lembuf tetapi
tajam dan menakutkan!

Berita flari Pembalasan

#t:>ciiatd1
"Sudnh dntarglilh lupadamu brin (tentang)

pemb alasan ?" (al- Ghaasyiyah: 1)

Dengan kalirnat mr, dimdailah suratr yarrg hendak
mengembalikan hati manusia kepada Allah. Juga
unfirk mengingatkan mereka terhadap tandatanda
kekuasaan-Nya di alam sgmesta terhadap perhihrng-
arrNya di aHrirat dan terhadap pembalasarNyayang
pasti Surah ini dimulai dengan kalimattanyayang
mengisyaratkan keagungan yang menunjuliJ<an
kepada ketetapan. Namun, pada wakhr yang sama
mengiqraratlan bahwa persoalan alfiirat itu sudah
ditetapliandimukadan sebelumryra

Dinamainya hari kiamat dengan namabaru "al-
Glrnnsy iJ ah' \alntbencana besar yang memingsan-
kan manusia karena besarnya peristiwa-peristiwa-
nya Nama ini merupakan nama baru yang menge
sankan yang terdapat di dalam juz ini sebagaimana
nama-nama lain seperti arh-Tlwnnnh" al-Ghaasyi-
yala dan al-Qqri'ah yang sesuai dengan tabiat
jlrl;rya

Denganperkataan, "... 63J; 'Sudah dnnnglah
Icepadnmu...'i ini maka Rasulullah saw. merasakan
batrwa sasaran kalimatini kepada pribadi beliau, ke
tikabeliau mendengar surah ini. Seolaholah beliau
menerimanya pertama kali secara langsung dari
Tuhannya Hal ifu unfuk menguatkan perasaan hati
beliau terhadap firman Allah SWf, unhrk meng-
hadirkannya di dalamha[ dan unhrkmenghadirlan
hakikatrya serta unfuk menyadarkan perasaan be
liau bahwa firman ini datang kepada beliau tanpa
perantaraan siapa pun ketika kedua telinga beliau
mendengarnya-

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa telah diin-

$
hnri

formasikan kepada kami olehAli bin Muhammad
ath:Thanafusi, dari Abu Bakar bin Abbas, dari Abu
Ishaq, dari Unrarbin Maimun, nbrkat4"Rasulullah
saw. melewati seorangwanitayang sedangmembaca
ayal'Hal ataaka lndiistul ghnasyiyah', lalu beliau
berhenti mendengarkan seraya berkata, Ya telatr
datang kepadakur..."'

Di samping ihr, firman inibersihtumunr, meliputi
semua orang yang mendengarkan AlQu/an. I(are
na berita tentang hari kiamat itu merupakan berita
AlQur'an yang berulang-ulang disebutkan, unhrk
mengingatkan manusia, menakut-nakutinya, dan
memberikan informasi kepadanya. Juga untuk
menggugah hati dan perasaannya supaya merasa
takut dan bertalnva kepadaAllah, sebagaimana ia
juga menimbullcn harapan dan penantian yang baik
Dengan demikian, hiduplah hati nurani ini, sehingga
ia tidak mati dan *' 

* ,F ,r

'Sudnh datnngtuh ktpadamu bnin ftentang) tari
panbalnsan?"

Kemudian dipaparkan sedikit tentang berita hari
pembalasan ihr,

*^;LSq)''#AW6#4*fA
,*S*e*6ti6:{;i*ptf rf.

*@*-t:
"Banyak mulm padn lwi itu tunduk terhfua, beknja
Iceras lagi lepay ahan, marusuki api ptg sangat Parw
(nera|,a), dnn diberi minam (dntgan air) dmi rumfu yang
mngat panas. Merela tinda diboi makannn selnin dnri
polm yang bndad yang tinnk mntganuklan dnn tidnk
pukmmghilanglanlapar."(al-Ghaasyryahz2-7)

Sesungguhnya didahulukannya menampilkan
pemandangan azab sebelum menampilkan peman-

dangan kenikmatan itu lebih dekatkepada nuansa
dan bayang-bayang "al- Ghnn^ryiyai'trariyang men-
jadilian manusia pingsan, hari kiamat, hari pemba-
lasan'. Karena pada hari ifu banyak wajah yang
tunduk t6rhina payah dan letih. Mereka telah ber-
buat dan bekerja keras, namun perbuatan dan peker-
jaan mereka tidak terpuji dan tidak menimbulkan
akibatyang menyenanglian Tidak adayang mereka
peroleh selain bencana dan kerugian. Karena ihr,
terasa semakin beral payah, dan melelahkan.

Mereka telah 'beleeria keras lry fuFoy]*n'l Telah
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bekerja karena selain Allah, dan payah karena tidak
di jalan-Nya Mereka telah bekerja keras untuk diri-
nya dan anak-anaknya Mereka berpayah-payah un-
hrk mencari kebutuhan dunia dan untuk memenuhi
ambisi.ambisinya. Kemudian mere'ka dapati hasil
kerja dan kepayahannya itu. Mereka dapati di dunia
ini kesengsaraan tanpa bekal. Mereka dapad hasil-
nya di aktrirat sebagai onggokanonggokan hitam
yang mengantarkarurya kepada azab. Mereka meng-
hadapi akibatburukini sebagai oranlyang hina dina
dan putus harapan.

Di samping kehinaan seperti ini, mereka juga
mendapatkan azab y ang pedih,

"lrtanastki api y ong sangat panas (nnaka). " (al-Ghaa-
syiyah: a)

Merasakannya dan menanggung deritanya

'Mereka diberi minum (dengan air) dmi sumba y ang sa'
ngat pmrus. Maela tindn mempaolzh makanm selnin dnri
pohon yang berdtd, yang tidnk mmgganuklan dmr ti.dnlc

puk mmghiknglan lnpar." (al-Ghaasyiyah: 5-7)

Adh-dlwri"pohon berduril itu ada yang menga-
takan bahwa ia adalah pohon api yang ada di dalam
neraka. Hal ini didasarkan pada ayat yang mem-
bicarakan pohon zaqum yang hrmbuh di dasar
neraka Tetapi, adayang mengatakannya sejenis duri
yang melekat di tanah, berwarna hijau, dan biasanya

untuk tempat menggembala unta, yang bernama
pohon "syabriq"yang apabila sudah kering disebut
"dhmi"'.Padawakhr ihr unta sudatr tidak mau mema
kannyalagikarenaberaorn. Nah, ini atau ihrlah salah

satu jenis makanan mereka pada hari ihr di samping
darah campur nanatr. Juga makanan-makanan jenis

lain yang tidak dapat menggemuft&an dan tidak
dapat menghilangkan lapar.

Jelaslah sudah bahwa kita di dunia ini tidak dapat
mengetahui tabiat azab di aftf,rirat. Disebutkannya
sifat-sifabrya ini hanyalah agar kita dapat merasakan
di dalam perasaan dan bayangan kita secara maksi-
mal bagaimana kepedihan azab itu yang bercampur
aduk antara kehinaan, kenistaan, dan kekecewaan
dengan sengatan api yang sangat panas. Kemudian
diguyur dan diberi minum dengan air yang saiUatpa
nas pula. T alu, diberi makanan dengan jenis makan-
an yang unta saja tidak kuat merasakan pahitnya,
yang berupa duri yang tidak memberi manfrat sama

sekali dan tidak mengenyangkan.
Dari bayangan-bayangan ini, terkumpullah di da-

lam perasaan kita pengetahuan maksimal tentang
tingkat penderitaannya Padahal, azab akhiratyang

sebenarnya lebih pedih daripadayang kita bayang-
kan. Thbiat azabibt tidak dapat dirasakan kecuali
oleh orang yang merasakannya. Mudah-mudahan
Allatr melindungi kita!

. Di sisi lain,

*py'f;a.*u+(,6-*"';t(#if A
git jf r;q€6$,.agg.UW<
*%h.Lp;'gz j-i,3t('t7;,r;,r6v
"Barryakmukapodn lari iht bersni-seri, nrcrasa serutng

lrnrenn usahanya, dnlnm surgayangtinggi. Tfulnk knmu

fungar di dalamnya pnlwtnan y ang tidnk b ngurw, D i
dalnmnyaadamataairyongmengalir.Didnlamnyaada
nkhn-takhn yang ditinggilan, geln-geln yang terletnk
(di delatnya), banrnl-banrnl sandman yag tnntsury dmt

p mnadnnif ennadnni y ang terhnmp ar." (al- GhaaE/i-
yah:8-16)

Di sini tampak wajah-r,vajah yang berseri-seri dan

memancarkan sinar kegembiraan. Wajah-wajah
yang menilanati apayang didapati, dan terpujipula
amalan-amalan yang dahulu telah dikerjakannya-
Mereka memperoleh akibatnyayang baih dan ber-
senang-senang dengan kesenangan ruhani yang
tinggi. Perasaan ridha terhadap amalan-am:ikinyang
telah dikerjakannya ketika merekamengetatruiAllah
meridhainya-

Tidak adayanglebih menyenangkan hati selain

dari merasa tenang dan tenteram terhadap kebaikan
yang menghasilkan akibat yang menyenangkan,
kemudian dilihatnya dalam keridhaan Allah Yang
Mahamulia dan dalam kenilanatan. Karena itulah,
Allah mendahulukan penyebutan kebatragiaan ruha
ni ini sebelum menyebutkan kesenangarrkeserumg-

an dan kenilanatan lain di surga Kemudian diterang-

kannya sifut-sifat surga dengan segala kenikmatan
yang diberikan kepada orangorang yang berbalugia
ihr,

". . . da.lam surga yang tinggi. . .."

Tinggi zahrya luhur dan mulia derajahya- Tinggi
tingkatannya, dan tinggi posisinya. Ketinggian iht
memiliki kesan tersendiri di dalam hati.

"...Tidnk kamu dmgar di dnlnmnya pnlatann yang

tilnk bngunn...."

Kalimat ini dikemukakan secara mutlak, yang
menggarnbarkan suasarn ketenangan, kedamaian,
ketenteraman, kasih sayang, keridhaan, ucapan-

ucapan dan percakapan-percakapan santai antara
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oftmg{rangyang saling mencintai dan vling menya-
yangi, tanpa perkataan-perkataan yang tidak bergu-
na, yang tidak mengandung kebaikan, dan tidak
mengandung keselamatan. Suasana seperti ini saja
sudah merupakan suatu kenikrnatan, dan hal ini
sudah merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang
tampakjelas ketika hati merasakan kehidupan dunia
ini tanpa segala perkataan yang tiada berguna,
pertengkaran dan persengketaan, caci maki dan per-

tentangan, serta kegaduhan dan keributan.
Kemudian hatinya damai membayangkan suasa-

nakehidupan surgawiyangteduh dan aman, damai
dan tenang, penuh cinta dan keridhaan, dan dalam
naungan yang sejuk menyenangkaq yang diungkap
kan dalam kalimatyangmengesankan,'Tttlnk knmu
dngar di dahmnya pnlata.an yang tidak bngura."
IGlirnat yang diucapkan dengan lafallafrlnya yang
menyenangkan hati, teduh, indah, dan mudah, de
ngan nuansamusikyang enak dan santai.

Senhrhan ini juga mengesankan bahwa kehidup
an orang{ftmg mulanin di bumi dengan menjauh-
kan diri dari pertengkaran dan perkataanyang tidak
bergun4 merupakan sebuah nuansa dari kehidupan
surgawi. Sehingga mereka merasakan nikrnatyang
mulia itu.

DemikianlatrAllah mengemukakan sebagian dari
sifat surga dalam makna yang tinggr, mulia, dan
cemerlang. Setelah ihr disebutkanlah kenikmatan-
kenikmatan yang menyenangkan perasaan dan
indra Disebutkan dalam gambaran yang dapat di-
bayangkan oleh manusia Gambaran yang di surga
nanti akan dibentuk sesuai dengan tingkatkejiwaan
ahli surg4 yang tidak diketahui kecuali oleh orang
yang merasakannya.

"...Di dnlnmnya adn mnta air yang mengalir....'

'Mata air yang mtngalir'isumber yang menuncar.
Pemandangan yang indah, keindahan gerakan dan
pancaran serta mengalirnyaair ihr. Airyangmengalir
ihr bagaikan menyambut peraszurn yang bersang-
kutan terhadap kehidupan dan terhadap ruh yang
memancar dan mengalir. Pemandangan ini menye
nanglan kalau dipandang, dan pada sisi lain menye
nangkan jiwayang meresapinya dengan mendalam.

'Di dnlnmnla adn takhn-uklm yang ditirggilan. "
Ketinggian ini mengesanlian adanya kebersihan dan
kesucian.'. . . Gelns-gelm yang tnbtak (di fulwr"nya)",

tersusun dan tersedi4 siap digunakan unhrk minum
tanpa mencarinya dan tanpa mengarnbilkannya lagi.
". . . Bannl-bannl y ang furrusun. .. "dan tempaLtempat
sandaran yang empuk unfuk bersandar dan bersan-

tai ria. "...Dan, permadnni-pennndnni yang terlum-
par", denganbeludrunya seperti sajadah, yang ter-
hampar di sanasini untuk hiasan dan unhrk istirahal

Semua ini adalah kenikmatan-kenikmatan seperti
yang dapat disaksikan manusia di dunia. Disebut-
kannya semua ini unhrk mendekatkannya kepada
apa yang dapat dicapai penghuni bumi. Sedanglan,
sifat dan tabiatnya yang sebenarnya sudah tenhr
disesuaikan dengan peftNaan mereka di surga nanti"
Yaitu, bagi orang{ftmg berbahagia yang oleh Allatr
akan diberikan kesenangan unfuk merasakannya
nanti.

Adalah suatu perbuatan yang sia-sia apabila kita
membicarakan dengan detail tentang hakikat tabiat
kenikmatan atautabat azab di ak*rirat nanti. IGrena
pengetatruan manusia terhadap semua itu bergan-
hrng pada jenis pengetahuan dan kemampuannya.
Sedangkan, penduduk dunia hanya mengetahui
sesuahr dengan pengetahuan yang.terikat oleh
kondisi-kondisi bumi dan tabiat kehidupan di dalam-
nya. Karena di alftiiat nanti, hijab akan diangkat,
penghalang-penghalang dihilangkan, ruh dilepas
kan, dan petunjuk-petunjuk lafal berubah sesuai
dengan hukum perubahan yang terjadi di sana Se
hingga, terjadilah apa yang terjadi, sedang kita se
karang tidak mengetahui bagaimana yang akan
terjadi nanti

Penyebutan sifat-sifrt ini hanya bermanfrat agar
kita membayangkan semaksimal mungkin menurut
bayangan kita tentang kelezatan-kelezatan dan ke
nikrnatan-kenikinatan serta kesenangan-kesenang-
an yang ada di sana Di sini kita hanya dapat meraszL

kan dan membayangkan. Kita alan mengetahui ha-
kikatyang sebenarnya di sana nanti, ketikaAllah me
muliakan kita dengan karunia dan keridhaan-Nya"

Merenungkan fbnomena Alam Semesta
Selesailah pengembaraan di dunia lain, kemudian

kembali kepada dunia nyata yang ada di hadapan
mata. Dunia yang mengisyaratkan kekuasaan Yang
Mahakuasa dan adanya pengaturan Yang Maha
Pengafir, keunikan ciptaan-Nya dan keunikan tabiat-
nya Jugayang menunjukkan bahwa di balik peng-

ahran dan penataan ifu terdapat urusan sesudah
kehidupan dunia, terdapat persoalan yang bukan
persoalan bumi, dan terdapat kesudahan yang bukan
kematian,

4{aiJf'$.4,t:u*;iiJfo.',u>{
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' Malil, ap almlt msrekn tidnk mzmp nhntilmn unta ba-

gaimnnn ia dicipnlun? Dan langit, bagaimnn"a ia di'
tinggiknn ? D on gunutlg-gunung bagaimnnn ia ditegak-

kni? Dan bumi, bagaimnna ia dihamparknn?" (al'
Ghaasyiyahz t7-20)

Empat ayat yang pendek ini merangkum sisi-sisi

lingkungan bangsa fuab yang dibicarai Al-Qur'an
pertama kali, sebagaimana ia juga merangkum sisi.

sisi makhlukyang menonjol di alam semesta- Yaiht,

ketika ia membicarakan langit, bumi, gunung-gu-

nung, dan unta (sebagai salah satu contoh yang me
wakili semua binatang) karena kelfrasan unta dalam
penciptaannya pada umumnya, dan nilainya bagi
bangsa Arab secara khusus.

Pernandangan-pemandangan ini dihamparkan
unfuk dipandangi manusia di manapun mereka ber-

ada. Di manapun manusia mengkaji ilmu penge
tahuan dan kebudayaan, maka pemandangan-pe
mandangan initenfu masuk di dalam dunianyadan
objek pengetahuannya F'emandangan-pemandang-

an ini yang mengisyaraftan kepadanya tentang apa

yang ada di belakangnyarYakni, ketika mereka me
ngaratrkan pandangan dan hatinya kepada pehnjuk-
pehrnjuk yang dikandungnya.

Kemukjizatan tersimpan di dalamnya, dan pen-

ciptaan Yang Maha Pencipta terhadapnya sangat
jelas tiada bandingnya. Hal ini saja kiranya sudah

cukup mengisyaratkan hakikat akidatr yang pertama

dan utama Oleh karera itulatr, AlQur'an mengarah-
kan perhatian semua manusia kepadanya,

' Apak/th mnela tidak mempahntiknn unta bagaimann

ia diciptnlan?...."

Unta adalah binatang yang utama bagi bangsa

Arab. Mereka biasa bepergian dengan menaikinya
dan membawa muatan di atasnya. Darinya mereka

biasa minum dan makan, dari bulu dan kulitnya
mereka buat pakaian dan tenda-tenda. Maka, unta

adalah sumber penghidupan yang pertama bagi
mereka (waktu itu).

Kemudian, unta juga memiliki kekhasan-kekhas
an tersendiri dibandingkan dengan binatang-bina-

tang lainnya. Ia dengan kekuatannya yang besar dan

tubulrrya yang besar dan jangkung, tetap hmduk dan

penurut dituntun dan dikendalikan oleh anak kecil
sekalipun. Iayang besar manfaat dan pelayanannya

terhadap manusia, tetapi tidak repot pemeliharaml-

nya. Ia mudah digembalakan. Makanannya hanya
dengan bahan-bahan makanan yang mudah diper-
oleh. Ia adalah binatang yang paling sabar dan tabah
menghadapi lapar:, haus, kerja berat, dan kondisi.
kondisi yang jelek Kemudian, bentuknya juga memi-

liki keistimewaan di dalam kerapian pemandangan

alamyang terbentang.
'Karena itu, Al-Qur'an mengarahkan perhatian

oftmg{rang yang dibicarakannya unfuk merenung-
kan penciptaan unh" yang ada di depan mereka Unta
yang tidak perlu didatangkannya dari negeri yang
jauh dan tidak memerlulan pengetatruan baru untuk
mengetahuinya.

'Apalrnh merekn tidak mzmpnhatilnn unta bagai-

m4na ia diciptaknn?"Apakah mereka tidak mere'
nungkan penciptaan dan kejadiannya? Kemudian
apakah mereka tidak merenungkan bagaimana ia

diciptakan dengan kondisi yang sangat,cocok de
ngan tugastugas dan fungsinya? Yang melakukan
aktivitasaktivitas sesuai dengan tujuan penciptaan-

nya? *grg cocok dengan lingkungan di mana ia ber-

ada dan sesuai dengan tugasnya itu?

Sesungguhnya mereka tidak menciptakan unta-

unta ihr, dan unta-unta itu pun tidak menciptakan
dirinya sendiri. IGrena itu, tidak ada lain kecuali pasti

adayang menciptakannya sendiri, yang punya ke
mampuan unhrk menciptakannya- Keberadaan unta

itu menunjuldran hal itu, dan memastikan kebera-
daan Yang Maha Pencipta, yang sekaligus yang

merencanakan dan mengahrnya

"...Dan Inngit, bagaimana in ditingilfln?..."

Mengaratrkan hati unhrk memperhatikan langit
ini terjadi berulang-ulang di dalamAlQur'an. Orang
yang lebih utama mengarahkan perhatiannya ke
langit ialatr para penghuni padang sahara. Sehingea
mereka dapat merasakan, mendapatkan kesan dan

isyarat-isyarat, seakan-akan langit ifu hanya ada di
atas padang saja.

langit dengan siangnyayang terang benderang;
langit dengan dasarnya yang mengagumkan dan

mengherankan; langit dengan magribnya yang

indah, unik, dan mengesankan;langrt dengan ma-

lamnya yang mengembang, bintang-gemintangnya
yang berkelapkelip dan peristiwa-peristiwanya yang

tenang; dan langit dengan paginyayang indah, hidup,
dan penuh semangat.

Itulah langit di padang yang luas membentang.
Apakah mereka tidak memperhatikan kepadanya?

Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana ia

ditinggikan? Siapakah gerangan yang meninggikan-
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nya tanpa tiang? Siapakah gerangan yang menebar-
lan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya?
Siapakah gerangan yang menciptakan keindahan
padanya yang mengesankan? Mereka tidak pernah
meninggikannya dan langit ihr pun tidak merunggl-
kan dirinya sendiri. I(arena ifu, sudah tentu ada yang
meninggikan dan menciptakannya. Unhrk mengeta
hui hal ini, tidakperlu kepadailmu pengetahuanyang
tinggi dan tidak perlu usaha-usahayang beraf bah-
kan memperhatikannya dengan merenungkannya
saja sudah cukup.

". . .Dan gunung-gunutg bagaimnnn in ditzgalcliln?. . .."

Gunung-gunung bagr bangsa Arab merupakan
tempat berlindung, teman, dan sahabal Peman-
dangannya mengisyaratkan kebesaran dan keagung-
an di dalam hati manusia secara umum. Karena,
dengan berada di sisiny4 manusia tampak kecil dan
kerdil, tunduk merendah kepada keagungan yang
tinggl dan teguh. Jiwa manusia di puncak gunung
lebih tertuju perhatiannya kepadaAllah. Ia mera-
sakan batma ialebih dekatkepada-Nya, danjauh dari
hiruk-pikukbumi dan segala sesuatunyayangremeh
dan kecil. Tidaldah siasia dan tidakkontoversial jika
Nabi Muhammad saw. bertahannuts di Gua Hira' di
Jabal Nur. Pasalny4 orang-orang yang hendak ber-
dialog dengan dirinya pada suatu waktu mengarah-
kan pandangannya ke gunung.

Dan gunung-gunung ini, "bagaimnnn in ditegak-
lan?"

Perhatian mengenai hal ini serasi benar dengan
siht pemandangan tersebuL

'Dan bumi, bagaimnrw ia dihnmpmlwn?"

Bumi terhampar di depan mata dan digelar untuk
kehidupan, berjalan, dan beraktivitas. Sedangkan,
manusia tidak pernah menghamparkan dan meng-
gelar bumi itu. Ia sudah dihamparlian sejak sebelum
adanya manusia itu sendiri. Nah, apakah mereka
tidak memperhatikan kepadanya dan memikirkan
apa yang ada di balik itu seraya bertany4 "Siapakah
gerangan yang menghamparkan dan membentang-
kannya sedemikian rupa bagi kehidupan?"

Sungguh pemandangan-pemandangan ini dapat
rnenimbulkan kesan tertentu di dalam hati manusi4
hanya semata-mata dengan memperhatikan dan
merenungkannya- Hal ini pun sudah cukup untuk
membangkitkan perasaan dan menghidupkan hati,

juga menggerakkan ruh untuk menyadari adanya
Yang Maha Pencipta yang menciptakan semua
makhlukini.

Kalau kita mau berhenti sebentar di depan kein-
dahan dan keterahran pemandangan alam ini, nis
caya kita akan melihat bagaimanaAl-Qulan berbi.
cara terhadap msa keagamaan manusia dengan
menggunakan bahasa keindahan yang artistik Juga
bagaimana keduanya bertemu dalam perasaan seo
ftrng mulixnin yang merasakan keindahan semesta

Pemandangan umum yang meliputi pemandang-
an langit yang tinggl dan bumi yang terhampar,
dalam jangkauan yang amat jauh dengan gunung-
gunung yang menonjol dan "ditegalftan" urat-urat-
nya hingga tidak sirna dan terlempar, dan unta-unta
yang menonjol punuknya, adalah dua garis yang
serasi dan dua garis pokok yang terdapat dalam
pemandangan yang besar dan hamparanyang luas
membentang. Akan tetapi, iajugamerupakan iqrarat
yang indah jangkauan dan arahnya. Semuanya di.
paparkan oleh AlQur'an dengan metodenya sendiri
di dalam membeberkan pemandangan, dan di dalam
ungkapan ungkapannya dalam melukiskan dengan
cara Yang ringkas'g 

* * *

Batas Kewajiban dan Sifat Thgas Rasul
Setelah melakukan perjalanan pertama ke alam

alifiirat dan perjalanan kedua kepada pemandangan-
pemandangan alam yang membentang, maka Al-
Qu/an kembali lagi kepada Rasulullah saw. dengan
mengarahkan perhatiannya kepada batas-batas
kewajibannya dan sifut-sifat tugasnya. Kemudian
disentuhnya hati manusia dengan sentuhan akhir
yang menggugah perasaan,

&F+.:6J#:+1i.^ftig-i
$ K *i ;t uirirti. "#. 

& e 3;,j,1 I

#Aqwxfi&?#6ictLoL
'Malm, b rilnh peringatan, lwrenn sesungguhny a kmnu
harryalnh nang yang nrmbni pningarnn. I(nmu bulwn-
Inh orarryyangberkuasa atas mcrela. frtapi, nrangyang
berpaling dan lwfir, maln Allnh alwn mengaaabnya
dmgan aab y ang b es ar. S aungpylury a fupann l{amilnh

9 "At-Tanaasu4ut Fanniy" dt dalamlalab At-Tashwirul Fanniy fil-Qur'aa, terbitan Darusy-Syuruq.
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kembali mereka. Kemudian sesun'guhnla leewajiban

Knnilah menghisab mnela." (al-Ghaasyiyah'. 2l-26)

Berilah peringatan dengan ini dan ihr! Ingatkanlah
mereka dengan aktrirat dan segala rangkaian peris
tiwanya. Ingatkanlah mereka dengan alam semesta

beserta segalaisi dan kandungarurya. Sesungguhnya
engkau hanya seorang pemberi peringatan. Inilah
batasbatas tugasmu. Inilah tugasmu dalam dahvah
ini. Engkau tidak berhak dan tidak berkewajiban
melakukan sesuatu pun di belakang ihr. Tugasmu
hanya memberi peringatan. Engkau akan dimudatr
kan unhrkini dan ditugasi melaksanakannya

". . .Kamu bukan]ah nangyargbnlwnsa alas m.erelea. . . "

Engkau tidak berkuasa sedikitpun terhadap hati
mereka Sehingga engkau tidakboleh menekan dan

memaksanya unfuk beriman. Karena hati itu berada

di antara jari-jemari Allah Ar-Rahman, tidak seorang
manusia pun yang berkuasa atasnya.

Adapun jihad yang diwajibkan sesudah ihr bukan-
lah unhrk memaksa manusia supaya beriman. Na-

mun, jihad hanya untuk menghilangkan dan me
nyinskirkan hambatan-hambatan jalan dalavah agar

dapat sampai kepada n'anusia. Sehingga, mereka
tidak terhalang untuk mendengarnya, dan tidak
terfifontr dari agama mereka setelah mendengarnya

Jihad hanyalatr untuk menghilangkan rintangan-
rintangan dari jalan tadzkir' Wmberian peringatan'
yang merupakan tugas satu-satunya yang dimiliki
Rasulullah saw..

Isyaratyang menunjukkan batrwa hrgas dakwatt
Rasulullah hanya memberi peringatan dan menyam-
paikan risalah ini, disebutkan secara berulang-ulang
di dalam Al-Qur'an karena sebab-sebab yang ber-
beda-beda Psrtnma,untuk meredakan ketegangan
Rasulullah dari kesedihan memikirkan dakrvah se
telah menyampaikannya. lalu, menyerahkan urus
an dalnvah itu kepada ketentuan Allah yang akan

memperlakukannya sesuai dengan kehendak-Nya
Dengan demikian, anfusiasme yang besar unfuk

keberhasilan dal$rah dan agar manusia mendapal
kan kebaikan ini, sudah tentu akan terjadi secara
berulang-ulang. Sehingga akan dapatmengeluarkan
si juru dakwah dari koridor dalfl^'ah. Perasaan ini
harus diredakan supaya ia dapat menjalankan tu-
gasnya sebagaimana mestinya dengan hasil apapun.

I(arena ihr, iatidakboleh menyusahkan diri memikir-

kan orang yang mau beriman dan yang tidak mau
beriman. Janganlah ia sibuk dengan kesusahan yang

berat ini ketika dalnvahnya menghadapi kondisi
yang burub tidak disambutdengan baih danbanyak
oftIng yang berpaling dan menentangnya.

Di antara indikasi yang menunjukkan anhrsiasme
yangbesar unfirkkeberhasilan dakwah ke jalanAllah

ini dan supaya manusia merasakan kebaikan dan
rahmatpadaq,r4 ialah adanya pengarahanyang ber-
ulang-ulang kepada Rasulullah saw.. kri adalah pendi-

dikan dari Allah dan pemberitahuan kepada beliau
tentang batas-batas tugasnya dan tentang qadar
Allah. I(arena itu, antusiasme yang menggebu-gebu
ini perlu diobati dengan pengobatan yang lama dan
berulang-ulang dalam berbagai macam keadaan.

Akan tetapi, apabila ini batas tugas Rasulullah,
maka persoalan tidak berhenti pada batas ini saja.

Namun, tidak berarti lantas orangorang yang men-
dustakan dan berpaling dari ajaran Islam itu menjadi
selamaL Karen4 di sana ada Allah yang kepada-
Nyalah kembalinya segila urusan,

'frtapt, mong yang bapaling ilnn kafr, mnkn Allnh alffi
menga<abny a dntgon azg.b yry b aar.' (aJ' Ghaasyi-
yahz23-2a)

Pasti mereka akan kembali kepada Allah, dan
sudah tentu Allah akan memberinya balasan. Inilah
kesan teraktrir dalam surah ini yang disebutkan
dengan kalimatyang pasti dan tegas.

"Senngguhnya lwpada Kamilnh lvmbali mereka. I{e-
mudi,an s esunguhny a lwtaj iban Kamilnh mmghis ab

mnelw. " (al-Ghaasyiyah z 25-26)

Dengan demikian, terbataslah hrgas Rasulullah
dalam dahrah ini, dan tugas setiap juru dakwah seste

dah beliau. Sesungguhnya engkau hanya seorang
pemberi peringatan, sedang hisab mereka sesudatr

ihr menjadi urusan Allah. Mereka tidak bisa lari dan
kembali kepadaAllah. Jugatidak bisalepas dari hisab
dan pembalasan-Nya

Hanya saja perlu dimengerti bahwa termasuk
memberi peringatan ialah menghilangkan rintan$n-
rintangan dari jalan dakwah agar sampai kepada
manusia Dengan demikian, pemberian peringatan

ihr bisa sempurna Maka inilatr frngsi jihad, sebagai
mana dipahami dari Al-Qur an dan dari perjalanan

hidup Rasulullah, tanpa mengurangi dan tidak
melebihkan.l

A
1

s
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genap dan yang ganj[ (3) dan malam bila berla-
h. (a) Pada ya.ng demikian ifir terdapat sumpah
gors dapat diterima) oleh orang-orang yang
beralral (5) Apalrah kamu tidak memperhatikan
bagaimana Tbhanmu berbuat terhadap kaum
'Aad? (6) (yaiar) perrduduk ham yang rnemprr-
nyai bangunan-bangunan tingi (7) yang belum
pernah dibangun (suatu kota) seperti ifir di
negeri-negeri lain (8)JuSa kaum Tbamud yang
memotong bahr-bahr besar di lembalr, (9) dan
kaum Fir'aun yang mempunyai pasa^k-pasak
(tentara yang banyak), (10) yang berbuat sewe-
nang-wenang dalam negeri (11) latu mereka
berbuat banyak kerusakan dalam negeri ihr?
(12) Kalena ita lirhanmu menimpakan kepada
mereka cemeti'azab. (13) Sesungguhnya Tbhan-
mu benarbenar mengawasi (1a) Adapun minu-
sia apabila Tifiannya mengujinyalalu dimulia-
kan-Nya dan diberi-Nya kesena^nga.n, ma"ka dia
berkata, lltrhanku telah memuliakan aku.' (15)

Adapun bila fbhannya mengujinya lalu mem-
baasinya rezekinya maka dia berkatar'Itrhanku
menghinakanku.' (16) Sekali-kali tidak (demiki-
an). Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak
yatinL (17) kamu tidak mengajak saling memberi
makan orangmiskirb (18) kamu memakan trarta
pusaka denga"n caxa mencampurbaurkan (y"rtg
halal dan yangbatil), (19) dan kamu mencintai
ha.rta benda denga.n kecintaan bertebihan (20)

Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi
digoncangkan berhrrut-trrut (21) dan datanglah
tnanmu, sedang malaikat berbaris-baris, (22)

dan pada haxi itu diperlihatkan nerakaJaha-
nnarn; ma.ka pada hari itr ingatlah manusia
tetapi tidah berguna lagi mengingat ihr bagoya"
(23) Dia mengatakan, 'Alangkah baiknya

g, -.--

,(fi re':iiii*{fu.';;r\littJr$iS,r"{ir;:ifi;*tr*:#iiitu.$t;;S;dr ;u:: I L9ib*jt * ;U !f*t I bt+ d-tJ t r-r.;r

i:;t$;*xA:;Kg$ia, jLtJr
ft$ rvlg "6W,r'iL L'; ili ht
i;\434iK'{5r'il3t{4cssii.'.i,i
Spi-i; Jrt ;s:t *;rii ir.ui t I rltlt g.A //1
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'Demi fajar, (1) mafam yang sepulu\ (2) yang
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kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh)

untuk hidupku ini' (24) Ivlaka' Pada haxi ihr
tiada seorang pun yang menyiksa sePerti siksa-

*-Nyq (25) da^n tiada seorang Pun yang meng-
ikat seperti ikata.n-Nya. (26) Hai jiwa yang te-
nang. (n) Kembalilah kepada Ttrhanmu denga^n

hati yang puas lagi diridhai-Nya. (28) I\dasuklah
ke dalam jamaah ha;nba-harnba-I(u, (29) dan
masuklah ke dalam surga-Ku."' (30)

Pengantar
Surah ini secara umum merupakan salah safu

mata rantai juz yalrrg membisikkan hati manusia

kepada iman, takw4 kesadaran, dan kehati-hatian.
Akan tetapi, ia mengandung bermacam-macam
perjalanan, kesan, dan bayang-bayang. Bermacam-
macam jenisnya, tetapi dari keanekaragaman dan

susunannya terbenhrk sebuah lagu dengan berane
ka irama dan memberikan kesan yang sama

Pada sebagian pemandangannya terdapat nuansa

keindahan yang tenang dan lembug dengan kesan-

kesan keteduhan. Misalnya" pada bagian permulaan

yang teduh dengan peinandangan alamnya yang

lembut, dan dengan bayang-bayang ibadah dan

shalat di celahcelah pernandangan itu (al-Fajn 14).
Pada sebagian pemanCangannya yang lain terda-

pat kekerasan dan kehiruk-pikukan, baik peman-

dangannya maupun nada-nadanya, seperti peman-

danganyang keras dan menakutkan ini (alFajn 21-26).

Kemudian pada sebagian pemandangannya lagi
terdapat keteduhan, kelembutan, keridhaan yang

melimpah, dan ketenangan. Semuanya dikemas de
ngan kemasan yang serasi antara pemandangan dan

nada-nadanya, seperti padabagian penuhrp surah (al-

Fajr:27-30)
Di dalam surah ini terdapatisyarat-isyarat sepintas

tentang puing-puing kehancuran orangorang terda-

hulu yang sewenang-wenang. Juga terdapat kesan-

kesan yang ditimbulkannya antara yang safu dan
yang lain, antara kisah-kisahyang panjang dan puing-
puing yang keras (al-Fajr: G14).

Di dalam surah ini juga dijelaskan pola pandang

manusia yang tidak beriman dan tata nilai mereka
yans tidak berdasarkan iman, yang diungkapkan
dengan warna dan kesan khusus dalam surah ini (al-

Fajr:1S16).
Kemudian disanggahlah pola pandang dan pola

pikir seperti ini dengan menjelaskan hakikatkeada-
an merekayang sebenarnya Hakikatyang menjadi
sumber pemikiran dan pola pandang seperti ini, yang

mengandung dua warna dari warna-warna ungkapan

dan nadanya (al-Fajr: 17-20).

Perlu diperhatikan bahwa warna terakhir ini
merupakan jembatan antara penetapan tentang
keadaan mereka dan apayang sedang menantikan
mereka (akan mereka peroleh) setelah kembali ke

aktrirat nanti. Sesudah itu datanglah ayat-ayatyang
mengatakan,'Iaryzfr (bnbuat demikian). Apabila
bumi digonmnglmn bnturut-turut .... dst.'

Ayat-ayat ifu merupakan pertengahan mengenai
kerasnya nada antara penetapan awal dan ancaman

alfiir.
Dari paparan sepintas ifu, tampaHah aneka ma-

cam pemandangan dalam surah ini. Juga tampak
kesan-kesan dalam ungkapan dan nadany4 sebagai-

mana tampak pula aneka macam bentuk pemisahan

ayat dan perubahan huruf-huruf alfrir yang sama

bunyinya sesuai dengan aneka macam makna dan
pemandangannya Maka dari sisi ini, surah ini meru-
pakan sebuah contoh yang memadai tentang kera-
pian dan keindahannya dalam pengungkapan Al-

Qufan. Ia melebihi keirtdahan umumnyayang me
narik perhatian dan menyenangkan.

Adapun tujuan tema surah yang terkandung
dalam ungkapan-ungkapannya yang indah ini, akan

kami terangkan secara rinci berikut ini.

rt**

Demi Fajar dan Malam Sepuluh

/.61,fiv*t.{f'#ffiH
' D emi faj ar, mnlnm y ang s epulah, y ang gmap dnn y ang

ganj il, dnn malnm biln bulalu. Podn y ang dcmikian itu
tudnpat sumpah (yang dnpat ditaima) ohh mang-mang

yang bnal<nL." (al-Fajr: 1-5)

Sumpah yang terdapat pada permulaan surah
meliputi pemandangan-pemandangan dan makhluk-
makhluk, yang memiliki ruh-ruh yang halus dan

lembul' D uni faj ar.. .. " Saat bernapasnya kehidup
an dalam kemudahan, kegembiraan, keceriaan, dan

ketenangan yang damai. Alam yang masih tertidur
bangun perlahanJahan, seakan-akan napasnya
adalah munaja! dan mulai keterbukaannya adalatr

ibadah.

"...Mahm yang sepuluh. . .."

Nash Qur'an ini datang secara muflak, dan

mengenai masalah ini terdapat bermacam-macam

I
1
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riwayal Adayang mengatakan sepuluh dari bulan
Dzulhiiiah, adayang mengatakan sepuluh dari bulan
Muharam, dan ada pula yang mengatakan sepuluh
dari bulan Ramadhan. Penyebutan secara muflak ini
lebih dalam kesannya dan lebih jauh gaungnya.
Karena itu, ia adalah malam sepuluh yang hanya
diketahui olehAllah, yang memiliki urusan tersen-
diri di sisi.Nya. Di dalamkonteksnyaiabertemu de
ngan bayang-bayang malam-malam yang memiliki
kepribadian yang kf,rusus. Ia seakan-akan makhluk
hidup yang memiliki ruh, dan saling berlemah
lembut dengan kita dari celahcelah pengungkapan
bahasa AlQur'an yang rapi.

". . . Yang gmap dan yang ganjil....'

Yang genap dan yang ganjil, keduanya berbicara
tentang ruh shalat dan ibadah dalam suasana tenang
dan menyenangkan, suasana fujar dan malam yang
sepuluh. "Shalat itu ada yang genap rakaatrya dan
ada yang ganjil" (sebagaimana disebutkan dalam
hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi) . Makna ini
merupakan maknayang paling sesuai dalam nuansa
ini. Yakni, ketika bertemu ruh ibadatr yang li*rusyu
dengan ruh semesta yang tenang dan lembul Juga
ketika saling merespons antara ruh-ruh orang yang
sedang beribadah dengan ruh-ruh malam yang baik
dan ruh fajaryang ceratr.

"...Dan mnlmn biln berlnlu...."

Malam di sini sebagai maKrlukyang hidup dan
berjalan di alam semesta, seakan ia berjaga (tidak
tidur) berkeliling-keliling dalam gelap, atau pergi
memilih perjalanan malam untuk kepergiannyayang
jauh. Wahai, alangkahbagusnyaungkapan ini! Alang-
kah menenangkarurya pemandangan ini! Alangkah
indahnya nada iramanya! Alangkah serasinya de.
ngan fujar yang menyingsing, malam yang sepuluh,
yang genap dan yang ganjil!

Ini bukan sekadar lafal dan kalimal Tetapi, napas
fajar dan tetestetes embun yang basah. Ataukatr, ini
bisikan yang lembut terhadap hati? Bisikan yang
halus terhadap ruh? Dan, senfuhan yang mengesan-
kan terhadap nurani?

Sungguh indah pemandangan itu. Indah, me
nyenangkan, halus, dan lembul Keindahanyang
tidak sama dengan keindahan bayangan-bayangan
syairyang lepas. IGrena, ia adalah keindahan cip
taan, yang pada waktu yang sama mengungkap
kan suatu hakikat.

Oleh karena ifir, pada bagran akhir datanglah
komentar,

"Padn yang demikian itu terdnpat sumpah (yang dapat
ditff irnn) o lzh orang- orang y ong b aaknl?" (al-Fiajr: 5)

Pertanyaan ini adalah untuk menetapkan. futi-
nya, padayang demikian itu terdapat sumpahyang
dapat diterima oleh orang yang berakal. Sesungguh-
nya pada yang demikian itu terdapat sesuatu yang
memuaskan bagi 6rang yang mempunyai penalaran
dan pikiran Akan tetapi, bentuk kalimatryayang be
rupa kalimat tanya di samping berguna unhrk mene
taplon, memiliki nuansayang lebih halus. IGrena ifir,
ia serasi sekali dengan nuansa bisikan yang lembul

Kaum-Kaum yang I
dan Berbuat-";;*""-''

Adapunyangmenjadi sasaran sumpah di dalam
sumpah itu, sudah terangkum di dalam rangkaian
ayat tersebut, yang ditafsirkan sesudahnya. Yaitu,
tindakan sewenang-wenang dan berbuat kerusak-
an, dan hukuman Tuhan terhadap orang-orang
yang sewenang-wenang dan berbuat kerusakan.
Ini adalah sesuatu yang tepat dan menjadi sasaran
sumpah yang disampaikan dalam suafu isyara!
yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan surah
yang halus secara global,

i,4{,t1*;i4tre(s1:t*za*Si,ejtf1

* rrj;V';A\ti.t ttL';3; # 4i erl"
AviKg,rq\aFt8i$;uiVi.r;.iii;
d'a"oLt(i;L';6t5a1;'6&l31

g)tlv
"Apa.kah lnmu tidak mtmperlaril@n bagaimma nnm-
mu bmbuat terhnnnp fuum Aad? (Yattu) lmum Iram
y ang munp uny ai b angunnn - b angurnn y atg tirggi, y ang
belumpernnlt dibongun (suatu lata) wpnti itu di rageri-
rugeri lninJuga laum Tiamud yarry mnrntong batu-batu
besar di lemla]l, dan lwurn Fir'aun yang mempunyai
pasak-pasak (mnra yang banyak), yang berbuat sate-
nnng-uenang dnlnm rugni itu? Karma itu, Tithannru
ytnpalan ktpada merekn cemzti azgb. Sesungguh;nya

Tilhawnu bmnr -bmar mlngaw asi. " (at-Iiajr: Gla)

Nada kalimat tanya dalam persoalan seperti ini
lebih dapat menggugah dan membangkitkan perha
ttan. KltithaD ini pada mulanya kepada Nabi saw.
kemudian berlaku bagi setiap orang berikuhryayang
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melihatatau merenungkan puing-puing kaum-kaum

itu. Semua orang yang diajak bicara pada kali perta
ma olehAl-Qur'an mengenai masalatr itu, menget&

huinya. Tampak bekas-bekasnya dan diceritakan

dari generasi ke generasi.

Disandarkannya tindakan (penghukuman) itu
kepada'Tuhanmu" dalam peristiwa tersebut adalatt

untuk menenangkan, menyenangkan, dan meng-

gembirakan hari orang-orang yang beriman. Khu-

susny4 mereka yang berada di Mekah yang meng-

hadapi kekejaman orang-orang yang zalim dan ke
kerasan para penguasa musyrikyang menentang

dal$ah Islam dan mengawasi para pelakunya.

Dalam ayat-ayatyang pendek ini, Allah mengum-

pulkan puing-puing kekuatan para diktator yang

sudah dikenal oleh sejaratr masa lalu, seperti puing-

puing "kaum Aad, yaihr kaum kam" dahulu kala Ada

yang mengatakan bahwa mereka adalah dari bangsa

fuab pedalaman, yang berdiam di bukit-bukit pasir

di sebelah selatan jazirah Arab, di antara Hadramaut

dan Yaman. Mereka adalah kaum Badui yang ber-

tempat di tenda-tenda yang dipasang di atas tiang-

tiang. Oi datam Al-Qur an mereka disifati sebagai

bangsa yang kuat dan ke'ras. Mak4 kabilah Aad ini
adalah kabilah yang palirrg kuat dan istimewa pada

zanrrwryu' ) ang belum lt nnah dib angun (suatu lwtn)

sepnti itu di negeri-rcgui lnin"pada masa-masa itu'

luga laum Tiamud yang memotong batu-batu besar di

bmboh." (a[-Fajr: 9)

KaumTsamud berdiam di daerah bebatuan di

sebelah utara laztrah Atabia di antara Madinah dan

Syam. Mereka memotong-motong bahr besar dan

nrembanggn gedung-gedung megah dengannya,

sebagaimana mereka juga membuat benteng-ben-

teng dan gua-gua di gunung-gunung.

"Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak'"

(at-Fajr: 10)

Menurut pendapatyang labih kuat, yang dimak-

sud dengan o hutad' pasakpasaB ini adalah piramid-

piramid, yang menyerupai tiang-tiang yang menan-

cap di bumi dengan bangunannya yang kokoh. Se

dangkan, Fir'aun yang diisyaratkan di sini adalah

Fir'aun yang zalkn dan diktator pada zaman Nabi

Musa.
Mereka itu,

"Bnbuat sewetang-weruIng dnlnm negeri, hlu mnela

b nbuat bany ak kuusalwn dnl^am rugeri itu. " (al-Fait:
11-12)

Di belakang kesewenang-wenangzul, tidak ada

lagi sesuatu selain kerusakan. Maka kesewenang-

wenangan itu merusak orang yang berbuat sewe
nang-wenang itu sendiri, dan merusak orang{rang
yang diperlalnrkan dengan sewenang-rvenang Hal ini
sebagaimana ia juga merusah segala sesuafir yang

berhubungan dan lerkaitan dengannya dalam se
mua sisi kehidupan. Kesewenang-wenangan dan ke
rusakan ini akan menghalangi kehidupan untuk
mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan serta

kemalanuran pembangunan. Dengan demikian, ke
lf,ralihhan manusia sama sekali tidak dapat ditegak-

kan di mukabumi.
Sesungguhnya kediktatoran dan kesewenang-

wenangan itu menjadikan sang diktator itu sebagai

tawanan hawa nafsunya sendiri. IGrena itu, ia tidak
mau kembali kepada timbangan yang mantap, dan

tidak mau berhenti pada batas yang jelas. lalu, ia
membuat kerusakan yang diawali dengSn dirinya

sendiri, dan menempatkan dirinya di bumi ini bukan

sebagai hamba yang ditugasi mengemban tugas

kektralihhan. Karena ihr, Fir'aun berkata "Aku ada-

latrtuhanmu yang matratinggfl', ketika dirinya sudah

dirusak oleh kesewenang-wenangannya sendiri. Se
hingga melampaui kedudukannya sebagai hamba

yang diciptakan, yang berlanjut dengan mengucap

kan pernyataan dan pengakuan yang amatburuk ifu ,

yaitu kerusakan yang serusak-rusaknya
Selanjubrya, ia menjadikan masyarakat sebagai

budak-budakyang hina yang selalu menjadi sasaran

kemurkaan dan kemarahan yang keterlaluan. Se

hingga, sirnalatr rasa harga diri mereka sebagai ma
nusi4 dan rasa kebebasan mereka sudah tidak lagi

dapat tumbuh dengan leluasa. Nafsu yang hina dina

itu semakin merana dan membusuk. Bahkan, men-

jadi ladang gembalaan cacingcacing syahwat yang

rendah dan jiwa yang saki! serta menjadi ladang pe
nyimpanganyang dibarengi dengan redup dan sir-

nanya cahaya nurani dan pikiran. Juga sudah hilang

kenormalan, citacita, harapan, dan keinginannya
unhrk mencapai derajat yang tinggl' Itulah kerusak-

an yang serusak-rusaknYa
Kemudian iamenghancurkan norma-norm4 tata

nilai, serta pola pikir dan pola pandang yang lurus.

Karena, semua itu dianggap membatrayakan bagi

para diktator dan kediktatorannya Maka, dibuatlah

pemalsuan terhadap tata nilai penyimpangan terha-

dap norma-norma, dan penyelewengan terhadap

pola pikir supaya mau menerima benhrk kezaliman-

nya yang amat busuk, dan mau melihabrya'sebagai

sesuatu yang dapat diterima dan ditolerir. lni juga
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kerusakan yang serusak-rusaknya.
Setelah mereka melalmkan banyak kerusakan di

muka bumi, maka pengobatannya ialah dengan
membersihkan mukabumi ini dari kerusakan,

"Karena itu, Tuhnnmu mmimpaknn l"po.do msreltn ce-

ruti azpb. Sesungguhnya Tith.anmu bmnr-bmar mrng-
aw asi. " (al-Fajr: 13- 14)

Tuhanmu selalu mengawasi mereka dan menca-
tat tindakan-tindakan mereka. Maka setelah keru-
sakan begitu banyak dan semakin bertambah, Dia
menimpakan kepada mereka cemeti azab. Ungkap
an ini mengesankan sakitrrya azab itu ketjka disebut-
kan kata cerneti, dan mengesankan begitu banyak
dan bertubi.htbi azab itu ketika disebutkan kata
sh"abba' mensrahT<an/ menimpakan'. Nah, di sini ter-
kumpullah rasa sakityang menyengat dan curahan
siksa yang amat sangat kepada diktatordiktator yang
berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas di
negeri ihr dan melakukan banyakkerusakan di sana-

Di balik puing-puing kehancuran mereka ini, ter-
curatrlah ketenangan di dalam hati orang beriman,
yang selalu menghadapi kesewenang-wenangan
pada masa kapan pun dan di mana pun tempahrya.
Dari firman Allah, "Sesungguhnya Tilhanmu bmar-
b enar mengaw asi ", terlimpahlah ketenangan yang
hfiusus. IGrenaTuhanmu ada di san4 selalu meng-
awasi, dan tiada sesuafu pun yang terlepas dari
pengawasan-Nya Maka tenanglah hati orang yang
beriman, dan dapat tidur pulas, karenaTuhannya ada
di sana Dia selalu mengawasi terhadap kesewenang:
wenangan, kejahatan, dan kerusakan!

Di sini kita lihat juga beberapa contoh qadarAllah
terhadap urusan dakwah, selain contoh yang dipa-
parkan surah al-Buruuj yang berupa ashltnbul-ukh-
dul orangorangyang menggali parit unhrk mem-
bakar hiduphidup orang-orang yang beriman. Al-
Qur'an senantiasa mendidik orang{rang mukrnin
dengan contoh ini dan itu, sesuai dengan situasi dan
kondisi. Juga menyiapkan jiwa-jiwa orang yang ber-
iman untuk menghadapi ini dan itu, supaya hatinya
tenang dalam menghadapi sihrasi dan kondisiyang
berbeda-bed4 selalu optimis, dan menyerahkan se
gala sesuahr kepada kekuasaan Allah yang member-
lakukannya sesuai dengan kehendak-Nya.

*tfr'

Pola Pikir Kafir: Mengukur Kemuliaan dan
Kehinaan dengan Materi
"Sesungguhnya Tuhanmu bmnr-bmnr mrngawasi. " (aI-
Fajr: 14)

Dia melihal menghihng, memperhihmgkan, dan
akan memberi balasan, sesuai timbangan yang cer-
mat dan tak pernah salah. Dia tidak pernah dan tidak
akan berbuat anbya. Dia tidak menghukumi sesuatu
berdasarkan lahiriahnya melainkan menurut haki-
kabrya. Sedangkan manusia, maka pertimbangarF
nya sering keliru, dan ukurannya sering melenceng.
Mereka hanya melihat fenomena lahiriah saja tidak
berhubungan dengan timbangan Allatr,

ii'r";3;irK',Ti{Tiilffiit6;Wft
&6-;;3#f; :t*"fi'i{lcGi(Vt
'Adapun m.anusin apabiln Iilhnnnya mmgujinya lalu
dimuliaknn-Nya dan dibni- Nya kzsmnngan, mnkn dia
bnlcata, Iilh.anku telalt msmuliaknnku.' Adapun biln
nhannya mmgulirrya lnla mernbansi rezekinyq nakn din
b erkatn" Tuhnrlil mmghirnlanlat "' (alfajr: 15- 16)

Demikianlah pandangan manusia terhadap ujian-
ujian yang diberikari Allah yang berupa kelapangan
dan kesempitan, kekayaan dan kemiskinan. Manusia
diuji-Nya dengan kenikmatan dan kemuliaan, de
ngan harta kekayaan dan atau kedudukan. Akan te
tapi, ia tidak mengerti kalau itu ujian, yang kelak akan
dipertanggungjawabkan. Ia mengira bahwa r ezelt
dan kedudukan ini sebagai indikasi yang menunjuk-
kan bahwa ia berhak mendapatkan kemuliaan di sisi
Allah, dan sebagai pertanda bahwaAllah telah me
milihnya- [alu, ia beranggapan bahwa ujian ihr se
bagai balasan, &in ia mengukur kemuliaan di sisi Allah
itu dengan diberikan-Nya kehidupan seperti ini

AdakalanyaAllah menguji manusia dengan me
nyempitkan rezekinya lantas, ia mengirabahwa uji
an semacam ini sebagai balasan dan dianggapnya
sebagai hukuman. Ia memandang kesempitan rezeki
itu sebagai indikasi kehinaan di sisi Allah. I(aren4
pikirny4 kalauAllah tidak menghinanya, tentu Dia
tidak akan menyempitkan rezekinya.

Tbrnyata pola pikir dan pengukuran semacam ini
adalah salah. IGren4 kelapangan atau kesempitan
rezeh.itu hanyalah ujian dari Allah kepada hamba-
Nya" Apakah ia mensyuJn:ri niknatihr atau menyom-
bongkan diri, bersabar atas ujian ihr atau berkeluh
kesah? Adapun balasarurya nanti bergantung pada
sikap yang dimunculkannya. Namun, diberikarurya
kekayaan dunia atau dihalanginya untuk menda-
patkannya ihr bukan balasan.

Nilai seseorang di sisi Allah tidak berhubungan
dengan kekayaan dunia yang dimilikinya- Keridhaan
atau kebencianAllah tidak ditunjuki oleh perolehan
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kekayaan atau keterhalangan mendapatkannya di
dunia ini. Karena Dia memberi rezeki kepada orang
yang satbtr dan yang durhaka Dia juga menghalangi
nya dari orang yang saleh dan yang durhaka Akan

tetapi, di belakang semua ihr, ada hal yang harus
diperhatikan. Yaitu, bahwa Dia memberi t ez-eld ad*
lah unhrk menguji dan menghalangi (tidak membe
ri) ihr pun unhrk mensuji. Adapun yang perlu men-

dapatkan perhatian di sini adalah hasil ujian tersebul
Hanya saja ketika hati manusia kosong dari iman,

maka ia tidak mengerti hikrnah penghalangan dan

pemberian itu, dan tidak mengerti hakikat nilai da-

lam timbangan Allah. Apabila hatinya penuh dengan

iman, maka ia akan selalu berhubungan dengan

Allah dan mengerti apayang ada di sana Sehingga
kekayaan dunia yang tak berharga ini terasa rendatr

nitainya menurut timbangannya- Ia sadar bahwa di

belakang ujian ini akan ada balasan. Sehingga, ia

akan tetap beramal saleh baik ketika mendapat kela
pangan rezelt maupun ketika rezeldnya sedang

sempit Hatinya merasa mantap terhadap qadarAllah

dalam kedua keadaan itu. Tahu pulalah ia bahwa
harga dirinya dalam timbanganAllah bukan dengan

nilai-nilai lahiriah yang hampa ini.

*t*

AlQur'an periode Mekatr berbicara kepada m*
nusiayang banyak didapati orang{rang seperti itu
di dalam semua bentuk kejatriliahan yang telah

kehilangan hubungannya dengan alam yang lebih
tinggr dan lebih luas daripada bumi ini. Yaitu, ma-

nusiayangberprasangka seperti itu terhadapTuhar
nya dalam masalah kelapangan dan kesempitan
rezeki. Begihrlah ukuranyang merekabuatdi dalam

menilai manusia di bumi ini
Hal itr disebabkanharta dan kedudukan adalatr se

gala-galanya bagi merek4 dan apa yang ada di be-

lakang itu tidakadanilainyalagi. IGrenaitu, perhatian

mereka terhadap harta sangat besar, dan kecintaan

mereka sangat berlebihan. Sehingga, mereka rakus

dan serakatr, tarnakdanhkir. Maka diungkapkanlatt

apayang terkandung dalam hati mereka mengenai

lapangan ini Juga ditetapkanlah bahwa keserakahan

dan kekikiran ini yang menjadi biang kekeliruan

mereka di dalam mematnmi makna ujianyang beru-

pa kelapangan dan kesempitan dalam rezeki-

,.\4i!;5r:{,i1,g,'416;,*Ji.g
$ff iU^Gfisjb'6t*,66

tggJli<,8;
"Sekahi-lali tidnk (dzmikian). Sebennrnya lwmu tida*
m.emulialan anak yatim, lamu tidak salrns *ryoi ok

memberi malwn orangmiskin,lmmu mmnlmn harn
pusaln dntgan cara m.enmmfrwbaurlwn (y ang hnhl dan

yngbathil) dan lama mmti.ntni lurn bndn dmgan
'fucintnnn 

yarg bnl.cbilnn " (al-Fajr: 17-20)

Tidak! Persoalannya tidak seperti yang dikatakan

oleh orangorang yang hatinya kosong dari iman.

Kelapangan r ezelrl itu bukan indikasi yang menun-
jullcan kemuliaan kedudukan orang tersebut di sisi

Allatr. Kesempitan rezeki juga bukan indikasi yang

menunjukkan kehinaan dan ketersia-siaannya- Per-

soalannya adalah bahwa kamu tidak memenuhi hak
pemberian rezeki ihr dan tidak menunaikan hak har-

ta- IGrena ihr, kamu tidak memuliakan anak yatim
yang kecilyang telah kehilangan pelindung danpen-
jaminnya ketika ayahnya sudah tiada Kamu tidak
saling menganjurkan satu sama lain untuk memberi
makan kepada orang-orang miskin yangtidak mau

meminta-minta padahal dia sangat membutuhkan
bantuan.

Ketidakrnauan saling menganjtrkan dan saling

berpesan untuk memberi makan kepada orang mis
kin ini, dianggap sebagai keburukan yang sangat

mungkar. AlQur'an memberikan arahan betapaper-

lunya melalmkan kesetiakawanan terhadap jamaah,

dan dianjurkannya mereka untrk menunaikan kewa
jiban dan melakukatr kebaikan umum. Demikianlah
di antara sifat ajaran Islarn

Sesungguhnya kamu tidak mengetahui makna

ujian. I(arena itu, kamu tidak berusaha unhrk dapat

hrlus dalam ujian ini, dengan memuliakan anakyatim

dan saling berpesan untuk memberi makan kepada

orang miskin. Bahkan sebalikny4 kamu memakan

harta pusaka dengan loba dan rakus, dan kamu men-

cintai hartabenda secaraberlebihan. Sehingga tidak

ada lagi di dalam hatimu rasakasih sayang dan peng-

hormatan terhadap oftmg{rangyang perlu dimulia-

kan dan diberi makan.
Islam dalam periode Mekah menghadapi kondisi

kerakusan dan ketamakan unfuk mengumpulkan
harta benda dengan segala cara yang menimbulkan

kekerasan dan kekasaran dalam hati. Anak-anak
yatim yang lemah menjadi sasaran perampasan

harta- Khususnya anakyatim yang wanita mendapat
perlakuan itu dalam berbagai benfirk dan car4 lebih-

lebih yang berkaitan dengan warisan (sebagaimana

sudah dijelaskan di muka dalam beberapa tempat di
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dalan tafstr Azlt-Zhilal iru) . Perampasan harta anak
yatim marak dilakukan sebagaimana halnya kecin-
taan terhadap harta dan pengumpulannya dengan ja-

lan riba dan lain-lainnya dilakukan dengan terbuka
dan terang-terangan di kalangan masyarakatMekatr
sebelum datangnya Islam. Ini merupakan salah satu
jahiliah pada setiap masa dan tempat, hingga seka
rang!

L.ebih dari sekadar menyingkap sikap batin mere
ka dalam ayat-ayatiniiugaterkandung ancaman dan
larangan dari tindakan itu. Hal ini tercermin dalam
perulangan kata kallna'sel<ah-sekali tidalC yang juga
tercermin dalam pengungkapan dan iramany4 yang
melukiskanbetapakeras dan kuafuirrakerakusan dan
ketarnakan itu,

"Kamu mennknn lwnpusala dmgan caramencarn-
purbaurlan (y ang lwlnL dan y ang batil), dan lwrnu men-
cinrni hnrtn bada dmgan lcecintaan yng bnlebilmn."
(al-Fiajr: 19-20)

Sesal Kemudia^n tak Berguna
Setelah menyingkap hakikat keadaan mereka

yang mungkar dan menggambarlian kesalahan pan-
dangan mereka di dalam menilai ujian yang berupa
kelapangan dan kesempitan reznlo., mal<adatanglah
ancaman yang menakutkan dengan menyebutkan
hari pembalasan dan hakikatnya. Penyebutan an-
camanyangmenakutkan ifu diucapkan setelah me
nyebutkan ujian dan hasilnya, yang dikemas dengan
kalimatkalimat berkesan kuat

(i{rt('i$iu:'9*s*,.},'it$titik
y^-iJiL.$4ii::i+,tJ5::itiu
);E & oqi; s i;J6.j,it $ ;i{;f\'tr,

ffi ;;s,b..l:t j&:rJ:;.(i:"$:!
langan ft nbunt dnnikian). Apatik bumi digonmnglan
b nturut- turut, dntanglnh ILlunmu, s edang malnilat
bubaris-baris, dan padn lmri itu dipsrlilatknn nnalw

Jalannnm; mnlw paln hari itu ingatlnh m"anutin tetapi
tidnk bngunn lai mmgingat itu baginya. Dia mmga-
talan, Akngleah b aikny a kiro;ny a alu dnJtulu rcngerj a-
lrnn (amnl salzh) untuk hidupku ini.' Mala, pada hnri
itu tiadn. seorang pun yang mnryika upnti siksa-Nya,
dan tiada seorang pun yang mengilwt seputi ilwtan-
Nya." (al-Fajrz 2l-26)

Bumi digoncangkan, tanda-tanda yang ada di
atasnya diruntuhlan dan dirabkan. Inilah salah satu
peristiwa terjungkirbaliknya alam pada hari kiamat
Sedangkan, datansnyaTfranmu dan malaikat ber-
barisbaris, maka itu adalah urusan gaib yang tidak
kitaketahui hakikatrya toh kita sendiri masih ber-
ada di bumi. Akan tetapi, kita merasakan batrwa di
balik itu terdapat keagungan dan kebesaran serta
sesuatu yang menakutkan. Demikian pula dengan
masalah didatangkannya nerakaJahannarn Kiranya
cukup bagi kita untuk merasakan atau menyadari
kedekatan neraka itu kepada mereka dan kedekahn
ofturg{rang yang disilisa itu kepada neraka tersebut
Adapun bagaimana hakikat yang sebenarnya dan
bagaimana terjadinya, maka itu adalah persoalan
gaib yang tersimpan hingga hari yang dimaklumi
(hamaO.

Dari balik ayat-ayat ini dan dari celah<elah nuans:l
musikalnya yang tajam dan keras, terlihat peman-
danganyang menakutkan hati dan menunduld<an
pandangan. Bumi digoncangkan dengan sekeras
kerasnya Yang Mahaperkasalagi Maha Memiliki
segala kebesaran menampakkan diri dan mengen-
dalikan semua keputusan dan ketetapan. Para malai-
kat berdiri berbarisbaris. Kemudian didatangkanlah
nerakaJahannam, lalu berhenti dengan menakutkan
danmenyeramkan.

'. . .Padn lwi itu ingatlnh manus'in. . .."

Manusia yang dulu lalai terhadap hikmah ujian
yang berupa kesempitan dan kelapangan rezeki ser-
ta kedudukan. Manusiayang memakan harta pusaka
dengan mencampuradukkan yang halal dan yang
batil, mencintai harta benda secara berlebihan, fidak
memuliakan anakyatim, tidak menganjurkan mem-
beri makan orang miskin, bertindak sewenang-we
nang, serta berbuat kerusakan dan menyeleweng.

Pada hari itu ia menyadari kebenaran dan hen-
dak mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya.
Akan tetapi, waktunya telah habis, 'Akan tetapi,
bagaimana akan berguna lagi mengingat itu bagi-
rrya?"Kesempatan untuk ingat dan menyadari
telah berlalu. Ia tak akan kembali lagi. Maka, tidak
ada gunanya penyesalan pada hari ini, di negeri
pembalasan ini, bagi seorang pun. Di sana tidak
ada lagi selain penyesalan karena telah berlalu
masa beramal saleh dalam kehidupan dunia!

Ketika tampak jelas baginya hakikat ini,

'Din berlwtn, Aknglah bailotya kiranya alw dnhulu m.e-

ngtrjakan(arnnlsalnh)unrukhidupl*ini."'(a7-Fajrz2L)
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Alangkah baiknya kalau aku dulu mengerjakan
sesuahr (amal saleh) untukhidupku di sini. IGrena
ini adalah kehidupan yang seberurny4 yang layak
disebutkehidupan. Ini pulalatrkehidupanyang seha
rusnya numusia melakukan persiapan-persiapan dan

menabung kebaikan unfuknya. Petkataan "yan

lnitanii"'alanglrcrhbaiknya'adalahsebuatrangan-
angan kosongyang mengandung penyesalan yang
jelas. Ini merupalon upaya maksimal yang dapat

dilakukan manusia di akhirat nanti.
Kemudian digambarkan tempat kembalinya se

telah mengungkapkan penyesalanyang memilukan
dan harapan-harapan kosong,

'Mala, padn hari itu tinda seorangpunyangmmyiksa
sepnti siksa- Itlya, dnn tiadn sewang pun yang mengiknt

seperti ilatnn- Ny a." (al-Fajr: 25-26)

SesungguhnyaAllah Yang Mahakuasalagi Maha-
perkasa pada hari itu al€n menyiksa dengan siksaan

keras yangtiada seorzulgpun dapatmenyiksa seperti
ihr, dan mengikat dengan ikatan erat yang tiada
seorang pun dapatmengikat seperti itu. AzabAllah
dan ikatan-Nya ini dijelaskan dalambeberapa tempat
lain di dalamAlQur'an Yakni, dalam pemandangan-
pemandangan hari kiamatyang banyakragamnya di
celahcelah Al-Qur'an secara keseluruhan. Di sini
disebutkan secara global disertai sifat k*rusus bahwa
tidak ada azab dan ikatan manusiayang menyamai-
nya. Batrkan, ddak ada siksaan dan ikatan dari
malrtrluk manapun yang seperti itu.

Ini merupakan antitesis dari apayang disebutkan

di muka dalam surah iniyang memaparkan kesewe
nang-wenangan para diktator (kaum Aad, kaum
Tsamud, dan Fi/aun) yang banyak berbuat kerusak-

an di muka bumi, yang menyiksa manusia dan

mengikatnya dengan belenggu-belenggu dan rantai.

Maka, inilahTuhanmu, wahai Nabi dan orangyang
beriman. Dia mengazab dan mengikat oftmg{ftulg
yang dahulu suka menyiksa dan mengikat manusia
Akan tetapi, ke duamacarrtazab dan kedua ikatan ifu
jauh berbeda. Hinalah apa yang dapat dilakukan
manusia dalam hal ini, dan besarlatr apa yang dila-

kukan Yang Maha Pencipta dan Pemilik urusan ini.

Maka, terseratrlah manusia-manusia diktator dan

zalim ihr menyiksa dan mengikat serta membeleng-
gu manusia- I{aren4 mereka akan draa'ab dan diikat
dengan azab danikatan yang tidak dapat dibayang-

kan dan diperkirakan lagi!

Jiwa Muthmainnah
Di tengah-tengah pemapann pemandangan yang

menaktrtkan dan mengerikan, azab dm ikatan ini,
yang melampaui segala batas garnbaran dan bayang-

an manusi4 dipanggi[ah'Jiwa" yang beriman dari
alamtertinggi,

&'q;+6$;Jk;.-1$r^rurt":alqtq-
g-*,9'$&o*rt&:6

"Hai jiwa yang tnang. Kembalilnh l"pod" Tithnnmu

dengan ltnti yang puas lagi diridlni-Nya. Masuklnh kz

dalam iamaah hnmba-hamba-Ku, dnn masuklnh ke

dnlamiurga - Ku. " (al-Fqir : 27 -30)

Demikianlah panggilan disampaikan dengan
lemah lembut dan menunjulftan kedel<atan,'Yan
ay atuh.an. ... " Disampaikan dengan penuh nuansa
kejiwaan dan kemuliaan , 'Yaa ayyatuhnn-nnfiu...."
Disampaikan dengan penuh sanjungan dan pene
nangan, "Yaa ayyatuhnn-nafsul muthm.ainnnh...."
Semuanya disampaikan di tengatrtengatrpembicara-
an tentang kekerasan azab dan keeratan ikatan.
Kemudian disebutkanlah kebebasan dan kelapang-
an bagr jiwa muthmainnah, 'Kembalilah lupada
Tuhnnmu. .. .' Kembalilah kepada sumber asalmu
setelah engkau terasing dari bumi dan terlepas dari
buaian. IGmbalilah kepadaTuhanmu, karena antara

engkau dan Dia terdapat hubungan, saling menge
nal, dan jalinan. Kembalilah "dmgan hati yong puns lngi

diridlniNya'i dengan keteduhan yang melimpah,
yang memenuhi seluruh angkasanya dengan kele
mahlembutan dan keridhaan.

'Masalrlnh lu dnlamj amaah h"amtra-lwnba-Ku.' .'i
yang dekatkepada-I(r dan pilihan, untuk mendapal
kan kedekatan lnt.' MasuA:lnh lw dnlnm surga- Ku. . .',
di bawatr naungan dan rahmat-Ku.

Ini adalah kelematrlemabutan yang menyenang-
kan ruh-ruh ahli surga sejak panggilan pertama,

"Hai jiwa yarg tenang"terhadap Tuhannya, yang

tenang menempuh jalannya dan tenang terhadap qa
dar Allah. Juga tenang di wakhr senang dan di wakhr

susah, di wakhr lapang dan di waktu sempif di wakhr

terhalang dan di waktu mendapatkan pemberian.

Tenang tanpa ragu. Jiwayang tenang tanpa menyirrr
pang, tanpa bergonsmg di jalan, dan tanpa merasa

takut pada hari yang menakutkan dan mengerikan.
Selanjufuiya, ayat-ayat tersebut mencurahkan

nuansa keamanan, keridhaan, kepuasan, dan kete
nangan. Irama musikalnya yang landai dan teduh
sekitar pemandangan itu mengesankan kasih sa-

**ti



Tafsir Fi ZhilalilQur'an XII (26e) Juz )A(X: a*Nabo' s.d. an-Naas

yang, kedekatan, dan ketenangan.
Itulah surga dengan napils.napas keridhaan dan

keteduhanny4 yang turun dari celahcelah ayat-ayat

ini. Tampak padanya tempat pengawasan Tuhan
yang agung dan indah.g
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fiAflAfl AI-OAIAO
nlturunlrfln 0l mefialt

JAMAN AfiTI:z0

r-€Elil't*
Dengan menyebut nanna Allah Yang Maha
Pemurah lagi ldaha Penyayang

,{;iiJ6tA*iKc:#'iitft:il&,
!sr;{,1 CAg r,J {r: XKt l;;Sf
t;i6io{iasLait#rtfu1*
t:\iXtYc)'rfiU'&:{5lie,\tti-'fii
ii$q.gie6i;;,tKL6&{{'U
vwvt;irjwg't$ii;;r;r's,a$
,.qt$-H$M6*igitXw$i;tt
i\:,;i/t("&$;'ifriA41"&qG);6
"Alcu benar'benar bersumpah dengan kota ini
(Mekah), (1) dan kamu (Muhalnrnad) bertempat
di kota ini (2) dan demi bapak dan anaknya. (3)

Sesunggutrnya Kami telah menciptakan manusia
berada dalam susafr payalu (l) Apakah manusia
ihr menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang
pwr yang berlarasa atasnya? (5) Dia mengatat<arq

'Aku telah menghabiskan harta yang banyak'
(6) Apakafr dia menyangka bahwa tiada seoriang

pun yang methatrya? (7) Bukaril<ah Kami telah
memberikan kepadarqra dua buah mata, (8) lidatt'
dan dua bibir. (9) Kami telah menunjukka"n
kepadanya dua jalan. (10) Maka, tidakkah
sebailorya (dengan hartanya iar) ia menempuh

'ljv,16r$,;9,+hJ'$.16,+$S

jalan yang mendaki lagi sulrar? (11) Thhukaft
kamu, apakah jatan yang mendaki lagi sul€x
ihr? (12) (Vaiat) melepaskan budak dari perbu-
dalsr, (t3) atau memberi makan pada hari kela-
paran (1a) kepada anaf, yatim yang ada hubung-
an keraba! (15) atau orang misldn yang sangat

fatdr. (16) Dan, dia termasuk orang'orang yang
beriman dan salingberpesan untrk bersabar dan
saling berpesan unark berkasih sayang. (17)

Mereka (orang-orang yang beriman dan saling
berpesan iur) adalah golongan l€narr" (t8) Orang:
orang yang kafir kepada ayat-ayalKam6mereka
iur adalatr golongan ldrt (19) Mereka berada
dalam neraka yang ditrurp rapat" (20)

Pengantar
Suratr yang pendek kedua sayapnya ini mengan-

dung sejumlah hakikat pokok dalam kehidupan
manusia Juga mengandung isyarat-isyarat yang

sarat dengan motivasi dan sentuhan-senfuhan yang

mengesankan. Sejunrlah persoalan yang sulit, dihinF
pun secararingkas datamAlQur'anul-IGrim dengan

uslubnya yang unik dan menggetarkan kalbu
manusia dengan sentuhan-senhrharurya yang cepat

dan mendalam seperti ini.

***

Kehidupa.n yang Penuh Kesusalrpayahan
Surah ini dimulai dengan mengemukakan sum-

pahyang agung terhadap hakikatyang tetap dalam

kehidupan manusi4

1616,*",*'tffiA{;
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'Aku bmm-bennr bsrsumpah dntgan kntn ini (Meknh),

dan larnu (nAuhammad) bntanpar di lnta Meknh ini,
dm dmri bapak dm analvry a. Sesunggulary a l{ami telah

mmciptalan manusia bnada dnlam susah payah. " (aI-
Balad:1-a)

Yang dimaksud dengan kota ini adalah Mekah,
Baitullatr al-Haram, rumah peribadatan yang per-
tama kali dibangun unhrk manusi4 untuk menjadi
tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman.
Di rumah ini, mereka meletakkan senjata merek4
serta melepaskan pertengkaran dan permusuhan
mereka Di sana mereka bertemu dan berdamai Ha-
ram atas sebagian mereka berbuat aniaya terhadap
sebagian yang lain, sebagaimana rumah ihr sendiri,
pohonnya, burungnya, dan segala makhluk yang
hidup di dalamnya adalatr haram diburu. Kemudian,
ia adalah rumah lbrahim, ayah Ismail, bapak bangsa
Arab dan sehrruh kaum muslimin.

Allah memuliakan Nabi-Nya Muhammad saw..
IGrena itu, disebutnya dan disebuttempattinggalnya
serta berdomisiliny4 dengan memberikan sifutyang
menambah kemuliaan, keagungan, dan kebesaran
kota Mekah. Ini adalah isyaratyang mengandung pe
hrnjukyang dalam terhadap kedudukan itr. Sedang-
kan, orangorang musyrik juga menempati daerah
Baitul-Haram ini, namun mereka menyakiti Nabi dan
kaum muslimin di sana Padahal, rumah itu mulia
dan bertambah mulia lagi dengan berdomisilinya
Nabisaw. disana

KetikaAllah SWTbersumpah dengankotaini dan
Nabi saw. yang berdomisili di san4 maka lepaslah
semua benfuk keagungan dan penghormatan selain
yang diberikan Allah itu. Tampaldah kedudukan
orang{rang musyrik yang mengaku pemangku
Baitul-Haram dan puta-pufa Ismail serta sebagai
pemeluk agama Ibrahim itu sebagai sesuatu yang
mungkar dan buruk dilihat dari semua segi.

Barangkali makna inilah yang dimaksud dalam
kalimat, 'Dan dnni bapak dnn annk:rrya.. .. "IGlimat
itu sebagai isyarat lif,rusus terhadap Nabi Ibrahim
atau Nabi Ismail as., dan dt- idlnfahl<anhal ini kepada
sumpah dengan Kota Mekah dan Nabi saw. yang me
nempatinya, serta putranya yang pertama dan kefu-
runannya Meskipun hal ini tidak menolak kemung-
kinan maksud kalimal 'Demi bapak dnn annknya",
secara mutlak. Juga kemungkinannya sebagai isya-
rat yang menunjukkan tabiat penciptaan manusia
dan perkembangannya dengan berarnk-pinak, seba
gai pendahuluan bagi pembicaraan tentang hakikat
manusia yang merupakan materi pokok surah ini.

Ustadz al-Imam Syelft Muhamrnad Abduh mem-
bicarakan tema surah ini di dalam ftrtrJuzAmnn
secara halus, yang ruhnya sesuai dengan ruh 'M-
Zhilnl''tfi.IGrena itu, kami kutip di sini. Ia berka@
"Kemudian Allah bersumpah dengan menyebut
'Demi bapak dan anaknya', unhrk memalingkan
pandangankitakqpadaketinggian nilaiperkembang.
an dari perkembangan-perkembangan wujud ini,
yaitu perkembangan anak-pinak. Juga kepada hik-
mah yang tinggi padanya serta kerapian penciptaan
ini, memalingkan perhatian kita kepada bapak dan
anak dalam permulaan penciptaan dan penyempur-
naan kejadiannya, hingga batas tertenhr perkem-
bangan yang ditetapkan untuknya

Apabila Anda bayangkan dalam benak Anda
mengenai tumbuh-tumbuhan-bagaimana proses
perkembangan suahr benih sejak kerjanya unsur-
unsurudar4 penghisapan unsur-unsur makanan dari
sekitarnya, hingga tegak menjadi pohon dengan
dahandahan dan rantingnya dan siap melahirkan
benih-benih lain dengan kerjanya masing-masing,
dan menghiasi alam wujud dengan keindahan
pemandangannya--dan Anda palingkan perhatian
Anda kepada maKiluk-maktrluk lain yang melebihi
tumbuh-fumbuhan, seperti binatang dan manusia,
maka akan terbayang oleh Anda sesuahr yang lebih
agung lagi dalam persoalan bapak dan anak Anda
akan mendapati adanya kesulitan dan penderitaan
yang dijumpai oleh masing-masingbapak dan anak

Gnduk dan anak) di dalammenjaga spesiesnya. Juga
dalam melestarikan keindahan alam dengan lukisan-
lukisannyayang lebih terang dan jelas."

Allah bersumpah dengan sumpatr ini atas suatu
hakikatyang tetap bagi kehidupan manusia,

"Sesungulnry a l<ani telnh mnniptala n mnrusin b sradn
dnlnm nuah p ay ah. " (al-Balad: 4)

Dalam kemelaratan dan kesulitan, kepayahan dan
keletihan, perjuangan dan kerja keras, sebagaimana
dikatakan dalam surah lain,

"Hai m.anusia, sesunggulvrya kmnu tzlahbekerja drngan
sungguh-sunguh mmuju Tilhnnmu, mala pasti lmmu
alcan mtntmui- Ny a. " (al-Insyiqaaq: 6)

Sel pertama tidaklah menetap di dalam rahim
sehingga dimulai dalam kesulitan dan kerja keras
serta berpayah-payah untuk menyempurnakan bagi
dirinya keadaan-keaduum yang sesuai untuk hidup
dan menyerap makanan--dengan izinTuharurya- Ia
akan terus mengalami hal seperti ihr hingga sampai
walitunya unhrk keluar. Maka, terasalah masa mela
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hirkan sebagairnanayang dirasakan oleh ibu. Janin
hampir lidak melihat catraya sehingga ia menekan
dan mendorong sarnpai terbukaialan keluarnya dari
rahim.

Sejak saatitr dimulailah kerjayanglebih beratdan
sulil Janin mulai bernapas dengan menghirup udara
yang belum pernatr ia kenal sebelumnya- Ia membu-
ka mulut dan kedua ratrangnya pertama kali untuk
berteriak dan mendriknapas panjang dengan perrnu-

laan yang menyengsarakan. Pencernaan dan per-

edaran darahnya mulai bekeda tidak sebagaimana
biasanya. Ia harus bersusah payah mengeluarkan
sisasisa makarun sehingga ia harus melatih ususnya
unhrk melakukan kerjayang baru ini

Setiap langkah dan geraknya sesudah itu adalatt

dengan susah payah. Orangyang mau memperha-
tikan anak kecil ketika hendak merangkak atau

ketika ingin berjalan, niscaya dia akan tahu betapa si
anakharus berusahakeras untukmelalmkan gerak-

anyang sederhana
Ketika gigi mulai hrmbuh; hal itu terjadi dengan

susah payah. Ketika punggung mulai tegak, terasa
susah payah. Ketika mulai melangkah, terasa sisah
dan menyengsarakan. Bahkan, ketika sudahterbiasa
melangkah (berjalan), maka berjalan itu pun terasa
menyengsarakan. Ketika menuntrt ilmu, maka me
nuntut ilmu ihr pun menyengsara- Ketika berpikir,
maka memikirkan sesuahr itu pun harus dengan
susah payah. Setiap melakukan percobaan yang ba-

ru, maka percobaan baru itu pun terasa susah payalt

dan menyengsarakan seperti ketika baru belajar
merangkak dan berjalan.

Kemudian, jalan hidup yang ditempuhnya ber-

simpang, dan kesulitannyaberanekaragam, Yang ini
bekerja keras dengan ototnya; yang ini bekerja ke
ras denganpftirannyqyang inibekerjakeras dengan

ruhnya; dan yang ini bekerja ker:as unhrk mendapat-

kan sesuap nasi buat mempertahankan hidupnya
dan mendapatkan sesobek pakaian. Kemudian yang

inibekerjakeras agar uangnya yang seribu menjadi

duaribu dan sepuluh ribu;yang inibersusah payah

dengan kekuasaan dan jabatarurrzu yang ini bersusah
payah berju ansrt. sabili'Uah: serta yang ini bersusatr
payatr unhrk mendapatkan kesenangan dankeingin-
annya Selain itu, yang ini bekerja keras demi akidah

dan dahvahnya; yang ini bekerja keras menuju ke

nerak4 dan yang ini bekerjakeras menuju surga
Masing-masing memikul bebannya sendiri-sen-

diri dan mendaki jalan dengan bekerja keras menuju
Tuhannya dan kelak akan bertemu dengan-Nya. Di
sana di hari kiamat nanti, terdapat penderitaan ter-

besar bagi orang{rang yang celaka Juga terdapat
peristirahatan yang paling agung bagi orangorang
yangberbahagia

Kesengsaraan dan kesulitan adalah watak kehi-
dupan dunia. Meskipun berbeda-beda bentuknya
dan sebabsebabnya, pada alhirnya ia adalah kesu-
salrpayahan. Mak4 otung yang paling merugi ialah
orang yang berpayatr-payah menempuh kemelarat-
an kehidupan dunia untrk mendapatkan kemelarat-
anyang lebih berat dan lebih pahit di akhiratnanti-
Orang yang paling berbahagia ialah orang yang
bekerja keras menempuh jalan kepadaTuhannya
unfuk bertemu dengan-Nya" Yakni, dengan meng-
akhiri kesulitan hidup duniawi dan unhrk menda-
patkan peristirahatan teragung di bawah naungan
Allah.

Akan tetapi, di dunia ini sendiri sudah ada seba-

gian balasan atas aneka macamkerjakeras dan jerih
payah yang dilakukan. Orangyangbekerja keras un-
hrk urusan yang luhur tidak sama dengan orang
yang beke{a keras unhtk urusan yang hina Tidak
sama ketenangan hati yang diperolehnya dan ke
gembiraan atas jerih payahny4 serta kepuasan ter-
hadap pengorbanannya. Orang yang bekerja keras
untrkmembebaskan diri daribebanbnatr, tidak sama

dengan orang yang bekerja keras unhrk berkubang
dalamlumpurdanmelekatdibumibagaftan serangga

dan cacing. Orang yang gWur di jalan dal$/ah tidak
sama dengan orang yang mati memperhrrutkan
keinginan nafsunya. TidaHah sama perasaamya

terhadap usatn dan jerih payah yang didapatinp-

tF**

Lupa Diri
Setelah menetapkan hakikat tentang tabiat kehi-

dupan manusia ini, maka disanggahlatr sebagian dari
anggapan-anggapan manusia dan pandangan-pan-

dangarurya dengan segala implikasiny4

(4 clK1fr 3;i-tf rg,rl, J 6 6
*Yfil;r#*

'Apakzh mnnusia itu mmyanglm bahna selali-kali
tiada sewang pun yang bnlwasa ararya? Dia mmgata-

lan, Aku telah menghnbislun Inrta yang banyak.'
Apaknh dia mmyangla balwa tiadn seorang pun yang

mzklwtny a ?" (al-Balad: 5 -7)

Sesungguhnya "manusia'' yang diciptakan dalam

keadaan serba susahpayah ini, yang tidaklepas dari
derita kerja keras dan jerih payah, benar-benar melu-
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pakan keadaannyayang seberurnya Mereka tertipu
dengan apa yang diberikan oleh Penciptanya yang
berupa sedikit kekuatan, kekuasaan, penghasilan,
dan kekayaan. Lalu, ia berbuat seperti perbuatan
orang yang tidak memperhitungkan bahwa dia akan
ditindak sesuai perbuatannya. Ia tidak mengira bah-
wa adaTuhan Yang Mahakuasayang berkuasa atas
dirinya dan akan memeriksanya Sehingga, ia ber-
buat sewenang-wenang, kejam, merusak, meram-
pas, mengumpulkan dan memperbaryrak hart4 frsik
dan durhaka tanpa ada perasaan ktrawatir dan priha
tin. Inilah sifat manusia yang hatinya kosong dari
iman.

Kemudian, apa.bila ia diseru kepada kebaikan dan
untuk berkorban (seperti pada tempat-tempat yang
disebutkan dalam surah), 'Dia mengatalwn, Aku
telnh mmglwbislwn harta y ang bany ak. "' Alts, telah
banyak berinfak, karenanya cukuplah apa yang
sudatr kuinfaldran dan kukorbankan itu. "Apaknh din
mmy angla b ahn a tindn s emang pun y ang mc klatnl a ?'
Apakah ia lupa bahwaAllah selalu mengawasiny4
bahwa amalnya selalu diliputi pengawasan-Ny4 yang
karenanya Dia mengetahui apa yang diinfrkkannya
dan karena apa dia berinfrk?Tetapi, ia seakan-akan
lupa terhadap hakikat ini, dan ia mengira dapat
bersembunyi dari pengawasan Allah.

**rt

Di depan tipuan yang menjadikan manusia meng-
khayal batma ia memiliki benteng dan kelmatan, dan
di depan kekikirannya unhrk menginfakkan harta
dan anggaparurya bahwa dirinya telah banyak ber-
korban, makaAl-Qur'an menghadaplian kepadanya
limpahan karunia Allah terhadapnya. Khususnya
tentang dirinya kerapian dan kekokohan bangunan
fisiknya tabiat-tabiat khususny4 dan potensi.poten-
siny4 yangnikrnat-nilanat itu tidak disyukurinya dan
tidakdipenuhi haknya di sisi-Ny4

'4:^6 * -;*i 6a; t ;# :fr, ;+{t
&{.'fii

"Bulrnnlah Kami telalt membnilun kzpadanya dua
buah mnta, lidah dan dtn bibir ? Ifuni taiah *iur1j uk-
lun lepadnnya dua jal.an." (al-Balad: 8-10)

Manusia ini terpedaya dengan kekuataannya,
padahal Allahlah yang memberikan kepadanya
nilsnat kekuatan dalam batas-batasnya. Ia sangat
baktril untuk mengorbankan harb, padahal Allalrlah

yang mengaruniakan harta ini kepadanya. Ia tidak
mau menggunakan petunjukAllah dan tidak mau
bersyular, padahalAllah telah menjadikanuntrknya
pancaindrayang menjadi pehrnjuk baginya di alam
lahiriah yang terasakan.

Dia telah menjadikan unhrknya dua buah mata
yang demikian jelimet dan rumit susunannya agar
mampu untuk melihaL Diberi-Nya keistimewaan
unhrk dapat berbicar4 dan diberi-Nya alat bicara
yang bagus, "Lidnh dnn dua bibir....'Kemudian
diberi-Nya potensi.potensi khusus unhrk mengeta-
hui kebaikan dan keburukan, petunjuk dan kese
satan, kebenaran dan kebatilan. "I{arni telahnvnun-
juklwn lczpadanya dua jalnn... "supaya dia memilih
mana yang dikehendakinya Maka, pada tabiabrya
terdapat dua macam potensi pada dirinya unhrk
menempuh jalan yang mana saja dari keduajalan itu.

An- raj d adalahjalan mendaki. Allah berkehendak
memberinya kemampuan unfuk menempuh jalan-
jalan mana yang dikehendakinya- Diciptakan-Nya
dengan pencampuran potensi.potensi ini unhrk me
nerapkan hilrnah Allah di dalam menciptakan. Juga
dalam memberikan potensi kepada segala sesuahr
yang diciptakan-Nya dan memudahkannya unhrk
melaksanakan hrgas dan fungsinya di alam semesta.

Ayatini mengunekap hakikatkarakteristiknunu-
sia sebagaimana ia juga mencerminkan kaidah
"NaaluriyahNaSiahlslamiah"bersamaayat-ayat
lain dalam surah asy-Syams ayat 7-L0, 'Dnni jiua
snta p my empurrunnny a (pnxiptnanny a), maka Allnh
rungilfwnl@n lupada jiwa itu (ialan) k{uilan dan
letnlatannnya. Sesunguhnya bmtntunglah nrarry yng
mettyucilwnjiwa itu, dnn sesunguhnya mmqilah mang
yang rcngotminy a.'Masalah ini akan dijelaskan lebih
rinci dan lebih luas di dalam menaftirkan surah asy-
Syams nanti.

**rt

J"l* yangMendaki lagi Sukar
Allah SWT telah melimpahkan nikmatnikmat

yang berupa keistimewaan k*rusus pada dirinya ba-
ngunan fubuhny4 dan organorgan lain yang mem-
banhrnyaunhrk mendapatkan dan mengetahui pe
tunjuk. Yakni, dua buah mata yang dapat meman-
dang lembaranJembaran alam semestayangmenun
juH<an adanya kekuasaan Allah dan mengaralr-
kannya kepada keimanan. Semuanya terhampar di
lembaran dan tersebar di seluruh peniurunya Udatr
dan bibirnyayaiig merupakan alat unfirk menjelas
kan dan mengungkapkan sesuahr. Dengan kedua
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organ ini, manusia dapat melakukan sesuatu yang

banyak Perkataan kadang-kadang bisa menjadi se
perti pedang, peluru, dan seterusnya. Kadang-ka-

dang juga bisa menjerumuslian pelakunya ke dalam

neraka sebagairxana ia juga dapt mengangkat dera
jat pemiliknya atau justru merendahkannya.

Mu'adz binJabal r.a. mengahkan bahwa ia pernatr

bersama-sama Nabi saw. dalam suatu bepergian.
Pada suahr hari ia berdekatan dengan beliau dalam
perjalanan. Ialu ia berkata

, o-{er

puasa Bamadhnn, dnn mglwu tun'aiknn luji kt Baitu-
llnh.' Knnudian b elinu ruhnjutlwn sabdany a' Mau-
Iuh lartunjul*,an, lamu lepadn pintufintu lebailan?"
Ia mmjawal,'Mau, wah.ai Rasulullnh. " Belinu busab'

da, "htasa itu ad,al^o.h puisai, wfuleah itu manadnm-

lan (ntntslwpus) kzsalnhnt. bagailwn air mnnadmnlnn

api, fun shnlnt di tettgah nwkm adalnh lambang nrang-

iangyangwlnh."I(nnudianbelinumm.bamayat(yong
artinya), "Inm.bung mnela tnjauh dnri tanpat tidur

....'; LaIu beliau bntanyq 'Maulwh latbuitahulan
lepadamu tamng lupaln unsart (unuan paling utnnw),

pilamya, dnn punmk kttinggiannya?" Ia mmjawab,

'Mau, ya Rasulullnh.'Beliau bnsabdn, "Polak urusan

adakh Islam, pi.krnya adakh shnlat, dnn puncak

letinggiarnty a adahhjihad. " IGrnudian beliau butanya

lngi, "A,faticah lwnryluklan lupadnnu pilm sanua itu ?"
Ia mmjawab, 'Mau, ya Rasulullah." Beliau basabdn,

'mhnnlnhini', dmt.beliau berisyarat Iu lisan belinu.Ia

bertnnya, 'Ya Rnsalull.ah apakah karni a'h'an di.hulum

lwrni pnlatann lurni?" Beliau bersabda, 'Aduh ka-

silwn Anmu! Bulwilcah tidak ada yang mtmbmamlwn
mula (hidung) manusia lu d.alnm rwralw selnin lmrnn
akibat ucapon Lidnlary a ?" ftIR Ahmad' Tlrmidd'
Nasal dan Ibnu Majah)

Ditunjulirkan-Nya manusia untuk mengetahui
kebaikan dan keburukan, mengetatrui jalan ke surga

dan jalanke neraka dan dibanhr unhrkmendapatkan
kebaikan dengan pehrnjuk ini.

Semua nilanat ini tidak mendorong "manusia''

tersebut untuk menempuh jalan yang mendaki lagi
sukar yang berada di anhra dia dan sr:rgaYalalri j alnn

lu surgalalanyang mendaki lagi sulit itu dijelaskan

oleh Allah kepadanya di dalam ayat-ayat berikut ini

&;"oU$1:AvUJv,&r{rir6i;w
6?39.i.;ai{$#si;;,trc6
V(jj;,t\bwVr;r.6tt:og'i&$;ft

$,fgJ15A6/Jjg#;\
'Mal@ tidaldcah sebaiknya (d.engan lnrtnnya itu) ia
mmanpuh jalnn yang minnnki lagi sulur? Tahuk'ah

lanaapaftahialany@gmrndnki@inlkoxitu?Fa;at)
rubpalan budnk dmt pnbuilalaa atnu mmt'b eri ma-

*an pana ltnt lelapmaa @Pada) anak yarim yang adn

hubinganlrnabat,alaumargmiskinyangsargatfakir.
t<emudAn dfa termamk marg. oratg i a'rg baiman dn'n

mling ber\esan untuk bmabm dnn mling bnpasan urauk

berkasih sayang. Mneln (wang-nang yrg bdmm dnt

tJ,,sr;., iriir;ir /;.1 &ufrf vf , jdp

^4Jrt.r;ui 
niAr'r,!& r,rUi: Su . At Sr',

,Firr f?;l J-!t:Y*j, ,drrlrlr 'e4'rt

$# ia*, " iu'i'-i x ; ru:1Lsr';e

+ti Jr,u?tlf , i6 P....' 16' *
tt ;*', t:. , J:., Ljj" t y6;3i;'1,'r51

i'r'ri, , itLsr i"*'t , ir-)i ;\i ",f',itl
r ii ili lv*.u?fif , i6 '; ."ri;r ye
'.;.{j , $^W'& ,'JG..\r j-, 6- *t; , ii

,.P t8'
kt-zt - eiuu

a- './tt . .t
i5'Ir : Ju )t - ffrt

4 t.<+l-jf
'Walai Rasaktk$ bnitnhulanlah tspannlffi tentang

antalnn yang dapal mamsukkanlil ln t t go dan mm-
jauhkatilat dmi ncrala." Beliau ma{auab, 'Ertglw_u
- 

klah bntanya tmfmg pmoalm' yarg besar. Sewttgul
nya lal ikr mudah bagi, orargyang dimudnh.L,an oleh

AttatE yaiat ryfuu beribadnh lapann Ailah dan tfdalc

mentpmelathtknn- Nya dntgan satnttt pua ngkau diri'
kmt-shalnt, englau hnailwn zgkilt, rylau lal;anakan

:Jut
"!a*
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saling b np aan itu) adalah gohngan knrnn "(d-Balad:
11-18)

Inilah jalan yang mendaki lagi sukar yang harus
ditempuh oleh manusia sehingga perlu dukungan
iman. Yaitu, jalan mendaki dan sukar yang ada di an-

tara dia dan surg4 yangkalau diamau menempuh-
nya niscaya akan sampai ke sana- Pelukisannya yang
demikian itu memberikan dorongan yang kuat me
motivasi hati manusi4 dan menggeralikannya unfuk
menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu. Pada-

hal, sudah jelas jalan itr dan jelas pula bahwa ia meru-
pakan penghalang baginya untuk mendapatkan ke
beruntungan besar (surga) kecuali kalau dia mau
menempuhny4

'Maka, tidol(*nh wbaiknla dia nmunpuh jalan yang
nunnaki lngi sulur ?" (a[-Balad: 1 1)

Ayat ini mengandung anjuran, dorongan, dan
motivasi!

Kemudian, ditunjukkanlah bahwa persoalan ini
begitu besar dan agung, dengan dilontarkannya
kalimat tanya berikut,

' Thlrulah lamu, apaknh j ahn y ang mendaki lagi suknr
itu....?"(al-Bdad: U)

Sesungguhnya bukan pendakian dan kesukaran-
nyayang besar, tetapi nilainya di sisiAllah, untuk me
motivasi manusia agar mau menempuh dan menja-
laniny4 meskipun memerlukan perjuangan dan jerih
payah. Maka kepayahan itu adalah realitas yang
pasti terjadi. Akan tetapi, ketika seseorzurg menem-
puh jalan mendaki dan sukar itu, maka dia akan me
metik buahnyayang dapat menggantikan senua ke
sukaran dan jerih payahnya. Tidak ada safir pun je
rih payah yang tersia-sia dalam semua keadaannya!

Penjelasan tentang jalan mendaki yang sukar
beserta tabiatnya dimulai dengan kondisi khusus
yang dihadapi dakvyah Islam dan amatmembutuh-
kan pemecahan. Yaifu, membebaskan perbudakan
yang menyengsarakan, memberi makan kepada
orang{ftmg lemah yang sangat membuhrhkan dan
terhimpit oleh lingkungan yang keras. Kemudian
dial*riri persoalan yang tidak berhubungan dengan
lingkungan dan waktu tertentu, dan dihadapi oleh
seluruh jiwa manusia. Yaifir, menempuh jalan yang
mendaki lagi sukar hingga mencapai keselamatan,

"Kemudian twm"asuk mang-lrang lang beriman dan
saling bnpesan untuk bersabar dnn salirg bnpaan untuk
bnlasih sayang." (al-Balad: 17)

Ada pendapat yang mengatakan bahwa fakku

raqabah adalah hrrut serta membebaskannya, dan
membebaskmrrya berarti memerdekakannya de
ngan menggunakan harta ini. Apa pun yang dimak-
sud, maka hasilnya adalah sama-

Nash ini t run ketika Islam di Mekah masih terke
pung, dan iabelum memiliki kedaulatan untukmene
gaL{<an syariatrSp" Padawaktu itr perbudalan meru-
pakan fenomena umum di jazirah Arabiah dan seki-
tarnya, dan budak-budak itu diperlakukan dengan
kasar. Ketika sebagian budak memeluk Islam, seper-
ti Amar bin Yasir dan keluarganya, Bilal bin Rabah,
Shuhaib, dan lainJainnya-semoga Allah meridhai
mereka-sangat beraflah bencana yang ditimpakan
kepada mereka oleh majikan-majikan yang keras
kepala. Juga ditimpakanlah kepada mereka siksaan
yang tak terperikan. Tampaklah bahwa jalan untuk
melepaskan mereka dari kekejaman dan penderitaan

ini adalah dengan memerdekakan mereka dengan
menebus dari majikan-majikan mereka yang kasar-
kasar itu. Maka, Abu Bakarlah orang yang berada di
garis depan-sebagaimana kebiasaannya-unfuk
menyambut dan melaksanakan anjuran ini dengan
hati yang rnantap, tenang, dan istiqamah.

Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Bilal mantan
budakAbu Bakar, semogaAllah meridhai merek4
dahulu adalah budak sebagian anak-anakJumuh.
Bilal itu benar dalam Islam, suci hatinya. Umayyah
bin lhalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumuh
mengeluarkan dia apabilahari sangatterik, lalu dite
lentangkannya di padang pasir Mekah. Kemudian
menyuruh diletalJ<an bahr besar di atas dadanya,
seraya berkata kepadanya, "Demikianlah yang akan
senantiasa kamu rasakan sampai kamu mati atau
kamu ingkar kepada Muhammad dan menyembah
kepada Iata dan Uz,za." Maka Bilal berkata dalam
kondisinyayang seperti ini, "Alud, Ahad, Allah itu
MahaEsa, MahaEsa"

Pada suahr hari Abu Bakar ash-Shiddiq lewat ke
tika mereka sedang melakukan perbuatan ifu, ru-
mahAbu Bakarberada di kalangan BaniJumuh. Ke
mudian Abu Bakar berkata kepada Umayyatr, "Apa-
kah Anda tidak takut kepada AIIah karena tindakan
Anda terhadap orang miskin ini? Sampai kapan?"
Umayyah menjawab, "Andalah yang telah merusak-
nya (dengan mengislarnkannya), maka selamatkan-
lah dia dari apa yang Anda lihat ini." Abu Bakar me
nyahut, "Akan sayalakukan. Saya mempunyai seo
rang budak hitam yang lebih perkasa dan lebih kuat
daripada dia yang seagarna dengan And4 saya akan
menukarkannya kepadamu." Urnayyah menjawab,
"Saya terima-" Abu Bakar berkata, "Dia menjadi mi-
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likmu." Lalu Abu Bakar r.a. memberikan budaknya
ihr kepada Umayyah, dan mengambil Bilat darinya,
lantas memerdekakannya.

Kemudian Abu Bakar bersama Bilal itu enam
orang budak atas keislamannya sebelum hijrah ke
Madinah, dan Bilal adalah yang kehrjuh. Mereka itu
adalah Amir bin Fuhairah (dia turut dalam Perang
Badar, dan mati syahid dalam Perang Bi'r Ma'unah),
Ummu Ubais, dat Ztnakah (ketika dimerdekakan
ihr mata Zunairah buta lalu orangorang Quraisyber-
kat4'Tidak adayang bisa menyembuhkan matanya
kecuali lata d anU zza" Kemudian Zunairah berkata
"Mereka berdusta. Demi Baifullah, Lata danU zzai-
dak dapat memberi mudharat dan tidak dapat mem-
beri manfaat" I-aluAllah menyembuhkan matanya).

Abu Bakar juga memerdekakan Nahdiyah dan
anak wanitanya, keduanya adalah budak seorang
wanita Bani Abdud Dar. Saat itr Abu Bakar melewati
merekaketika mereka disuruh majikan mereka me
ngayaktepung, dan majikan iur berkat4 "DemiAllah,
aku tidak akan memerdekakan kamu selamalama
n1a." lalu Abu Balar berkata "Lepaskanlah sumpalr-
mu, wahai ibu si Fulan!" Wanita itu menjawab,
"Bebaskan sendiri! fuida telah merusak keduanya,
karena itu merdekakanlah mereka!" Abu Bakar
berkat4 "Berapa.harga keduanya?" Wanita ihr menja-
wab, "Sekian dan sekian."Abu Bakarmenjawab, "Sa
yatebus merek4 dan sayamerdekakan mereka" IGnr
balikanlah tepungnya kepadanya"" IGdua wanita ihr
berkata "Apakah tidak kami selesaikan dulu watrai
Abu Bakar, kemudian setelah itu kami kembalikan
kepadanya?" Abu Bakar berkaa, 'Terserah kamu."

Abu Bakar melewati seorang budak wanita Bani
Muammal, wanita itu dari Bani Adi, dan sudah
memeluk Islam. UmaribnulKhaththab ketika masih
musyrik biasa menyiksanya agar dia meninggalkan
Islam seraya memukulnya. Sehingga ketjka sudah
bosan, Umar berkata "Aku minta maaf kepadamu,
sesungguhnya akau tidak ingin membiarkanmu
melainkan karena aku sudah bosan." Budak itu
menjawab, "Begihrlahyang diperbuatAllah terhadap
dirimu." Kemudian Abu Bakar menebusnya, lalu
memerdekakarmya

Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa telah diceritakan
kepadaku oleh Muhammad bin Abdullah bin Abi
Atiq, dari Amir bin Abdullah bin Zuber dari salah
seorang keluarganya. Dia berkata, 'Abu Quhafah
berkata kepada Abu Bakar, 'Hai analdru, aku tahu
bahwaengkau telah memerdekakanbeberapa orang
budakyang lemah. Alangkah baiknya kalau yang
engkau merdekakan ihr adalatr laki-laki perkasa yang

dapat melindungimu dari orang yang mengganggu-
mu.' Abu Bakar menjawab, Wahai ayah, sesungguh-
nya aku hanya menginginkan keridhaanAllah "'

Abu Bakar r.a. menempuh jalan yang mendaki
dan sukar itu, yaitu memerdekakan budak-budak
yang melaral karenaAllah. Kondisi lingkungan ter-
sebut ketika itu menghendaki amalan ini disebutkan
pada urutan pertama pelaksanaan program jalan

mendaki dan sukar di jalanAllah.

' Atau, mtm.b ni mnlan p adn hari lczlnparan, (lcep odn)
annk yatim yang ada hubungan krrabat, atau orang
miskin yang sangat fakir." (aI-BaIad: 14-16)

Masglmbahberartt mnj a'ahkelaparan', dan pada

hari kelaparan makanan menjadi sangat berharga
dan ini menjadi barometer hakikat iman. Anak yatim
di lingkungan jahiliah ini selalu menemui kekerasan
dan telanan, walaupun ia masih mempunyaikerabat
AlQur'an banyak berpesan unfirk berbuat baik ke
pada anakyatim. Hal ini menunjukkan kerasnya ling-
kungan yang ada di sekitar anak-anak yatim itu.
Pesan-pesan ini terus-menerus dilakukan hingga
dalam surah-surah Al-Qur'an periode Madinatr da-

lam membicarakarn penryariatanwarisan, wasiat, dan
perkawinan. Hal ini bartyak dibicarakan dalam surah
an-Nisaa' ttrususnya, surah al-Baqarah, dan lain-
lainnya.

Memberi makan kepada orang miskin yang sa-

ngat fakir-yang bergelut dengan tanah karenake
melaratan dan kesengsaraan hidupnya-pada hari
kelaparan, juga didahulukan oleh AlQur'an dalam
langkah menempuh jalan mendaki lagi sukar itu.
IGrena hal ini merupakan tolok ukur pula terhadap
rasa keimanan seperti kasih sayang, lemah lembuf
solidaritas sosial, mengalatr kepada orang lain, dan
merasa diawasi olehAllah di dalam mengurusi kelu-
arganya, pada hari kemelaratan, kelaparan, dan
membutuhkan pertolongan Kedua langkah mt yarhr

memerdekakan budak dan memberi makan kepada
orang miskin,.mengindikasikan kondisi lingkungan
Mekah pada waktu itu, meskipun ayat ini bersifut
umum. IGrena ifulah, kedua macam amalan itu di.
dahulukan penyebutannya dalam ayat ini. Kemudian
diiringi dengan lompatan besar yang bersifat
menyeluruh,

"Kanudinn dia tennnsuk arang-wang y ang b nimnn dnn

saling berpesan untuk bersalar dnn wling bnpaan untuk
bnleasih sayang." (al-Balad: 17)

l<aa ikemudian'di sini bukan untuk menun-
jukkan tenggang wakhr, tetapi hanya untuk menun-
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jukkan ketenggangan yang bersifat maknawi
(immateriil) untuk menganggap langkah ini sebagai
yang paling komplit dan paling luas jangkauannya
serta paling tinggi ufuknya. Jika tidak begihr, maka
tidak ada manfaatnya memerdekakan budak dan
memberi makan yang tidak didasari iman. Karena-
ny4 iman ihr sudah diharuskan ada terlebih dahulu
sebelum memerdekakan budak dan memberi ma-
kan orang miskin. Iman inilah yang menjadikan sua-
tu amalan memiliki bobot di dalam timbangan Allah.
IGrena, ia selalu berhubungan dengan mnnlnjyane
mantap dan berlaku. Mak4 kebaikan ihr bukan ber-
sifat temporal dan insidental, atau unfuk mendapat
pujian dari lingkungan atau demi kepentingan ling-
kungan. Namun, kebaikan itu berangkat dari iman.

Seakan-akan Allah berfirman,'Memerdtkalan
budah anu mtrntrnt malwn padn hni lulnpman lupadn
anak y atim y ang mnsih knab at atnu orang mis kin dnn
sangatfakir.... Dan lebih dari itu, dia termasuk orang-
orarryyang bniman dnn saling bnpesan untuk bnsabar
dnn saling berpesan untuk berlmsih sayang."Jadi, lmn
'humma" di sini berfungsi unfuk menunjukJ<an
makna keutamaan dan ketinggian (ebih utama dan
lebih tinggi).

"Sabar" merupakan unsur yang vital bagi iman
secara umum, dan unfuk menempuh jalan mendaki
dan sukar secara khusus. "Saling berpesan untuk
bersabaf' menetapkan suahr tingkatan di balik ting-
katan sabaritu sendiri, yaihr tingkatkesahran jamaah

dan saling berpesan unhrk menerapkan makna sabar
dan saling menolong dan banhr-membanfu sama lain
sebagai konsekuensi iman. Maka, mereka merupa-
kan anggota-anggota jamaah yang saling merespons
safu samalain, yang memiliki perasaanyang sama
terhadap beratnya perjuangan untuk mengimple
mentasikan makna iman di muka bumi dan memikr:l
tanngung jawabnya

I(arena ihr, sahr sama lain saling berpesan unfuk
bersabar menanggung beban bersama, saling me
mantapkan sehingga tidak amburadul, dan saling
menguatkan sehingga tidak hancur. lni bukan seka-
dar kesabaran individu, meskipun bertumpu pada
kesabaran individu. Mak4 hal ini juga mengisyarat-
kan terhadap kewajiban setiap mukrnin dalam jama-

ah masyarakat beriman. Yaifu, bahwa ia bukan men-
jadi unsur unfuk menghinakan melainkan unsur un-
tuk menguatkan, bukan unsur yang menyerukan
kehancuran melainkan unsur yang menyerukan
pelaksanaan progmm, dan bukan menebarkan keluh
kesah dan kesedihan melainkan menjadi landasan
ketenangan dan ketenteraman.

Demikian juga dengan persoalan saling berpesan
unhrk berkasih sayang bahw-a ia memiliki nilai tam-
bah daripada sekadar berkasih syang. Ia menebar-
kan perasaanwajib salingberkasih sayang di dalam
barisan kaum muslimin dengan cara saling berpesan
unhrkberkasih sayang dan saling menganjurkannya.

Juga menjadikanrgra sebagai kewajiban sosial sekali-
gus individual, yang semuanya saling mengenal dan
saling membantu.

Maka makna jamaah bisa berdiri tegak dalam
arahan ini. Makna inilah yang ditonjolkan oleh Al-
Qur'an sebagaimana ditonjolkan oleh haditshadits
Rasulullah saw., karena pentingnya di dalam meng-
implementasikan hakikat agama Islam. IGrena Islam
adalah agama jamaah dan mnnltnj umal di samping
adanya tanggung jawab pribadi dan perhitungan
individual yang jelas dan terang.

Orangorang yang menempuh jalan yang menda-
ki lagi sukar, sebagaimana yang diterangkan dan
diidentifikasi oleh Al-Qur'an, itu adalah "golongan
kanan",

'Msrele itu adalnh golorryan lannn." (al-Balad: 18)

Mereka adalah golongan kanan sebagaimana
disebutkan dalam ayat-ayat lain. Atau, mereka adalah
golongan kanan, yang berunfung, dan berbahagia.
Kedua makna iniberkaitan dengan maftrum imani.

Kondisi Golongan Kiri

f i;i/3( &$ t:, " .r,5"3 "&1.{Sj; K t$lj

s
"Orang-orang yang kafr lrzpadn ayt-ayat lfumi, mnela
itu adnlnh golongan kiri. Mnelca bnada dal^am rwrakn
yang ditutup rapat." (al-Balad: 19-20)

Di sini tidak disebutkan sifut lain bagi golongan
kiri ini selain menyebutkan, "Orang-orang yang knfr
lupadn ayat-ayaf Kami.. .. "IGren4 sifrtkafirmerupa
kan sikap puncak. Tidak ada kebaikan sama sekali
bersama dengan kekafiran. Tidak ada kejelekan
melainkan telah dikandung di dalam kekafiran. IGre
na itu, tidak perlu lagi mengatakan bahwa mereka
adalah orang{rang yang tidak memerdekakan bu-
dak dan tidak memberi makan kepada anak-anak ya-

tim dan orangorang miskin, kemudian mereka kafir
kepada ayat-ayat Kami. Apabila mereka kafir, maka
tidak ada sesuafu pun dari semua ifu yang berrnan-
faat baginya, hingga kalau mereka melakukannya
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sekalipun. katidak dapatkeluar darinya. Nah, dengan ditutup

Mereka adalah golongan kiri, atau or:mg{rang nya neraka ini, maka tidak mungkin mereka dapat

yangsialdanmenderitaKeduamaknainijugadekat lepas dari azab neraka. Kedua makna ini saling

denganmaftrumimani.Merekaihrlatryangdiamsaja melengkapi.

di belakang jalan yang mendaki lagi sukar itu, tidak
mau menempuhnya!

"Muelrn bnadn dnlam nnala yang ditutup rapat." (al-
Balad:20)

,f*:f

,
Demikianlah beberapa hakikat pokok di dalam

Ditutuprapat,mungkinyangdimaksudolehayat kehidupan manusia dan di dalam pola pikir imani,

ini adalah maknanya yang dekal Yakni, pintu-pinhr yang dipaparkan dalampaparanyangringkas sekali,

neraka ifu dituhrp rapat atas mereka, sedangkan me dengan kekuatan dan kejelasannya- lni merupakan

rekaditahandidalamazab. Mungkinyangdimaksud keistimewaanpengungkapanAl-Qur'anyangunikg
adatah kelaziman makna yang dekat ini, yaihr mere
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flAnnfl Aflr-firnmg
nlturaillran ilI nefian

JINTAfi AW: If

dosa mereka- Lalu, Ailah menyarnaratakan me-
reka (dengan tanah). (14) Allah ddak takut terha-
dap at<ibat tindakan-Nya ihL" (15)

Pengantar
Surah pendekini inemiliki rima Ounyi akhir) dart

nuanM musikal yang sama. Juga mengandung se
jumlah senhrhan perastnn yang bersumber dari pe
mandangarFpemandangan alam dan fenomena-fe
nomenanya yang menjadi permulaan surah dan
tampak seolaholah sebuah bingkai bagi hakikat be
sar yang dikandung oleh surah ini. Yaitu, hakikat
tentang jiwa manusia, potensi fitrahnya, peranan

manusia di dalam mengahr dirinya dan tanggung
jawabnya di tempatkembalinya (aKrirat nanti). Haki
kat inilah yang ilihubunskan oleh surah ini dengan
hakikat-hakikat alam semesta dan pemandangan-
pemandangannya-

Suratr ini juga memuat kisah kaum Tsamud dan
pendustaannya terhadap peringatan rasulnya, pe
nyembelihannya terhadap unta betin4 dan puing-
puing kehancurannya sesudah itu. Ini adalah sebuah

contoh tentang kerugian yang menimpa orang yang

tidak menyucikan dirinya dan membiarkannya
berbuat durhaka. Juga tidak menetapkan ketalnva-
annya sebagaimana disebutkan pada paragraf per-

tama dalam surah ini, "Sesungguhnya bmtntungl,ah

nrangyangmmyucilwn jiwa iht, dnn mmtgilnh mang

yngmengotmiryo.'
tF**

Fenonema AIam Semesta

*W,:'UV::v$wr:sti6#tig'*1":5
q&6";;is*\1tit:,ia6#ei.\iL-Jtii

(€;)\P'\*-+
Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Ndaha Penyayang

gt&tiUpt5$t4i,r:tyrf '6*Urgr",fi 
V

q46,€;Jt*Wq, jlr6g\irLi-rir,.;piu

rt+A,A(A|SG#W;;6,;"3&
!# ZK # e71 ;+l'it#Q\fi ;3
;'i 3;i &j 61 $ ff5.^+iit$ WA
(U 

"-3J#, 
t I i"rK & rit;:,; 4'i l3(,

g@36jt;$\ti:i4n 45;*
'T)emi matahari dan cahaya.nya di pagi hari,
(1) bulan apabila mengiringinya, (2) siang apa-
bila menampaktqtnya, (3) malam apabila me'
nuhrpinya, (a) kngit serta pembinaa"trnya, (5)

bumi serta penglramparannya, (6) dan jiwa serta
penyempurnaannya (ciptaannya), (7) maka
Allah mengilhamkan kepada jiwa ihr (i"larr)
kefasikan dan ketalnuaannya. (8) Sesungguhnya
berunhrnglah orang yang menyucikan jiwa ita
(9) dan merugilah orang ya&g mengotorinya.
(tO) (t(aum) Tbamud telah mendustal€n ("asul-

nya) karena mereka melampaui bata,s, (11) ke-
tikabangkit orangyangpaling cclaka di antara
mereka, (12) lalu Rasul Allah (Shaleh) berkata
kepada mereka, '(Biarkadaf{ unta betina Altah
dan minumannya"' (13) Ialu mereka mendusta-
kannya dan menyembelih unta iur, maka lbhan
mereka membinasakan mereka disebabkan
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'Demi mntalari dan caltayarya di pagt hari, bulnn
apabik mmgiringinya, siang apabik mmnmpaklannyo
malnn apanik mntatupirya lmgit sata panbinnannyo
bumi sertn penglnmparannya, dm jiwa satn paryan'
purnannnya (ciptnnrnrya), mnlm All"ah nmgillwmknn
lupada jiwa itu (ialnn) lvfasilwn dm lutnlatanratya.
S erunggulmy a b mnhtnglnh arang y arg menl ucilanj iwa
itu dan mnugihh nratg yrg rnengotorinya." (asy-
Syams:1-10)

Allah SWT bersumpah dengan maktrluk-makh-
luk dan fenomena-fenomena semesta ini, sebagai-
mana Dia bersumpatr dengan jiwa dan penyempur-
naan ciptaannya serta pengilhamannya. Di antara
persoalan sumpah ini adalah memberikan nilai yang

sangat tingsl kepada maKrluk-malrtrluk tersebul
Kemudian menghadapkannya kepada hati manusia
supaya meresponsnya dan merenungkan nilai-nilai
dan petunjuk yang dikandungnya. Sehingga, dia
layak dijadikan objek sunrpah olehAllahYang Maha
luhur lagi Mahaagung.

Pemandangan dan fenomena alam semesta se
cara mutlak berkomunikasi dengan hati manusia
dengan bahasa rahasia, saling mengenal di dasar
ftatr dan perasaanyang dalam. Antaraalam semesta
dan ruh manusia saling merespons dan berbisik tan-
pa bunyr dan suara- Namun, ia berkata kepada hati
berisyarat kepada ruh, dan mengalirkan kehiduparr
yang jinak kepada wujud manusia yang hidup ini,
ketika bertemu dan berhadapan. Maka, ia dapat
marasakan keramahan, bisikan, respons, dan isyarat-
isyarabrya.

Oleh karena itu, Al-Qur'an banyak mengarahkan
hati manusia kepada pemandangan-pemandangan
alam dengan berbagai macam metode pada tempat-
tempat yang berbeda-beda dan tema yang beraneka
Sekali tempo dengan arahan-arahan langsung, dan
sekali tempo dengan senfuhan-sentuhan pada sisi.
sisi tertenhr seperti sumpah dengan makhluk-makh-
luk dan pemandangan-pemandangan ini. J0ga dan
meletakkarurya sebagai bingkai bagi hakikat-hakikat
yang disebutkan sesudahnya. Di dalam juz ini sen-
diri, kita jumpai banyak pengarahan dan sentuhan
yang nyata- Sehingga, hampir tidak ada satu Surah
pun yang kosong dari penggugahian hati unhrk mem-
perhatikan alam semesta, untuk mencaii respons
dan isyarat-isyaratnya, serta menerima petunjuk-

petunjuknya dan mendengarbisikannyayang disam-
pailannya dengan bahasa rahasia-

Di sini kita dapati sumpah dengan matatrari dan
cahayanya di pagi hari Yakni, dengan mabhari se
cara umum dan ketikapagi hari sertaketikanaikdari
ufuk secara k*rusus. Pada saat itu memang tampak
lebih indatr danlebih qnanis. Padawakhrudara dingin
yang memerlukan kehangatan dan semangal dan
ketika panas pada waktu sinarnya memancar cerah
sebelum teriknya tengatr hari. Mak4 matahari pada

waktu dhuhaterlihatlebih indah dan lebih jernih. hi
mengandung pehrnjuk lfiusus sebagaimana kita
lihat

Bersumpah dengan bulan ketika mengi.ringi.nya
(matatrari) dengan cahayanya yang halus dan lem-
but, indah dan jernih. Antara bulan dan hati manusia
terdapatjalinan kasih sejak dahulu dan terhunjam
dalam relung dan kedalamannya Jalinan kasih yang
melimpah ruah dalam semua sudut kalbu, ySng merr
jadikan hati bangun dan tergugah ketika berjumpa
dengannya dalam kondiSi apa pun.

Bulan memberikan bisikan-bisikan dan isyarat-
isyarat kepada hati, pengagungan dan penyucian
kepada Yang Maha Pencipta yang hampir dapat di.
dengar oleh hati yang peka pada catraya bulan yang
mengembang. Hati sendiri kadang-kadang bertas
bih di dalam limpahan cahayayang memancar pada

malam padang rembulan, mencuci kotoran-kotoran-
nya, mereguk siramanny4 dan meranglml cahaya
tercinta ini. Sehingg4 ruh yang diciptakan A[ah
padanya memperoleh kelegaan dan kesenangan.

Bersumpah dengan sinng apabiln mmmnpaklan-
nya, ymtg memberi isyarat bahwa yang dimaksud
dengan dhuha adalatr waktu khusus, bukan seluruh
waktu siang . Isi.m dlwmirkata ganti' p adalafil" ({S'
jelas kembali kepada aryars 'matahari'yang di.
sebutkan dalam raqgkaian ayat itu. Akan tetapi, iqra-
ratAlQur'an ini juga mencakup kemungkinan bah-
wa ini adalah dhamirbagshamparan alam semesta.

Uslub Qur'ani ini minganiung isyarat-isyarat
sampingan seperti ini yang tersimpan di dalam su-

suqan ayal lGren4 ia menjadi sasaran dalam pera-

saan manusi4 yang diungkapkan secara halus. Siang
menampakkan haniparan dan menyingkapnya, dan
waktu siang jugamemilikibekas dan dampakbagi
kehidupan manusia sebagaimana diketahui. Akan
tetapi, kadang-kadang manusia lupa terhadap kein-
dahan wakhr siang dengarr dampakdampaknya itu
karena seringnya berulang wakhr siar-rg. Maka
sentuhan sepintas dalam rangkaian ayat:ayat seperti
ihr dapat membangkitkan dan menggugah hati un-
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fuk merenungkan fenomena-fenomena yang sangat
besar ini.

Demikian pula dengan "rn"alnm apabiln mmutupi-
ny a' I Menutlpi ini adalah kebalikan dari menampak-
kan. Malam adalah penutup yang meliputi segala
sesuafu dan menyembunyikannya. Ini merupakan
pemandangan yang memiliki kesan tersendiri dalam
jiwa, dan memiliki dampak tertentu dalam kehi.
dupan manusia sebagaimana halnya waktu siang.

Kemudian Allah bersumpah dengan langit dan
pembinaannya,'D emi langit s atn pembin aanny a. "
I afal'm.aa" di sini adalah mnsldariyah (yang men-
jadikan lafrl sesudatrnyaberfi.ngsi sepern mashdnl .

I{ata samn"langif apabila disebutkan, maka akan
segera terbayang di dalam pikiran kita sesuahr yang
kita lihat di atas kita yang berbentuk seperti kubah
di manapun kita menghadap. Di sana bertebaran
bintang-gemintang yang beredar pada tata surya dan
garis edarnya. Sedangkan, hakikat langityang sebe
narnya kita tidak mengetahui. Namun, apayang kita
lihat di atas kitayang tampakkukuh dan tidakpernatr
rusak dan bergoncang ini, menunjukkan sifat ba-
ngunannya yang mantap dan kukuh.

Adapun bagaimana cara membangunnya dan
bagaimana cara memegang dan mengendalikan
bagian-bagiannya sehingga tidak berserakan pada-
hal ia berenang (beredar) di halaman alam semesta
yang tidak kita ketahui permulaan dan akhirnya,
maka kita tidak mengetahui semua ihr. Sedangkan,
apa yang dikatakan oleh manusia tentang langit dan
segala rangkaiarurya, semua ifu hanyalah teori-teori
yang bisa saja ditolak dan diluruslian, bukan suatu
ketetapan yang baku dan tetap. Kita hanya meyakini
bahwa di balik segala sesuatu ini terdapat tangan
Allah yang menahan bangunan ini,

"S esungguhnya Alkh mnalnn kngit dmt bumi supay a
jons* loryop . Sungguhjila fudumrya alan lntyap, tidnk
a"dn seorang pun yarry dnpat rnennJtnn luduanya selnin
AIIah."@aatlnrz 4l)

Inilah satu-satunya pengetahuan yang meyakin-
kan!

Allah juga bersumpah dengan bumi dan peng-
hamparannya, 'Demi bumi besnta penghamparan-
nya....' Ath-tlnhwusama dengan ad-dahwu yufrt
menghamparkan bagi kehidupan. Ini merupakan
hakikat jelas yang kehidupan manusia dan semua
jenis maKrluk hidup bergantung padanya Kekhu-
susan-kel*rususan dan kesesuaian-kesesuaian yang
diciptakan oleh tangan Allah di muka bumi inilah,
yang menjadikan kehidupan di dalamnya sesuai

dengan ketenfu an dan pengahrran-Nya.

Menurut fenomena lahirnya yang tampak kepada
kita adalah kalau salah sahrnya rusak, niscayatidak
akan dapat berlangsung kehidupan seperti yang
berlaku ini. Penghamparan bumi sebagaimarn dise
butkan juga dalam ayat 3G31 surah an-Naazi'af
"Bumi s esudnh ini diha,mp arlnnny a. Ia mtmnruarlan
darinya mnta airnya dan (menumbuhlan) tumbuh-
tumbulnnnya'i merupakan keistimewaan dan kese
rasian yang paling besar. Hanya tangan Allah sen-
dirilah yang mengahn urusan ini. Maka, ketika Al-
Qur'an menyebutkan penghamparan bumi di sini
berarti ia juga menyebutkan tangan yang ada di ba-
liknya Disenhrhlah hati manusia dengan senhrhan
ini untuk **"*Tu: 

T"Out 

peringatan.

Jiwa lVlanusia Menurut Pandangan Islam
Setelah itu datanglah pembicaraan tentang haki-

kat yang sangat besar tentang jiwa manusia dalam
rangkaian sumpah ini, yang berkaitan dengan alam
semest4 pemandangan-pemandanganny4 dan feno
mena-fenomenanya. Ini merupakan salah sahr tanda
kekuasaan Allah yang sangat besar di alam wujud
yang saling berkaitan dan terahrrrapi,

iffJ3&WAr,9q:rt'#r+;"16*,,
&w;;46"'#ts;

' D an j iw a s n ta p eny anp umontrry a (cip tnnrmy a), maLa
Alkh mmgillnmlan kepada j iwa itu (j alnn) k{rcilnn
dnn lrznlamnnrry a. S aungultny a bmtntunglah mang
yang menlucilan jiwa itu, dnn mnugilnh. oratg yang
mmgotorinya.' (asy-Syams: 7-10)

Keempat ayat ini, ditambah dengan ayat surah al-

Balad ayat 10 , 'Dan Kmni telnh mmunjukilmn lupada-
nya dua jalan", dan ayat surah al-lnsaan ayat3,
"Sesungguhnya Kami telnh menunjulclwn jalan yang
lurus, adn y ang b nsy ukur dnn ada puln y arry 4af.r. . . ",

semuanya melukiskan kaidah teori kejiwaan dalam
Islam. Ayat ini berhubungan dan melengkapi ayat
ayat yang mengisyaratkan kompleksitas tabiat
manusia, seperti firman Allah dalam surah Shaad
ayat 71-72, "(Ingatlnh) ketil(n nhanmu berfrmnn
kepadn mnlailnt,'Saungguhny a Alw alnn mmtiptalmn
manusia dari tannh. Apabik telah Kusempurn"almn

lejadinnnya dnn Kutiupkan lccpadnnya ruh (ciptran)-
Ku, mnlfi funnnkkh l(nmu tmsungkur fungan bnsujud
lcepadnnya."'
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Hal ihr juga sebagaimarn ia'berkaitan dan meleng-

kapi ayat-ayat yang menetapkan adanya tanggung
jawab individu, seperti dalam firman Allah surah al-

Muddatstsiir ayat 38,

"Tiap-tinp diri bntanggung jawab atns apa yatry teloh

dipnbuatnya."

Juga melengkapi ayat-ayat ytmg menetapkan
bahwaAllah memberlakukan manusia sesuai de
ngan realitas orang tersebut, seperti firman-Nya
dalam surah ar-Ra'd ayat 11,

"sesunguhnya Allah tid.ak mmgubah luadnnn suatu

laum sehing;a mnelea mmgubah knadaan yang adn padn

diri mnekn sendiri."

Dari celahcelah ayat-ayat ini dan sejenisnya,

tampak jelaslah bagr kita pandangan Islam terhadap

manusia dengan segala akibutnYa.
Sesungguhnya manusia ini adalah maklrluk yang

memiliki tabiat, potensi, dan arah yang kompleks.
Danyang kami maksudkan dengan kata "knmplek'
ihr adalah dalam batasan bahwa dengan tabiat pen-

ciptaannya (yang merupakan campuran antara tanah

dari bumi dan penilpan ruh ciptaan Allah padanya) ,

maka ia dibekali dengan potensi.potensiyang sama

untuk berbuat baik atau buruk, mengikuti petunjuk

atau kesesatan. Ia mampu membedakan antarayang

baik dan yang buruh sebagaimana ia juga mampu

unhrk mengarahkan jiwanya kepada kebaikan atau

keburukan. Kemampuan ini terkandung dan tersem-

bunyi di dalamwujudny4 yang sekali wakhr diungk-

apkan oleh Al-Qur'an dengan ilham,

'Demi jiwa snta penyempunnannla (cipnannya),

meka AUah mengilhamknn fupada itwa itu (ialnn)
lrefasilrnn dnn lunlaoannny a. " (asy-Syams: 7-8)

Dan sekaliwaktu diungkapkan dengan pehrnjuk,

'DanKamitzlnhmmunjuklankzpadanya."(a7-Balailz
10)

Maka ilham atau pehrnjuk itu sudah tersimpan di
dalam diri manusia dalam benhrk potensi.potensi. Se
dangkan, risalah, pengarahan, dan unsur-unsur luar
ihr hanya untuk membangkitkan potensi.pofensi ini,

mengasahnya, menajarnkanny4 dan mengarahkan-

nya ke sana atau ke sini. Akan tetapi, ia tidak menjadi-

kannya sebagai aktrlak, karena ia diciptakan dengan

fitratrnya, terwujud dengan tabiabrya, dan terdapat

ilhamyang tersembunyi di dalamnya
Di samping potensi.potensi fitiah yang tersem-

bunyi ini, terdapatkekuatan pemikir dan pengamh

di dalam diri manusia Kekuatan inilah yang menjadi
titik tekan pertanggungiawaban. Maka, barangsiapa
yang mempergunakan kekuatan ini unhrk menyuci-
kan dan membersihkan dirinya serta mengembang-
kan potensi kebaikannya dan mengalatrkan potensi

kejelekannya niscaya dia akan berunhrng. Barang-
siapayang menganiayakekuatan ini dan menyembu-
nyikannya serta melemahkanny4 niscaya dia akan
merugi.

Dengan demikian, di sana terdapat pertanggung-
jawaban atas diberinya manusia kekuatan pemikir
yang mampu unfukmemilih dan mengarahkan po
tensi-potensi fitriah yang dapat berkembang di la-

dang kebaikan dan ladang keburukan ini. IGrena ihr,
jiwa manusia bebas tetapi bertanggung jawab. Ia
adalah kekuatan yang dibebani tugas, dari,ia adalah

karunia yang dibebani kewajiban.
Adalah rahmat dari Allah di mana Dia tidak me

nyeratrkan manusia kepada potensipotensi fitiah
ilhamiahnya dan kekuatan pemikirnya saja untuk
berbuat dan bertindak Namun, Dia menolongnya
juga dengan risalah-risalah yang menempatkan un-

hrknya timbangan yang mantap dan cermat. Juga
mengungkapkan unhrknya hal-hal yang meng-

isyaratkan keimanan, menunjukkan dalildalil petun-

juk di dalam dirinya dan pada alam sekelilingnm dan

mencerahkannya dari kotoran-kotoran hawa nafsu

sehingga dia dapat melihat kebenaran dalam ben-

hrknya yang benar. Dengan demikian, jelaslatr jalan

hidup baginya dengan sejelasjelasnya dan sangat
transparan tanpa ada lagi kegelapan dan kesamaran
padanya Sehingga kekuatan pemikirnya waktu ihr
tidak berpaling dari pandangan dan pemahaman

terhadap hakikat arah yang dipilih dan ditempuhnya-
Demikianlah yang dikehendakiAllah secara garis

besar terhadap manusia Segala sesuafu yang sem-

purna dalam menjalankan peran:mnya, maka itu
adalah implementasi kehendakAllatr dan qadar-Nya

yzmg umum.

***

Pandangan global hingga batas tertentu inilO

melahirkan sejurnlah hakikatyang sangatbernilai di

dalamarahpendidikan.Pertama,mentngg;kannilat

10 pembahasan lebih luas tentang pandangan Islam terhadap jiwa manusia ini dapat dibaca dalam buku.A/-Insan bainal Maddiyah wal-Ishm

karya Muhammad Quthb.
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keberadaan manusi4 ketika ia menjadikannya seba-
gai orang yang layak memikul tanggung jawab me
ngenai arah perjalanannya dan memberinya kebe
basan unhrk memilih (dalam bingkai kehendak Ilahi
yang menghendaki kebebasan baginya unhrk memi
lih).Mak4 kebebasan dan tanggung jawab ini me
nempatkan keberadaan manusia pada posisi yang
mulia. Juga menetaplan unhrknya kedudulian yang
tinggr di alam wujud ini yang menjadikannya layak
menjadi khalihh yang ditiupkan ruh Allah padanya
dan disempurnakan penciptaarurya dengan tangan-
Ny4 dan melebihlannya atas makhluk yang lain.

Kedua,memberikan konsekuensi kepada manu-
sia tentang tempatkembalinya di aklriratnanti dan
menjadikan segala urusannya sebagai berada di
antara kedua tangarurya (dalam bingkai kehendak
terbesar sebagaimana sudah kami kemukakan).
Sehingga akanberkembanglah di dalam dirinyarasa
kesadaran, keprihatinan, dan ketakrraan- Dia meryra
dari bahwa qadar Allah pada dirinya terealisir dari
celahcelah tindakannya sendiri,

"Saunguhnya Allah tldnk mngubah kzadaan suatu
laum sehinga mereka mntgubah kzadnm yang od" podo
diri mnelu sndiri." (ar-Rild: 11)

hf merupakanhnegungja ab beratyangtidakbo
leh dilalaikan dan diabaikan oleh yang bersangkutan-

Ketiga, memberikan kesadaran kepada manusia
tentangkebutuhannyayang abadi unhrk kembali ke
pada timbangan-timbangan Ilahiyang baku. Sehing-

94 dia memiliki keyakinan yang tidak mudah diper-
dayakan oleh hawa nafsu dan tidak disesatkannya
Juga supaya tidak digiring oleh hawa nafsunya ke
padakebinasaan, dan tidaktergolong sebagai orang
yang menjadikan hawa nafsunya sebagai hrharurya
Dengan demikian, dia dekat dengan Allah, menjalani
petunjukny4 dan mendapatkan penerangan dari
catraya yang dipancarkan-Nya di jalan kehidupan.

Oleh karena itu, tidak ada kesudahan bagi manu-
sia di dalam perjalanannya untuk menyucikan dan
membersihkan hati, dengan mandi cahaya Allah
yang melimpah, dan bersuci di perairan yang me
mancar di sekelilingnya dari sumber-sumber alam
wujud.

I(aum Tbamud, C-ontoh Orang yang Mengotori
Jiwanya

Sesudah itu dipaparkanlah salah satu contoh ke
rugian yang diperoleh orang yang mengotori jiwanya

dan menghalanginya dari petunjuk Contoh ini ter-
cermin pada apayang menimpa kaumTsamud yang
mendapat kemurkaan, siksaan, dan kebinasaan,

i6$ Lifr$l$ugiqIFJK
,.2 )l/1 tt7?.^
L^-rJ.e irr oei\3 {" tit;is iti tE ;ti \rf, iI
36:! ; & \it j:3 e + 4: ;* ic'J

tq'iv
"(I(num) Iiam4d tzlah mmdastalan (rasuhrya) larna
mnelw rulmnpaui batn, lutila bagkit orangJangpa-
ling aln!,n di antma mnela, lalu Rnml Allnh (Shailzh)

bnlwta lepana mnefu ' (Biorkmilnh) mta betina Allnh
danminummarya.'La]amneJwmadwtalannyadanmz-
ny embelih unla itu, mnla Iithan mneka mmbirusalan
mnelm disebabkan dnsa mnelu. LaJu, Allnh mt-
nlammaraknn mnelw (dngan nnah). Allah ttdnk tnlwt
tirhndnp akibaf findnlan-1,{yarlz. "(asy-Syams: 11-15)

Kisah kaum Tsamud bersama nabi mereka,
Shaleh a.s. disebutkan dalam beberapa tempat di
dalamAl-Qu/an. Telah disebutkan di mukapadatirap
tiap tempaf dan yang paling dekat dengan penye
butannya dalam surah ini ialah yang disebutkan
dalam tafsir surah al-Fajr. IGrena ihr, silalon mem-
baca kisahnya agak rinci di sana"

Adapun di tempat ini disebutkan batrwa disebab
kan sikapnya yang melampaui batas, maka mereka
mendustalan nabinya" Maka sikap melampaui batas
inilah sahrsafirnyayang menyebabkan merekamen-
dustakan. Tindakan melampaui batas ini dicermin-
kan dengan bangkitnyaorangyang paling celaka di
antara mereka. Dialah yang menyembelih unta itu,
dan dia pula oftrng yang paling celaka dan sengsara
akibat dosa yang dilakukannya. Padahal sebelum
melakukan tindakannya itu, dia telah diperingatkan
oleh Rasul Allah (yaitu Nabi Shaleh) yang berkat4
"lngaflah!Janganlah kamu sentuh untaAllah atau
kamu sentuh airyang sehari diperunhrkkan baginya
dan sehari unfuk mereka-"

Pembagian air itu sebagaimana yang disyaratkan
atas mereka ketika mereka meminta kepada Nabi
Shaleh mukjiat" lalu Allah menjadikan unta ini se
bagai mukjizat Sudah tenhr unta ini memiliki urus
an khusus yang kita tidak perlu memperdalam pem-
bicaraan tentang uraiannya, karena Allah tidak
menjelaskan kepada kita- Kemudian mereka men-
dustakan pemberi peringatan (Nabi Shaleh) itu dan
mereka sembelih unta tersebul
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Nah, orang yang menyembeth inilatr orang yang
paling celaka. Akan tetapi, mereka semua juga hrut
bertanggung jawab dan dianggap sebagai turut me
nyembelih bersama-sama. IGren4 mereka tidak
mencegahny.4 bahkarl mereka menganggap baik
perbuatan itu. Demikianlah salatr satu prinsip Islam
yangmendasar mengenai tanggung jawab sosial di
dalam kehidupan dunia, tanpa mengesampingkan
tanggung jawab pribadi untuk mendapatkan pem-

balasan uktrawi di mana seseorang tidak memikul
dosa orang lain. IGrena, di antara perbuatan dosa ia-

lah tidak mau memberi nasihat, mengabaikan tang-
gung jawab sosial, dan tidak menganjurkan oftmg
supaya berbuat baik dan mencegahnya dankeza-
liman dankejatratan.

Pada waktu itu tergeraldah tangan kekuasaan
untuk menjahrhkan siksaan yang sangat besar,

'. . . Malta TilJun mnela mtnbinasakan mnela disebab-

lwn dnsa merelw, lalu Allnh mznyamaatnlwn mnelw
(dmgantawh)....'

Damd,amah ialah kemurkaan yang diiringi de
ngan penyiksaan .l ahl" damdana" ifu sendiri sudatr

mengesankan apa yang ada di belakangnya dan
melukiskan maknanya dengan bunyinya itu, dan
hampir menggarnbarkan pemandanganyang mena
kutkan dan mengerikan. Allah menyamaratakan
negeri mereka yang tinggi dan yang rendatr. Ini ada
latr pemandangan yang terbayang setelah dihancur-
kan dengan sangatkeras dan dahsyat

'. . Allnh fidnk talwt tzrhadap aklbat tlndnlan- Ifi a itu.'

Matrasuci dan Mahatinggi Allah. Siapa yang dita
kuti-Nya? Apayang ditakut oleh-Nya? Dan bagaima-
na Diaakantakut?Yang dimaksud dengan unekapan
kalimat ini ialah kelaziman yang dapat dipahami
darinya Mak4 orang yang tidak takut terhadap aki-
bat perbuatanryra, did akan melakukan siksaan yang
sekeraskerasrya kalau dia menyiksa Demikian pula
siksaanAllah,

"s ennggulary a azpb Tulwnmu bmnr -b enar brar.' (al'
Buruuj:12)

Inilatr kesan yang diinginkan supaya isyarat dan
bayang-bayangnya meresap di dalam hati.

*ll*

Demikianlah hakikatjiwa manusia berhlbungan
dengan hakikat-hakikatalamyang besar dan peman-

dangan-pemandangan yang ada Semua itu jugaber-

hubungan dengan sunnahAllah di dalammenyiksa
oftmg{rang yang mendustakan dan melampaui
batas. Itlamun, semuanya masih dalam batasbatas
ukuranYang Mahabijaksan4 yang menjadilian sega
la sesuafi,r adabatas waktunya segalaperistiwa ada
waktuny4 segalaurusan ada fujuanny4 dan setiap
qadar ada hikrnahnya. Dia adalah Tuhan bagi jiwa
bagi alam semest4 dan bagi qadar semuanlag

I
1

(
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fiANAfl AI-TAII
nilnrunfiail 0l meflfln

Jrmlafi nltflI:21

#)tr)\i!;
Dengan menyebut narna Afhh Yang Maha
Pemurah lagi lvlaha Penyayang.

t'&'\i;t'1i';tLrrt'&sue6*6.t,yyt,
$,#4.1 :r5 t iirr ;*;,"An* ,a:K;it
eU:,K$,€,J;J4f.rtt6;4;\.3
WtLfi ,€:i('9.i6;341its;alpi
& J:i'(,K,"f $ Jfir,+.fr(i"rSg.aa
(wi&;{;;;:jr,J'0ig;iirfi:'i't;ls

c,!b{t6#gi;Itua;ieltf $rC'y
&6-3A#tlrin *;u{Jt&t}*
'T)emi malam apabila menuhrpi (cahaya sia^ng),
(1) dan siang apabila terang-benderang, (2) serta
penciptaa^n laki{aH dan wa^nita, (3) sesunguh-
nya usaha kamu memang berbeda-beda- (4)

Adapun or:ilrg yang memberika"n (hartanya di
jalan Allah) dan bertakwa, (5) dan membenar
kan adanya pahala yang terbaik (r*Sa), (6)

maka kelak I(ami akan menyiapkan baginya
jalan yangmudalu (7) Adapun orang-orangyang
batdit dam merasa dirinya cukup, (8) serta men-
dustakan pahala yang terbail (9) maka kelak
Karri akan menyiapkan baginya (iala^n) yang
sukax. (tO) nartanya tidak bermanfaat baginya
apabila ia telah binasa- (11) Sesungguhnya ke-
wajiba.n Ifumilah memberi peanjulq (12) dan
sesunguhnya kepunya:rn Karrilah akhirat dan

dunia- (13) lvlaka, Kami memperingatkan kamu
dengan neraka ya.ng menyala-nyala. (14) Ttdak
ada yang masuk ke datamnya kecuali orang
ya^ng paling celaka, (15) yang mendustakan (ke-
benaran) dan berpaling (daxi tunan). (16)Kelak
al<arr dijauhlffi dari neraka ihr orangyangpafing
bertalnam, (U) yang mena^fl<ahkan hartanya (di
jdan Allah) unhrk membersihka^nnya (t8) pada-
hal, fidak ada seorang pun memberika.n suahr
nikmat kepadanya yang hanrs dibalasnya (19)

Tetapi, (dia memberikan itu semata-mata)
karena mencari keridhaan Thhannya Yang
Mahatinsi. (20) Kelalc dia benarbena"r men-
dapat kepuasan " (21)

Pengantar
Dalam bingkai pemandangan-pemandangan alam

dan tabiat manusia, surah ini menetapkan hakikat
arnal danpembalasan. IGrernhakikatini bermacam-
macam wujud lahiriahnya sebagaimana disebutkan,
"Sesunggulatya usalw la.mu mnnnng brrbedn-beda. Adn-

pun mang yang m.anberilan (mrtnnya di jalan Allnlt)
dnn bntalaoa, dnn mnnlenarknn adanya pahnln yang
terbaik (surga), m.alw Kami fulak alan mmyiapknn
b aginy a j alnn y ang mudnh. Adnpun orang- nrang y arg
bakhil dnn maasa dirinya cukup, snta mendustalmn
palnla y ang tnbailt mnkn lulnk Kami alan mcnliopfuo
bagtrya Qal^an) yang sukar. . .."

Akibatnya, di akhirat juga berbeda-beda sesuai
dengan amal dan arah kehidupannya. "Mak4 l{ami
munpnirryatkan lumu dmgan ruralw yang menyaln-
rryak. Tidak adn yarrymnsuk kr dnlnmnya kccuali orang
y arg p aling celnkn, y ang mmdustalwn (lub enman) dnn
berpaling (dnri iman). I(ekk alun dij auhlan dnri rwroln
itu orang yang paling bntalasa, yang menaJknhlan
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lnrtnny a (di j akn Alkh) untuk memb nihlanrty a.' .. "
Karena simbol-simbol hakikat ini memiliki dua

warrn dan dua arah, maka bingkai yang dipilih dalam
permulaan surah ini juga memiliki dua macamwarna
baik pada alam semesta maupun pada diri jiwa ma-

nusi4' D nni mal^am ap abila mmutupi (mhny a siang),

dan siarry apabiln tuang bmdaang serta pmciptaan
Inki-kki dnnwanitn."

Ini termasuk salah satu bentuk keindahan susun-

an pengungkapan Al-Qs1' x1. 11

***

Malam dan Siang,Ia"ki-la^ki da"n Wanita

#:tf;t1i'JL6+i;4r,1*1:6t$.is1-$E
'Demi mal.arn apabila menutupi (nltaya siang), dn'n

siang apabiln tuang-bndnang snta penciptnnn lnki-
lnki dnn wonita." (al-Lail: 1-3)

Allah SWTbersumpah dengan kedua ayatatau
tanda kekuasaan ini: malam dan siang. Juga dengan
sifat masing-masing selagaimana dilukiskan dalam
pemandangan ifu, 'Demi malnm apabila menutupi
(nlmya siand), dan siarry apabila tnang-bendnang."

Malam, apabila menutupi rentang cahaya siang,

menggenangi dan menyembunyikannya Siang ke
tika terang-benderang, terangcemerlang, sehingga
karena kebenderangannya ini maka segala sesuatu

menjadi jelas dan terang. Ini adalah dua hal yang
berlawanan dalam peredaran planet, berlawanan
dalam benhrkny4 kektrususan'kelifiususanny4 serta
bekas dan pengaruhnya. Demikian pula Dia ber-

sumpatr dengan peniptaan aneka macam makhluk-
Nya dengan dua jenisnya berlawanan, "Snta pen-

cipta"an kki-kki dan wanita... ", untuk melengkapi
fenomena keberlawanan dalam nuansa surah ini dan

seluruh hakikatoiya-
Malam dan siang adalah dua buah fenomena yang

kompleks, yang masing-masing mengandung pe
tunjuk unhrk mengesankan hati manusia. Juga me
miliki petunjuk lain bagi oftmg yang mau merenung-
kan dan memikirkan apayang ada di belakangnya.

Jiwa manusia akan sangat terkesan kalau mau

memperhatikan pergantian malam dan siang. Yaitu,

malam ketika menufupi cahaya siang dan mengem-

bangkan gelapnya secara merata, dan siang apabila

terang-benderang. Pergantian ini seakan berbicara

dan menunjul:kan isyaral Berbicara tentang alam
semesta dengan kegaiban dan rahasianya, dan ten-

tang fenomena-fenomena yang manusia tidak me
miliki wewenang sedikit pun terhadapnya. Juga
mengisyaratlian apayang ada dibelakang pergantian

malam dan siang. Yaitu, adanya kekuasaan yang
memutarwaktu di alpn semesta sebagaimanaber-
putarnya roda kendaraan. Juga adanya perubahan

dan pergantian yang tak pernatr berhenti sama sekali.

Petunjukyang dikandungnya ketika orang me
mikirkan dan merenungkanny4 memastikan batrwa

di sana adatangan lainyang mengaturtata suryaini
dan mempergantikan malam dan siang, dengan
keterahran dan kecermatannya. Juga memastikan
bahwayang mengafurtata surya ini mengah:rpula
kehidupan manusia dan tidak akan membiarkan
mereka tersia-sia (tanpa hrgas dan tanggung iawab) .

Hal ini sebagaimana Dia juga tidak menciptakan
mereka dengan tiada guna-

Bagaimanapun para pengingkar dan orangorang
penyesat itu berusaha mbngabaikan hakikat ini dan
memalingkan pandangan dariny4 maka sesungguh-

nya hati manusia akan tetap berhubungan dengan
alam semesta- Hati manusia akan menerima kesan-

kesannya, melihat bolak-baliknya, dan mengetahui
secara berhadapan sebagaimana ia mengetahuinya
setelah memikirkan dan merenungkanny4 bahwa di
sana ada Yang Maha Pengatur yang tidak lepas dari
perasaannya. Hatinya juga mengakui keberadaan-
Nya daribalikpengabaian dan igauanny4 dan dari
balik penolakan dari pengingkarannya

Demikian pula dengan penciptaan laki-laki dan

wanita- Sesungguhnya pada manusia dan binatang-
binatang menyusui terdapat nuthfah yang menetap
pada ratrim dan sel spermayang menyahr dengan sel

telur. Bagaimana terjadi perbedaan jenis kelamin
setelah kelahirannya nanti? Siapakatr geranganyang

mengatakan kepadayang ini, 'Jadilah engkau laki-
laki", dan mengatakan kepada yang ifu, 'Tadilah

wanita''? Sesungguhnya penyingkapan unsur-unsur
yang menjadi nuthfah ini sebagai anaklaki-laki atau

anakwanita, tidaldah mengubatr realitas perkara ini
sedikit pun. Karen4 bagaimana unsur-unsur ini bisa
terpenuhi di sini dan unsur-unsuryang di sanajuga
terpenuhi? Bagaimana terjadinya laki-laki dan wanita

kok begitu sesuai dengan garis jalan kehidupan
seluruhnya, dan dapat menjamin kelestarian dan
perkembangannya dengan jalan berkehrunan?

n
1l

$

11 Lihat pembahasan lebih luas tentang masalah ini pada bab "at-Thnasuqul Fawr;"dalam kitab at-Tashwirul Fannifl-@iaa terbitan Darusy-

Sluruq.
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Kebetulan? IGlau terjadi secara kebetulan, nis
caya tidak akan terjadi kesesuaian dan keteraturan
seperti ini. Mak4 tidak ada lain kecuali di sana pasti

adaYang Maha Pengahr yang menciptakan laki-laki
dan wanita karena suatu hikrnah yang telah digaris
kan dan hrjuan yang telah dimaklumi. Dengan demi-
kian, tidak ada jalan bagi kebefirlan dalam pengahr-
an alam semesta ini sama sekali.

Laki-laki dan wanita fantan dan betina) sesudah
ihr juga meliputi seluruh jenis maHrluk yang tidak
menyrsui. Ketenfuan ini berlaku pada semua makh-
luk hidup termasuk hrmbuh-tumbuhan. Semuanya
menurut kaidah penciptaan yang sam4 yang tidak
bersilang selisih. Tidak adayang sendirian dan yang
esa kecuali Al-Khaliq Yang Matrasuci, yang tidak ada
sesuahr pun yang sama dengan-Nya.

lnilah sebagian isyaratyang diberikan oleh pe
mandangan-pemandangan alam itu. Inilah hakikat
manusia yang dijadikan sumpatr oleh Allah, karena
agungnya petunjuk yang dikandungnya dan dalam-
nyakesan yang ditimbulkarurya [alu, dijadikan oleh
Al-Qur'an sebagai bingkai bagi hakikat amal dan
pembalasannya di dalam kehidupan dunia dan
alf,riratnantl

Usaha Manusia Berbeda-beda
Allah bersumpah dengan fenomena-fenomena

alam dan hakikat-hakikat yang berlawanan pada
alam semesta dan manusia, bahwa usaha-usaha ma-
nusia itu berbeda-beda. Jalan hidup yang ditempuh-
nya bermacam-macam sehingga balasan mereka
juga berbeda-beda Mak4 kebaikan itu tidak sama
dengan keburukan, pefunjuk tidak sama dengan
kesesatan, dan kesalehan tidak sama dengan ke
rusakan. Orang yang memberikan hartanya dan
bertalnv4 tidak sama dengan orang yang bakhil dan
merasa dirinya cukup, dan orangyang membenar-
kan Rasul dan beriman, ddak sama dengan orang
yang mendustakan dan berpaling dari iman. Masing-
masing memiliki jalan sendiri, akan mendapatkan
tempat kembali sendiri, dan akan mendapatkan
balasanyang sesuai.

$ t$t 3'r5 * ii:6 &, ";X g ie:fu sy

$u*K * €r\; rt 5(v t 6A,t43
$tjttiia;&;tiAtuat

"Sesunguhnya usahn lmmu memarg bnbeda-beda.

Adapun zrang yang membnikan ftartanya di jalan
Allnh) dnn bertnht;a, dnn runtbmmlan adnnya palak
y ong turbaik (ntrga), nukn lelnk lfumi alnn mmy ioPLo
b aginy a j alan y arry mud"ah. Adnpun orang- ortng yng
bakhil dan mnasa dirinya culcup, sata mmdustalnn
pahnlnyangtnbail$mnknkzkkl{nrnialanmaryiof l*o
bagtry a (j alnn) y ang sulmr. Hartonj a tidnk b mnnnfant
bagrr.ya apatriln ia telah birasa." (al-l-ail: 4.11)

Sesungguhnya usahamu berbeda-beda hakikat,
motivasi, arah, serta hasil dan akibatnya. Manusia di
bumi ini berbeda-beda tabiat, keinginan, pandangan,

dan citacitanya. Sehingga seakan-akan setiap orang
merupakan alam kfiusus yang hidup dalam planet
tertenfu.

Ini adalah sebuah hakikat, tetapi di. sana ada
hakikat lain. Yakni, hakikat global yang meliputi
beraneka macam manusi4 dan mencakup alam-alam
yang berbeda-beda ihr. Semuanya dihimpun dan
dibagi ke dalam dua kelompok, dua barisan saja di
bawatr duapanji.panji umum. Yaifu, kelompok "orary
yang mnnbnilan (wrtnny a di j alnn Allnlt) dnn bertnfua,
dnn mnnbmarlan pdnln yang tubaik (rurgQ " danke
lompok 'brangyangbakhil dm nrcrasa dirinya culap,
sntn mendustaknn paltnln y ang tnbaik. "

Putamq orang yang memberikan dirinya dan
hartanya dan menjaga diri dari kemurkaan dan azab

Allah, sertamembenarkan akidatr islamiah ini, yang
apabila dikatakan "terbailC' maka terbaik itu merupa
kan sebutaqbaginya dan identitasnya. I{eduq orang
yang baktril dengan dirinya dan hartanya merasa
dirinya cukup dan tidak membutuhkan Allah dan
petunjuk-Nya serta mendustakan akidah terbaik ini.

Inilah dua sifat yang terdapat pada berbagai
manusi4 usah4 manhnj, danhtytan. Masing-masing
memitki jalarurya di dalam kehidupan ini, dan me
miliki kecocokan di dalam menempuhnya.

' Adnpun orang y ang mzmbniknn (diriny a dnn lwnrry a
di j alatt Alkrlt) dmt b srtnkoa, dm mnnl mnrlan adnny a
paltnln y ang terbaih mnlea l{nmi kzlnk oLan rcnyiaf kan
baginy a j alnn y ang mudnh." (al-Lail: 5-7)

Orang yang memberikan diri dan hartany4 ber-
takwa dan membenarkan adanya pahala yang ter-
baik itu berarti telah mencurahkan semaksimal
usahanya untuk menyucikan dirinya dan mengarah-
kannya. Pada wakhr itu, dia berhak mendapatkan
pertolongan Allah dan taufk-Nya yang telah diwajib
kan oleh Allah atas diri-Nya dengan iradah dan
kehendak-Nya untuk memberikannya. Tanpanya,
segala sesuafu tidak ada harganya dan manusia tidak
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dapat memperoleh sesuahr pun.
Barangsiapa yang disiapkan jalan yang mudah

oleh Allah untuknya, maka dia pasti sarnpai ke tujuan
dalam kemudahan, kasih sayzmg, dan kelemah-
lembutan. Ia telah sampai, padahal ia masih di bumi
ini. Ia hidup dalam kemudahan. Karen4 kemudatran
melimpah dari dirinya kepada segala sesuatu yang
ada di sekitarnya dan semua oftmg yang ada di se
kelilingnya. Kemudahan dalam melangkah, kemu-
dahan di jalannya, dan kemudahan dalam mencapai
semua urusan. Juga kemudahan dalam mendapat-
kan kecocokan yang menenangkan dan menen-
teramkan dalam urusan-urusan global dan parsialnya-

lni adalah suatu derajatyang mengandung segala
sesuatu di dalam lipatannya. Pelakunya menempuh
jalan bersama Rasulullatr saw. di bawah naurgan janji

Ilahi dalam surah al-A'laa ayat 8 , "Knmi alwn m.snberi

lnmu tnufk kcpadn jalnn yang mudnh."l2

'Adnpun orang-zrangyang bakhil dan merasa dirinya
cukup, s ertn mm.dusnlan adnny a pahnln y ang tnb aik,
maka kelnk Kami alan menyiapkan baginya (jakn)
yangsukar. Hartanya tidnk bermnnfant baginya apanik
ia tulnh binasa."(al-Lail: 8-11)

Orang yang bakhil nrengorbankan dirinya dan
hartanya, merasa dirinya cukup dan tidak mem-
butuhkan Tuhan dan pehrnjuk-Nya, serta men-
dustakan seruan dan agama-Nya- Orang ini merusak
dirinya secara maksimal dan layak mendapatkan
kesulitan dari Allah di dalam menghadapi segala
sesuahr. Allah akan menyiapkan baginya jalan yang
sukar, membawanya kepada semua kesulitan, dan
menghalanginya dari semuakemudahan. Juga men-
jadikan setiap langkah yang ditempuhnya sebagai
kesulitan dan penderitaan, memalingkannya dari
jalan yang lurus, dan mendaki jalan kesengsaraan.
Meskipun dia mengira bahwa dirinya menempuh
jalan kebahagiaan, sesungguhnya dia terpeleset lalu
menjaga diri dari keterpelesetan itu kepada keter-
pelesetan lain yang menjauhkarurya dari jalanAllah
dan keridhaan-Nya-

Apabila dia sudah binasa dan jatuh ke dalam ke
terpelesetan dan keberpalingan yang sejauh-jauhny4
maka tidak berguna lagi hartanya yang ia bdkhilkan
itu. Tiada manfaahryahartayang ia cukupkan dirinya
dengannya sehingga merasa tidak butuh kepada
Allah dan petunjuk-Nya, "Hartnnya tidnk bumanfant
bogtnj o ap abiln ia telnh birrusa." Memudahkannya

kepada keburukan dan kemaksiatan itu termasuk
menyiapkan jalan yang sukar baginya, meskipun
yang bersangkutan berbahagia darr selamat di dunia
ini. Adakah kesukaranyang melebihi neraka Jatrannam?
Sesungguhnyaini adalah kesukaranyang amatsangat!

Demikianlah segmen pertama surah ini. Dalam
segmen ini tampak jqlas dua rnacam jalan dan tatanan
kehidupan bagi semua manusia pada setiap masa
dan tempat. Tampak pula bahwa ini adalah dua
golongan manusia dan dua panji-panji meskipun
beraneka benhrk dan warnanya Setiap orang mem-
berlakukan dirinya sesuai dengan pilihannya, dan
Allah akart memudahkan jalannya, mungkin kepada
kemudahan atau kesukaran.

Tempat Kembali Masing-Masing
Adapun segmen kedua membicarakan tempat

kembali masing-masing golongan. Juga menying-
kapkan akhir perjalanan orang yang dimudahkan
kepada kemudahan dan orang yang dimudahkan
kepada kesukaran. Sebelum segala sesuatunya, Al-
Qur'an menetapkan bahwa akibat dan balasan yang
diperoleh masing-masing golongan itu adalah benar
dan adil, sebagaimana sudah ditetapkan dan dipasti-
kan. Allah sudah menjelaskan pehnjuk-Nyakepada
manusia dan memperingatkan mereka terhadap
neraka yang menyala-nyal4

6KJir g Jfi6 "'rtt (iib t u,*fu+ :'t

# i;;'*K ti & es$;,it;s &,Fi
6;S Ki;:lcaj-e,$i$ C'ii rief:
g &'li ;i ;:, ;w;S ;S tl te e,: b ;\

&6;pA
"Sesungguhnya fuwaj iban Kamilnh membni petunj ul
dnn saungguhrrya lvpunyonn l{nmilnh akhirat dnn dunin.

MoJu, Knmi mnnpningatlan lamu dmgan rwaka y ang

mmy aLa-ny ak. Tidnk adn y ang masuk lu dnl"amny a lu -

cuali mang yang paling celnla, yang mzndustaknn (lu-
bmaran) dnn bupaling (dnri iman). Ifulnk akan dijauh-
knn d.ari nerakn itu orangyang PalrnS bntalana, yang
menaJkahknn h.artanya (di jakn Alkh) untuk mem-

bersihkannya. Padahal, tidak adn seorang pun mem-

12 Silakan baca kembali penafsiran surah al-Alaa
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bsikan natu nil$nnt l(zpadnnJa yang lwrut dibalnnya.
Titap| (dia memb nikan itu s ematn-mata) lwrmn mm-
cari lsridhnan Ihh"annya Yang Malatingi. Kelnk dia
bm.ar-bm.armmdapat'leepuasan."(al-LaiLr12-21)

Allah telah menetapkan atas diri-Nya, sebagai
karunia dan rahmat-Nya kepada harnba-hamba-Nya,
untuk menjelaskan petunjuk kepada fitratr manusia
dan alam pikirannya- Juga menjelaskan kepada mereka
tentang rasul-rasul risalah-risalah, dan ayat-ayat-Nya.
Sehingga tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk
membantah, dan tidak ada lagi kezaliman terhadap
seoftmg pun kalau dia mendapatT<an azab dari Allah,

"Saungguhnya lceuajiban l(nmilah manberi petunjuk. "
(af-Lail: 12)

Sentuhan kedua ialah ketetapan yang pasti ten-
tang hakikat kekuasaanyang meliputi manusia, se
hingga mereka tidak dapat melepaskan diri darinya
'Dan sesunguhnya lupunyann Kamilnh alihirat dnn
dunin."(al-Iailz 13)

Maka akan pergi ke manakah orangyang hendak
pergi menjauh dari Allah?!

Di samping menetapkan bahwaAllah mewajibkan
diri-Nya menjelaskan petunjuk kepada hamba-
harnba-Ny4 dan bahwa akf,rirat dan dunia yang me
rupakan negeri tempat mendapat balasan dan tem-
pat berarnal ihr kepunyaan-Nya, maka Dia juga menr
peringatkan, menakut-nakuti, serta memberi pen-
jelasan kepada merek4

'Malrn, I{nrni mempningatknn l"pod" lamu dengan
nnalw yang mmyala-nyala. " (aI-I ail: 14)

Menyala-nyala, dan api neraka yang menyala-
nyalaini,

' Tulnk a"da y ang masuk le dalamny a kcatali arang y ang
paling celaka. "(al-Lail: 15)

Ya, semua orang yang masuk neraka adalah
paling celaka I(aren4 adakah kesengsaraan dan ke
celakaan yang melebihi masuk ke dalam neraka?

Kemudian Aliah menjelaskan siapa orang yang
paling celaka ihr, bahwa dia adalah,

"Aang y arry mendustalan dnn berpalirg."(al-Lail: 16)

Orang yang mendustakan dakwah dan berpaling
darinya, berpaling dari petunjuk dan seruan Tuhan-
nya kepadanya untuk diberi petunjuk. Hal ini se
bagaimana yang dijanjikan-Nya kepada setiap orurng
yang datang kepadaNya dengan menadahkan harapan.

"lfu kk alan dij auhl,an dnri raralrn itu mang y ang paling
bntnlam." (al-I ail : 17)

Yaitu, orang yang paling berbahagia, sebagai ke
balikan dari orang yang paling celaka Kemudian di-
jelaskan siapa orang yang paling bertakwa ihl, yaihr,

"}rang yang mnnflahkan (ha.rtarya di jalan Allnh)
untuk mtmb asiltleanny a. " (al-Lail: 18)

Orang yang mpnafl<ahkan hartanya unfuk mem-
bersihkannya delngan menginfrlkannya itu, bukan
unhrk mencari popularitas dan pujian orang lain. Ia
menafl<atrkan hartanya hanya karena tunduk dan
pahrh kepada Allah, bukan dalam rangka balas budi
kepada orang lain. Juga bukan untuk mendapatkan
ucapan terima kasih dari seseorang, melainkan
hanya mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha-
tinggi dengan hrlus iKrlas.

"Padnlwl, tidnk adn seorang pun m.embni suatu nikmnt
fupadnnya yarry lwrus dibalamya. Iitnpi din ftnanberi-
knn itu s nnnta-mata) larna mmmri kcridhnnn Tillan-
nya Yang Malntinggi." (al-lail: f9-20)

Kemudian, bagairnana selanjutnya? Apa yang di-
nantikan oleh orang yang paling bertakwa, yang
memberikan hartanya untuk membersihkanrrya dan
mencari keridhaan Tuhannya Yang Mahatinggi?
Balasan yang ditampakil{an oleh Al-Qur'an kepada
ruh-ruh yang beriman di sini sangat mena\iubkan,
mengejutkan, dan luar biasa

"Kelnkdiabmar-bmnrmendnpatlepuasan."(al-Lailz
2t)

Puas ter$adap agamany4 Tuhannya, keduduk-
anny4 bagiannya, dan semua kesenangan dan pen-
deritaan yang dialaminya sewaktu di dunia Jugapuas
terhadap kekayaan dan kemiskinanny4 kemudatran
dan kesulitannya, serta kelapangan dan kemelarat-
annya- IGrena ihr, hatinya tidak pernah bergoncang,
merasa sempif tergesa-gesa, merasa keberatan me
mikul beban perjuangan, dantidak menjauhi tujuan.
Sesungguhnya kepuasan dan keridhaan ini adalah
balasan-balasan yang lebih besar dari segala bentuk
balasan yang lain. Yakni, balasan yang berhak diper-
oleh orangyang mengorbankan dirinya dan harta-
nya, yang menginfakJ<an harta untuk membersih-
kannya, dan yang berkorban untuk mendapatkan
keridhaan Tuhannya Yang Mahatinggi.

Ini adatah balasan yang tidak adayang dapat menr
berikannya kecuali Allah. Diayang merxasukkannya
ke dalam hatiyang tulus ikhlas kepada-Ny4 sehingga
tidak memandang kepada siapa pun selain Dia.

'Kelnk dia bmnr-bennr mendnpat lcepuasan."

Ia merasa puas setelah mengorbankan segala
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yang berharg4 dan memberilan apayang dihrikan'- 
Sungsuh kepuasan dan kebahagiaan ini me

ngejutkan. Tetapi, ini sesuatu yang mengejutkan

yang senantiasa dinantikan oleh orangyang men-

capai derajat sangat bertalora. Yakni, orang yang

memberikan hartanya di jalan Allah untuk mem-

bersihkanny4 bukan dalam rangka membalas budi

orangyang menanamkan jasakepadanya- Ialakukan

itu hanya unhrk mencari keridhaanTuhannyaYang
Mahatinggi.

"I{elnk din b enar -b mm mmdnpat lepuasan. " g
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'T)engam menyebut niuna Afhh Yang Maha
Pemurah lagi Mafia Penyayang."

&li'6(t:r&g(*6,:W1t,At
li:<-tg_,ifi)#$:-Irbr:iWa-fU
lfiinfi',tui6rj jit r-ro:tJg. )) *b
,/./ 2/ ...l.ltez t_t+drg'i'fr3ui(l(;"_i6"$t6jJ
;i6'f';ijf;6if,liLt<$;1r;fr a'{:jjruis&u\rvtt;)s&-\{,
&""#Jt;eitr,&e$'*ytit;#
'Demi wakhr matalnri sepenggalahan naik, (1)

da.n demi malam apabilatelah sunyt (2) Tbharr
mu tiada meninggalkan kamu dan fiada (p"la)
benci kepadamu. (3) Sesunguhnya akhir ihr
lebih baik bagimu daripada permulaan. (4)

Kelak Ttrharrmu pasti memberikan karunia-Nya
kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. (5)

Bukankah Dia mendapatimu sebagai anak
yatim, lalu Dia melindungimu? (6) Dia men-
dapatimu sebagai orang yang bingung lalu Dia
memberika^n pehrnjuk? (4 Dan, Dia mendapati-
mu sebagai orang ya.ng kekurangan" lalu Dia
memberikan keankupan? (8) Mapun terhadap
anak yatinL janganlah kamu berlaku sewenang.
wenang. (9) Tbrhadap orangyang minta-minta,
janganlah kamu menghardiknya. (10) Dan
terhadap nikmat tlrumu" hendaklah kamu
menyebut-nyebutrya (dengan bersyukur)." (11)

Penga^nta^r

Surah ini dengan tema ungkapan kalinnt, pernan-

dangan-pemandangan, bayang-bayang, dan kesan-

kesanny4 merupakan senfuhan kasih sayang,
embusan rahmat, sepenggal rasa cinta dan tangan
penyayang yang mengusap kepedihan-kepedihan
dan penderitaan.fuga mengembuskan kasih sayang;
keridhaan, dan harapan; dan memberikan keteduh-
an, ketenangan, dan keyakinan. Surah ini secara
keseluruhan khusus unfuk Nabi saw.. Semuanya
datang dari Tuhannya unhrk menghibur, melerai,
menyenangkan, dan menenangkan hati beliau.
Semuanya merupakan embusan rahmat dan panhrl-

an kasih sayang, serta kelemahlembutan dari yang
punya hubungan dekal Juga merupakan penenang
ruh yang kelelahan, hati yang bergoncang, dan kalbu
yangmenderita.

Menurut beberapa riwayat wahyu terhenti dari
Rasulullah saw. dan malaikat Jibril a.s. terlambat
menyampaikanny4 lalu orangorang musyrik ber-
kata, "Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan-
nya" KemudianAllah menurunkan surah ini.

Wahyr, bertemu densanJibril, dan berhubungan
dengan Allah, merupakan bekal Rasulullah saw
dalam menempuh jalan yaqg sulit Juga sebagai
minuman beliau di dalam menghadapi panasnya
tantangan, dan sebagai semangat beliau di dalam
menghadapi pendustaan kaum musyrikin. Rasu-
lullah saw. hidup dengarurya di dalam menghadapi
suasana yang panas membakar, yang beliau alami
dalam menghadapi jiwa-jhra manusia yang liar, binal,
suka melanggar, dan keras kepala Beliau alami itl
di dalam menghadapi makar, tipu daya, dan gang-
guan€angguan kaum musyrikin terhadap dalovah,
iman, danpetunjuk

Karena itu, ketika wahyu terhenti, terputuslah
bekal dari beliau. Sumber pun mengering dan hati-
nya pun kesepian dari Kekasih. Tinggalah beliau
sendirian dalam kepanasan, tanpa bekal, tanpa mi-
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numan penghilang dahaga dan tanpa hiburan dari

KekashTercinta lni adalah suatu kondisi yang berat

ditanggung dari semua segi.

Padawaktu itu, turunlatr surah ini. Turunlah lim-
pahan kasih sayang, rahmat, hiburan, kedekatan,

harapan, kepuasan, ketenteraman, dan keyakinan
(adh-Dhuhaa: 35). Allah SWT sama sekali tidak me
ningga[ian Nabi saw. dan tidakpula membencibeliau.
Dia tidak menjauhkan beliau dari rahmat" peme
liharaan, dan perlindungan-Nya (adh-Dhuhaa: G8).

Tidakkah engkau jumpai realitasnya di dalam

kehidupanmu? Tidakkah engkau rasakan sentuhan

ini di dalam hatimu? Tidalftah engkau melihatbe
kasnya di dalam kenyataan hiduPmu?

Tidak.. .. Tidak . . ..!'Iillw:wnu tiadn mmingallmn
lamu dm tialn (puk) bncl leponnmz.'Tidak terputrs
pulakebaikarrNyakepadamu dan tidak akan pernah

terputus selama-lamanya. "Sesungguhnya akhir itu
lzbih baik bagimu dnripann pnmulnan."Disana ada

sesuahr yang lebihbanyak dan lebih lengkap, "I(clnk

Titlanmu pasti munb nilan lwrunin- Ny a lupadnmu,

lafu (lnti) lamu mmjadi puos."
Di samping embusan yang lembut mengenai

hakikat perkara dan ruhny4 serta embusan lembut
dalam ungkapan, irarn4 dan bingloi semesta tempal
diletakkannya hakikat ini,' D emi waktu mnnhmi se-

pngalalan nnih dnn dmi nnkm apabik tclnh nntli.... "
I(alimat itr diucapkan dalam nuansa kasih sayang

dan kelematrlembuhn, rahmatyang diberikan, kepuas

an yang menyeluruh, dan kegembiraan yang hangat,

'Tithanmu tiada mminggallan lamu dnn tiadn (puk)
bmci fupadamu. Saunggulmya af,ldr itu lzbih baik bagi-

mu dmipadn pmnulnm. I{elnk ftlwnmu pasti mnnheri-

lan larunia' Ny a lupadnmu, lnlu (hati) Iumu mmj adi
puas . Bukankah Di.a mnd'apatimu sebagai annk )!tim,-lnlu 

Dia melindungimu? Dia mendapatimu sebagai

orang y ong bingung lnlil Dia mcml ff ilan p e tuni uk ? D an'

Dialhennapatimu s eb agai orang y ang lukurangan, lalu

Din mnnberiknn fuarkapan?" (adh-Dhuhaa: 3-8)

I(asih sayang, rahma! kepuasan, dankegembira-
an ihr mengalir dari celahcelah iramakalimatyang
halus, dari katakatanyayang lembuf dan dari nuansa

musikalnyayang mengalir dalam ungkapan kalimal
nya. Nuansa musik yang terafur geraknya, derap

langkah yang perlahan, suamnya yang lembut, dan

iramanya yang menggembirakan. Ketika Allah
menghendaki bingkai bagi kasih sayang yang halus,

rahmatyang tercurah, kepuasan yang meliputi, dan
kegembiraan yang hangat ini; maka dijadikanlah
bingkai itu berupa wakhr dhuha yang terang ben-

derang dan malam yang sunyi. Dipilihnya dua wakhl
dari wakhr siang dan malanL duawakhr yang lembut
saat unfirk merenung. Jugawakhr ruh berhubungan
dengan alam semesta dan Penciptany4 merasakan

ibadah alam semesta ini kepada Penciptanya, dan

menghadap kepada-Nya dengan tasbih, kegembira-
an, dan kecerahannya. Lalu, digarnbarkannyakedua-
nya dalam kalimatyang sesuai.

Maka, malam itu adalah "mnlnm apabiln tel'ah

nn1i",bti<atsembarang malam secara mutlak dengan

kesan ketakutan dan kegelapannya. Malam sunyi
yang lembuf tenang, dan jernih, yang diliputi oleh
awan tipis yang berarak Malam yang membangkit
kan hati dan perasaan unhtkberpikir dan merenung,

seperti suasana keyatiman dan kemiskinan. Kemu-

dian kesunyian dan kesepian itu hilang terhapuskan

dengan terbituiyawakhr matatnri naik sepenggalahan
yang indah dan cerah. Maka, harmonislah warna-

warna lukisan ifu dengan warna-warna bingkainy4
dan sempurnalah keteraturan dan kerapiannya- 13

Sesungguhnya ciptaan dengan keindahannya
yang sempurna ini, benar-benar menunjulikan pen-

ciptaan Allah yang tiada bandingnya Penciptaan
yang tiada dapat dicampuradukkan dengan peniruan.

Berhentinya Wahyu dan Kesenangan
Sementara WaItu bukan Pertanda
Pemuhrsan Hubungan dan Kebencian

&,s6"i;{i1;(.*6;6)}gg;tAr,
4 : <t g- 3;:1i # $}.11uiWaYr'

&sr
'Demi waldu mntnltmi sepmggahlwn naile, dnn funi
malmn ap abila telnh suny i. Tuhnnmu tindn mmingal-
lffi l@rnu dnn tinna @uln) bmci fuponnnw. Snmgulary a

akhir iht lzbih bai,k bagimu dmipadn p amulnan. Kelnk

Tuhnnmu pasti memberilan larunia- Ny a lupadnmu,

tnlu (lwA furnu maladi puas. " (adh-Dhuhaa: 1-5)

Allah SVVT bersumpatr dengan dua wakhr yang

indah dan mengesankan ini talu, Dia menghubung-

13 Dftutip da.i kitzb at-Tashwirut Fannil fl-@ianhhn 105, cetakan ke4.
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kan fenomena alam dengan perasaan jiwa manusia

Juga memberikan kesan kepada hati manusia ten-
tang kehidupan yang sensitif dan responsif terhadap
alamyang indah dan hidup ini, Vang saling berlemah
lembut dengan setiap makhluk hidup. Maka hidup
lah hati tersebut dalam kejinakan dan ketenangan di
alam semesta, hnpa merasa takut dan merasaterasing.

Dalam surah ini sendiri, ketenangan dan kejina-
kan itu menemui realitasryra. Ketenangan inilah yang

dimaksudkan menjadi sasarannya. Seakan-akan
Allatr memberi isyarat kepada RasulNya saw. sejak
permulaan surah, bahwaTuhannya selalu melim-
patrkan ketenangan dan kesenangan di sekitar alam
wujud ini. IGrena ihr, beliau tidak disingkirkan dan
dikucilkan.

Setelah isyarat semesta ini, datanglatr penegasan

secara langsung, "Tulanmu tindn mmingallan lamu
dm tinda (puk) benxi lupannmu.' Tulnnmutidak me
ninggalkanmu dan tidak pula mengucilkanmu se
bagaimana anggapan orang-orang yang hendak
menyakiti perasaanmu, mengganggu kalbumu, dan
menggoncangkan hatimu. Allah adalah'Tuhanmu",
dan engkau adalah "hamba-Nya'' yang dinisbatkan
kepada-Nya, di- ahd,afkan kepada rububiyy ahNya.
Ikrena ihr, Dialah yang memeliharamu, melindungi-
mu, dan memberikan jaminan kepadamu.

Tidak pernah surut sumber karunia-Nya dan
limpahan pemberian-Nya. Mak4 engkau akan men-
dapat di sisi-Nya di aldrirat nanti kebaikan yane jauh
lebih baik daripada apayang diberikan-Nya kepada-
mu di dunia "Sesurggulmya aklir (akhimt) itu ltbih baik
bogimudnripanapmrulam(dtnia)."Inadalahkebaik-
an yang pertama dan yang aft*rir, sejak permulaan
hinggaterakhir.

Sesungguhnya Dia telah menyimpan unfukrnu
apayang menyenangkanmu. Yaifu, yang bempa per-
tolongan di dalam dalqrahmu, dihilangkannya ham-
batan dari jalanmu, dominarmya mnnlwjmu,dan me
nangnya hak-hakmu. Itulah perkara-perkara yang
menyibuliC<an hati Rasulullatr saw. ketika beliau
menghadapi kekerasan, pendustaan, gangguan, tipu
day4 dan caci maku "Ifulak Tilhanmu parti rctnl€rilcmt
lanunin- Nya kepadnmu, kk (hati) lamu mmj adi puas. "

Mengingatkan Masa LaIu
Selanjutry4 surah tersebutmengingatkan kepada

Rasulullah saw. bagaimana perhatian Tuhannya ke
padanya sejak permulaan perjalanannya- Tujuannya
agar hati beliau dapat membayangkan bagaimana

indahnya yang diperbuat Tuhan terhadap dirinya
bagaimana kasih sayang-Nya, dan bagaimana Dia
melimpahkan karuniaNya Juga supaya beliau me
rasa senang dengan mengenang kembali rahmat dan

kasih sayang nahi. Hal ini merupakan kenikrnatan
tertinggi yang dihidupkan kembali kenangannya
dengan carayangdndah,

# a'{;{V 3 

"43', 
# a36ra;-i 4:$

-16,, 7>/4 / /-z /

S.!tLt61f.;
"BukmtJmh Dia mmdnpatimu sebagai anak y ati.m, lnlu
Dia melindungimu? Dia mmdnpatimu sebagai mang
yry bin&rlg lalu Dia mantrnilwn paunjuk? Daq Dia
rurdnpatimu sebagai wangyang knlwrarryan" lnlu Dia
mnnbnilan luculatpan?" (adh-Dhuhaa: 6-8)

Perhatitanlatr bagaimana realitas hidup dan per-

hatikan kehidupanmu di masa lalu. Apakah Tuharr
mu membiarkanmu dan membencimu hingga se
belum engkau menghadapi urusan ini? Bukankah
Dia telah meliputimu dengan pemeliharaan-Nya
ketika engkau yatim? Bukankah engkau telah dibints

bing-Nya ketika engkau bingung? Bukankah Dia
telah mencukupimu dari kemiskinanmu dengan
pemberian-Nya?

Engkau dilahirkan dalam keadaan yatim lalu Dia
melindungimu. Dia menjinakkan hati banyak orang
hinggamerasaibakepadamu, bahkan hatipamanmu
Abu Thalib yang.tidark seagama denganmu.

Dahulu engkau dalam keadaan miskin, lalu Allah
mencukupkan dirimu dengan sifatqana'ah, sebagai-
manaDia mencukupimu denganusahamu dan harta
istimu (Khadijah r.a). Sehingga engkau tidak me
rasakan kemiskinan lagi atau membutuhkan harta
di sekitarmu.

Kemudian engkau dahulu dibesarkan di ling-
kungan jatriliah dengan pandangan hidup dan akidah
yang kacau-balau, beserta perilaku dan tata kehidup
an yang menyimpang dari jalur kebenaran, sehingga
hatimu tidak tenang terhadapnya Akan tetapi,
engkau tidak menemukan jalanyang terang dan me
nenangkan, baik di kalangan jahiliah maupun pada
para pengikut Musa dan Isa yang telah mengubah
dan mengganti agama itu, yang telah menyimpang
dan kebingungan. Kemudian Allah memberikan
pehrnjuk kepadamu dengan wahyu yane difirunkan-
Nya kepadamu dan dengan mmtlwjvanedengannya
engkau dapat berhubungan dengan-Nya.

Petunjuk dari kebingungan akidah dan kesesatan
kelompok-kelompolq merupakan kenikmatan sangat
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besar yang tiada bandingnya kenikrnatan yang me
nyenangkan dan menenangkan hati dari kekacauan
dankegoncanganyarrg luasbiasa darikelelahanyang
tiadatara Barangkali inilahyang menyebabkan Rasu-

hrllah saw. memperhatikannya dengan sangat serius
pada waktu itu. IGrena terputusnyawatryu, banyak-
nya caci-maki kaum musyrikin, dan terpuhrsnya
hubungan seorang kekasih dari kekasihnya Mak4
datanglah suratr ini unhrk mengingatkan dan mene
nanglan hatiny4 batrwaTuhannya tidak akan menr
biarkaruryatanpa memberiwahyu kepadanya dalam
kebingungan itu. Sedangkan, sebelum mengalami
kebingungan itu pun, Tuhan tidak membiarlannya-

Kepedulian Sosial
Selaras dengan peringatan Tuhannya terhadap

perlindungan-Nya kepada Rasulullah pada waktu
masih sebagai anak yatinr" pehrnjuk-Nya kepada
beliau dari kebingungan, dan pencukupan-Nya ke
pada beliau dari kemiskinan, maka Allah memberi-
kan pengarahan kepada beliau dan kepada kaum
muslimin di belakang beliau agarmelindungi semua
anakyatim dan bersikap sosial kepada orang )rang
minta-minta- Juga menceritakan nilanat Allah yang
sangat besar yang dikaruniakan kepada beliau, ter-
utama pehrnjuk kepada agama ini,

A*'&';fr |bpift&1$f';;ffi
&"'#6t;

' Adnpun tnhalnp aruk y atina janganlah lamu bnlalqt
s ew nang-w ennng. Terhadap orong y ang mendnla-minla,
j onganlah lnmu mmglnrdiknya. D an tnhndnp niknnt
Tultmtmu, maka hmdnlclnh lumu mmy ebut-ny ebuhry a
(dngan bnsy ukur). " (arlh-Dhudiraa: 9-1 1)

Diberi-Nya penga{ahan unhrk memuliakan anak-

anakyatim dan larangan dari bertindak sewenang-
wenang terhadapny4 menyedihkan hatinya, dan
menghinanya- Juga pengarahan untuk memberi
orang yang minta-minta dengan sikap yang lemah
lembut dan memuliakannya Semua pengarahan ihr
termasukisyaratpenting terhadap realitas lingkung-
an yang keras dan kasar. Yakni, lingkungan yang
tidakmelindungihakoranglemahyangtidakmampu
melindungi haknya dengan senjatanya sendiri.

Islam mengangkat lingkungan ini dengan ahran
Allah kepada kebenaran dan keadilan, serta kepe
dulian dan ketalfltraan. Kemudian berhqnti pada

batasbatas Allah, yang menjaga batasbatasNya dan

memperhatikannya Juga yang membenci semua
bentuk pelanggaran terhadap hak-hak hamba-Nya
yang lemah yang tidak memilikikekuatan dan sen-
jata unhrk melindunei hak-haknya

Adapun menceritakan'nikrnat Allah, khususnya
nikrnat pehmjuk dan keimanan, adalah salah satu
bentuk kesyukuran kepada Pemberi nikmal Yakni,
menyempurnakan kesyukurannya dengan berbuat
kebajilmn kepada sesama hamba-Nya sebagai simbol
perbuatan syukur. IGmudian melakulian pembicara
anyang trernng tenting nikrnatyang bermanfratdan
muliag
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EAflATI AIAM-ilAflYflATI
nituruilran ilI mefian

JamnnAW:8

#)Y)it1'\*'.
tDengam menyebut nama Ahfi Yang Maha
Pemurah lagi ldaha Penyayang."

,,tfr # $43Awn# $ i7 6i 65i1
Ll+frAc39#{tta6;*l;Y,.;;s
* ;;e i5 ty g,*;e *;f,g g6;St
'tsukankah Karni telah melapangkan untrkmu
dadamu? (1) Kami telah menghilangkan daximu
bebanmu, (2) yang memberatkan punggungmtr.
(3) Kami tinggit<an bagimu sebuta.n (nama)mru
(a) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan inr
ada kemudahan. (5) Sesungguhnya sesudah ke-
sulita.n itr ada kemudahan. (6) lvlaka, apabila
kamu telah selesai (dari suanr unrsan), keijakan-
lah dengan sunguhsungguh (unrsan) yang lain.
(7) Hanya kepada Tbhanmulah hendakrryra kamu
berharap." (8)

Pengantar
Surah ini hrun sesudah surah adh-Dhuhaa se

akan-akan unhrk melengkapinya Di dalam surah ini,
terdapat bayang-bayang kasih sayang yang teduh,
adaruh bisikan sang Kekasih, ditampaldran lambang
perhatian, dan dipaparkan peristiwa-peristiwa peme
liharaan. Dalam surah ini, terdapat kabar gembira
akan diberikannya kemudahan dan dilepaskannya
dari kesulitan dan kesusahan. Juga terdapat peng-
arahan yang menunjukkan rahasia kemudahan itu
dan tali hubungannya yang kual

Pelapa^ngan Dada dan Pelepasa^n Beban

-' fi g !$) G)tttt;,#; 3i i7 JI 6sil
*'i!y?If:;;*'!:iSJJj

"Bulwnlrah Kami telnh rulapanglnn untulernu da.dn-

mu ? Karni telnh mmghikngknn dmimu beb anmu, J ang
membnatkan punggungmu. Kami tingikan bagimu
sebutan (natna)mu. " (Alam Nas)nah: 1- )

AyaLayatini mengisyaratkan bahwa di sana ada
kesempitan dalam jiwa Rasulullah saw. dalam meng-
hadapi urusan dakv/ah yang dibebankan kepada
beliau, ada rintangan-rintangan yang sukar di jalan-

ny4 dan ada makar dan tipu daya yang dipasang
orang di sekelilingnya Juga mengisyaratkan bahwa
dadabeliau merasa beratmemikirlan trgas dalnrah
yang berat ini. Beliau merasakan beban itu mem-
beratkan pundaknya. Beliau membutuhkan per-
tolongan, bantuan, bekal, dan pengawasan dariTuhan.

Setelah itu datanglah bisikan yang manis dan
perkataan yang penuh kasih sayang ini,

'Bulmnlrnh l(ami tclnh mzlnpangkan untulernu dndn-
rnu ? Komi telah mmghilnnglmn dnrimu bebanmu. . .. "

Bulcankah telah I(ami lapangkan dadamu unhrk
mengemban dak\Mah ini. I(ami mudahkan unhrknu
urusannya IGmi jadikan berdakwah itu sebagai
sesuahr yang menyenangkan hatimu, dan I(ami ren-
tangkan unhrkmu jalan dahvah itu. Kami sinari
jalannyaunhrkrnu sehinggakamu mengetahui ujung
jalannya yang membahagiakan.

Periksalah dadamu, tidakkah engkau dapati di
dalamnya rahmal kelapangan, sinar, dan cahaya? Siap
kanlatr perasaanmu untrk merasakan karunia ini. Tidak-
kah engkau mendapatkan kesenangan di samping

*ttt
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kesengsaraan berdalarah, kegembiraan di samping
kepayahan, kemudatran di samping kesulitan, dan ke
puasan di sampingkeberhasilanmenghadapi rintangan?

"Kami telnh mmghil"angknn dnrimu bebanmu, yang
mnntr natkan punggungmu. "

Telatr I(ami hilanskan darimu bebanmu yang
memberatkan punggungmu sehingga hampir mere
takkannya karena beratnya. I(ami hilangkan beban
ihr darimu dengan melapangkan dadamu sehingga
terasa ringan dan enteng beban hrgas ihr. Juga de
ngan memberikan taufik dan kemudahan bagimu
unhrk menjalankan dahrah dan memasuHrannya ke
dalam hati. Selain itu, juga dengan wahyu yang
menyingkapkan untukrnu tentang hakikat sesuatu

dan membanfumu untuk mengalirlannya ke dalam
jiwa dengan mudah,lancar, dan lemah lembul

Tidalirkatr engkau dapati beban itu memberatkan
punggungnu? Dan, tidakkah engkau dapati beban
itu menjadi ringan setelah IGmi lapanglan dadamu?

"Kami tirgilw s ebutan (rwrnn) mu. "
Iftmi tinsgikan sebutan namamu di alamyang

tinggl. IGmi tinggikan sebutan namamu di muka
bumi. IGmi tinggikan sebutan narnamu di alam
semesta ini. IGmi meninggikannya. Ifumi jadikan

nanulmu beriringan dengan namaAllah setiap kali
bibir manusia mengucztpkan kalimat "Laa ilaahn
illallah Mulwmmndur Rasulullnh.'Di atas itn tidak
ada lagi sebutan yang tinggi, di belakangnya tidak
ada lasi kedudukan setinggi itu. Ini adalah keduduk-
an yang hanya dimiliki Rasulullah saw.. Tiada se
orang manusia pun selain beliau yang memilikinya di
seantero jagad ini.

Kamitinggilcn sebutanmu di dalam Lauh Mahfrzh,
ketika Allah menakdirkan dari abad ke abad, dari
generasi ke generasi. Berjuta-juta bibir di semua
tempat menyebut nama yang mulia ini, pada waktu
shalat dan padawaktu mengucapkan shalawat dan
salam, dengan penuh kecintaanyang mendalam dan
penuhhkzim.

IGmi tinggikan unhrkrnu sebutanmu. Hal ini ber-
hubungan dengan manlwj frahiyang tinggt" Dipilih
untuk mengemban hrgas mulia ini saja sudah me
rupakan reputasi sangat tinggt yang tidak pernah
diperoleh seorang pun sebelum dan sesudahnya di
alamwujudini.

Nah, kalau begitu, apa arti keseilgsaraan, ke
payahan, dan keletihan ini dibandingkan dengan
karunia yang menghapuskan semua kesengsarzurn

dankepayahan itu?

Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan
Di samping itu, Allah juga senantiasa berlemah

lembut kepada kekasih pilihan-Nya itu. Dia selalu

menghibu4 menyenangkan, dan menenangkan beliau,

serta memberi kemudahan yang tidak akan lepas

dari beliau,

#fi-F1ltfrtt;.xcta
"Knrenn sesungguhnya sesudah lwsuhnn ilu ad.a lee-

mudnhan. Sesunggulatya saudah kerulinn ilu ada fu-
mudnlnn. " (ltlam Naqa:afr: 5-6)

Sesungutrrya kesulitan itu tidak lepas dari kemu-
dahan yang menyertai dan mengiringinya. Hal ini
sudah menyertaimu secara praktis. Maka ketika
terasa berat beban hrgasmu, IGmi lapangkan dada
mu, sehingga terasa ringan beban yang memberat-
kan punggungmu. Kemudatran akan selalu meng-
iringi kesulitan, menghilangkan beban dan rasa
beratnya.

Persoalan ini sangat serius hingga diulang lagi
penyebutan kalimafuiya 'Fa inna mn'al 'usri yusraq
inna mnhl 'urri yusran"'IGrena sesungguhnya se
sudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudatran'.

IGlimat ini juga mengisyaratkan bahwa Rasu-

lullah saw. berada dalam kesulitan, kesempitan, dan
penderitaan, yang memerlukan perhatian seperti ini.
Beliau membuhrhkan penyebutan ini, hadirnya sim-

bol-simbol pertolongan, pemaparan tempat-tempat
perlindungan, dan ftnegasan dengan segala bentrk
penegasan. Persoalan yang memberatkan jiwa Nabi
Muhammad saw. ini sudah tentu persoalan yang
besar.

Bekal Spirihral
Kemudian datanglah pengaratranyang mulia ter-

hadap sebabsebab kemudahan dan kelapangan,
serta minuman dan perbekalan unhrk menempuh
jalanyang berat dan panjang,

g'f,66ty**:U;;jr:tf
'Makq apalila lwmu telah selzsai (dmi suntu urusan),

lffijakanlah dmgan sunggh-nnguh (urusan) yang lnin.
Hanya fupann Taharanulnh fundalnya lamu balwap."
(Alam Nasyrah:7-8)

Sesungguhnya sesudatr kesulitan ada kemudatr-
an. I(arena itu, lakukan sebabsebab kemudahan itu.
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Apabila engkau telah selesai melalmkan kesibukan-
mu dengan manusia dan bumi (kehidupan duniawi),
maka hadapkanlah hatimu secara total kepada hal-

hal yang harus engkau lakukan dengan serius dan
sungguh-sungguh. Yaihr, beribadah, penyucian diri,
menadahkan harapan, dan menghadap kepada Ilahi.

"Hanya fupodo Titlanrnulah fundnknya kamu ber-

h.arap."

Hanya kepadaTuhanmu saja, lepas dari segala

sesuatu, hingga urusan oftrlg yang kamu dalffahi.
Sesungguhnya di dalam menempuh jalan ini perlu
perbekalan, dan di sinilah perbekalan ihr. Juga
diperlukan persiapan untukberjuang, dan di sinilah
perjuangan itu. Di sini kamu akan menjumpai ke
mudahan sesudah menghadapi kesulitan, dan ke
lapangan sesudah kesempitan. Inilah jalan itu!

Selesailah surah ini sebagainnrn selesainya surah
adh-Dhuhaa. Surah ini telah meninggalkan dua
macam perasaan yang bercampur jadi sahr di dalam
jiwa Yaitu, perasaan tentang besarnyakasih sayang
yang luhuryang berembus ke dalam jiwa Rastnulah
saw. dariTuharurya Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Kenludian perasaan tentang kelemah-
lembutan terhadap pribadi beliau. Kita hampir-
hampir menyentuh hati beliau yang mulia pada

walitu membufuhkan kasih sayang yang indah itu.
Itulah dalil'ah! Ihnah amanatyang beral Ifirlah

beban yang memberatkan punggung. Tetapi, ber-
sama semua ihr terdapat pancaran cahaya Ilahi dan
tempat turunnya- Juga terdapat hubungan antara
yang fina dan yang baqa dan antara yang tiada dan
yangwujud. g
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fiAflATT AT-flIil
nilarunfian 0I mnfian

Janlafi AW:8

#)V)\/:,:\,rt
"Dengan menyebut nanna Allah Yang IVIaha
Pemurah lagi Mafia Penyayang."

S gv'' +irr 6 S'rr 2fi # e,ti; 6,)ij
aLiifr:n;ii'#,r_*;;tOiStisL^l
# pliiH;ls.);r6i:tk :t ''+iliJLS;

# i"t<t ttfi;t *ti S y;!fi :rfur:,
'T)emi riin dan ?,aifi\ (1) demi bukit Sinai, (2)

dan demi kota (Mekah) ini yang aman, (3)

sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dalarn benark ya"ng sebaik-baiknya- (4) Kemu-
dia"n Kami kembalika^n dia ke tempat yang
serendah-rendahnya" (5) kectrali orang-orang
ya.ng beriman dan mengerjakan amal salelu
Ivlaka, bagi mereka pahala yang tiada putus-
putrsnya. (6) Apakafr yang menyebabka"n kamu
mendustakan (hari) pembalasan sesudah
(adanya keteranga"n-keterangan) itu? (7) Bukan-
kah AIIah [Ialdm yang seadil-adilnyaP' (8)

Penga^ntar
Hakikatpokokyang dipaparkan surah ini adalah

hakikat fitrah yang lurus yang Allah menciptakan
manusia atas fikah ini. Istiqamah tabiatnya bersama
tabiat iman, dan sampainya fitah itu bersama iman
kepada kesempurnaannya yang ditakdirkan untuk-
nya Hakikat tentang jatuhnya manusia dan keren-
dahannya ketika ia menyimpang dari fitrah yang
benar dan iman yang lurus.

Allah SWT bersumpah atas hakikat ini dengan tiin
dnn zaitun, Gunung Sirni, dnn kon Meknh y ang atnan.

Sumpah ini, sebagaimana banyak kita jumpai dalam
juz'rni, merupakan bingkai yang memuat hakikat
tersebut Kita lihat dalam surah-surah yang serupa
bahwa bingkai ini selaras dengan hakikat'yang di-
kandungnya

Gunung Sinniadalah gunung yang Nabi Musa as.
diseru dari sisinya. Sedangkan, kota yang aman
adalah kota Mekah Baitullah al-Haram. Hubungan
antara Gunung Sinai dan kota Mekah ini dengan
urusan agama dan iman sangat jelas. Adapun
hubungan dengan tiin dnn aitun tidakjelas bagi kita
bayangannya-

Banyak sekali pendapat mengenai tiin d"an zpitun
ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Tiin
itu mengisyaratkan kepada Gunung Zaita di sebe
rang Damsyiq. Ada yang mengatakan bahwa ini
adalah isyaratyang menunjuk kepada pohonTiin
tempatAdam dan istinya pergi mengarnbil daun-
daunnyaunhrkmenufup kemaluannya di surgayang
mereka tempati sebelum furun ke kehidupan dunia
Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah daerah
tempat hrmbuhnya pohon tiin di gunung tempat
berhentinya bahtera Nabi Nuh as..

Mengenai zaihrn ada yang mengatakan bahwa ia
adalah isyaratyang menunjuk kepada Gvnng Taita
di Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan bahwa ia
mengisyaratkan kepada Baitul Maqdis ihr sendiri.
Ada yang mengatakan bahwa ia mengisyaratkan
kepada ranting pohon zaifrnyang dibawa pulang
kembali oleh burung merpati yang dilepas oleh Nabi
Nuh dari bahtera untuk memberi pertanda telah
surutnya banjir. Maka, ketika burung itu kembali
dengan membawaranting pohon ini, tahulah Nabi
Nuh bahwa bumi telah surut airnya dan telah me
nampakkan hrmbuhan-hrmbuhannya.
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Ada yang mengatakan bahwa tiin dan zutun
adalah dua jenis makanan yang kita tidak mengeta-
hui hakikatrya. Sedangkan, di sana tidak ada isyarat
yang menunjuftftan sesuatu di belakangnya. Atau,
justru keduanya sebagai isyaratyang menunjulftan
daerah tempat hrmbuhnya di bumi.

Pohon zuhrr yang diisyaratkan di dalam Al-
Qur'an berada di suatu tempat di dekat Gunung
Sinai. I-alu, dikatakan, "Pohon yang tumbuh dari
kawasan Gunung Sinai yang menghasilkan minyak
dan dijadikan lauk-pauk bagi orang yang hendak
makan", sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebut-
kan pohon zaihrn dalam firman Allatr,

'Tnitun dan pohnn kurma." (Abasa: 29)

Sedangkan, "tiin" hanya disebutkan sekali ini saja

di dalamAlQur'an.
Oleh karena itu, kita tidak dapat memastikan se

suahr pun dalam persoalan ini. Paling-paling kitahanya
dapat mengatakan, dengan bersandar pada persama
an bingkai ini dalam surah-surahAlQur'an, bahwa
kemungkinan terdekat adalah bahwa penyebutan tiin
dan zaihrn mengisyaratkan kepada tempat-tempat
atau kenangan-kenangan yang ada hubungannya de
nganpersoalan agama dan keimanan. Atau, memiliki
hubungan dengan perfumbuhan manusia dalam
bentukyang sebaik-baiknya (bolehjadi hal ihr terjadi
di surga tempat dimulainya kehidupan di sana).
Sehingga ada relevansi antara isyarat ihr dan hakikat
pokok yang tampak dalam surah ini, dan selaras pula
antara bingkai dan hakikat yang ada di dalamnya.
Semuanya disampaikan menurut metode AlQur' an.

llakikat yang Tbrkandung dalam Surah lni
Adapun hakikatyang terkandung di dalam surah

ini adalah,

# u-;6,, i # rii,Ftetpii 6,L ;t
#pfr *2|Ai'e:t+Ai$,iii j:riiji{$:
"S aungguhny a larni telah mmciptalmn mnnusia dnlnm
bmtuk y ang s ebaik- b aikny a. Kemudinn Knmi kembali-
kan dia ke tempat yang snendnh-rendnhnya, kecuali
orang-orang lang bnimnn dnn mengerj akan am.al salzh.

Malca, bagi mnelw paltaln yang tiadn putus-putusnya. "
(at{lin: a-6)

Dari ayat-ayat ini, tampak bagaimana perhatian
Allah dalam menciptakan manusia di dalam benhrk

yang sebaik-baiknya. MemangAllah SYVTmencipta
kan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, tetapi
dik*rususkannyapenyebutan manusia di sini dan di
tempat-tempat lain dalam AlQur'an dengan sustuurn
yang sebaik-baiknya" bentuk yang sebaik-baiknya
dan keseimbanganyang sebaik-baiknya Hal ini me
nunjukkan perh4tian yang lebih dari Allah kepada
maKrluk yang bernama manusia

Perhatian Allah terhadap manusia, meskipun
pada diri mereka juga terdapat kelemahan dan ada-
kalanya penyimpangan dari fitrah dan kerusakan,
mengisyaratkan bahwa mereka memiliki urusan
tersendiri di sisiAllah, dan memilikitimbangan sen-
diri di dalam sistem semesta- Perhatian ini tampak
di dalam penciptaannya dan susunan hrbuhnya yang
bernilai dibandingkan dengan makhluk lain, baik
dalam susunan fisiknya yang sangat cermat dan
rumif susunan akalnyayang unik, maupun susunan
ruhnya yang menakjubkan

Kemudian pembicaraan di sini ditekankan pada
ktrususiah ruhiahnya. I(aren4 ialah yang menjadi-
kannya jatuh ke tempatyang serendah-rendahnya
ketika menyimpang dari fitrah dan menyeleweng
dari iman yang lurus. IGrena sudah jelas bahwa
wujud badaniahnya tidak akan menjahrhkannya ke
derajat yang serendah-rendahnya

Di dalam khususiah ruhiahnya ini, tampaldah
keunggulan wujud manusia. Maka, mereka diberi
potensi unhrk mencapai tingkatan yang tinggi me
lebihi kedudukan malailie;t maqanabia *bagairnana
dibuktikan dengan adanya peristiwa Isra Mikraj.
Ketika itu malaikatJibril berhenti pada suatu tempat
sedang Nabi Muhammad binAbdullah-yang ma-
nusia itu-terus naikke tempatyang lebih tinggi.

Akan tetapi, manusia juga potensial untuk men-
capai derajat terendah yang tidak ada mahluk lain
mencapai derajatkerendahan seperti ifu, "Kunudian
I{nmi knnfulilan din le umpat ywtg sandnh-rmdn}utya. "
Ketika itu makhluk binatang pun masih lebih tinggr
dan lebih lurus daripadaryra. IGrena binabng masih
istiqamah pada fitrahnya masih melaksanakan ilham
bertasbih menyucikan Tuhannya, dan menunaikan
tugasnya di bumi menurutpetunjukyang digariskan
A[ah. Sedangkan, manusia yang diciptakan dahm
bentuk yang sebaik-baiknya mengingkariTuhannya
dan memperhrutkan hawa nafsunya Sehingga, ia
hingga jahrh ke lembah kehinaan terendah yang
binatang pun tidak sampai terjatuh serendah ihr.

"Sesungguhnya Knmi tel"ah mmciptalwn manusia
dnlnm bmtuk yarry sebaik-baiknya" ddamfibah dan
potensinya "I{ernudian Knmi knnbalilan din kt tempat
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y atg scren"d"ah-rendnhny a'ketika dia sudah menyim-
pang dengan fibahnya dari garis yang telah dihmjuki
dan dilelaskan oleh Allah. Kemudian dibiarkan-Nya
iauntuk memilih salah sahr dari duajalan kehidupan.

"Kecuali orang-marry ymg berimnn dm mmgrj alun
amnl salzh."Mak4 merekalah yang tetap berada di
atas fitrah yang lurus, dan menyempurnakannya
dengan iman dan amal saleh, serta meningkatkan
derajabrya ke tingkat kesempurn:an sesuai dengan
ukuran yang ditetapkan unhrknya. Sehingga, men-
capai kehidupan yang sempurna di negeri kesem-
purnaan.' Makn, b agi mnelu paltnln y ang tindn p utus'

Putusnl a ", y angkekal abadi tidak akan per nah berhenti.
Adapun orang{rang yang terbalik dengan fitrah-

nya ke tingkatan yang serendah-rendahnya, maka
kelak akan menempati tempat paling rendah di
alhirat nanti, di neraka Jatrannam. Di sana kemanu-
siannya tersia-sia berkubang dalam kehinaan.

Inilah dua akibatyang logis sesuai dengan titik
awalnya. Adakalanya bermula dari kornihnennya
pada fitrah yang lurus dan menyempurnakannya
dengan iman, serta meninggikannya dengan amal
saleh. Kemudian pada ahf,rirnya ia akan sampai pada

kesempurnaan yang ditetapkan dan berada dalam
kehidupan yang penuh kenikmatan. Namun, ada-

kalanya menyimpang dari fihah yang lurus, terbalih
dan terputus dari tiupan Ilahiah. Sehingga, pada
alhirnya ia sampai ke tempatpaling rendah, di neraka
yang menyala-nyala-

Oleh karena itu, tampak jelaslah nilai iman di
dalam kehidupan manusia. Iman inilah yang me
ningkatkan dan menyampaikan fitrah yang lurus
unhrk mencapai puncak kesempurnaannya Ia ada-

lah taliyang membentang antara fitatr dan Pencipta-
nya. Ia adalah cahaya yang menerangi langkah-
langkatrrya unhrk mendaki kepada kehidupan ofturg-
orang dalam kemuliaanyang kekal.

Apabila tali ini putus dan cahaya itu padam, maka
hasil yang pasti adalah keterjatuhan ke tempat yang
serendah-rendatrrya- Sehingga terabaikan kemanu-
siaannya secara total, ketika tanah liat berlumuran
padawujud manusia Dengan demikian, iamenjadi

bahan bakar api neraka bersama bebatuan.

Di bawah hakikat ini manusia diseru,

ff i"+xt 

';rxt 
"Ai & /:4v; ib*_6

' Ap aleah yrry mmy ebablan lwmu mendustalrnn (hai)
pembalnsan sesudah (adnnya letnangan-luterangan)
itu ? Bulmnkah Allah Hakim yarg seadil,adih ya?" (at-
Tiin:7-8)

Apakah yang menjadikanmu mendustakan hari
pembalasan sesudah dijelaskannya hakikat ini dan
sesudah diketahuinya nilai iman di dalam kehidupan
manusia? Apa yang menyebabkanmu mendusta-
kannya sesudah dijelaskannya tempat kembali
oftmg{ftmg yang tidak beriman, tidak mengguna-
kan petunjuk cahaya ini, dan tidak berpegang dengan
taliAllahyang kuat?

"Bulcanlwh Allnh Haldm yang seadil-adilnya?"
Bukankah Allah itu Hakim yang seadil-adilnya

ketika memutuskan urusan makhluk seperti ini?
Atau, bukankah kebijaksanaanAllah itu sangattinggi
di dalam memberikan keputusan yang demikian
kepada orangorang yang beriman dan orangorang
yang tidak beriman?

Keadilan-Nya sangat jelas, kebijaksanaan-Nya
sangat nyata IGrena itu, diriwayat di dalam hadits
marfu' dari Abu Hurairah,

:t-J;l &" ,t'-frij,': d(:
/ 1r . . t .2

&6IS J: "._fr-Ii"... #urft\?"r];\"
{ "t)t&^tt,vu:'

"Ap abiln sahh s eorarg dnri lumu mtmbam surah Wtrt-
Tiini waz-Zaihtun' dnn sampai pada ayat terakhir
yang bnbunyi Alaisal-Laahu hi Ahlcamil-Haaki-
miin', mnlm hmdnldnh ia mmgumplan,'Balaa" wa
anaa'alaa dzaalile minasy-syaahid:iin' (Yq sqa
tmmasuk orang yang bnsalxi atns yang dtmikian itu)."g

"i'*11;61.$
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STIfrAII AT-'AIAO 
,

niturunfian ili mefifln
JIMIAN AW: Ig

#J\fi\/:'1*
'T)engan menyebut nama Allah Yang Maha Pe-
murah lagi Maha Penyayang."

t;t;t*,*,bi*'ttilt*'&"5i6x;;\r}l
LLygV;jr,'t**'.1**pVF"l,i*?frii
e{:i*t#}i(4JJfis;ttm;3*ii4'"*{
'i,i*.{f inhfiiJ*i#,iy+*a-r'li
4<xtii:;;6,115&iYj;;Kya.Jtt'fiu
t4,)i U t t+6 i, r$t(t {*6t{:J{, ;;, j
$.fr-t;rffi;sjkt'tfii&g

'tsacalah dengan (menyebuQ nama Tirfranmu
Yang Menciptakan" (1) Dia telah menciptaka.tr
manusia dari segumpaf darafr e)Bacafah, dan
Ttrhanmulah Yang Paling Pemurah. (3) Yang

(marrusia) dengan pera.ntaraan kalam"
(4) Dia mengajarkan kepada manusia apa yarg
tidak diketahuinya. (5) Ketatruilah! Sesung-
gulmya marrusia benar-benar melampaui bataq
(6) karena dia melihat dirinya serba cukup. (7)

Sesungguhnya hanya kepada Ttrhanmulah kem-
bali(mu). (8) Bagaimana pendapatnu tentang
orang yang melarang (9) seorang harrba ketika
dia mengerjakan shalat? (10) Bagaimana pen-
dapabnu jika oftmg yang melarang ihr berada
di atas kebenaran, (11) atau dia menyuruh
bertalnnra (kepada Alhh) ? (12) Bagaimana pen-
dapafinu jika orang ya.ng melarang itr men-
dustakan dan berpaling? (13) fidakkah dia

mengetahui bahwa Afhh melihat segala per-
buatannya? (14) IGtahuilah, sungguh jit a dia
tidak berhenti (berbuat demikian)n niscaya Kami
tarik ubun-ubunnya" (t5) (yainr) ubun-ubun
orang yang mendustakan lagi durhaka (16) [,Iaka,
biaxlah dia memanggil golongannya (unurk me-
nolongnya). (17) Kelak l(ami akan memangil
malaikat 7-ahariyah. (18) Sekali-kali jangan,
janganlah kamu patrrh kepadanya Sujudlah dan
dekatkanlah (dirimu kepada Tbhan)." (19)

Penga"ntar
Permulaan surah ini sudah disepakati oleh para

ulama sebagai ayatAl-Qur'an yang turun kali per-
tama. Sedangkan, riwayat-riwayat yang menyebut-
kan bahwa ayatlayatlain diturunkan kali pertam4
maka riwayat tersebuttidak dapat dipercaya

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa telah dicerita
kan kepadanya oleh Abdur Razzaq, dari Ma'mar
ibnuz,Zuhi, dari Urwah, dariAisyah r.a, bahwa ia
berkata, 'lMahyu yang pertama kali dihrunkan
kepada Rasulullah saw. ialah mimpi yang benar di
dalam tidur. Beliau tidak bermimpi dengan suahr
mimpi melainkan menjadi kenyataan seperti me
nyingsingnya subuh. Kemudian beliau suka me
nyendiri. Beliau biasa menyepi dan ber-nhnnnuts dt
Gua Hira'pada malam-malam tertenfu, sebelum
rindu kepada keluarganya. Kemudian beliau pulang
kepada ltradijah dan meminta bekal sebagaimana
biasanya-

Sehingga, datanglah kebenaran kepada beliau
ketika beliau berada di Gua Hira', yaihr beliau di.
datangi malaikat Oibril). Maka Jibril berkata kepada
beliau, 'Bacalah.'Beliau menjawab, 'Saya tidak bisa
membaca' Beliau berkat4 '[alu dia memegang saya
dan mendekap saya hingga saya kelelatran. Kemu-
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dian melepaskan s:rya seraya berkat4 'Bacalah!' Saya

menjawab, 'Saya tidak bisa membaca.'Ialu dia me
megang dan mendekap saya untuk kedua kalinya
hingga saya kelelahan. Kemudian dia melepaskan
saya seraya berkat4'Bacalah!' Saya menjawab,'Saya
tidak bisa membaca.' Kemudian dia memegang dan
mendekap sayalagi unhrk kali kefua, lalu dia meng-
ucapkan,

iit;;6tt*riJJii:tL*';L"5i:$;Vj
*ytY',"*'r**;r;lwot\*?f'iii

Rasulullah saw. pulang dengan ketakutan hingga
masuk ke rumah Ktradijah, lalu berkata, 'Selimuti
aku, selimuti aku!' Kemudian Ktradijah menyelimuti
beliau hingga hilang rasa takut beliau, lalu beliau
berkata, Wahai Ktradijah, mengapa saya ini?'lalu
beliau ceritakan apa yang beliau alami itu kepada
Ktradijah, dan beliau berkatz 'Saya khawatir terjadi
apa-apa atas diri saya' Ktradijah menimpali, Tidak,
bergembiralah. Demi Allah, Dia tidak akan me
nyusahkanmu sama sekali. Karena engkau suka
menyarnbung kekeluargaan, berkata jujur, suka me
mikul beban kesulitan or.urg lain, suka menghormati
tamu, dan suka membannr oftrng{fttngyang haknya
dirampas.'

Kemudian Ktradijah membawa beliau kepada
Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzabn
Qushai, yaifu anak paman Ktradijah, anak saudara
lelaki ayahnya- Naufal ihr adalah orang yang telah
memeluk agama Nasrani pada zamartjahiliah. Dia
biasa menulis kitab berbahasaArab dan menulis Injil
berbahasa Ibrani. Dia sudah hra dan htnanetra

Khadijah berkata, Wahai anak paman, dengar-
kanlah apayang akan dikatakan anak saudaramu ini'
Waraqah berkata, TVahai anak saudaraku, apakah
yang engkau lihat?'I alu Rasulullah saw. mencerita
kan apa yang beliau lihat itu. Kemudian Waraqah
berkata 'lni adalah wahyu seperti yang diturunkan
kepada Musa Alangkah senangnya kalau aku masih
muda. Alangkah bahagianya kalau aku masih hidup
sewakfu kaummu mengusirmu.' Rasulullah ber-
tanya,'Apakah mereka akan mengusirku?' Waraqah
menjawab, Ya Tidak seorang pun yang membawa
ajaran sepertimu melainkan akan dimusuhi. Kalau
aku masih mendapati harimu ifu, niscaya aku akan
membanhrmu dengan sekuat tenagaku.' Tetapi tidak
lama kemudian Waraqah meninggal dunia." Hadis
ini juga diriwayatkan di dalam Shahih Buklnri darr
Mus lim dari hadits az'Zuhi.

Imam ath:Thabrani meriwayatkan dengan isnad-
nya dari Abdullah bin Zubair, bahwa Rasulullah saw.

berkata "Mak4 datanglah dia kepadaku ketika aku
sedang tidur, dengan membawa sehelai sutrayang
ada hrlisannya, lalu dia berkata, 'Bacalah.'Aku
menjawab, 'Aku tidak dapat membaca.' lalu dia
mencekikku sehingga hrkira aku mati. Kemudian
dia melepaskanku seraya berkata,'Bacalah.' Aku
menjawab, 'Apa yang harus aku baca?' Aku berkata
seperti ihr karena takut dia berbuat begitu lagi ke-
padaku. Dia mengucapkan, "Iqra' bismi Rnbbiknl-
l^ad<ii kltnlaqa'i hingga firman ATlah, "Allnmnl insanrn

mna hm ya'lnn. " Lalu aku membacanya hingga se
lesai, dan kemudian dia pergi. Setelah itu aku ter-
baneun dari tidur, dan seakan-akan di hatiku tertulis
sebuah kitab."

Beliau berkata "Padahal tidak ada maktrlukAllah
yang lebih saya benci daripada penyair atau orang
g:la. Saya tidak kuat memandang mereka, Sesung-
guhnya dia yakni jiwa beliau, sangat jauh terhadap
penyair atau orang gila Jairgan sampai kaum Quraisy
mengatakan bahwa saya sebagai seorang penyair
atau orang gila- Sungguh saya ingin naik ke puncak
gunung, dan menjatuhkan diri supayamati. Setelah
ihr saya akan istirahal"

Kata beliau, "Kemudian saya keluar unhrk mela-
kukan hal itu. Sehingga, ketika sampai di tengah-
tengah gunung, saya mendengar suara dari langit
yang berkata, 'Hai Muhammad, engkau adalah
utusanAllah dan aku adalah malaikatJibril.' I-alu sala
berhenti dan memandang kepadanya. Hal itu men-
jadikan saya lalai terhadap apa yang saya inginkan
tadi. Karena itu, saya tidak maju dan tidak mundur.
Saya memalingkan wajah saya darinya ke ufuk langtt
Maka, saya tidak memandang ke arah mana pun
kecuali saya melihatnya seperti itu. Saya tetap ber-
henti dengan tidak maju ke depan atau mundurke
belakang. Sehingga Khadijah menugaskan uhrsan
unhrk mencari saya- Mereka sampai ke Mekatr dan
kembali lagi ke san4 sedang saya masih berhenti di
tempat saya. Kemudian Jibril pergi dan saya pun
pulang kepada keluarga saya"

Ibnu Ishaq juga meriwayatkannya dengan pan-
jang lebar dari Wahab bin Kisan dari tibaid.

Merenungkan Peristiwa Thrunnya Wahyo
yang Pertama

Saya berhenti di hadapan peristiwa ini.sewakhr
saya membacanya di dalam kitabkitab sirah (sejarah)
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dan kitabkitab tafsir. Kemudian saya lewati dan saya
tinggalkan, atau saya berhenti sebentar kemudian
sayalewati.

Sesungguhnya ini adalah peristiwayang sangat
besar dan tak terbatas. Bagaimanapun kami ber-
usaha meliput kebesarannya, karena sisi.sisinya
amat banyak, maka ia tetap di luar gambaran kami.

Peristiwa ini adalah peristiwayang besar dengan
hakikatuiya pehrnjuknya, dan dampaknya terhadap
kehidupan manusia secara keseluruhan. Saat ter-
jadinya peristiwa itu, tanpa melebih-lebihkan, dapat
dipandang sebagai saat terpenting yang terjadi di
bumi dan dalam sejarahnya yang panjang.

Nah, hakikat apakah yang terdapatpada peristiwa
yang terjadi saat ihr?

Hakikatrya adalah bahwaAllah Yang Mahaluhur,
Mahaagung, Mahaperkas4 Mahakuasa Maha Me
miliki segala kebesaran, dan Mahamulia dengan
segala keluhuran-Nm telah mengarahkan perhatian
kepada maKiluk yang bernama manusia Makhluk
yang tinggal pada salah satu pilar alam semestayang
hampirtidak dikenal namanya oleh bumi. Dimulia-
kan-Nya makhluk ini dengan dipilih-Nya salah se
orang dari mereka menerima cahaya llahi, unhrk
menampung hikrnah-Nya Juga untrk menjadi tempat
furunnya kalimat-kalimat-Nya, dan untuk mencer-
minkan qadar yang dikehendaki-Nya buat maktrluk
ini.

Ini adalah hakikatyang besar tanpa batas. Hakikat
yang dari sisi.sisi kebesarannya ketika manusia me
renungkanny4 menurut kemampuannya, te$ing-
kap hakikat uluhiyyahyangmuflalC azali, dan abadi.
Di bawah bayang-bayangnya, manusia juga dapat
memandang hakikat kehambaan (keberadaan diri-
nya sebagai hamba) yang terbatas, baru, dan fana.
Kemudian merasakan adanya pertolongan Tuhan
terhadap makhluk yang bernama manusia, dan me
rasakan manisnya perasarm ihr. lalu, menerimanya
dengan lfiusyu, syukur, gembira, dan penuh ke-
hrndukan. Setelah ihr, membayangkan kalirnat-kalimat
Allah yang saling merespons dengan seluruh sisi
semesta, dengan menempatkan manusia ini pada
salah satu pilar dari pilar-pilar alam semesta yang
lemah.

Apakah petunjuk yang terkandung dalam peris
tiwa itu?

Petunjuknya pada sisi Allah ialah menunjukkan
bahwa Dia ihr Pemilik karunia yang luas dan rahmat
yang sempurna, Mahamulia, Maha Penyayang,
Maha Pemberi nikrnat lGrunia dan rahmat-Nya me
limpah tanpa sebab dan tanpa ill.at Pelknparhan dan

pemberian karunia ifu merupakan sebagian dari
sifut-sifut dryt yol, Vaurrg mulia-

Sedangkan, pehurjuknya pada sisi manusia adalah
batrwa Allah SWTtelah memuliakannya dengan ke
muliaan yang hampir tak terbayanglan dan manusia
tidak mampu mensyulilrinya Terhadap nikrnat ini
saja manusia tidaft mampu mensyukuriny4 meski-
pun dia menghabiskan umurnya untuk ruku dan
sujud. Demikianlah, Allah menyebuf memperhati-
kan, dan menghubunginya.Juga memilih salah
seorang dari mereka sebagai rasul unhrk menerima
wahyu berupa kalimat-kalimat-Nya Bumi menjadi
tempattinggalnya, tempatturunnya kalimat-kalimat
ini yang sisisisi alam semesta meresponsnya dengan
li*rusyu dan tunduk

Adapun dampak peristiwa besar ini bagi kehidup
an manusiatelah dimulai sejak saatpertama. Vatmi
dimulai dengan pemindahan garis sejarah dan di-
mulai sejak pemindatnn garis hati nurani insani. Juga
dimulai sejak dibatasinya arah pandangan manusia
dengan menerima pairdangan hidup dari Allah, tata
nilai dan tata norma dari-Nya Pandanganyangbukan
bumi dan hawa nafsu, tetapi langit dan wahyu [ahi.

Sejak saat itu, hiduplah penghuni bumi yang
hakikat ini telah mantap di dalam jiwanya. Mereka
berada di dalam lindungan dan pemeliharaanAllah
secaralangsung dan jelas. Merekahidup dengan dapat
melihat (mengingat) Allah dalam semuaurusannya
secaralangsung, baik dalam urusan besar maupun
kecil. Mereka merasa dan bergerak di bawah
pengawasan Alldh. Mereka mengharapkan uluran
tangan-Nya unhrk membimbing langkah mereka di
jalan selangkah demi selangkah, mengembalikan
dari kesalahan dan membimbing mereka kepada
kebenaran. Setiap malammereka menunggu datang-
nyawahyu dariAllah kepadamereka- Wahyu yang
berbicara kepada mereka tentang diri mereka, me
mecahkan problematika mereka, dan berkata ke
pada merek4 "Ambillah ini, dan tinggalkanlah itu!"

Sungguh ini merupakan masayang menakjub
kan. Hanya selarna 23 tahun, berlangsung hubungan
secara langsung antara manusia dan alam tertinggi.
Masa yang tidak dapat dibayangkan hakikatnya
kecuali oleh orangorang yang hidup pada zaman ihr.
Yakni, mereka yang merasakannya, menyaksikan
permulaan dan kesudahanny4 dan merasakan ma-
nisnya hubungan ini. Juga merasakan adanya tangan
Allah yang membimbing langkah mereka di jalan

kehidupan, dan melihat dari mana mereka memulai
dan ke mana fujuannya.

Ini adalah jarak jauh yang tidak dapat diukur
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dengan ukuran apa pun dari ukuran bumi. Ini adalah
jarak hati nurani yang tidak dapat dibandingkan de
ngan jarak apa pun di alam nyata, tidak ada padanan-

nya antara benda dan benda lainnya. Jarak antara
penerimaan dari bumi dan penerimaan dari langit,

antara pengembangan dari nafsu dan pengem-

bangan dari wahyu, antara jahiliah dan Islam, dan

antara b a.sy ariy ah dan Rnb b aniy al\ ymrg lebih jauh

daripada antara bumi dan langit dalam alam fisik
Mereka sudatr mengetahui rasany4 mengetahui

manisnya, merasakan nilainyq dan merasa sangat
kehilangan ketika Rasulullah saw. berpulang ke ar-

Rnfiqul A'la Masa yang mena$ubkan ini telah ber-

lalu. Akal manusia hampir tidak dapat membayang-
kannya seandainya hal ihr tidak benar-benar terjadi.

Dari Anas r.a, ia berkata, "Abu Bakar berkata ke
pada Umar r.a. sesudah Rasulullah saw. wafat,'Mari-
lah kita berkunjung kepada Ummu Aiman r.a., se
bagaimana Rasulullah biasa berlnmjung kepadanya.'

Ketika keduanya sampai kepadanya, maka me
nangislah Ummu Aiman. Lantas Abu Bakar dan

Umar bertanya kepadanya 'Mengapa engkau me
nangis? Apakah engkautidak mengetahui bahwa apa

yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah saw.?'

Ummu Aiman menjawab, Ya, sungguh saya me
ngetahui apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi
Rasulullah saw.. Akan tetapi, saya menangis karena
wahyu telah terpuhrs dari langit' Mak4 Abu Bakar
dan Umar terharu, lantas keduanya menangis pula"
(HR Muslim)

Pengaruh zaman itu beroperasi di dalam kehidup
an manusia sejak saat ifu hingga sekarang. Juga
hinggaAlah mewarisi bumi danpenghuninya Sung-
guh manusia dilahirkrn kembali dengan mendapat-
kan nilai-nilainya dari langit, bukan dari bumi; dan

mendapatkan syariat dari wahyu, bukan dari hawa

nafsu.14

Garis sejarah mengalami perubahan yang tidak
pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Perkara
baru ini merupakan persimpangan jalan. Terpam-
panglah rambu-rambu di jalan kehidupan dengan
terang dan tinggi, yang tidak dapat dipadarnkan oleh

zaman dan peristiwa-peristiwa. Selain itu, mantaplah
di dalam hati nurani manusia pandangan t6rhadap
alam semesta, kehidupan, dan tata nilai, dengan
gambaran dan pandangan jelas yangbelumpernah
terjadi sebelumnya. Juga tidak pernah datang se
sudahnya pandangan yang begitu lengkap dan

indahnya, dan pandangan yang besitu bebas dari
ajaran-ajaran dunia, tetapi realistis dan cocok bagi
kehidupanmanusia.Sungguhmnnhnjfrahr'trutelah
mantap di bumi, dan telah jelas langkah-langkah dan

rambu-rarnbuny4

"'Agar uang y ang bhtasa itu binnsonya dengan lutnangon

yang nyota, dnn agar uangyang hidup in hidup.nya dt-
ngan lutnangan I ang ny an. " (aI- Anfaalz 42)

Tidak adakekaburan dan kesamaran. Yang sesat

ifu adalah sesat dengan sadar, yang menyimpang ifu
menyimpang dengan sengaja dan yang berpaling ihr
pun berpaling dengan kemauan hatinya-

Sungguh ini peristiwa unik yang terjadi pada saat
yang unikpula- Peristiwa alamyang terjadi di bumi,
yangbermula dari saatifu dan berakhirpada masa

itu ptrla. Peristiwa yang menjadi garis pembeda di
dalam sejarah manusia, bukan hanya sejarah suafu

umat atau suafu generasi. Peristiwayang direkam
dan dicatat oleh semua sisi semestayang merespon$
nya, dan dicatatoleh hati nurani manusia- Tinggallah
hati ini sekarang mengingatperingatan besar ihr dan
jangan sampai melupakannya. Dengan demikian, dia

selalu ingat bahwa itu adalah kelahiran baru bagi
kemanusiaan yang tidak terjadi kecuali hanya sekali

saja sepanjang masa

Bacalah dengan Menyebut Nama Tlrhanmu
Begitulah persoalan segmen pertama surah ini.

Adapun ayalayat berikubrya tampak jelas firrun se
sudahnya, tidak bersamaan dengannya. Ia meng-
isyaratkan bahwa sikapsikap yang diambil kaum
musyrikin dan peristiwaperistiwayang terjadi dalam
perjalanan hidup Rasulullah saw. yang disebutkan
dalam ayat-ayat iht, turunnya belakangan. Yaitu, se
sudah beliau menyampaikan dalnvah, mengajak ber-

ibadah kepada Allah saja dengan terang-terangan,
dan adanya tantangan dari kaum musyrikin. Hal ini
diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam surah

tersebut

"Bagaimnna pmdapal,nnu tuntang orang yong mtl'arartg

s e oring hnmba lwtila dia mmgnj akan slnlat. .'. ? " (aI-

'Alaq:9-10)
Akan tetapi, di sana terdapat relevansi yang sem-

purna antar-bagian-bagian surah. Juga terdapat ke
sinambungan tentang urutan hakikat yang dikan-

14 Silakan periksa penafsiran surah 'Abasa dalam juz ini.
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dungnya sesudah segmen pertam4 yang menjadi-
kan surah ini sebagai safu kesatuan yang utuh dan
terafur rapi.

;i:.;j6t*.;{;b*t"{'ri j;g;'e"ii:')i;;V}l

*,1-lu'p*.:**&V*t;ti$;:ff*i
"Bacal.ah fungan (mmlebut) nama Tulmnmu Yarry

Menciptnlwn. Din telnh mmcipnkan m.anusia dnri se-

gunQal dnrah. BacalnlL dan Tilhanmulah Yang Paling
Penruralt.Yongmengajar(nnnusin)dzngonpnmtnrann
knlam. Dia mmgajarlmn lupadn mnnusia apa yang
tidnk dilutahuinya. " (aI: AJaq: l- 5)

Inilah surah yang pertama dari AlQur'an, yang
dimulai dengan menyebut nama Allah. Kemudian
memberikan pengarahan pertama kepada Rasu-
lullah saw., pada masa kali pertama berhubungan
dengan alam tertinggi, dan pada langkah pertama-
nya di jalan dakwah yang dipithkan untuknya- Di-
arahkannya beliau supaya membaca dengan menye
but nama Allah, "Bacalnh dzngan (menyebut) n"ama

Alkth....'
Penyebutan sifat-sifutTuhan di sini dimulai de

ngan menyebutkan sifat yang dengannya dimulai
penciptaan dan permulaan manusia yaihr sifrtTuhan
"Yang Mentiptaknf. Kemudian penyebutan seqra
hfiusus tentang penciptaan manusia dan asal-usul-
nya, 'Yang telnh merviptalwn manusia dafi segumpal

dsrah. . .. "D aisetitik darah beku yang melekat di din-
ding rahin\ dari benih yang sangat kecil dan seder-
hanabentuknya

Hal ini menurfukkan betapaYang Matra Pencipta
telah memuliakan manusia melebihi kodratuiya. Di
arfiarakemuliaan yang diberikan Allah kepada ma-
nusia, ialah Dia telah meningkatkan tinskat darah
yang melekat di dinding ini ke tinekatan sebagai ma-
nusia yang memiliki potensi unhrk mengetahui. I-antas,

iabelajar,

"BamlnhdanTulwranulnhYargPalingPanurah.Yang
mengajar (rnanusin) dzngan pnantarann lmlnm. Dia
mngajmknn kcpadn manusia apa yang tidak diletahui-
nya."(al:Alaq:3-5)

Ini adalah perpindatran yang sangatjauh antara
asal-usul dan kejadiarurya kelak Akan tetapi, Allatl
Matralmasa, bahlsn Allah itu Matra Pemuralr" IGrena
ihr, perpindahan ini memusingkan kepala"

Di samping hakikat ini, tampak jelas pula hakikat
pengajaran Tuhan kepada manusia dengan peftn-
taraan'kalam" (pena dan segala sesuahr yang se

makna dengannya). IGren4 kalam merupakan alat
pengajaran yang paling luas dan paling dalam bekas
nya di dalam kehidupan manusia Hakikat ini pada
waktu ihr belum tampak sejelas seperti sekarang
sebagaimana yang kita ketahui di dalam kehidupan
manusia Akantetapi,AllahYang Mahasuci mengeta
hui nilai kalam. Hal ini diisyaratkan pada masa per-
tama masa-masa risalah teralfrir bagi umat manusi4
di dalam surah pertama dari surah-surah AlQur'an
yangmulia.

Demikianlatr, padahal Rasulyang membawa surah
ini tidak dapat menulis dengan kalam. Sehingga,
sudah tenhr beliau tidak akan dapat memunctlkan
hakikat ini sejak awai kalau beliau sendiri yang
mengarang Al-Qur'an. Dengan demikian, jelaslah

bahwaAlQur'an adalah wahyu dan risalatr.
Kemudian tampaldah sumber pengajaran dan

ilmu pengetahuan bahwa sumbernya adalah Allah.
Dari-Nyalah manusia mengembangkan apa yang
telah dan akan diketahuinya Juea dari-Nyalah ma-
nusia mengembangkan apa yang dibukakan untuk-
nyatentang rahasia-ratrasia semest4 kehidupan, dan
dirinya sendiri. Semua itu adalah dari sana, dari
sumber satu-satunya ihr, yang tidak ada sumber lain
di sana selain Dia-

Dengan segmen pertama yang hrun pada saat
pertama terjadinya kontak antara Rasulullah saw. dan
alam tertinggi ini, maka diletakkanlatr kaidah taslaw-
wur imnni'pandangan dan pola pikir yang berdasar-
kan iman'yang besar dan luas.

Semua urusan, gerak, langkah, dan perbuatan
dengan menyebutnamaAllah dan atas namaAllah.
Dengan namaAllah segala sesuatu dimulai dan ber-
jalan. KepadaAllah segala sesuatu menuju dan kem-
bali.

Allatrlah yang telah menciptakan dan mengajar-
kan. Dari-Nya segala sesuatu dimulai dan diciptakan,
dan dari-Nyalah timbul pengajaran dan ilmu pengeta
huan. Manusia mempelajari apayang dipelajari, dan
mengetahui apa yang diketahui. Maka, sumber
semua ini adalah Allah Yang telah menciptakan dan
mengajarkan,

'...Mengajarlwn lupada m.anusin apa yang tidak
dilcztaltuinya...."

Inilah hakikah Qur'aniah yang pertama, yang
diterima oleh hati Rasulullah saw. pada saatpertama
Inilahyang mengubah perasaan dan bicaranya" Juga
mengubah pengetahuan dan arahnya sesudah itu
sepanjang hidupnya dengan menyifatinya sebagai
kaidah iman yang pertama.

Imam Syamsuddil Abu Abdillah Muhammad bin
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Qayyim alJauziatr berkata di dalam lcrtzb hful A'IaU

f, Hanyi KlwiriUba{yansmeringkas pehrnjuk Rasu-

hrllah saw. di dalam berzikir dan mengingatAllah,
"Rasulullah saw. ihr makhlukyang paling sempurna

dalam berzikir kepada Allah Azzawa J aJIa Bahkan,

semua perkataan beliau adalah dalam rangka zikir
kepada Allah dan setia kepada-Nya Perinhh, larang-

an, dan pensyariatannya kepada umat adalah dalam

rangka zikir kepada Allah. Pemberitahuan beliau
tentang nzlma-nama Allah, sifut-sifut-Nya, hukum-
hukum-Nya, perbuatan-perbuatan-Ny4 janji-Nya,

dan ancaman-Nya, juga dalam rangka berzikir ke
pada Allah. Pujiannya atas nikrnat-nilanat-Nya san-
jungannya kepada-Ny4 pemujaannya kepada-Ny4
dan tasbihnya kepada-Nya, adalah zikir kepada-Nya-

Permohonannya kepada-Ny4 doanya kepada-Nya
rindu dan takuhryakepada-Ny4 adalah zikirkepada
Nya. Diam dan tenangny4 adalatr zikir kepada-Nya

denganhatinya
Beliau selalu berzikir kepadaAllah dalam semua

kesempatan dan keadaannya. Zikirnya kepadaAllah
berjalan seiring dengan napasnya, ketika berdiri,
duduk dan berbaring. Juga ketjka berjalan kaki dan

berkendaraan, ketika naik dan turun, ketikabeper-
gian dantinggal di rumah.

Apabila bangun tidur, beliau mengucapftan,

{r*r' 1$', ecl 6'rx. 6 ('€;rt Ni;J }
"segaln puji lepunyann Allah yang tzlnh mmghid.upknn

kami setelnh mematiknn fumL lfupadn-Nyalnh kami
alwn kembali."

Aisyah berkata, "Apabila bangun malam hari,
beliau bertakbir sepuluh kali, bertahlil sepuluh kali,
kemudian mengucapkan,

'Ya Allnh senngguhnya alw berlindung kzpadn-Mu dnri
lusempitan (luhidupan) dunia dan lesempitan hari
kinmnt', sepuluh knli. Kanudian beliau memulni sluLat.'

Dalam riwayatAbu Dawud, Aisyah berkat4 "Apa-

bila bangun malam, beliau mengucapkan,

Tifuk ann Tuh.an s elain Engknu, Maltnsuci Englau. Ya

AIlaJt, aku mnnoh.on ampun lepadn-Mu atas dnsaku,

dnn alat memoh.on rahmnt fupada-Mu. Ya Allnh, tnm-

bal*,anl.ah ilmu lup adnla, j anganl"ah Engknu s esatknn

hntila sesudah membni petunjuk fupadnla, dnn berilnh

aku ralmnt dnri sisi-Mu. Sesungguhnya Engknu annhh
MahaPembni.'"

Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah saw. bersabd4
"Barangsiapa yang bangun malam, lalu meng-
ucapkan,

Tidnk nnn Tillnn lucuali Allnh Yang Mohn Esa, tidnk
adn sekutu bagr-Nya. Ifupunyann-Nyalah segala lce-

luasanryle@unyaan-1,{yalahsegalapuji,danDialr,Ialw-
lwasa ata segaln sesuatu. Segala puii lupunyann Allah,
Malwsuci Allnh tidnk adn Iithnn luanli Allnh dnn

Allnh Malnagury. Tidak adn daya dan tidak ada

lukuatan luanli dmgcn p ertnhngan Allnh.'

IGmudian dia mengucapkan, YaAllah, ampunilah
aku', atau dpalain, niscaya akan dikabulkan.Jika dia
berwudhu dan mengerjakan shalat, niscaya akan
diterima shalatnya."

Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada walf,u dia
bermalam di rumah Rasulullah saw., beliau bangun
malarn Kemudian beliau menengadatrkan kepala ke
langit, dan membaca sepuluh ayat terakhir surah AIi
Imran, yaitu ayat, "Inrnfi klul4is-mmanwanti wal-
ardhi ... dan seterusnya. Setelah itu beliau meng-
ucapkan,

'Ya All^alu lupuny aan-Mulnh wgatn puj i. Englau-lnh
Pnnberi mhnya lepann kngit, bumi, dnn makhlukyang

adn patanya. I{epunyann-Mulah segaln puji, Englmu

Pagatur hrryit, bumi, dnn makhluk y ang ada p adnnya.

Ifupurry mn-Mulnh segala puj i. Englaulnh Yarry Mala-
bmar, jonjiMuadnlahbenar,frmnn-fuIuadnlnltbmm,
bntmtu dmgan-Mu adalnh b mnr, surga adnl'ah bnm,
nnala adnlah bnnr, nntri-Mbi adnlnh bensr, Iululnmnnn
annkth bmnr, dnn hmi kiamat adnlnh bmm. Ya Allalu
Irzpadn-Mu ala bersnah diri, Iwpadn-Mu aku bnimnn,
lrzpadn-Mu aku bntanalul" lupadn-Mu aku kemba.li,

d.engan-Mu alnt melnwan musuh, dnn lepada-Mu alat

bnhukum. Mala, ampunilnh apa y ang tel.ah lafulwlwn
dnn lattinggallmn, yarry hrembunyilmn dan latnang'
lm. Englaulnh nhanlnt, tidnk adn frilan selnin hgluu,
d"an tidak adn daya dan ktkuatan leecuali dengan per-

nlnngan All^ah Yang l,Iahatingi lagi Malaagtng."'

Aisyah r.a- berkata "Rasulullah saw. apabilabangun

malam, beliau mengucapkan,

Ya Allnh nhnn bqgi mnkiletJihril" Mililil, dCIn lvrafl,
Yang Mengetahui yang tersembunyi dan yang tnang.
Engkau menghukumi di antara hnmba-h^amba-Mu

mmgaui apa yang mnekn pnselisil*nn. TitnjuAlanlnh
aku mengenai apa yang diperselisihlan itu leepadn

lceb mnran d engan i<in- Mu. S esungguhrty a Englwulah
yang menunjuklan orang yang Englau kilunnnki kr
jal.an yang lurus."'

Aisyah juga pernah berkata "Beliau sering mem-
buka (membaca doa iftitah) shalatnya dengan doa

ihr."
Apabila beliau mengerjakan shalat witir, maka
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setelah selesai beliau mengucapkan,
'Mahnsuci Allnh Yang Maltn"l',ua:a lagi Malnsuci dari

segah fukurangan." @iucapkan tiga kali) dengan
memanjangkan suzlftrnya pada kaliyang ketiga

Apabila keluar dari rumah, beliau mengucapkan,

' D mgan mtny ebut nnma Allah aku bertnw alal lupana
Alkh. Ya Alkh serunguhnya alat bnlindung lapada-
Mu d.ari tersaat atau disesatlan, tergelincir atau di-
geliruirlrnn, mmganiaya atau dinniaya, bsrtindnk bodnh

atau dipfflaktiran bodnh. " fflaAits sahih)

Beliaubersabda

D mgan mmy ebut rumn Allnh alat b ertaw alill l"podo
Allah, t'idnk adn day a dan kzlaraton lecuak derryan pa -
tnlnngan Allah', makn dilealalmnlnh lepadnnya,'Ergknu
dibri pauqulq engkau dinhtpi, dnn mglau dikndutryi,'
dnn s etan ma{ auh dari.ny a. " ftladits. Hasan)

Ibnu Abbas r.a. menceritakan bahwa ketika dia
bermalam di rumah Rasulullah saw., beliau pergi
menunaikan shalat subuh sambil mengucapkan,

'Ya Allah jadilwnlah di dnlam h"atiku mlnya; jadi-
lcarilnh di dalnm lisanlil mlmya; janifunlah di dalnm
pmdmgaranku cahaya; jadilwnlah di dakm pmg-
lilwtnnku mluy a; j adilwnlah di belnlang dan di fupan-
lu mlmya; janifurinh di atnlw mlwya; danjadikanlnh
dibaualiatmhaya.YaAllahbesmlanlnhmlwyapmc-
rmgunhtlcku."

Fadhl bin Marzuq meriwayatkan dariA@ah +
Auf, dari Abu Satd al-Ktrudri, ia berkat4 "Rasulullah
saw. bersabda

'Tlada snrangpun yang leeluar dmi ruaalt mmuju kz

ttmp at shalat sanbmi mmgucaPlan"'Ya Allnfi, samg-
guhnya aleu mtmolnn lupadnmu d4ngan h.ak orang-
arang yang mmtolwn trupadn-Uu dnn dmgan h.ok pn-
jalnranku lcepadn-Mu. Sevngguhnya alw tidak kzl,uar

dari rumalt lwrmn som.bong dnn tinggi lwri, finak ingin
dipuji dan tidnk mempnbngar-dmgarlan supaya di-
sar/ungwong.ntnpi,alwluluarlnnyalarennmmjaga
dii dCIri knnurkann-Mu dan ntrcari ridln-Mu. Senng-
gulmy a aJru mnnohon lepada-Mu agar Englau s elnmat-

knn alru dari nqakn dnn Englau ampuni dnsa-dnsaku,

lrmmn sewngultnya tilak adn yang mtngarnpuni dnsa-

dnsa luanli Engluu', mzlainlwn All,ah alan rnenugas-

lwn nj uh puluh ribu malnilat untu k memintnJan ompun

buanrya.Ailahmmghnnapkanwajah-Nya(pnlatinn-
Nya) kzpadnnya hinga selzsai shalntnya."'

ImamAbu Dawud meriwayatkan dmi Nabi saw.,

batrwa apabila masuk masjid beliau mengucapkan,

'Aku berlindung kepada Allnh Yang Mahaagurry

waj ah-Nya yong mulio" dnn fulwasamt- Nya yang sejak

dnhula knln, dari godaan setan yang terkutuk."

IGta beliau, "Apabila sesemang mmgumplmn doa itu,

mnlu setan buknn, 'Dia dilindungi dnri godnnnlat se-

panjarg lari ini."'
Nabi saw. bersabda,

I
"Apa.biln saeuang dnri lamu masuk nasji{ hmdal:lnh
in bnslalnwat dan bnsalnm atas Nabi, dm hmnnldnh
A nwtgucapknn, Ya Allnh buknlanlnh urrtuklil pinht-
pintu rahm.at-Mu.' Apabiln kzlum, hmdaklah ia nmg-
umplara'Ya Allala smngulmya alat melru\m. l(nrunia-
Mu."t

Diriwayatkanjuga dari beliau bahwa apabila masuk
masjid, beliau mengucapkan shalawat dan salam atas

Nabi Muhammad dan keluarganya kemudian meng
ucapkan,

'Ya Allnh, ampunil,ah dnsa-dosaku, dan buknlwnlah
untuliku pintu -pintu ralmnt- Mu.'

Ketika keluar darf masjid, beliau mengucapkan
shalawat dan salam atas Nabi Muhammad dan ke
luargany4 kemudian mengucapkan,

'Ya Allnh, ampunilnh dosa-dnsaku, dan bulalmnlnh
untukku pinht -piilu lwnrnia-Mu.'

Apabila beliau selesai mengerjakan shalat subuh,
beliau duduk di tempat shalat beliau hingga terbit
matahari, beliau berzikir kepada Allah Azza,wa[ alla.
Apabila telah memasuki wakhr pagi, beliau meng-
ucapkan,

'Ta Allah, dergmt-Mu alu memasaki waldu pagi, dm-
gan-Mu aku memasuki. walau sore, dengan-Mu aku
hi.dup, dnryan lefundnk- Mu aku mati, dmt lwpadn- Mu
aku akan lum.bali."Sladib sahih)

Adakalanya beliau mengucapkan doa ini,

' I{mni mmusuki wa}da pagi dnn adnlnh segaln b4 *
milik Allah. Sqaln pui I fupunyaan Allnh, aa" UAait ala
Iblwn lecuali Allnh Yang Esa" tiadn sekutu bosr-Nyo.

Ikpuny aan- Ny alnlt segaln kzkuasann dnn lupuny ann-
Nyalah wgala puji. Dia Mahalwasa atas segaln sesuatu.

Ya Tillmn, aku msnolwn lwpadn-Mu lubailan sesaatu

p ann hnri ini dnn lebaiknn senatu y ang oda seildnltnJ o"

dnn aku bnlindung lapann-Mu dnri lcjelzlan sesuatu

pada hari ini dnn kcjelelan sesuatu sesudahnya. Ya

Tulnn, aku bulindung kepada-Mu dari mnln dan
burulmy a lrzsomb ongan. Ya Tillwt, aku b nlindung Iu-
pada-Mu dmi silcsa rwralw dnn ilca di dalam latbur."

Apabila memasuki waktu sore, beliau meng-
ucapkan,
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{ lq er-A;;l':Pf }
"Kami mernasuki waktu petang, dnn adal.ah segal.a

luluasom. ihl nulik Allnh . . ..' (dnn seterusnla hingga

akhir doa wpnti di atas). (Diriwayatkan oleh
Muslim)

Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa
Abu Bakar ash-shiddiq r.a. berkata kepada Rasu-

lullah saw., "suruhlah aku mengucapkan kalimat-
kalirnat apabila aku memasukiwaktu pagi danwaktu
petang." Beliau bersabda "Ucapkanlah,

* .ir t*, ir\ir'->t'13r'*u'"&iy- t. y

v tf ii,if .'6lltrlt+'r:e F q'r,;.'ribit

a:?l

Ya Allnh, Peniiptn lmgit dnn bumi, Yang Mmgetnhui

wgala yang gaib dan yang nyata, Tuhnn bagt segala

seluatu, Penguasanya dan Pemiliknya. Aku busalcsi

bahwa tidnk ada Iith^an selnin Englau. Alw balindung
lwpadn-Mu dmi leburulun diriku, dnri luburula n setan

dan selatu*httunya, dan dmi meklaian lei elzkan atas

diriku atau menimpalwnnya kepada orang muslim

lnin.''

Beliau bersab d4 "[Jcap'lmnlnh doa itu lwtilw englwu

mnrnsuki walau pagi dnn wakat Petang, dnn letila mgkau

hzrlnnk tidur."
Kemudian beliau rrenyebutkan beberapa hadits

yang satrih berikut ini.
Nabi saw. apabila mengenakan pakaian baru,

maka beliau sebut namanya (surban, baju, atau se
lendang) lalu beliau mengucapkan,

','p illll, ^3'F Cl, 
":;ir3rt 

lili F

4{'ry 6'-i'-t,,? u 4!"*(t, 1i'€. 6'}'t
'Ya Allah, kepunyaan-Mu segala puji. Engkgu tel"ah

mmgmnlannya lupadaku. Alw memolnn fupada-Mu

alan lubailan dnn lubailan sesuatu yang diciptalan
untukny a. Alw b erlindung lup adamu dnri lceburulanny a

dan luburulwn sesuatu yang diciptakan untuknya."
(tladits sahih)

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa apabila
pulang dari bepergian, beliau mengucapkan,

a t ;t";Jrt, *t!:t'G.ts N:'::-li}
uUf ,*A|:$ N."x;rt r'€.6'r'&(

{ _,fl o";_b;"ut
' Segak puil lrzpunya4 Allah yang tzlnh mmcufupi dnn

melindurryileu. S egaln puji lupuny ann Allah y ang telah

m"em.bnila malan dnn minurn. Segak puii lupunyatn

Allnh yarg tzlnh manberi nilcrmt leponnla. Ala mnhnn

lupadn-m agar Engkau hnnxtngi aku dnri neraltn-"

Diriwayatkan dalam Slnhih Buklwri dan Muslim,

bahwa apabila masuk ke kamar kecil (W.C.) beliau
berdoa

4 .(a6 .*ir u +!';f jylili F
' Ya Allnh" sentnggulatya alil bulindurg fupadn-It[u dnri

jin lnki-kki dnn jin wanita. "
Apabila betau keluar dari kamar kecil, beliau

mengucapkan,

{gr'-,;; }
' Aku memohnn ampun ktpadn-Mu. "

Dalam hadits riwayat Ibnu majah disebutkan
bahwa apabila keluar dari kamar kecil beliau meng-

ucapkan,

$",t:o't l.i\i ;b'4\("5$ 4 :;JF
' Segak puji kzpunyann Allnh yang tzlah mmghiknglan

la toran dariku dnn tclnh mmy elntlmn*u. "

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau
meletakkan tangan beliau di dalam bejana yang ter-

dapat air di dalamnya lalu bersabda kepada satrabat-

sahabat, "Bmrudhalah dmgan nryumQliln bimrillah. . . ! "
Diriwayatkan juga bahwa apabila melihat bulan

sabit (tanggal satu bulan qamariah), beliau meng-

ucapkan,

i)it , rL--;)L i\rrrlt'+11ili F

4 ireri.rl 'J, 
9>r;'1i't

"YaAllnh, tampaklwnlalt bulnn sabit itu kzpada knmi

dmgan nnnbawa leam.annn dnn luimannn" fuselannt-

an dan lecis lmnan. Tuhnnku ikn Tuhmmu (w alwi hukn
sabit) ad.alnh Allnh. " (I\nnidnberkata"Tni ada-
lah hadits hasan')

Apabila Nabi saw. meletakkan tangannya pada

makanan, beliau mengucapkan, "Bbmillah, dan me

'sf ,v?'":r e.f|'ofi, g';'1

{d!
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nyuruh orang yang hendak makan supaya meng-
ucapkan "Bismillnh'. Kemudian beliau bersabda,

"J 
o'ot;, iu;i'r-' ;Wgrf ylq;p

*.L( ;i'""u ,'j'itirf G!t?,;::"
K:f ,

' Ap abiLa salnh semang dmi lwmu lmdnk mnkan mnla
hennaHah ia menyebut nam.a Allah Ta'al"a.Jilw lupa
mmyebut nama Allnh padn permulaannya, mnlca

hmdakkh ia mmgucap lnn,'Bismillflhi f aww alihi ua
akhirihi' D mgan mmy ebut narna Allah padn p mnuk-
annya dnn padn aklimya. "'(fladits sahih)

Demikianlah kehidupan Rasulullah saw. dengan
seluruh segi dan aktivitasnya berkat pengaruh pe
ngarahan Ilahi yang beliau terima pada masa per-
tama. Pandangan imaninya berdiri di atas landasan
pokokyang dalam.

Orang yang Lupa Daratan
Di antara konsekuensi hakikatbahwaAllah ada-

lah yang menciptakan, mengajarkan, dan memulia-
kan manusia, maka hendaHah manusia mengerti
dan mengakui yang demikian ini serta mensp-
kurinya Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya.
Penyimpangan inilahyang menjadi topikpembicara
an pada segmen kedua surah al-'Alaq,

*Gsr4,Jits;{#r6Jt*tg'b3'ijLft
"I{ctnhuilah! Sesunguhny a mnnusi.a b mar -b mnr m.e -

lnmpaui batas, lwrmn dia rulilmr diriny a s nba culap.
Sesungguhnya hnnya lcepada Tilh.anmulah lcembali-
(mu)."(al:Naq:6-8)

Sesungguhnya yang memberi nikrnat dan ke
kayaan kepadanya adalah Allah, sebagaimana Dia
pula yang telah menciptakan, memuliakan, dan me
ngajarinya Akan tetapi, manusia secara umum, ke
cuali orang png terpelihara oleh imanny4 tidak mau
bersyukur ketika diberi nilnnal lantas, dia merasa
dirinya serba cukup, dan tidak mengetahui sumber
nilanat dan kecukupan ihr. Padahal, Allatrlah sum-
beryang telah menciptakan dirinya dan memberinya
pengetahuan, kemudian memberinya rezeki. Kemu-
dian manusia itu melampaui batas dan durhaka,
congkak dan sombong, padahal semestinya dia
harus mengakui nilanat Allatr dan mensyukurinya.

Ketjka tampak potet manusiayang melampaui

batas dan melupakan asal-usulnya serta bersikap
sombong karena melihat dirinyakaya dan merasa serba

cukup, maka datanglah ancaman yang menakutkan,

"Sesunguhnya hnnya lupodo Tithanmulnh ktmbali-
(mu)."(al:Naq:8)

Maka hendali,pergi ke manakah omng yang me
lampaui batas dan merasa dirinya serba cukup ihr?!

Pada wakhr yang sam4 tampak pula kaidah lain
dari kaidah-kaidah tahnwwur imnni" yaitu kaidah
kembali kepada Allah. Kembali kepadanya dalam
segala hal dan segala urusan, segala niat dan segala
gerak, karena tidak ada tempat kembali lagr selain
kepada Allah. Kepada-Nyalah akan kembali orang
yang saleh dan yang thnlzh' dwhakd, orang yang taat
dan yang suka bermaksial yang berpihak kepada
kebenaran dan yang berpihak kepada kebatilan, yang
baik dan yang buruk, yang kaya dan yang miskin.
Kepada-Nyapula akan kembali oftmgyang melam-
paui batas karena merasa dirinya serba cukup. Ingat-
lah, kepada Allahlah kembali semua urusan. Dari
Allatrlah asal-usul penciptaan dan kepada-Nya akan
kembali.

Demikianlah berkumpul dalam kedua segmen ini
ujung-ujung tnsh.awwur imnni pnciptaar dan keja-
dian, pemuliaan dan pengajaran. Kemudian kembali
dan kembali hanya kepadaAllah saj4 tanpa adayang
bersekufu dengan-Nya, "Sesungguhnya l"p ada Tulwn-
mulnhbrnbarr*": 

* * +

Tlnda^kan Melampaui Batas
Selanjuhrya segmen ketiga dari surahyang pen-

dek ini membentangkan salah sahr gambaran ten-
tang tindakan melampaui batas. Yaitu, gambaran
yang mungkar dan mengherankan, sangat buruk
dan amat jelek yang digambarkan oleh Al-Qur'an
dengan metode yang unik,

$:{X#t{:ani;${n;(y+$,a-."iie{S
g,;;:ii6f"t1giii;;KLa,J&'v,41(,t
"Bagaimmn p mdnpatmu tmtarry orang yang mzlnrang
seorang lwmba lcetilil dia menga7alan sh"alnt? Bagai-
mann p mdnpatmu j iln nary y arg melnrang itu b nada
di atas lwbmnrmt atnu diammyuruhbntalam (l"pfu
Allnh)? Bagaimana pmdnpahnu jila mang lang me-

lnrang itu mendustnknn dnn berpalirry? Tfulalknh dia
mmgetnhui balata Allnh melilwt segaln pnbuatnn;nya?'
(al-Alaq:9-1a)
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Menjelekkan dan menunjulkan keheranan, tam-
pak jelas di dalam pengungkapan ihr. Pengungkapan
ihr sulit dilakukan dalam bahasa hrlis manusia Juga
tidak bisa dipenuhi kecuali dengan metode penyam-

paian yang hidup, yang diungkapkan dengan sen-

hrlnn-senhrlnn terpotong-potong dengan ringan dan

cepaL

"Bagaimnnn p mdn|ntmu. . . ?"

Bagaimana pendapaknu terhadap perkara yang

sangat mungkar ini? Apakah engkau memandang
bahwa hal itu dapat terjadi?

"Bagaimmn pmdapatmu tnladnp orartgyang melarazg

seorang hnmba kailn dia mmgerjalun shnlat?" (aI-

'Alaq.9-10)
Bagaimana pendapahnu ketika satu keburukan

berhimpun dengan keburukan lainnya? Bagaimana
pendapafrnu jika orangyang mengerjakan shalat dan

dilarang mengerjakannya berada di atas petunjuk
atau menyuruh bertalnva? Bagaimana pendapatnu
jika dia mencegah orang yang mencegahnya me
lakukan shalat, di samping dia berada di atas pe
tunjuh dia juga menyur uh bertakwa kepada Allah?

Bagaimana pendapatmu jika perbuatan yang

mungkar itu ditarnbatr lagi dengan perbuatan mung-
kar lainnyayang lebih buruk?

"Bagaimana pmdapatmu jila mang Tang mzlarang i'tu

mmdustalmn dnn b up alirry?" (al-'Alaq: 13)

Di sini datanglah ancaman yang terselubung
sebagaimana disebutkan pada akhir segmen se
belumny4

' Tid.alr*nh din mmgetahui bahwa s esungguhny a Allnh
mzlilnt segal.a pubuahnnya?" (al:Naqz 14)

Ketahuilah bahwa Allah melihat pendustaan dan
berpalingnya. Dia melihat bagaimana orang itu me
larang seorang mukmin yang hendak mengerjakan
shalat, padahal ia berada di atas petunjuk dan me
nyuruh bertakwakepadaAllah. Dia melihat semua itr,
dan apa yang bakal terjadi sesudahnya! 'Tidnl(kah dia

mengetnhui bahwa Allalt mzlih^at segaln pcrbuatnnnya?"

Di depan pemandangan berupa kezaliman yang

berhadapan dengan dalnvatr dan iman, sertaberhadap
an dengan ketaatan ini, datanglah ancamanyang pasti

dan tegas serta tansparan, tidak terselubung lagi,

"Ketahuilnh, sungguh jila dia tidak berhtnti (bnbuat

dzmikian), niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu)

ubun-ubun uang yang mmdusnlan lngi durhnla. Mal(n,

bimlah dia m.mnnggil golongannya (unruk mnnlnng-
nya). Kelak Kami alan rnemangil rnalnikat kba-
niah." (al:Naq: 15-18)

lni adalah ancaman yang terang-terangan, dengan

menggunakan kata-kata yang keras dan tegas, "I{cta-

huilala ungguhj ila dii tidnk b erlwtti (bubrut fumikian),

niscay a l{nmi tnrik ubun- ubunnla! "
"Niscaya Kami tarik...'i perkataan keras yang

menggarnbarkan maknanya-,4s-s@ terarti mernrik
dengan keras; dan an-nanshiyahberarti ubun-ubun,
yang merupakan tempat atau bagian fisikyang di-

dongakkart orangyang aniaya dan sombong ihr. I-lbun-

ubun kepala yang pantas ditarik dan dibanting,' Yaitu

ubun-ubun orang yang mmdustaknn lngi durlakn.'Ihrlah
saat baginya untuk ditarik dan dibanting.

Boleh jadi akan timbul ide untuk memanggil orang
yang dibanggakan dan diandalkan dari kalangan ke
luarga dan kawan-kawannya, "Bimlnh dia mmangil
golngannya (unhtk mmalangnya)." AdapwrlGmi maka
I{ami "a*nn mnnntryil Malaikat hbaniyalf yangsangat

tegas dan keras. Dengan demikian, pepenmgan ini jelas

merupakan peperangan di tempatkembali (akhira|
nanti.

Di bawah sorotan tempat kembali yang menakut-
kan ihr, ditutuplah surah ini dengan mengarahkan
orang yang beriman serta taat agar konsisten dan

mantap atas keimanan dan ketaatarurya.

"S e luli- lrali j angon! Janganlnh karnu p aruh kep adnny a.

Sujudlah dnn fuknrkonlah (dirimu kzpadn Tifian). " (aI-

'Alaq:19)
Sekali-kali jangan! Jangan kamu patuhi orang

yang melarang shalat dan dakrvah. Sujudlah kepada
Tuhanmu dan dekatkanlah dirimu kepada-Nya de
ngan melalcukan ketaatan dan ibadah kepada-Nya.

Biarkanlah orulg yang aniaya itu, yang suka meng-
halangi orang mengerjakan shalat dan berbuatke
bajikan. Biarkanlah dia diurusi malaikat T*;bantyahl

Terdapat beberapa riwayat sahihyang meneftmg-
kan bahwa surah ini, selain segmen pertama, turun
mengenai Abu Jaha ketika ia melewati Rasulullah
saw.. Yakni, sewaktu beliau mengerjakan shalat di
maqam lbratrim, lalu AbuJahal berkata kepada beliau,
"Hai Muhammad! Bukanlgh aku telah melarangmu
melalnrkan hal ini?" Kemudian ia mengancam beliau.

Rasuhrllatr sangatmarah lalu membentaknya" Beliau

mencekik lehernya serayaberkati4 "Celakalatr kamu!
Celakalah kamu...!" Kemudian ia berkata, "Hai
Muhammad, dengan cara apa kamu akan mengancarft

ku? Ketahuilah, demiAllah, sesurgguhnya aku lebih

A
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banyak golonganku di lembah ini!" l-alu Allah me
nurunkan firman-Nya 'Mala binrlah dia memangil
golonganny a (untuk mmol.ongny a) . . .. " Ibnu Abbas ber-
kata" "Seandainya dia memanggil golongarmya, nis
caya malaikat azab alan menghukumnya saat itu pula-"

Akan tetapi, pehrnjuk surah itu bersifrt umum,
mengenai setiap orangmulaninyang taat, rajin ber-
ibadah, dan suka menyeru ke jalan Allah. Juga me
liputi semua orang yang aniay4 melewati batas, me
larang orang mengerjakan shalat, mengancam dan

menakut-nakuti orang yang taat dan menyombong-
kan kekuatannya-

Pengarahan Rabbani yang terakhir, "Selah-lali
j angan! Janganlnh lamu patuh lupannnya. Suj udkh dnt
ddatlanhh (diimu ktpa.da Iilhan). "

,
Dengan demikian, serasilah seluruh segmen suratr

ini. IGsarrkesan dan petudularya saling melengl€pi g
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flINAfl AI.OAON
nituruilflan f,l ilefifln

Jrman AwI:f

FW)\/:t'\D4'
"Denga.n menyebut nama Allah Yang Maha Pe-

murah lagi Maha Penyayang."

$; ili(irr 6tr,i \1iS ; rif ^rlgi{JtL
A):("4\ fii * x* ai "#:iili u
*e-*,g&teg#fi,fetr;ri,\fr-
"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya
(Al-Q*-att) pada malam kemuliaan. (1) Thfru-
kah kamu apalah malam kemuliaam itu? (2)

IVIalam kemuliaan inr lebih baik daripada seribu
bulan. (3) Pada mafam itu turun malaikat-mdai-
kat dan mafaikatJibril dengan izin TUhannya
unhrk mengafirr segala urusan. (a) Malam itu
penuh kesejahteraa"n sampai terbit fajar." (5)

Pengantar
Pembicaraan dalam surah ini adalah tentang

malamyang dijanjikan dan disaksikan serta dicatat
oleh seluruh wujud dengan penuh kegembiraan, se
mangat dan kekhusyuan. Malam perhubungan
mutlak antara bumi dan alam tertinggl. Malam per-

mulaan turunnya Al-Qur'an ini ke dalam hati Nabi
Muhammad saw.. Malam peristiwa agungyang bumi
tidak pernah menyaksikan malam yang seperti itu
dalam keagungan, petunjuk, dan dampakhya ter-
hadap kehidupan semua manusia. Keagungan yang

tidak mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia
(al-Qadn 1-3).

Nash-nash Al-Qur'an yang membicarakan masa-

lah ini hampir-hampir berbinar-binar dan bersinar.
Bahkan, ia melimpah dengan cahaya yang tenang,
halus, indah, dan penuh kasih sayang. Yakni, cahaya

Allah yang memancar di dalam Qur'an-Nya" "Sesung'

ghnla, Ifumi telnh mmurunkannya (Al-fotr'an) pada

malam kcmuliaan."Juga cahaya para malaikat dan

malaikat Jibril, yang datang dan pergi sepanjang
malam antara bumi dan alam tertinggi (al-Qadr: 4).

Cahaya fajar yang dikemukakan oleh nash ini
serasi benar dengan cahaya wahyu dan cahaya malai-

kal Juga serasi dengan ruh kesejahteraan yang me
ngepalikan sayapnya ke seluruh semesta dan ruh-
ruh yang berjalan malam di alam ini, " Malnm itu pmuh

lraej altnann hingga tubit faj ar. "
Malamyang dibicarakan surah ini adalah malam

yang disebutkan dalam surah ad-Dui<tr aan ayat X6,

"Sesungguhnya, Kami menurunkannya pada suatu

malam yang dibnkahi dnn Kamilah yang memberi
pningatan. Padn malnm itu dijelnslwn segala urusan

yangpmuh hilffnalL (yaitu) urusanyangbesar dnri sisi

Knmi. Senrgguhrrya Ifumi adnlah Yang mmgutus rasul-

rasul, sebagai rahmat dari Tilhanmu. Sesungguhnya,

D ialnh Yang Maha Mmd"erryar lngi Malw Mmgetahui. "

Sudah populer bahwa malam ihr adalah salah saht

dari malam-malam bulan Ramadhan, sebagaimana
disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 185,

" (Beberapa hnri yang dittntulan itu ial"ah) bulm Ramn-

dhan, bulnn y ang di dnl^amny a dinrunlan (p ermulann)

Al- @i an sebagai petunjuk bagi manusia dnn pmjelns-

an-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedn

(antara yanghak dnn yang batQ."

Yakni, yang pada saat ihr dimulai penurunan Al-

Qur'an ke dalamhati Rasulullah saw. unhrk disampai-

karurya kepada manusia.
Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa

wahyu pertama yang tertera pada awal surah al-Alaq

itu diturunkan pada bulan Ramadhan, yakni ketika

I
t

1

tl;

il
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Rastrltrllah saw. sedang ber-tahnnuts di Gua Hira'.
Di dalam menenhlkan malarn ini, terdapatbanyak

riwayal Sebagian menetapkan malam dua puluh
tujuh Ramadhan; sebagian menetapkan malam dua
puluh satu; sebagian menetapkan salah satu malam
dari malam-malam sepuluh teraktrirbulan Ramdhan;

dan sebagian lagi menyebutkan secara mutlak
bahwa lailahrlQadar itu pada semua malam bulan
Ramadhan. Jadi, malam Lailatul-Qadar itu terjadi
pada salah sahr malam dari seluruh malam bulan
Ramadhan menurut riwayat yang lebih kual

Dinamakannya malam ihr dengan "I ailahrlQadar,
mungkin bermakna penenhran dan pengaturan; dan

mungkin bermakna bernilai dan berkedudukan.
Kedua makna ifu bersesuaian dengan peristiwa alam
yang besar tersebut peristiwaAlQur'an, wahyrr, dan

risalah. Tidak ada peristiwa yang lebih besar dan
lebih bernilai dalam peristiwa-peristiwa semesta ini.

Juga tidak ada yang lebih jelas petunjuknya dalam
menentukan dan mengatur kehidupan manusia.

Oleh karena itu, malam itu lebih baik daripada se
ribu bulan. IGta bilangan itu sendiri tidak berarti
membatasi. Misalnya, pada tema-tema seperti ini
dalam Al-Qur'an, ia hanya berfungsi untuk me
nunjukkan banyak (tidak terbatas pada seribu saja).

Jadi, malam itu lebih baik daripadaberibu-ribu bulan
bagi kehidupan manusia lGrena berapa ribu bulan
dan berapa ribu tahun berlalu tanpa memberi bekas
terhadap kehidupan manusia seperti yang diberikan
oleh malam yang penuh berkah dan kebahagiaan,
yakni malamyang membawa dampak dan perubalr-
an sedemikian rupa

Malam itu begitu agung sehingga melampaui
batas kemampuan pikiran manusiayang dinyatakan
dengan kalimat, 'Tahulah lwmu apalah mnl.am lu-
mulinnn itu?'t{al ini tidak perlu dikait-kaitkan dengan
dongengdongeng dan mitos-mitos yang berkem-
bang di masyarakat umum tentang malam itu.

Malam ifir adalatr malamyang agung karenaAllah
telatr memilihnya untuk memulai diturunkarurya Al-
Qur'an dan dipancarkannya cahaya ini ke seluruh
jagad. Juga disebarkannya kesejahteraan yang me
limpah dari rahmatAllah ke dalam hati nurani ma-
nusia dan kehidupan insani. Malam itu begitu agung

tarenaAl-Qur'an yang hrun pada malam tersebut
mengandung ajaran akidah, pandangan hidup, syariat
dan adabadab yang dapat menyebarkan keselamat-

an dan kesejahteraan di seluruh bumi dan dalam hati
nurani.ls Juga karena furunnya para malaikat dan
MalaikatJibril a-s. secaratfiusus, seizinTuhan mereka
dengan membalva Al-Qur'an. Selain itu, malam
tersebut begitu agung karena menyebarnya para

malaikat di anhralangitdanbumi dalamfestiral alam

semest4 yang digambarkan oleh surah ini dengan
garnbaran yang men*jublan.

Kalau sekarang kita melihat dari balik genersi-
generasi yang panjang kepada malam yang mulia
dan berbahagra itu; kita bayangkan festival me
nal$ubkan yang disaksikan oleh bumi pada malam
ihr; kitarenungkan hakikatperkarayang terjadi pada

wakhr itu; dan kita perhatikan dampaknya dalam
perkembangan zannan,realitas di muka bumi, pan-

dangan kalbu, dan pemikiran manusi4 niscaya kita
akan melihat perkara yang benar-benar besar dan
agung. Kita ajuga kan mengetahui salah satu segi
dari makna isyarat qur'ani terhadap malam itu,
'Taltulwh kamu apalah mnlnm Laihtul- Udn r itu ? "

Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang
penuh hikmatr. Pada malam ihr diletakkan nilai-nilai,
prinsipprinsip, dan norrna-norrna- Pada malam itu
ditetapkan kadar ukuran yang lebih besar daripada
kadar perseorangan, yaifu kadar umaf negara, dan

bangsa Batrkan, lebih banyak dan lebih agrurg, yaitu

kadar-kadar hakikat, peraturan, dan hati nurani.
Kadang-kadang karena kebodohan dan pendek-

nya pemikirannya, manusia lupa terhadap kadar
kemuliaan malam itu, hakikat peristiwany4 dan ke
agungan perkaranya lGrern itu, sejakmanusiatidak
lagi mengetahui dan melupakan hal ini, mereka
kehilangan karunia Allah yang paling membahagia-
kan dan palig indah kepada mereka Mereka ke
hilangan kebahagiaan dan kesejahteraan serta ke
selamatan yang hakiki yang diberikan oleh Islam.
Yaifu, keselamatan hati nurani, kesejahteraan ke
luarga dan kesejahteraan masyarakall6 Apuy*g
hilang itu tidak dapat digantikan oleh kemajuan
mated peradaban, dan pembansunan. Maka semua
yang lepas dari tuntunan Al-Qur'an adalatr keseng-

15 Pembahasan lebih luas tentang masalah ini, silakan baca buku as-Salam al-Alami ual-klam 'Prdanuian Dania dan Islam'.
16 Sialkaan baca beberapa pasal dari kitab as-Salam at-Ahmi ua al-Ishm.



Juz )O(X: an-Nabo' s.d. an-Nacs (314) Tafsir Fi ZhilalilQur:an XII

sarailn, meskipun produksi mereka melimpatr ruatr
dan sarana penghidupan lahiriah tersedia

Sesungguhnya, telah padarn catraya indah yang

dipancarkan ke dalam ruhnya dan telah redup ke
gembiraan cemerlangyang membawa mereka ter-

bang ke alam tertinggi. Juga telatr lenyap kesejatr-

teraan hakiki yang dulu melimpah ke dalam jiwa dan

hati. Maka tidak ada sesuahr pun yang dapat meng-
gantilcn kegembiraan ruh dan catraya langit serta
penerbangannya di taman llliyyin

Kaum mukrninin di;;*-* asar tidak me
lupakan dan melalaikan peringatan ini. Nabi saw.

telah membuatkan jalan yans mudatr danlunak bagi
kita untuk menghiduphidupkan kenangan ini di
dalam jiwakita supaya selalu bersarnbung dengan-

nya. Bersarnbung dengan peristiwa alamyang terjadi
pada malam ihr. Yaihr, dengan melaksanakan shalat-

shalat sunnah pada malam ihr setiap tahun. Kemu-

dian mencari dan mengintainyapada "sepuluh malam

teraktrir pada bulan Ramadhan". Diriwayatkan di
dalam Slahih Buldwi dan Shnhih MuslimRasulullatt

bersabda

.0(6'., s2 ,71\i Pt e. /ult^:l|ob
' Carilah l-a.ilatul- Qtnar p aAn sepuluh malmn tnal&ir
huhnRamndhnn."

Dan, sabda beliau lagi yang diriwayatkan oleh
Bul*rari dan Muslim,

'o;# ,t d',* 6Qi-VtIc-1 -,i;ir qie ;y
tcl(ry,

"Barangriapa melnkulan slnlat sunnnh pann malnm
I^ailntul-fudar kmna iman dan iHilns, mnlrn diam-
punilnh dosany a y arry tzlah lnlil.'

Islam ifir bukanlatr format-format lahiriah an sich

IGrena itu, Rasulullah saw. bersabda mengenai ibadatr

padamalam lailatrlQadar itu bahwa iaharus dilaku-

lwr "larma imm dan {klilas (nuncsri knidluan Alln}t)'i
Hal ihr supaya ibadah tersebut dapatmenghidupkan
maknamatmabesaryang dikandung oleh malam itu,
yang sudalr tentu ibadatr itr dilakr:kan "imnnan", dan

sematamata il<lrlas karena Ailah, "ihtisanhan'i IGrena
itu, meresaplah ke dalam hati hakikat tertentu ter-

hadap ibadah ini, dan berhubunganlah ia dengan

makna hrrunnya AlQur' an.

Manhaj Islam di dalam pendidikan selalu meng-

hubungkan ibadah denganhakikat-hakikatakidah di
dalam hati Juga menjadikan ibadatr sebagai wasilah

untuk'menghidupkan dan menjelaskan hakikat-
hakikat ini. Juga memantapkannya dalam bentuk
yang hidup yang dapat membangkitkan perasaan

dan bukan hanyaberhenti dalam batasbahs pemikiran.

Sudatr pasti bahwa mnnlwjlshmadalah ,naufoi
sahr-sahrnyayangpaling tepatuntrkmenghiduplian
hakikat-hakikat ini danmenggerakkannya di dalam

hati dan dalam perilaku. Sudah jelas pula bahwa
pengetahuan teoretis sajaterhadap hakikatini tanpa

ditopang dengan ibadah, dan tanpamenempuhialan-
nya tidakakan dapatmemantapkanhakikat ini. JWa
tidak dapat menggerakkannya di dalam kehidupan
pribadi dan kehidupan masyarakal

Menghubungkan peringatan lailahrlQadar de
ngan pelaksanaan ibadatr padanya karena iman dan

ikhlas, ini merupakan sahr sisi manhajlslanriyang
benar dan lurus. g
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#Mi.,t:t
'Dengan menyebut n:una Allah Yang IVIaha
Pemurah lagi Ivlatra Penyayang."

'ciy6i6Jilir&:(,&4lKA
l,yr*:fri'u-Jyrfi:6#:;{q;i;ivti=,3.
b,+';r7fl1\:,fu1ir:h)il$iitLLr,r6
i$$6 45ii,yt UC;6if il S ryq s {.;i:h "& a+ I wi,.tq&+,t a
&r.;Wj;tai';;Y'A:t\4'V6.ii
ir#riVu"r'sa&Gjb#r;
&:i3'crlitj;;;irY;'#X\-"t;t$-A-
"Orang-orang kafir yalcri Ahti Kitab dan oramg-
oriurg musyrik (mengatakan bahwa mereka)
ddak akan meninggalkan (agamanya) sebelum
daa"tg kepada mereka bukti yang nyata, (1)

(y"int) seorrurg rasul da.ri Allah (Muhammad)
yang membacakan lembara"n{embaran ya.ng
disucikan (Al-Q*'ar,), (2) di dalamnya tendapat
(isi) kitab-kitab yang lurus. (3) Tidaklah ber-
pecahbelah orang-brang yang didatangkan
Alkitab (kepada mereka) melainkan sesudah
data^trg kepada mereka bukti yang nyata- (a)

Padahal, mereka tidak disuruh kecuali supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaat-

an kepada-Nya dalan (menlrlankan) agama de-
ngan lunrs, dan supaya mereka mendirikan shafat
dan menunaikan ?akafr,dan yang demikia^n ihr-
lah agama yang lunrs. (5) Sezungguhnya' orang-
orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang musyrik
(akan masuk) ke nerakaJahannarn Mereka kekal
di dalainnya. Mereka itr adalah seburuk-bunrk
makhtuk (6) Sesungguhnya orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal saleh adafafi
sebaik-baik maktrluk (7) Balasan mereka di sisi
ltrhan mereka idah surga'Adn yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya- Allah ridha ter-
hadap mereka dan mereka pun ridha kepada-
Nya- Yang demikian iar adalah (balasan) bagi
orang yang takut kepada Thhannya" (8)

Pengantar
Surah ini tertulis dalam mushaf dan dalam ke

banyakan riwayatsebagai surah Madaniyah (ditwun-
kan di Madinah). Tbrdapat beberapa riwayat yang

mengatakannya sebagai surah Makkiyah (diturunkan

di Mekah). Dari segi riwayaf sangat kuat indikasi
sebagai surah Madaniyah. Tetapi, ditinjau dari segi
metode pengungkapan, kalimatnya tidaldah jauh

kemungkinannya sebagai surah Makkiyah.
Disebutkannya zakat dan Atrli Kitab dalam surah

ini tidak dapat dianggap sebagai indikasi yang me
nufup kemungkinan surah ini sebagai surah Mak-
kiyah. Karen4 penyebufan Atrli Kitab juga terdapat
dalam beberapa surah Makkiyah yang pendek. Selain

ihr, di Mekah sendiri memang ada sebagian orang
Ahli Kitab yang beriman dan ada pula sebagian atrli
kitab yang tidak beriman. Sebagaimana halnya
bahwa kaum Nasrani Najran datang kepada Rasu-

lullah saw. di Mekah, lalu mereka beriman. Penye
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butan zakatjuga terdapat dalam surah-surah Makkiyah.

Surah ini memaparkan beberapa hakikat sejarah
dankeimanan dengan menggunakan metode pene
tapan yang memperkuat surah ini sebagai surah
Madaniyah, di samping adanya beberapa riwayat yarrg

mengatakan begitlr.
Hakilmt pntamn, penguttsan Rasulullah saw. rne

rupakan kebufuhan mendesak unhrk mengubah
persepsi sesat dan perselisihan omng{fttng kafir dan

oftrng{rufig musyrik dari kalanganAtrli Kitab. Mereka
tidakakan dapatberalih dari hal initanpa diutusnya
Rasul (al-Bayyinatr: 1-3).

Hakiknt lceduq kaumAhli Kitab tidak berselisih
dalam persoalan agama mereka bukan karena tidak
mengerti dan tidak jelas, tetapi mereka betselisih se
telah datangnya pengetahuan dan keterangan ke
pada mereka (al-Bayyinah: 4).

Hakililt kztiga, agalna itu pada asalnya satu, dan
kaidah-kaidatrrya sederhana (mudah) danjelas. IGi-
dah-kaidahnya tidak menyeru kepada perpecfian
dan perselisihan mengenai akidah dan tabiatnya
yang lapang dan mudah itu (al-Bayyinah: 5).

Hakilat lwemp4r, orang-orang kafir setelah datang
keterangan kepada merek4 maka mereka menjadi
maKrluk yang seburuk-buruknya- Sedang, orang-
orangyang beriman datangketerangan kepadamereka
maka mereka menjadi maktrluk yang sebaik-baik-
nya- IGrena ihr, balasan yang akan mereka terima
sudah tentu berbeda pula (al-Bayyinah: G8).

Keempat hakikat itu memiliki nilai yang penting
di dalam memahami peranan akidah islamiah dan
peranan risalah teral*rir ini, demikian pula dalam
taslawwur imnni Unhtk lebih jelasny4 marilah kita
ikuti uraian berikut ini.

Dunia Memerlukan Risalah Baru

iKt;id$6"5j''d"1Ui;j{'uti&)
#f,tf.C*t$t-;$i3;t*:,!{,.n:*g

.4$l'.2 *'21 ..+ryt 5W
"Orang-orang lafr yalni Ahli Kitnb dnn orang-orang

musyrik (mengatakan bahwa mnela) tidnk alan mt'
ningallan (agamany a) sebelum dnnng lezp adn msrekn

bukti yang nyata, (yaitu) senrang rasul dari Alhh

(Mult"ammad) y ang membacalan lembaran-lembaran
yang disucikan (Al-@ti an), d"an di dal"amnya terdnpat
(Xil kinb-kinb yanglurus." (al-Bayyinah: 1-3)

Sungguh dunia pada wakhr itu sangat memerlu-
kan risalah yang baru. Kerusakan telah merata ke
semua penjurunya, yang tidak ada harapan untuk
dapat diperbaiki kecuali dengan risalah, manhnj
'sistem, atllran', dan gerakan yang baru. Kekafiran
wakhr itu telah menembus akidah seluruh pemeluk-
nya, baik kalangan Ahli Kitab yang mengaku telah
memeluk agama samawi sebelumnya kemudian
menyelewengkannya, maupun kaum musyrikin
yang ada di jazirahArabiah atau di luarnya.

Mereka tidak akan meninggalkan dan berpindah
dari kekafiran yang mereka peluk ini kecuali dengan
adanya risalah yang baru, kecuali dengan adanya
Rasul yang dia sendiri adalah sebagai bukti yang
nyata jelas, dan membedakan antara yang hak dan
yang batil,

"(Yaitu) seorang rasul dnri Allnh (Mulummad) yang
mtmb acalan lsnb aran-lem.baran y ang disucilan. . .. "

Disucikan dari kemusyrikan dan kekufrran.

". . .di dnlnmnyatndapat (isi) kitol-kitnl yanglunts. . .."

Perl<ataan" lcitni ' itu juga bisa dimaksudkan unhrk
tema, sebagaimana dikatakan Kitnb ath-Tltnh"arah

'Kitab tentang bersucii, Kitnb ash-Shnlnr'Kitab tentang

shalaf, Kitnl al"fodnr'Kitab atau pembahasan ten-

tang takdir', dan Kitnb al-Qfiamah'Kitab atau pem-

bahasan tentang hari kiamaf . kmbaran-lembaran
yang disucikan ini, yakni Al-Qur'an, di dalamnya
terkandung isi kitab-kitab yang lurus, yakni tema-
tema dan hakikat-hakikat yang lurus dan berharga.

Karena itu, kedatangan risalah ini tepat pada

saatnya dan kedatangan Rasul tepat pada wakhrnya-
Datanglah kitab Al-Qur'an dengan hakikat-hakikat
dan tema-temayang dikandungnya untuk melaku-
kan pembaharuan di seluruh penjuru bumi yang
tidak mungkin dapat diperbaiki kecuali dengannya.

Adapun bagaimanakeadaan duniawakhr itu yang

sangat membutuhkan risalah dan Rasul ini, maka
untuk menjelaskannya cukuplah kita kutip beberapa
paragrafbuku yang ditulis oleh seorang ulama Islam
bernama Sa1ryid Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi

dalam buku beliau yang berjudul Maa dzsn Khnsiral

Aalom bi- Inltithnnthil Muslimin Apal,nh l{mAian Dunia
dmgan lbrnunfinan lfuum Iulwlimrz 7 yang sangat jelas

dan padat sepanjarg yang sudah kami baca. Pada pasal

pertama dari bab pertama disebutkan sebagai berikut,
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"Abad keenam dan kefujuh Masehi merupakan saat
perputaran sejarah yang paling suram tanpa dapat

dperdebatkan lagi. Nilai kemanusiaan sudah me
rosot sejak beberapa generasi. Tidak ada sahr pun
kekuatan di mukabumiyang dapatmenatran dan meft
cegaturya dari kejatuhan yang mengerikan, bahkan
kejahrhan itr semakin cepatdan memberal Manusia
pada masa ihr sudah lupa kepada Penciptany4lalu
lupa kepada dirinya sendiri dan tempat kembalinya
Mereka telah kehilangan kontrol dan daya pembeda

antara yang baik dan yang jahat, yang bagus dan
yangburuk

Dalil'ah para nabi telah hilang suuu?nya ditelan
z:rmarl. lampu-lampu yang mereka nyalakan telah
padam diembus badai. Atau, tinggalwujud lampu
dengan cahayayang amat lemah dan kecil yang tidak
dapatmenerangi kecuali beberapahati saja dan tidak
mampu menerangi keluarga, apalagr negara dan
bangsa. Tokoh-tokoh agama sudah mengundurkan
diri dari percaturan kehidupan dan berlindung di
biarabiar4 gerejagerej4 dan tempat-tempatpertapa-
an unfirk menyelamatkan agamanya dari fihah dan
mengkhususkannya untuk dirinya sendiri. Atau,
karena ingin bersantai-santai dan lepas dari beban-
beban kehidupanyang dihadapi. Atau, karena sudah
lelah menghadapi perseteruan antara agama dan
politih urusan ruhani dan materi. Dan yang masih
tinggal dalam percaturan kehidupan justru berbaik-
baikan dengan pihak penguasa dan konglomeral
Kemudian membanhr mereka melakukan dosa dan
permusuhan, serta memakan harta orang lain de
ngan carayang batil.

Agama-agama besar menjadi sasaran terkaman
oftrrg{ftmg yang suka berbuat sia-sia dan bermain-
main, dan menjadi permainan kaum pendosa dan
munafik. Sehingga kehilangan ruh dan benhrknya.
IGlau pemeluk-pemeluknya terdahulu dibangkitkan,
sudah tentu mereka tidak akan mengenalnya lagi.
Peradaban, kebudayaan, hukum, dan politik menjadi
seperti sandiwara, rusak, hancur, dan amburadul.
Udang-undang sudah tidak karuan, dan penguasa-
penguasa sangat kejam. Mereka sibuk mengurusi
kepentingan dirinya sendiri. Dunia sudah lepas dari
risalah. Umat tidaklagi mengenal dat$/ah. Thta nilai
sudah hampa dan sumber kehidupan sudah kering.
Mereka tidak memiliki aturan yangjernih dari agama
samawi, dan tidak memiliki undang-undang yang
memadai dari buatan manusia"

Keterangan singkat ini menggambarkan secara
global keadaan manusia dan agama sebelum diuhrs
nya Nabi Muhammad iaw.. AlQur'an telah menunjuk-

kan simbolsimbol kekafiran yang meliputi Atrli Kitab
dan kaum musyrikin dalam beberapa tempal

Di antaranya ialah firman Allah tentang kaum
Yahudi dan Nasrani,

6"4463;'fi5fi;-:$,J^Vi
+...iltli2l

"hang-orang Yahudi bnlatn" 'Ugir itu putra Allnh,'
dnn orang Nasrani bnlntq Alnaih itu puha AIIah. "'
(at-?aubah:30)

atrA|j,6 1 z,& {F &J 
(; ti,}:.:i 3Ai 46;

& tt&{F";ai,;-{
'Dan wang-wang Yaludi balata,'Aang-orang Nasrani
itu tidnk mempuny ai suatu p egangary' dnn orang- orang
Nasranibnlatq'Orang-mangYnluditidaknwrpunyai
sesuatu pegangan. "' (al-Baqarah: I13)

Firman-Nya tentang IGum Yatrudi,

"Aang-orang YnJutdi berlan, Tangan Allah turbelmggu.'

Sebenarnya tnngan mnekalah yang dibelengu dnn
mnekalah yang dilalmat disebabknn apa yang telah
mnelw lrnnlmn itu. Sidnk dnnikian), tntnpi ledm-dun
tnngan Allah terbula. Din mmaJL,nhkan sebagaimnna

Dia luhtndnki." (al-IVlaa'idah: 64)

Firman-Nya tentang Kaum Nasrani,

'Sunguh-sunguh lwfr uang- wang yang mmgankaq
'Sentnggularya Allnh onnkrh Ahrusih putra Mayam.... "
(al-Maa'idah: 72)

"Sungguh-sungguh lwfr wang-mang yang mngatnlmn,
'S enngguhny a Allnlt adalnh J ang lcettga (salnh saru) dnri
tiga (oknum tuhnn). "' (al-Nladidah: 73)

Dan, firman-Nya tentang kaum musyrikin,

'Katala nlnh 'Hai orang-orang lafir! Aku tidak almn
menyembah apa yang lmmu sembah. Kamu bulmn

P^1n Iil Tfultm yang alcu santrah. Alnr tidnk parrnh
menyanbah apayanglwmu smtrah. Ifumu tidnkpnnnh
(puk) matjadi pmyembah Tuhnn yang alw sernbah.

Untukmulah aganamu, dnn untulekulnh agamnku. "'
(al-Kaafinrun: 1-6)

Di balik kekufuran ini terdapat kejahatan, ke
jatuhan, perpecahan, dan kehancuranyang melanda
seluruh penjuru dunia. "Ringkasny4 di muka bumi
pada wakhr itu tidak ada umat yang baik pergaulan-
nya. Tidak ada masyarakat yang berdiri di atas
landasan aKrlak yang utama tidak ada pemerintatran



luz XXX: on-Naba's.d. an-Naas (318) Tafsir Fi Zhilalil-Qur^ an XII

yang berdasarkan keadilan dan kasih sayang, tidak
ada kepemimpinan yang dibangun atas dasar ilmu
dan pengetahuan, dan tidak ada agamayang ditransfer
dari para nabi."17

Oleh karena itu, rahmatAllah kepada manusia
menghendaki diutusnya Rasul dari sisi.Nya yang
akan membacakan lembaran-lembaran yang di
dalamnya terkandung isi kitab-kitab yang lurus.
Orangorang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan kaum
musyrikin tidak akan meninggalkan keburukan dan
kerusakan ihr kecuali dengan diutusnya Rasul penye
lamat dan pembawa petunjukyang terang ini.

Berpecah Belah Setelah Kedatangan Bukd
yang Nyata

Setelatr ditetapkarurya hakikat ini pada permulaan

surah, ditegaskan kembali bahwa golongan Atrli
Kitab secara thusus tidak berpecah belah dan tidak
bersilang sengketa tentang aga{na mereka karena
tidak tahu atau karena sauur dan ruwetnya agama

itu. Akan tetapi, mereka berpecah belah'dan
berselisih justru setelah datangnya ilmu pengeta-

huan dan bukti nyata kepada mereka tentang agama

mereka di tangan para rasul,

qtr:VcSL:Jy;t5ii\3J'u.5i'iytr,
*{f

"Tfdnklah bapecah belah mang-orang yatg dinntmglnn
Alkitnb (kepada mueka) mel.ainlcan sesudah dotorrg
lnpodo m,uela bukti yang nyafz. " (al-Bayyinah: 4)

Perpecahan dan perselisihan ihr mulai terjadi di
antara kelompok-kelompok Yahudi sebelum diutus
nya Nabi Isa a-s.. Mereka terbagi-bagi menjadi bebe
rapa kelompok dan golongan, padahal rasul mereka
samayaifu Nabi Musa as. dan kitab mereka sama

mituTbural Mereka terpecah menjadi lima golong-

an besar, yaihr golongan Shaduqi, golongan Farisi
golongan Asiyun, golongan Ghulat, dan golongan
Samiriyyun. Masing-masing golongan memitki ciri
dan arah tersendiri.

Setelah itu, terjadi perpecahan arttara IGum
Yahudi dan l(aum Nasrani, padatral Nabi Isa as. ada
lah seorang nabi Bani Israel dan merupakan Nabi
mereka yang terakfiir, unhrk membenarkan kitab

Tauratyang ada di depannya. Namun demikian, per-
selisihan dan perpecahan antara kaum Yahudi dan
Nasrani sampai pada batas permusuhan yang sengit
dan kebencian yang tercela- Sejarah mencatat per-

tumpahan darah antara kedua golongan ini yang
menegakkan bulu roma.

Dalam kitab Maa Dzsn Kltasiral Aalnm bi Inhithn-
athil Muslimrz disebutkan bahwa pada permulaan
abad kehrjuh, silih berganti peritiwa-peristiwa saling
merendahkan martabat antara Kaum Yahudi dan
kaum Masehi, dan menghancurkan nama baik
mereka Pada tahun teral<hir pemerintahan Vocas
(610 M, kaum Yahudi menyerang kaum Masehi di
Antakia Kemudian kaisar mengutus panglima pe
rangnya "lnosus" untuk memadamkan pemberonta-
kan itu. Maka, dia laksanakan tugas ihr dengan
sangat kejam, dibunuhnya semua orang (pihak
lawan) dengan pedang, dibelah-belah tubuhnya di-
tenggelamkan, dibakar, ada yang disiksa dengan
sadis, dan adayang dilemparkan kepada binatang-
binatang buas.

Hal itu silih berganti antara Kaum Yahudi dan
Kaum Nasrani. Al-Maqrizi berkata dalam l<ttab al-
Khutlath, "Pada fiizls?.ln?S? kejayaan kerajaan
Romawi, Kisr4 Raja Persia mengirimkan tentaranya
ke negeri Syam dan Mesir, lalu menghancurkan
gerejagereja al-Quds di Palestina dan seluruh negeri
Syarn. Mereka membunuh semua kaum Nasrani.
Kemudian mereka datang ke Mesir dan membunuh
sebagian besar bangsa Mesb menawan mereka
dalam jurnlah tak terbatas. Mereka dibantu oleh
I(aum Yahudi di dalam memerangi kaum Nasrani
dan menghancurkan gereja-gereja mereka Mereka
menuju kan dengan melewatiThairiah, Jabal al-Jalil,

desa Nashirah, kota Shur, dan kota al-Quds, lalu
mereka lakukan tindakan yang sadis terhadap karrm
Nasrani. Mereka merobohkan dua gereja di alQuds.
Mereka bakar rumah-rumah penduduk. Mereka
ambil palang-palang salib, dan mereka tawan Wali
Kota alQuds dan kawan-kawannya"

Hingga dikatakan, setelahpenaldukan alQuds ini
"Di tengah-tengah peristiwa itu, kaum Yahudi

menyebar ke kota Shur. Kemudian mengirim utus
an-utusan ke berbagai pelosok negeri dan meng-
hasut penduduknya unhrk memerangi dan mem-
bunuh orangorang Nasrani. Maka berkecamuHah
peperangan di antara mereka. Di sana telah ber-
kumpul orang Yahudi sebanyak 20.000 orang dan

17 Dailiirtab Moa dzta Klasiral Aatem bi InhittwathilMuslimit



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII (s|e) luz XXX: an-Naba's.d. an-Nsas

mereka menghancurkan gerej&gereja Nasrani yang
ada di luar Shur. Tetapi, kaum Nasrani segera meng-
himpun kekuatan yang banyak dan mendahului
menyerang mereka sehingga kaum Yahudi kalah
telak dan banyakyang terbunuh.

Padawaktu itu Heraklius, IGisar Romawi, ber-
kuasa di Konstatinopel. Ia dapatmengalahkan Persia
dengan tipu dayanya sehingga penguasa Persia
hengkang dari sana Kemudian dari Konstantinopel,
dia menuju Kerajaan Syam dan Mesir, dan mere.
novasi apa yang telah dirusak oleh bangsa Persia.
Maka, orang{rang Yahudi dari Tahiriah dan lain-
lainnya datang kepadanya sambil membawa hadiah-
hadiah yang berharga dan meminta perlindungan
keamanan kepadanya serta berjanji untuk setia.
Kaisar memberikan perlindungan dan menerima
janji setia mereka

Kemudian ia masuk ke alQuds, dan kaum Nasrani
menyambut mereka dengan membawa kitabkitab
Injil, salib, dupa, dan lilin yang menyala Maka di-
dapatinya kota itu dan geraja-gerejanya telah hancur
berantakan. Kaisar merasa sedih dan berduka atas
keadaan itu. IGum Nasrani memberitahukan ke
padanya bahwa semua itu terjadi karena seftngan
kaum Yahudi bersama bangsa Persia, yang telah
menyerang kaum Nasrani dan menghancurkan
gereja-gereja mereka Bahkan, kaum Yahudi lebih
sadis dan lebih kejam tindakannya daripadabangsa
Persia

IGum Nasrani bersikeras unhrk membunuh kaum
Yahudi itu hinggayang terali*rir. Mereka meminta
kepada Heraklius unhrk memerangi kaum Yahudi
dengan mengemukakan alasan-alasan yang- bagus.
Heraklius mengemukakan alasan kepada mereka
bahwa ia telah memberikan jaminan keamanan dan
menerima janji setia kaum Yahudi itu. Maka, para
rahib, pemimpin gerej4 dan parapendeta memberi
pehrah kepada Heraklius bahwatidak mengapa bagi
nya membunuh kaum Yahudi, karena mereka telah
melakukan tipu daya terhadapnya untuk mendapat-
kanjaminan keamanan tanpa diketahuinya apayang
sebenarnya telah mereka lakukan.

Unfuk menebuspembatalan sumpahnya ihr, mereka
akan melaksanakan dan menyuruh orangorang
Nasrani melaksanakan puasa Jumat setiap tahun
sepanjang masa- Maka Heraklius pun condong ke
pada perkataan mereka. I:lu, dihancurkan dan di-
binasakanlah semua orang Yatrudi di sana sehingga

tidak ada lagiyang tersisa di Kerajaan Romawi, Mesr,
dan Syam kecuali orang yang melarikan diri atau
bersembunyi.

Dengan riwayat-riwayat ini, dapatlah diketahui
sejauh mana kekerasan dan kekejaman kedua go
longan ini, Yahudi dan Nasrani, dalam hal saling me
numpahkan darah, saling menyiksa terhadap musuh,
yang di luar batas perikemanusiaan."ls

Kemudian, terdapat perpecahan dan perselisihan
di kalangan kaum Nasrani sendiri, padahal kitab dan
nabi mereka satu. Mereka berpecah-belah dan ber-
selisih pertama-tama di bidang akidah. Kemudian
mereka berpecah-belah dan berselisih menjadi be
berapa golongan yang saling bermusuhan, saling
menjauhi, dan saling memerangi. Banyakterjadi per-
selisihan seputar tabiat Almasih a.s., tentang ke
fuhanan dan kemanusiaanny4 tentang ibunya,
Maryam, dan tentang Trinitas yang salah satr oknurn
nya-menurut anggapan mereka-adalah Allah. Al-
Qur'an menceritakan perselisihan mereka dalam
kedua atau ketiga hal itu di dalam firman Allah,

"Sesungguhnya tdnh knfirlnh orang-orang yang bnknn,
'S esunggulary a Allnh annlnh Almnsih p utra Mary arn.... "'
(al-IVlaa'idah: 72)

"Sesunggulatya l*frloh nrang-nrang |ang mengatnlmn,
'Saungguhnya Allnh annlnh salnh satu dnri yang tiga
(y fui tiga o knum tuhnn).... "' (d-lVlaa'idah: 73)

"Ingatlnh letila Ahh berfirmnry'Hai Isa puha Maryam,
adnkah lamu mcngatnlnn lepadn manusia, Jadilmnlah
alw dan ibuku dua orang tuhan selain Allnh?" (al-
Maa'idah: 116)

Fenomenapertentangan agama ini tampak sangat
jelas antara kaum Nasrani Syam dan Imperium
Romawi dengan Nasrani Mesir, atau antara aliran
"Mull,{aniah" dan "Manufusiatr" dengan pernyataan-
pernyataannya yang terang-teftmgiul. Golongan
Mulkaniah mengatakan bahwa pada diri Almasih
terdapat oknum campuran sebagai hrhan dan ma-
nusia. Sedangkan, golongan Manufusiah berke
yakinan bahwaAlmasih hanya memiliki satu tabiat
yaitu tuhan. Padanya telah meresap tabiat kema-
nusiaan Almasih seperti setetes cuka yang jahrh ke
samudera yang tak terhingga dalamnya

Pertentangan ini demikian sengit pada abad ke
enam dan kehrjuh sehingga masing-masing golong-
an seolaholah sebagai pembela dua agama yang
saling berebuf atau seperti pertentangan antara

lSDarikitab,Uo DztaKlnsiralAhn.bi-InhithaathilMwlimh,lf,m.gll,cetakanBertama.
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golongan Yahudi dan Nasrani. Masing-masing go
longan berkata kepada golongan lain sebagai go
longan yang tidak berpegang pada kebenaran sama

sekali.
IGisar Heraldius (61G641) sesudah mengalatrkan

bangsa Persia (tatrun 638) berusaha mengumpulkan
dan mempersafukan aliran-aliran yang saling ber-

tentangan itu dan.hendak mengompromikannya.
Ditetapkanlah bentuk komprominya ihr dengan di-

larangnya manusia membicarakan tentang substansi

Almasih, apakah dia memiliki satu sifat (sebagai

hrhan saja) atau dua sifat (sebagai hrhan dan se
kalieus sebagai manusia). Akan tetapi, merekawajib
bersaksi bahwa iradah (kehendak) Allah hanya sahr

dan keputusan-Nyaiuga hanya sahr.

Pada awal tahun 631, usahakompromi itu berhasil,

dan mazhab Munautsili menjadi mazhab resmi
negar4 yang menghimpun berbagai pengikut gereja

Masehi. Heraldius mengambil keputusan unbrk
mengunggulkan mazhab yang baru itu atas mazhab
mazhab lain yang bertentangandengannya dengan

menggunakan berbagai cara. Akan tetapi, bangsa

Qibthi menolak keras. Mereka melepaskan diri dari
bid'ah dan penyimpangan ini. Mereka bersikukuh
dan rela mati membela akidah mereka terdahulu.

Maka, kaisar berusaha unfuk mempersafukan
kembali berbagai aliran atau mazhab tersebut dan

mengakhiri perselisihan. Ia merasa puas bila ma-

nusia mengakui bahwa kehendak Allah itu hanya

satu. Adapun masalah lain, yaitu bagaimana pelak-

sanaan kehendak ihr dalam perbuatan, maka ia me
nunda pembatrasan tentang masalah ifir dan masya-

rakat dilarang memperdebatkannya. Untuk itu; ia
membuat surat resmi dan dikirimnya ke seluruh
kawasan dunia timur. Akan tetapi, surat itu tidak
dapat meredakan angin pertentangan di Mesir.

Akibatnya sebagaimana terhrlis dalam lgJltab Man
Dua Khasiral Aalam bi Inthithanthil Muskminlim.
35, terjadilah pemaksaan dan penekanan oleh kaisar

kepada penduduk Mesir yang berlangsung selama

sepuluh tahun Di sela-selawaktu itu terjadilah peris
tiwa-peristiwa yang membuat bulu roma berdiri'
Banrak orangyang disiksa kemudian dibunuh, di-

tenggelarnkan ke laut, dan dinyalakan perapian bagi
orafrg{rang vang dianggap sial (menentang), dengan

dihrangi minyak hingsa ke tanah. Orangorang di-

hhan, kemudian dimasukkanke dalamlarungyang
penuh dengan pasr, lalu dilemparkan ke laul Juga
lain-lain tindakan yang amat kejam dan bengis.

Semua pertentangan antar-Atrli Kitab ini terjadi
'letelnh dntnng lupadn ntneka buldi yang nyara':. Mak4

pengetahuan dan keterangan ifu tidak mengurangi
perseteruan merekakarena menung mereka diken-
dalikan oleh hawa nafsu dan penyelewengannya-

Kesahra^n Agama denga^n Akidall
yang Mudatr

Pada dasarnya agama itu begitu jelas dan akidah-
nyabegitumudah,

ir*;j{fL:u1t'l'',r.r*':'(lt1;.lLl-t5-6

* ry U r "v 
:,7 fll1,fJ; tl)i

"Padnhnl msrelu tidak disuruh lucuali supaya me-

nyunlahAlkh fungm mtmurnilun futrunn lupod"-
Nya dnlnm (mmjalnnknn) agam.a dmgan lurus, dnn

supaya. merelw mendiriknn shnlat dan mmunnikan

zglilr;danyangfu mikianitukhago.rnayanglurus."(al-
Bayyinah:5)

kri adalatr kaidah bagi agamaAllah secara mutlak,
yaihr beribadah kepada Allah saja, ikhlas beragama
karena Dia, menjauhi kemusyrikan dan orang musy-

rik, menegakkan shalat, dan mengelu arlan z'akat"

'Dan yang fumikinn ituhh agamn yang lurus''Akidah
yang murni di dalam hati, beribadah hanya kepada

Ilahi, dan menerjemahkan akidah ini dengan me
lakukan shalat dan membelanjakan harta di jalan

Allah yang disebut zakat

Barangsiapa yang merealisasilurn kaidah-kaidatt
ini berarti iatelah merealisasikan iman sebagaimana
yang diperintahkan kepadaAtrli Kitab. Juga sebagai-

manayang diajarkan di dalam agamaAllah secara

mutlak, agamayang safu, akidahyang safu, yang di-

bawa secara estafet lewat risalatFrisalah dan dipenuhi
oleh pam rasul Agama yang tidak mengandung ke
samaran dan keruwetan.Akidahyang tidak menyeru

kepadaperpecahan dan pertentangan. Namun, akidatr

yang menyeru dengan keindahan, kesederhanaan,
dan kemudahannya- Maka, di manakah letak ke
sam&mnya dengan pandangan-pandangan yang

ruwet dad banyak pertentangan itu?

J"lao Bertimpang dan Tbjuan yang Berbeda- 
Sebelumnya telah dahng kepada mereka bukti-

bukti nyatayang dibawa oleh rasul-rasul mereka.

Kemudian didatangkan kembali bukti-bukti itu
dengan sosok yang hidup dalam bentuk seorang
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rasul dari A[ah yarrg membacakan kitab yang di.
sucikan (dari segala kebatilan dan campur tangan
manusia). Kitab yang menghidanglian kepadamereka
akidah yang jelag sederhana dan mudah. Sehingga,
teranglah jalan kehidupan bagr mereka, dan jelas
pula tempat kembali yang akan diperoleh orang-
orang yang kafr dan orang-orang yang beriman,

';;6-Wi'it(#'iiVc4tr&6;
*I,5-e:A$y-"iLi;;#{itl

"S esunguhny q orang- orang kafir y aleni Ahli Kitnb dan
orang- nrang musyrik (aknn mamk) lu rvralaJalannnm.
Mnela lalcal di dnkmnya. Muelm itu adnlnh seburuk-
buruk maIJJuk Sewgg;iwJa nrang-orang yang bnimnn
dnn mngerjalan amnL salzh m.ereka itu adnlah sebaik-
baik mnkhluk. Balasan mnela di sisi Tuhnn merela
ialah surga'Adn yang mmgalir di bawahnya sungai-
sungai. Mereka kekal di dalnmnya selam.a-lnmnnya.
Alkh ridlw tsrlwdnp mnelw dnn mnela pun ridlru lcc-

podn- Nya. Yang dnnikian itu adnlah (balnsan) bagt orung
yang nlut lupadn Tillmnnya. " (al-Bayyinah: G8)

Nabi Muhammad saw. adalah rasul terakfiir, dan
Islam yang dibawanya adalah risalah terak*rir. Se
belumny4 telah datang para rasul secara beruntun
setiap kali terjadi kerusakan di bumi untuk mengem-
balikan manusia kepada kebaikan. Di sana masih ada
kesempatan-kesempahn bagi oftrng{ftmg Vaqg ingin
menyimpang dari jalan yang benar.

Namun, setelah Allah berkehendak untuk meng-
akhiri risalah-risalah ke bumi dengan risalah terahfiir
yang lengkap dan sempurn4 maka sudah terbatas-
lah kesempatan terakhir ini. Barangsiapayang ber-
iman akan selamal dan barangsiapa yang kufu akan
binasa. Karena kelmfuran pada wakhr ihr sudah
menturjukkan indikasi keburukan yang tak terbatas.
Sedangkan, keimanan sebagai indikasi yang memnjuk-
kan kebaikan yang amatluas jangkauannya-

"S esun gguhny q orang- nrang knfr y aknlAhli Kinb dan
orarq- orong musyrik (alan mnsuk) le nnaluJahnnnnm.
Merelw lrzlrnl di dnlnmnya. Mnelw itu adalnh seburuk-
buruk mnkhlu*. "(al-Bandnah: 6)

Ini adalah hukum pasti yang tidak dapat dibantah
lagi, meskipun ada sebagian perbuatan, kesopanan,

dan tata aturannyayang baik Pasalny4 semua ihr
tidak didasarkan pada keimanan kepada risalah dan
rasul teratf,rir ini. Tidak dapat diragukan lagi kepu-
tusan ini bagi setiap bentuk kebaikan yang terputus
hubungannya dan manrtaj AlJahyang lurus.

"Saungulmya" arang-mangJang bniman dan magnja-
lrm anml solzh mmlw iu adnlnh sebaik-baik mnkhluk. "
(al-Bayyinah:7)

Hukum ini pun adalah keputusan pasti yang tak
terbantahkan lagi. Akan tetapi, syaratnya juga jelas,

tidak samar, dan tidak kabur yaitu imnnBdanhanya
dilahirkan di negeri yang disebut Islam atau dari
keluargayang mengahkan dirinyakeluarga muslim.
Juga bukan semata-mata dengan perkataan yang
diucapkan dengan muluk muluk. Tetapi ia adalah iman
yang menimbulkan bekas di dalam realitas kehidupan.

' Mmgerj alan am.al salzh "Namun, bukan perkata
an yang hanya sebagai hiasan bibir. Karena amal
saleh ialah semua yang diperintahkan Allah baik
berupa ibadah ritual, akhlah tindakan, raupun per-
gaulan. Dan yang pertama kali sudah tentu mene
galftan syariatAllah di muka bumi dan memutuskan
perkara di antaramanusia dengan apayang disyariat-
kan-Nya. Barangsiapa yang demikian keadaanny4
maka dialah sebaik-baik maktrluk
"Balnsan mnekn di sisi Tillwt mnelw inlnh surga Adn

yang mmgalir di bawaltnla sungai-sungai. Mnela lcclul
di dnlamny a s elnmn- lnmnny a. . . . " (al-Balyinah : 8)

Surga unhrk tempat kediaman yang abadi, dalam
kenikmatanyang dilukiskan dengan aman dari ke
lenyapan dan kesirnaan. Juga tenang dari goncangan
yang mengeruhkan dan mengotori segalayang baik
di bumi. Hal ini sebagaimana digambarkan dengan
aliran sungai dibawatrrya yang memberikan bayang-
bayang keteduhan, kehidupan, dan keindahan.

Setelah ihr, kalirnatberikutryameningkatke ting-
katan yang lebih tinggi lagi di dalam melukiskan
kenikmatan yang abadi ini,

'. . .Allnh idln tsrhnnap rnnela dan mnela pun ridla
lepada-Nya.. . . " (al-Ba1'yinah: 8)

Keridhaan dari hal ihr merupakan kenikmatan
yang paling tinggi dan paling teduh. Keridhaan jiwa
mereka kepadaTuhan mereka, ridha kepada qadar-
Nya terhadap mereka, ridha terhadap niknatyang
diberikan-Nya kepada merek4 dan ridha terhadap
hubungan antara Dia dan mereka Keridhaanyang
memenuhi hati dengan ketenangan, ketenteraman,
dan kegembiraan yang hrlus dan dalam.

Ungkapan ini memberikan bayang-bayang ter-



Juz )O* anilaba' s.d. an'tlaas (322) Tofsir Fi ZhilalilQur"an XII

sendiri'AIInh ddlu tehana| merela dan mtrckn pun
ridlw kzpada-Nyd, ]ang sangat sulitbagi nunusia
untrkniembuatunglcpanlain dengan bayang-bafiang
yangsepertiini.

". . . Yang dcmikint kt annlnh (balasan) W *ry yry
talwt kipda Tillannya. " {al-Bayyinah: 8)

kri adalah penegasan teralilhir. Penegasan bahwa
semua ini bergan[rng pada hubungan hati den$n
Allah, jenis hubungan, dan perasaan talcut yang

mendorongnya melakukan semua benhrk kebaikan
dan mencegatrnya dari semua penyimpangan. Pe
rasaan yang menghilangkan sekarsekaE meng-

angkat tabirtabir penghalang, dan menjadikan hati
larrgsung menghadapkepadaTuhanYang MahaEsa
lagi Matraperkasa Perasaan yang membersihkan
ibadatr dan amalan dari noda-noda riya dan syirik
dalam semuabenhrknya.

I(arenaifu, orang nrgbenar$enartalmtkepada
Tuhannfia tidak akan ada balang-bayang makhluk
lagi di dalam hatirya. Ia mengerti bahwa Allah pasti

alan menolak setiap amalan yarrg di dalam dak-
sanaannya si pelaku masih mencari perhatian selairr
Nya. IGrena Dia sama sekali tidak membuhrhkan
sekutu. Malq kemungkinan amal itu ialah tulus
karena Dia atau tidak ikhlas yang demikian akan
ditolak-Nya.

Demikianlatr empat nulc rm hakikat besar yang
ditetapkan dalam suratr yang pendek ini. Hakikat
yang dipaparkan oleh AlQur'an dengan uslubrya
yangl*ras, png tampakjelas dengan sihtkeKnsa*
nya di dalam suratr yang pendek ini 6
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fiAfrnfl AZ-ZnrZAUfi
nllaraofian ill maillnan

Janlan0w:0

#)JFliil*'
lDengan menyebut nama Allah Yang l\faln
Pemurah lagi lvlaha Penyayang.D

quiiS:.ii#$t|u;,)f nE$rit

* 66 39,+, ;$ 6 r ia!, i J6i i
(6,;A$i^6n+;t6,;rrtsi{r&
({t13r=iia3-b.3+'#W
* #(:, f," 3\41 iJ- 6; t, s:s-
'Apabila bumi digoncangkan dengan gon-
cangan (yatg dahsyat), (1) dan bunri telah rne-
ngeluarkan beban-beban bemt (yattg dilcarr
dung)ry'a' (2) dan manusia bertarrya' T\fiengapa
burni (te{adi begini)P (3) Pada hari itr, bumi
mencerita,kan beritanya, (l) karena sesungguh-

ryra lbhanmu telah memerintahkan (yang demi-
kian itu) kepadanya. (5)Padahari itro manusira
keluar dari hrbrunya dalam keadaan yang ber
macam:macam, $rpaya diperlihatkan kepada
rrereka (balasan) perbuatan mercka. (q Barang"
dapa yang mengerjakan kebaikan seberat arah
pun niscaya dia akan melihat (balasa')np. (7)

Dart, bararrysiapa yang mengerjakan kejahatan
seberat zarah pun niscaya dia al€^n melihat
(batasan)nya pula." (8)

Pengantar
Surah ini dikategorikan sebagai surah Madaniah

di dalam mushaf AlQur'an dan di dalam beberapa
riwayal Di dalam beberapa riwayat yang lain dika
tegoril€n sebagai surahMakkfatr. Akan tetapi, kami

menguatkan riwayat+iwayat yang mengatakanrya
sebagai surah Makl<iyah. Metode pengunglepan
kalimahya dan temanya mendukung pendapat ini.

Suratr ini merupakan goncangan keras tertladap
hatifiang lalai Goncqnganyarrg sejalan dengantema
dan pemandangannl'r4 irama dan lafrlnya. JWa me
rupakan teriakankerasyang menggoncangkan bumi
dan orangorang png ada di atasqa. Maka mereka
hampir tidalc sadar sehingga mereka dihadapkan
kepada hisab, timbangan amal, dan pembalasan.
Semuanya disampaikan dalam beberapa paragraf
yangpendeksaja

Demikianlah karakterjuz ini secara keseluruhan,
dan suratr ini adalah salah sahr contoh lukisanyang
kuat

Bila Bumi **";:""*r Dahsyat

LaYi&.ii.ii€.;1t$6W.1:*tE$f t
* G,6 L";3 #-'tS 6 6 iay f J6t+

t(4{t'}3r t\
'Apabila bumi digoncanglwn dmgan goncarrgannya
(yang dalsyat), dnn bumi tdah matgelurlun beban-
beban baat (yang ilfandang)ryo dan natusia bertmla"
Mngapa bumi (tnjadi begini)?'Pada hari itu, bumi
mnerital'an bdtany a karma serunguhny a Tulwnmu
tulah mannintnhlnn (yang dznihian itu) kzpadnnya.'
(az-Talzalah: l-5)

Hari itu adalah hari kiamat Bumi bergetar dan
bergoncang dengan sekeraskerasnya sehingga apa
yang terkandung di dalamnya termtrntahkan dan
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keluarlah segala sesuafu yang membebaninya
selama ini, baik yang berupa jasadjasad berbagai
makhluk maupun tambang-tambang. Seakan-akan

dengan termuntahkannya semua itu, bumi menjadi
ringan dari beban-beban berat yang dikandungnya
selamaini.

Ini adalah pemandangan yang menggoyangkan
kaki orangorang yang mendengarkan surah ini.
Juga menggoncan$kan segala sesuafu yang selama
ini kukuh mantap di atasnya, sehingga terbayanglah
olehnya seakan-akan mereka sedang terhuyung-
huyung dan sempoyongan, sedangbumiyang dipiiah
nya bergoncang dan bergelombang! Sebuah perum-
dangan yang melepaskan hati dari segala sesuatu
yang dulu mempesonakannya di bumi ini, dan dikira
nya akan lestari dan abadi.

lnilah kesan pertama dari pemandangan yang
dilukislian oleh AlQur'an. Kesan yang mengesan-
kan adanp gerakan yang meresap ke dalam saraf
pendengar hanya karena mendengar ungkapan Al-

Qur'an yang unik ini.
Pengaruh ifir bertambah jelas ketika AlQur'an

melukiskan keadaan dan sikap "manusia" ketika
menghadapi pemandanganyang ada di hadapannya
dan ketjka dia menyaksikannya

"...Dan manusia bntanya, Mngapa bumi Qadi
begini)?'....'

Ini adalah pertanyaan orangyang kebingungan,
ketakutan, dan terkejut yaitu ketika ia melihat se
suahr yang tidak pernah dilihatnya, menghadapi
sesuatu yang tidak pernah diketahuinya, dan me
nyaksikan sesuahr yang ia tidak dapat menahan diri
untuk bertanya. Mengapa dia? Apa yang meng-
goncangkannya sedemikian rupa? Mengapa. . .? Se'

akan-akan terganrbarkan bahwa ia sedang berada di
atasnya dan terombang-ambingbersamanla- Lalu, ia

berusaha mencari pegangan dan sandaran agar tidak
jatuh terpelanting. Akan tetapi, segala sesuatu yang
ada di sekelilingnya bergoncang dan bergoyang de
ngan sangatkeras.

"Manusia'' sebelumnya sudah pernah menyaksi-
kan gempa bumi-gempa bumi dan gunung-gunung
melehrs. Ihr pun mereka sudatr ketakuhn dan sangat

sedih. Jugatersaksikan olehnya kerusakan dan ke
hancuan. Akan tetapi, ketika ia melihat goncangan

hari kiamat, maka ia tidak menjumpai kesamaan
dengan apayangtedadi padawakhr gempabumi dan
gunung meletus dalam kehidupan dunia dahulu.
Mak4 ini adalah perkara baru yang belum pernah
diketahui dan dialami manusia sebelumnya Perkara

yang tidak diketahui rahasianya dan tidak pernah ada
bandingannya Perkara dahsyatyang terjadi pertama
kali pada hari ihr.

"Padn lnri itu'i hari terjadinya goncangan dahsyat
ini, dan manusia kebingungan menglndapiny4 "Bumi
mmaritnlmn beitonya, larmn suungguhnya Tuhanmu

telnh mzmninnhlnn (ypng dmikinn itu) lwpadnnya. . .. "
Pada hariihr, bumi menceritakan beritany4 mene

rangkan keadaa4nya dan apayang terjadi padanya

Terjadilah apa yang terjadi padanya, "lmrmn Iillnmnu
tehh memnintnhkan yang drmikian itu kzp adnny a. . .. "
Perintah-Nya kepadanya adalah agar ia bergerak-
gerak dengan cepat dan bergelombang, bergoncang
dengan keras, dan mengeluarkan beban-beban berat
yang dikandnngnya "Ia patuh Inpod" frtlnnnya, dnn

wdnh semcstinya bumi itu patul{ (al-Insyiqaaq: O, untrk
menceritakan berita-berltanya. Mak4 keadaan ini
merupakan perkataan jelas yang menceritakan latar
belat{ang terjadinya yaitu karena diperintahkan oleh
Allah.

+tt

Pertangungiawaban Terbesar
Di sini, I'manusia" kebingungan dan ketakutan

yang menyengat hati, bingung dan heran, bergoyang
dan terhuyung-huyung. Di sini, manusia hampir
tidak bisa menarik napas lagi, ketika ia bertanya-
tan5r4 "Mengapa dia? Mengapa bumi jadi begini?' Di
sini, ia menghadapi pemandangan pengumpulan
manusia di Padang Mahsyar, dihisab dan dimintai
pertanggungiawaban, ditimbang amal perbuatan-

nya, dan diberi balasan masing-masing,

#*'#iiA-(6s6i33J2+4';
\ulig-$':$,;a6t!19W-

g$, tz z 1' z. -/"(
+'DP-P!)5

'?a.dn Lari itu, mmrusin kclunr dnrt laburnya dnlnm
luadnan y ang bemtamm-mamna supay dip nlilntlan
lapadn mnelrn (balasan) pnbuaran ncrekn. Barangsiapa

yarg mengqalon kzbailan sebnat zprah pun niscaya dia
akan melihnt (balnsan)nya. Dan, barangsiapa yong
mengeunlffi l(rjahntan sebnat arah pu4 ntrmya dia
alwn nullhat ft alnsan) rry a p uln. " (atZalzalah: G8)

Sepintas kilas kita menyaksikan pemandangan

manusia baqgkit dari kubur, "Podn lwri itu, mnnusin

Irzluar dari kuburnya ilnlnn lceadnnn yong bermacarn'

manm. . .. " Itttalihat pemandangan mereka dengan
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keadaaruryayang berrnacam{na€m menyebar dari
semua penjuru btmi, "sealcnn-akan mnelw belalnng-

belnlang yang betzrbangan.. . " (al-Qamar: ?.
Ini juga pemandangan yang belum pernah dilihat

manusia sebelumnya. Pemandangan di mana se
luruh makhluk dengan segenap generasinya ber-

tebaran di sana-sini,

" (Yaitu) p ada hmi bumi tnb elnh-b elnh m.ennmpak:lwn

mnelm (Lalu mnela lulaar) dengan cep at. " ($af: aA)

Ke mana saja mata memandang, ia akan melihat
bayang-bayang orang yang bangun dari kubur ke
mudian pergi dengan cepat! Ia tidak melarnbaikan
kepada sesuatu pun, dan tidak pula melihatke be
lakang dan ke sekelilingnya. "Merelw bergegas men-

dntnngi pangilm"dengan menguhrkan lehernya dan

menunduld<an pandangannya.

"Saiap mang dnri muelm padn hnri itu rnempunyai

unts an y ang cukup mnry ibultlanny a. " ( Abasaz 37)

Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dilukis
kan dengan bahasa manusia. Pemandangan yang
dahsya! menakutkan, mengerikan, dan membingung'
kan.

Seluruh mereka dan semua yang ada dalam ensi.
ldopedia dan kamus, tidak akan dapat menerangkan
pemandangan ini sebagaimana yang didiktekan ke
dalam hayalan mereka sedikit demi sedikit sebatas
yang mampu mereka bayangkan.

'?adn h"cri itu manusia luluar dnri lwburnrya dnlnm
luadnnn y ang b mnaram-m.acam supay a dtp nkhatlwn
lupada mnelm (balnsan) pnbuatan mneki (az-

Talnlahz 6)

Inilebih hebat dan lebih mengerikan lagi. Mereka
pergl ke tempat di mana dipampangkan amal per-

buatan mereka, unhrk mereka hadapi balasannya.

Ketika manusia menghadapi apayang telah dikeria
kannya itu sendiri, kadang-kadang sudah lebih
menakutkan dari semua benfuk balasannya IGrena
ada orangyang sudah lari dari menghadapi amalan-

amalan yang akan dihrnjul&an dan dimintakan per-

tangungjawabannya kepadanya. Ia sudah mema-
lingkan muka darinya karena buruknya perbuat-

annya ifu, ketika direkonstruksi dengan rekon-
struksi yang menimbulkan penyesalan dan me
nyengathati. Maka bagaimanalagi ketika diameng-
hadapi seluruh amalannya di hadapan semua malilh-

luk yang menyaksikan, di hadapan Tuhan Yang
Mahaluhur, Mahaagung, Mahaperkasa dan Maha-
besar?!

Sungguh ini sudah merupakan siksaan yang

dahsyat dan menakutkan. Hanya semata-mata diper-

lihatkan pekerjaan merekakepada diri mereka dan
dihadapkan kepada mereka segala sesuahryang ada
pada mereka-

Di balik diperlihatkarurya perbuatan mereka iht,
terdapat perhitungan dan penelitian yang sangat
cermal Perhihrngan yang tidak ada sesuafu pun dari
kebaikan atau kejelekannya meski hanya sebesar
atom yang ditinggalkan dan tidak ditimbang serta
tidak diberi balasan.

"Barangsiapa yang nmgiljalnn kzbailan sebnat ar&
punniscaya dia alanruklnt (balnsan)nya^ Da6 barong-

siapa yong mengnj alwn leejaltann sebaat zprah pun nis-

caya dia alan melihat (balnan)nya puln." (az-
Talzalah:7-g)

hnaholeh para mufasir tempo dulu diartikan
dengan nyamuk. Ada juga yang mengatakannya
butir debu yang terlihat di bawah sinar matahari.
Maka keadaanyang sebenarnyabisalebih kecil dari
pada apa yang mereka bayangkan tentang makna
lalaJ-zarahihr sendiri.

Sekarang, kita mengerti bahwa zarah adalah se
suahr yang terkandung dalamnamaini Iajauh kebih
kecil daripada butir debuyangterlitnt dibawah sinar
matahari ihr. I(aren4 zarah itu masih dapat dilihat
dengan mata telanjang sedanglian zaratr tidak dapat

dilihat hingga dengan alat pembesar apa pun. Ia
hanya terlihat di dalam hati orangoftIng yang me
ngerti Tidak pernah ada seorang pun yang pernah
melihatnya, baik dengan mata telanjang maupun
dengan mikroskop. Apa yang terlihat hanya bekas
bekasnya saja

Kebaikan atau kejahatan yang diumpamakan
dalam ukuran seberatzarah pun, akan dihadirkan
dan dilihat oleh pelakunya, serta akan diperoleh
balasannya.

Dengan demikian, manusia tidak boleh mere
mehkan sedikit pun terhadap amal perbuatanny4
baik ataupun jelek Juga tidak boleh dia mengatakan,

"Ini cuma kecil, tidak diperhitungkan dan tidak
ditimbang."

HendaHah manusia merasa takut di dalam meng.
hadapi semua bentuk perbuatannya, yakni seperti
takunrya menghadapi timbangan yang cermat dan

dapat menimbang berat ringannya zarah ifu. Tim-
bangan ini tidak akan dijumpai bandingan dan pada
rnnnya dibumi, melainkan dalamhatiyang beriman.
Hatiyang takutterhadap penimbangankebaikan dan

kejelekan meski seberat zarah.

Di dunia ini ada juga hati yang bergeming meski-
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pun melalrukan dosa kemaksiatan, dan kejahatan
sebesar gunung sekalipun. Ia tidak terpengaruh
t€rhadap kebaikan dan kebaikan omng lain meski

pun sebesar gunung. Itu adalatr hati yang congkak
di muka bumi, yang terkuhrk di bawatr bebarrbeban
dosarrya itu pada hari perhitungan nanti!! g
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flAflAfl il-'AAOTYTA7
nlturunfian ilI mefian

JrnlflItAM:ll

'lDengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi lfaha Penyayang.'

Q-+#6tt:s*,Xtqt*t+fif
{{-t'iji'y*6,"*i$tt(i-riois$^
g.frv*L4:+'ipxLt*3$$
t r;fr e{,:;r:rri;T_{i1 * t 3'# ;,ii
*\-rJ*.;A{':tt*';33i4Y'gY'

'lDemi larda perang yanglari kencang dengan
terengalr-engah; (1) kuda yang mencehrskan api
denga.n pnlnrlan ftiltu kakinya); (2) dan hda
ya,ng menyerang dengan tiba-tiba pada wakut
pagt, (3) makai;amenerbangkandebu, (1) da"t
menyerbu ke tengah-tengah lnrmpulan musuh"
(S) Sesungguhnlta, manusia itr saqgat ingkar ddak
berterima kasih kepadafUunrya. (6) Sesung
guhnya, manusia itr menyaksikan (sendiri) ke-
ingl€rnnn'"a. (z) Sesungguttnla dia sangat bakldl
kalena cintan5a kepada lrarta. (8) Itda.ka apakah
dia tidak mengetahui apabila dibangkitl<an apa
yang ada di dalam larbur, (9) dan dilahirkan
apa yang ada di dalam dada? (tO) Sesungguh)"a,
Tbhan mergka pada haf,i ihr lvlaha Mengetahui
keadaan mereka." (11)

Pengantar
Surah ini memberikan senhrhan-sentuhan yang

cepat, keras, dan bertebaran. Jwa berpindalrplndaft
dari yang sahr kepadayang lain dengan cepat dan
gesit, ringan dan cepat Sehingga sampai pada akhir

parasraf lalu berhentilah di 56plafil, bayapg-bayang,

tema dankesannm sebagaimana seorang pelari ke
tikatelah sampai digaris finish.

Sfiah ini dimulai dengan membentaqglan penuul

dangan yang berupa kudayang berlari terengah-
engah, memscildran kembang-kembang api dengan
pukulan kuku-kuku kakinya menyeftrng dengan
tiba-tiba pada waktu pagi, dan menerbangkan debu-

debu. Jugakudaprgmasukke dalambarisanmusrh
secara tiba-tiba dengan mengejutlsn sehingga mereka
lari kocar-kacir.

Berikutnya dikemukakan pemandangan tentang
jiwa manusiayane pengingkar dan tidak mau ber-

terirra kasih kepadaTuhannya Jiwayang pembang-

kang, mau meftmg sendiri atau ralms, dan sangat
kikir.

IGmudian dilanjudran denganpemandan$nlang
berupa dibangkitkannya manusia dari kubur dan di
keluarkannya apayang tersimpan tli dalam hati ma
nusia

Pada bagian akhir, selesailah penerbangan debu-

debu ihr, keingkaran dan kebakhilan itu, serta pe
ngeluaran manusia dari kubur dan perrghimpunan di
PadangMatrsJxar, Sehingga selunfinyaberkesudatr-
an kepadaAllah. Mak4 di sana ditetapkan" "Sesung'

gulmya,ILhnn mneka pada Ini itu lrlalw Mengetalrui

kzannan m.srela."

Imma musikalnya begihr keras, menghentak, dan

kencang. Hal ini selaras dengan suasanajerittangis
dan hiruk-pikuk dengan dibongkarryakubur-kubur
dan dibeberkannya apayang ada di ddam dada de
ngan keras dan kual Juga selaras dengan suasna
keingkaran dan penentangan, kerdmsan dan ke
bakhilan yang amat sangal Maka, ketika Allah
hendak membingkai semua ini dengan bingkai yang
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serasi, dipilih-Nyalah suasiula hiruk-pikuk yang di-
timbulkan oleh kuda-kuda yang lari terengahcngah,
disertai dengan suara ringkiknyayang keras mem-
bahana Kudakudayang memercild{an bungabunga
api dengan hentakan kuku kakinya- Kudakuda yang
menyeftng musuh dengan tiba-tiba padawaktu pagi,
yang menebarkan debudebu di angkasa, dan masuk
ke tengah-tengah barisan musuh tanpa menunggu
apa-apa lagi. Maka, bingkai ini menunjukkan gam-
baran yang sebenarnya, dan lukisan ini sekaligus
juga sebagai bingkainya- 1e

Kuda yang Berlari Tbrengah-engah

Q).>y:ifr *C1,.i,,{(,*&*+Af,
{St'iji'y#C;-+i,u;,*6-;ej6*
#,ii$*3,1ajtg{t$*3K$

*39:i;E
'Demi lwda pnang yang berlnri lno*rg dengan ter-
engah- mgah; kudn y ang mawhnlan api dmgon pulatl-
an (latlru fuk"ryo); dnn kudn yarrg m.eryerang dengan
tiba-tiba padn waldu pagi, m"ala ia mm"erbanglan dzbu,

dnn mmlnbu le tmgah-tmgah latmpulnn musuh. Se-

surryguhrrya mnnusia itu sangat irgl*, tidnk bnterim.a
knslh kepada Til,hannya. Sesunguhnya, manusia itu
mmy aksilan (smdd lnh gknranrA a. Serunggularya din
sangat bakhil knrena cintanya kepada hnrn." (aI-
'Aadiyaat 1-8)

Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang, dan
menyifati gerakan-gerakannya safu per safu sejak
larinya dengan suara terengahcngah sebagaimana
yang sudah terkenal. Juga dengan kuku-kuku kaki-
nya yang menarung bebahran hingga memercikkan
bungabunga api Kuda-kudayang menyerang musuh
secara tiba-tiba pada pagi hari, dengan menebarkan
debudebu peperangan ke udara tanpa menunggu
apa-apalagi. Mereka menyerang ke tengah-tengah
barisan musuh hingga kocar-kacir.

Begitulah jalannya peperangan sebagaimana biasa
dialami orang{rang yang menerima firman ini per-

tama kali. Sumpah dengan kuda dalam konteks ini
memiliki kesan yang kuat terhadap kecintaan kepada
gerakan dan kecekatan ihr, setelah merasakan nilai-

nya dalam timbangan dan perhatian Allah Yang
Mahasuci.

Hal ihr melebihi kesesuaian pemandangan ini de
ngan pemandangan-pemandangan yang dijadikan
sumpah dan dikomentari sebagaimana sudah kami
kemukakan. Adapun yang disumpahkan oleh Allah
SWT adalah hakikatlFng ada di dalam jiwa manusi4
ketika hatinya kosong dari motif-motif iman. Hakikat
yang manusia diperingatkan oleh Al-Qur'an ter-
hadapnya, agar mempersiapkan iradahnya unfuk
memeranginya. Ihrena Allah mengetahui kedalanr
an belitannya di dalamjiwanya dan beratnyatekanan-
nyapadadiriny4

"Sesunguhnya, m.anusia itu sangat ingkm tidak bu-
tnimn kasih kzpada Tithnnnya. Sesunguhnya, manusin
itu mmy aksilcnn (smdiri) ktingkaranny a. Sesunguhny a
dia sangat bal:hil lmrmn cintanya l"pod" hmn." (aI-
Aadiyaau 6-8)

Sesungguhnya, manusia sangat ingkar terhadap
nikmatTuhanny4 karuniaNyayang
besar. Keingkaran dan ketidakberterimakasihannya
ihr tercermin dalam bermacam-macam gejala yang
tampak dalam perbuatan-perbuatan dan perkataan-
perkataannya- Sehingga semua itu sekan menjadi
saksiyang mengakui hakikat ini. Juga seakan-akan
dia menyaksikan sendiri terhadap hal itu. Atau, boleh
jadi ia akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri pada
hari kiamat tentang keinglarannya ift, "sesungul,rnya,

marusin itu mnryakilmn satdiri kzinglnrannya. ... "Pada
hari ketikaiaberbicara dengan sebenarnya atas diri-
nya sendiri, yang peristiwa ini bakal terjadi tanpa
dapat dibantah lasi.

"...Sesunguhnya dia sangat bakhit larma cintnnya
l"po.do lwrta."

I(arena sangat cintanya kepada diriny4 dia cinta
kepada sesuafu yang baik. Namun, tercerminkan
dalam benhrk harta, kekuasaan, dan kesenangan-
kesenangan terhadap kekayaan hidup duniawi.

Itulah nalwi dan tabiatnya bila tidak dimasuki
iman yang kemudian dapat mengubah pandangan-
pandangan, tata nilai, timbangan-timbangan, dan ke
pentingan-kepentingannya. Juga bila tidak dimasuki
iman yang dapat mengubah keingkararurya menjadi
mengakui karuniaAllah dan mensyuln:rinya- Hal ini
sebagaimana mengubah sikap meme^rtingkan diri
sendiri dan kebakhilannya menjadi mengutamakan
orang lain dan kasih sayang. Kemudian menampak-

19 Silahkatt baca pavl" at-Thnaasuqul-Fannii'dalam kitab at-Tashuiirul-Fanniy fl-@i an,terbitan Darusy-Syuruq.
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kan kepadanya nilai-nilai hakiki yang layak untuk
diminati, diperebutkan, diusahakan, dan diperjuang-
kan. Karena ini adalah hal-halyang lebih tinggi nilai-
nya daripad a ttarta, kekuasaan, dan kesenangarr
kesenangan materiil kehidupan duniawi.

Sesungguhnya manusia tanpa iman adalah hina
dan kecil Hina keinginannya dan rendatr citacitanya
Meski bagaimanapun besarnya hasrat dan citacita-
nya serta tingginya sasaftm yang hendak dicapainy4
tohia al<ar menukik pula ke lumpur di bumi, terikat
dengan batas usia dan terpenjara di dalam penjara

dirinya sendiri. Alam yang berasal dari Allah yang

azah, al<atkembali kepadaAllah yang abadi. Dengan
iman, dunia akan berkesinarnbungan dengan akt .rirat

tanpa berkesudahan.

Oleh karena ihr, datanglah poin terakhir dalam
surah ini untuk mengobati keingkaran, ketidak-
syrkuran, sifut mementingkan diri sendiri, dan sifat
baktril. Juga unhrk memutuskan belenggu-belenggu
nafsu dan membebaskan darinya. Di samping itu,
dibentangkan pula pemandangan tentang kebangkit-
an dari kubur dan pengumpulan di Padang Mahsyar
dalam lukisan yang dapat melalaikan manusia dari
mencintai harta dan menyadarkannya dari kelalaian
dankesombongan,

'Maka, apakah dia tidnk mmgetahui apatrila dibangkit-
lan apa yarg ada di dnlnm kubur, dnn dilnhirlmn apa

Wg a.dn di dalnm dodn?" (aI: Aadiyaat; 9-lQ)

Ini adalatr pemandangan yang keras dan mende
barkan, yaihr dibangkitkannya manusia dari kubur.
Pembangkitan dari kubur yang dikemukakan de-

ngan kata-kata yang keras dan berkobar-kobar.
Kemudian dibongkarnya rahasia yang tersembunyi
dalam hati, yang jauh dari pandangan mata- Pelahir-
an dan pembongkaran dengan menggunakan kata-

kata yang keras dan kasar. Memang, seluruh suasa-

nanya keras, sengig dan panas!

Apakah dia tidak mengetahui bila hal ini terjadi?
Tidakkah ia ingat apa yang ia ketahui? IGrena pe
ngetahuan terhadap hal ini saja sudah cukup untuk
menggoncangkan perasaan. Kemudian membiar-
kan jiwa mencarircari jawaban dan menyelidiki se
gala maksudnya. Juga membayangkan segala se
suatu yang mungkin menyertai gerakan-gerakan
yang keras ini dengan segala dampak dan akibahrya!

lalu, disudahilah gerakan-gerakan yang terus
bergolakini dengan suatu pemantapan yang kepada-

nya berujung segala sesuatu, semua urusan, dan
semua tempat kembali,

"Sesungguhnya, Iitlnn rnneka padn hari itu Mahn
Mmgenhui leadnan mnekn. " (al: Aadiyaat: ll)

Tempat kembali mereka adalah kepadaTuhan
mereka. Sesungguhny4 "padn hnri itu"Dia Maha
Mengetahui tentang merek4 tentang keadaan merek4
dan tentang rahasia.rahasia mereka. Allah Maha
Mengetahui dan Mahawaspada terhadap mereka
pada setiap waktu dan dalam semua keadaan. Akan
tetapi,kepengetahuarriri"padnh.ariitu"memilili
bekasbekas yang membangkitkan kesadaran mereka

terhadap posisinya ini. Sesunggulrrya pengetahuan

Allah itu adalah pengetahuan yang di belakangnya
terdapat akibat-akibal Pengetahuan dan kewaspada
an yang di belakangnya ada hisab dan balasan.
Makna yang tersirat inilah yang dilambai-larnbaikan
dalam konteks ifii.

Sesungguhnya, surah ini adalah sebuah wisata
(perjalanan) yang membuat terengah+ngah, ber-
teriak dengan keras, dan bergolak Sehingga, sampai
pada ketetapan ini dalam makna lahl, dan kesanny4
yang dikemas menurut metode AlQur'an. g
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fiAflATI AT.OAil'III
nitunrnfiail f,I mefian

JAMflTI IWT: TI

#)W\!|\+4
"Dengan menyebut narra Ailah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang."

t ufi(,l;,JTr, fi i;rav $ q:eir
*+jsie6rz'iSiiKi; $ftg;;i;r;;u3r4iiKt
'*v j4 \?,, # #,:!. ;ti,Jfr i
ii2aits*,L;,j*rJ65$

*:^+,:36$: U\iai,IW*,
'Tlari kiamal (t) Apat<ah hari kinmat iur? (2)

Thhukah kamu apa^kah hari tdalnat itu? (3) Pada
haxi itu, ma.nusia seperti anai-anai yang ber-
tebara^n, (4) dart gunung-gunung seperti bulu
yang dihanrbur-hamburkan. (5) Adapun orang-
orang yang berat tirnbangan (kebaikan)nya, (6)

maka.lia berada dalam kehidupan yang me-
muaskan. (7) Da,tq adapun orang-orang yang
ringan (kebaikan)nya, (8) maka tempat kem-
balinya adalah neraka llawiyah. (9) Tahukafi
kamu apakah neraka [Iawiyah itu? 00) (Yaitu)
api yang sangat panas." (11)

Pengantar
Al- qni'ahKanat seperti halnya ath-Thnammah

as h- Shaaldtklah dn al- Ghansy iy oh. AL Wzri' oh meng-
isyaratkan kepada tindakan memulanl dan menam-
par karena ia memukul hati dengan kedahsyatan-
nya

Suratr ini secara keseluruhan membicarakan hari

kiamat ini, tentang hakikatny4 apa yang terjadi pada
ny4 dan bagaimana kesudahannya. Jadi, ia melukis
kan salatr sahr pemandangan tentang hari kiamal

Pemandanganyang dibentangkan di sini adalah
pemandangan dahsyatyang menimpa manusia dan
gunung-gunung. Di bawah bayang-bayangny4 ma-
nusia tampak sebagai makhlukyang kecil dan kerdil
meskipun banyak jurnlatrrya. Maka, mereka "bagai-
lmn anni-anai yang bntebarad' ke sana kemari sebagai-

mana halnya anai-anai dan kupu-kupu yang ke
bingungan tidak karu-karuan menghadapi kerusak-
an yang demikian. Ia tidak mampu lagi mengendali-
kan dirinya ke arah mana yang dihrju dan tidak
mengetahui sasarannya. Tampak pula gunung-gu-
nungyang selamainitegar dan teguhmenancap di
bumi, tiba-tiba saja seperti buku yang dihamburkan,
ditiup angin puting beliung.

Karena ihr, dari ganrbaran ini tepaflah kalau hari
kiAmat itu disebut juga derigan al- qlari'ah sesuahr
yang memulnrl dan mengehrk Selaras benarbayang-
bayang yang ditimbulkan oleh lafal itu dan bunyi
huruf-huruf yang menyertainya, dengan pengaruh
hari kiamat terhadap manusia dan gunung-gunung.
Ia memberikan kesan kepada hati dan perasaan.

Juga sebagai pengantar kepada pemandang yang
akan dihadapinya" yaihr hisab, pertanggungiawaban,
dan pembalasan.

**t

Kiamat dan Kedahsyatannya

Lr6,( a;;i-6 $ ilrai( S 4\Ai
4,rsst
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"H ari kinmnl. Apalnh hnri kiamnt itu ? lnhukah knmu
apaknh lnri kiamat itu ?" (al-Qnri'ah: 1-3)

Surah ini dimulai dengan melontarkan sepotong
kata seakan-akan sebagai teka-teki, " al-Qnri'all',
tanpa disertai informasi dan keterangan apa pun,
unfuk menimbulkan bayangan-bayangan dan kesan-
kesan yang menakutkan.

Kemudian diiringi dengan pertanyaan yang me
nunjukkan kedahsyatanny4 "Apaknh al- @.ari'ah
itu?"PertNtyaan yang merupakan perkara yang
besaq dahsyat, dan misterius. Perkara yang menim-
bulkan kebingungan dan menjadikan orang ber-
tanya-tanya.

Setelah itu, dilanjutkan lagr dengan pertanyaan
yang menunjuldran bahwa yang ditanya ihr memang
benar-benar tidak mengerfi,'Thhuknh lmmu apalmh
al- @nri'ah itu?'Mak4 ini lebih besar lagi jangkauan-

nya untuk diketahui dan dibayangkan.
Kemudian dijawab dengan jawaban tentang apa

yang terjadi pada hari itu, bukan tentang substansi.
nya. Karena, substansinya jauh di luar jangkauan
pengetahuan dan gambaran manusia, sebagaimana
sudah kami kemukakan,

i Kt g +j3i c(te,r3i i, Ki1
#-;;,:sGii43t4i

'?adn lari itu, m"onusia seperti anni-arni y ang bntebar-
an, dan gunung-gunung sepnti bulu yang dihnmbur-
Iwm.bur lwn. " (al- Qaari'ah : 4.5)

Timbangan Keadila^n
Itu adalah pemandangan awal tentang al-@nri'alt

hari kiamat'. Pemandangan yang menerbangkan
hatike sanake mari. Pemandanganyang menjadikan
gemetarnya persendian, dan menjadikan pendengar
merasakan seolaholah segala sesuatu yang ada di
bumi dan sekitarnya beterbangan bagaikan debu.
Kemudian datanglah bagran penutup surah buat
semuamanusi4

#+g++e##,L;ri*X;ffi
i:2altc*,L:gg'J1(t;*

&'^15:6$: UcJtJ'v,*
'Adapun mang-mang yang buat timbangan (fubailan) -

nya, m.ala dia bnadn dalnm kzhidupan yangmemuos-
lun. D an adnpun orang- zrang y ang ringan timb angan
(lrzbaiknn)ny a, m.alm tnnpat knnbalinya adnlnh ntralu
Hawiyah. Tahukah knmu apalwltrcralm Hawiyah itu?
gaftA api yang sangat panas." (al-Qaari'ah: 6-11)

Berat dan ringurnya timbangan ini menunjukkan
kepada kita tentang adanya amalan-amalan yang
mendapat penilaian di sisi Allah dan yang tidak. Ini
adalah yang diungkapkan kalimat itu secara garis
besar. Inilalr yang, wallnhu a'lnrn dikehendakiAllah
dengan kalimat-kalimat-Nya itu. Maka, memper-
debatkan dengan peninjauan logika dan segi lafrl ter-
hadap kalimat-kalimat ini adalah menunjuftJ<an ke
tidaksensitihn terhadap AlQur'an. Juga sebagai suahr
kesia-siaanyang timbul karena tidak adanyaperhatian
yang serius terhadapAl-Qur'an dan agarha Islam.

' Adnp un orang- mang y arg b nat timb angan leb aiknn-
nya",ma7<adalampeneliandanketetapanAllah'Ain
baadndalnmlcchidupanyangm,anuaslan....'I{aTirnat
ini dibiarkan oleh Allih dengan keglobalannya tanpa
ada perincian, sehingga memberihan kesan di dalam
jiwa tentangbayang-bayang keridhaan dan kepuasan
yimg merupakan kenikmatan yang sangat menye
nangkan.

'Don adapun aratg-arang y ag rirgan timbargan lee-

bailannya" dalam penilaian dan timbangan Allah,
"rnnkn tanpat kmtralinya adnlahnnala Hautiyalt. . ..'
'Al-umm"'ibu' adalah tempat kembali dan tempat
berlindungnya bayi. Maka, tempat kembali kaum
durhaka ini pad'a hari itu adalah neraka Hawiyah.
Dalam ungkapan ini, terdapat keelokan yang jelas
dan keserasian yang lfias. Di dalamnyajuga terdapat
kesamaran unfuk meretas penjelasan sesudatrrya
yang menambah dalam kesan yang dimaksud,
'Ihhulrnh lwmu apaknh nnalu Hawiyah itu?....'

Ini adalah suahr pertanyaan yang menunjukkan
ketidaktahuan dan kedahsyatan apa yang disebut
dalam Al-Qur'an, unfuk mengeluarkan perkara ihr
dari batas-batas lukisan dan pengetahuan.

Kemudian datanglah jawaban seperti cahaya
penuhrp, ".. . (Yaitu) api yang sangat panns."

lnilah "ibu" (tempat kembali) bagi orangorang
yang ringan timbangan kebaikannya" Ibu yang men-
jadi tempat kembali dan tempat berlindungnya. Ibu
yang seharusnya dia merasa aman dan senang. Maka,
apakah yang dijumpainya di sisi ibunya ini? Neraka
Hawiyah, api ... yang sangatpanas?!

Ini adalah ungkapan mengejutkan yang meng-
gambarkan hakikatyang keras! g
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flAflATT AT-TAITOATSAN

nilarunfian ilI ilefian
Jrnnn ilrflI:8

#);)\i'r,
"Dengam menyebut nama Atlah Ya.ng Maha
Pemurah tagi lvfaha Penyaya"ng."

-3 ;1, k *'"ti3r$ f{- *3arg6i
'b; :\ii k *6# J;1k'"i &3#qr;i4* 43:;i&e{s-*
*$i*iii6f tq#r*,_a

'Bermegah-megaha^n telah melalaikan kamu'
(1) sampai kamu masuk ke datam kubur. (2)

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui
-(akibat 

perbuatanmu itu). (e) Jangantah begiha
kelak kamu akan mengetahui. (a)Janganlah
begihr, jika kamu mengetahui dengan pengeta-
huan yang yaftir\ (5) niscaya kamu benarbena"r
akan melihat nera"kaJahim. (6) Sesungguhnya'
kamu benarbenar akan melihatnya dengan ainul-
yaqin. (7) Kemudian kamu pasti akan ditanyai
pada hari ihr tentang kenilcnatan (yang kamu
megah-megahkan di dunia itu)." (8)

Surah ini memilki kesan yang agung, menakut-
kan, dan dalam. Ia seakan-akan suara seorang pem-

beri peringtan yang sedang berdiri di tempat yang

tinggr, yang mengumandangkan suaranya dengan
nadayang tinggi. Ia berteriak unhrk membangunkan
orang{rang yang sedang terlena tidur. Mereka di-

teriaki ada bencana, sedang mata mereka masih
terpejan\ dan perasaan mereka masih tersihir (belum

lengkap kesadarannya). Maka, ia berseru dengan
suarayang lebih keras dan lebih jauh jangkauanny4

*t$f'&*3ai:5-';t
"Kamu tclnlt dikkiknn obh siknp bermegah-mngalt^on,

sampailamumasukludnlatnkubur."(atTCl<aatsurz
r-2)

\Mahai orang-orang yang tertidur dan terlena!
Wahai orangorang yang lalai dan bermegah megah-

an dengan harta anak-anak, dan kekayaan duniawi
yang akan kamu tinggalkan! Wahai orang{rang
yang tertipu oleh sesuatu hingga melalaikan apa yang

bakal dihadapi nanti! Wahai omng{ftlllg yang akan
meninggalkan apa yang dikumpulkannya banyak-
banyak dan dibangga-banggakannya unhrk menuju
lubangyang sangatsempityang di sanatidak ada lagi
berbanyak-banyakan harta dan bermegah megahan
kekayaan dan segalahak milik! Sadarlah dan perhati-

kanlah! Sesnngguhnya "lil.rnu telnh dilnlnilan olzh

silap bmrugoh-mrgalan sehingga lamu mamk kz dnlam

labur".
lalu, dikehrldah hati mereka secarakeras dengan

mengemukakan kedahsyatan sesuafu yang sedang

menantikan mereka setelah mereka masukkubur.
Ketukan ini disampaikan dengan kesan yang dalam
dan kuat,

langanlnh b egitu, kelnk lmmu almn mtngetnhui (akibat

p nbuatanmu ilz). " (at{hkaabur: 3)

Kesan ini diulangilagi dengan lafaLlafalyang sama
dengan bunyi yang menakutkan dan mantap,

'Janganlnh begitu, kdnk lffimu aknn mmgetnhui. " (ab

Takaatsur:  )

Kemudian penegasan ihr semakin diperdalam
dan menakutkan, sekaligus diisyaratkan .sesuatu
yang ada di belakangnya yang berupa perkara yang

I
1

(
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berat. Perkara yang mereka ketahui dengan jelas
hakikatyang besar ketika mereka tenggelam dalam
kemabukan dan bermegah-megahan,

'Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan
pengetnhuan yang yakin.. .. " (at-Tkrkaatsur: 5)

Setelah itu diungkapkan hakikatyang terlipat di
dalamnya lagi menakutkan,

"Niscaya knmu benar-benar akan melihat nerala
Jahim. " (at-Thkaatsur: 6)

Kemudian dipertegas lagi hakikat ini dan diper-
dalam kesannya secara menakutkan di dalam hati,

"Sesunguhnya, knmu benar-benar almn melihatnya
dzngan hinul yaqin." (at{hkaatsur: 7)

Disampaikanlah kesan terakhir yang menjadikan
orang yang mabuk menjadi sadar, orang yang lalai
menjadi ingaf orang yang lari menjadi berpaling dan
memperhatikan, dan orang yang bersenang-senang
dengan kenikmatan menjadi takut dan gemeta4

"Kemudian lmmu pasti almn ditanya pada hnri itu tm-
tnng lrrnilonntnn (y ang kamu m.egah-mzgaltlmn di dunia
z7z). " (at{hkaatsur: 8)

Sungguh kamu akan ditanya tentang nikmat-
nikrnat itu, dari mana kamu peroleh? Ke mana kamu
belanjakan? Apakah kamu peroleh melalui ketaatan
dan kamu pergunakan untuk ketaatan? Ataukah,
kamu kamu peroleh dengan jalan maksiat dan kamu
pergunakan untuk kemaksiatan pula? Apakah kamu
peroleh secara halal dan kamu pergunakan untuk
yang halal? Ataukah, dari yang haram unhrk yang
haram? Apakahkamu mensyukurinya?Apakah kamu
hrnaikan kewajibannya? Apakah kamu pergunakan
juga untuk kepentingan masyarakat? Ataukah, kamu
nikrnati sendiri?

"Sungguh lumu alan dinnya"tentang apa sajayang
kamu kumpulkan dan kamu bangga-banggakan ihr.

Semua itu adalah beban yang kamu anggap enteng
ketika kamu tenggelam menikmatinya dan ber-
senang-senang dengannya, padahal di belakangnya
terdapat kesedihan yang berat dan dalam.

I

Surah ini menyingkapakan persoalan yang sesuai
dengan namanya sendiri, dan memberikan kesan
dalam jiwa sesuai dengan makna dan iramanya- Juga
membiarkan hati merasa berat dan sibuk memikir-
kan kesedihan akhirat dengan melupakan kehinaan
dan kerendahan kehidupan dunia. Caranya dengan
membangkitkan kesedihan-kesedihan yang meng-
goyang perasaan orang{rang yang berpikiran hampa.

Surah ini menggambarkan kehidupan dunia
bagaikan sekilas cahaya pada pita filrn yang panjang,
'Siknp bmrugah-megaltnn tzlnh melnlnilmn kamu, sampai
knmu masuk lu dalnm kubur.... " Sinar kehidupan
dunia berakhir dan terlipatlah lembarannya yang
kecil. Setelah itu masa terentang panjang dan beban-
beban berderet melintang. kama kalimatnya sendiri
mengesankan yang demikian. Mak4 selaraslah haki-
katnya dengan susunan kalimat-kalimatnya yang
unik.

Tidaldah seseorang membaca surah yang agung,
menakutkan, dan mendalam ini-dengan kesan-ke
sannya yang terus meningkat dan pergi ke medan
yang luas sejak permulaannya, dan dengan mantap
terus menuju kgpada ketetapan yang dalam pada
ujungnya-hingga ia merasakan berahrya beban yang
ada di atas pundaknya. Hal ini sebagai akibat dari
kehidupan sepintas yang dialaminya di muka bumi,
kemudian mereka pikul sebagai beban berat dalam
perjalanannya.

Kemudian dia perhitungkan dirinya terhadap hal
yang kecil tak berarti (kekayaan dan kemegahan
dunia) ini !1
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fiAnnfl Al-Afiltfl
nlturunfian 0l mefian

JAilATTAW:E

#M)\i\*'
"Denga.n menyebut niuna Allah Ya.ng Maha
Pemurah lagi lvlaha Penyayang."

W6iil L# r 4,51{,i-o1$ FiS
#;euw6;:ii\wwetr9il3;'
'T)emi masa. (1) Sesungguhnya' manusia ihr
benarbena.r berada dafam kerugia^n, (2) kecuali
orang-orang yang beriman dan mengeriakan
amal saleh dan nasihat-menasihati supaya
menaati kebenaran dan nasihat-menasihati
supaya menetapi kesabaran " (3)

Pengantar
Dalam surah pendek yang hanya terdiri atas tiga

ayat ini, tercermin mnnlwjvms lengkap bagi kehi-
dupan manusia sebagaimana yang dikehendaki
Islam. Tampaklatr rambu-rarnbu taslwnurur immi de
ngan hakikatnyayang besar dan lengkap dalam ben-

fuk yang sejelasjelasnya dan secermatcermatnya-
Surah ini meletakt<an dushr islami secara menye

luruh dalam kalimat-kalimat pendek. Juga meng-

identifikasi umat Islam dengan hakikat dan aktivitas
nya dalam sebuah ayat, yaihr ayatketiga dari surah

ini. Hal ini adalah sebuah paparan singkatyang tidak

mungkin dapat dilalmkan oleh selain Allah.

Hakikat besar yang ditetapkan surah ini secara

total adalah bahwa dalam semua rentangan ?'arnmt

dan perkembangan manusia sepanjang mas4 hanya

adasahr mengunhmgkandansafujalan
yang menyelamatkan, yutu m^anhnjyang telah dilu-

kiskan batasbatasnya dan diterangkan rambu-ram-

bu jalannya oleh surah ini. Adapun yang berada di

luar dan bertentangan dengannya adalah kesiasiaan

dankerugian.
Manlnjltuadalah iman, amal saleh, vlingmena-

sihati untuk menaatikebenaran dan saling menasi-

hati untuk menetapi kesabaran.

Apakah lrnan Iar ?

IGmi tidakmendefinisikan iman di sini dengan

definisi fikih, tetapi kami membicarakan tentang
tabiat dan nilainya dalam kehidupan.

Iman adalah hubungan wujud insani yang fana,

kecil, dan terbatas dengan asal yang muflak dan azah

serta abadi yang menjadi sumber semesta. Karena

itr, ia berhubungari dengan wujud yang berasal dari
sumber ifu, ahtran-aturan yang mengatur alam

semesta ini, dan kekuatan-kekuatan beserta potensi-

potensiyang tersimpan di dalamnya Dengan demi-

kian, iabisa terlepas dari kungkungan dirinya sendiri
yang kecil ke lapangan semesta yang besar' Juga dari

kekuatannyayang kecil kepada potensi-potensi alam
yang tak diketahui, dan dari keterbatasan usianya

kepada masa berabad-abad yang hanya diketahui
olehAllahSWI

Irbih dari itu, hubungan iman dengan wujud
insani ini memberikan kepadanyakekuatan, perkenr

bangan, dankebebasan. Karena, di samping semua

ini, iman memberikan kesenangan terhadap wujud
semesta dengan segala keindahan yang terkandung

di dalamnya. Juga dengan semua makhluk yang

ruhnya berlemah lembut dan saling berkasih sayang

dengan ruhnya sendiri. Dengan demikian, kehidup
an adalah sebuah wisata dalam festival Ilahi yang

memberikan posisi kepada manusia dalam semua

tempat dan kesempatan.
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Kehidupan imani adalah suatu kebahaeiaan yang
tinggr, dan kegembiraan yang indah. Iaiuga meru-
pakan kemesraan terhadap kehidupan dan alam
semesta ini seperti kemesraan seseorang dengan
kekasihnya IGrena itu, kehidupan imani ini adalah
sebuah keberunhrngan yang tiada bandingnya, dan
kehidupan tanpa iman adalah kerugian yang tiada
bandingnya pula. Pasalny4 unsur-unsur iman ifu
sendiri merupakan unsur-unsur kemanusiaan yang
tinggi danmulia.

Beribadah kepadaTuhan Yang Maha Esa mem-
bebaskan manusia dari penyembahan kepada selain-
Nya Juga akan menanamkan di dalam jiwanya rasa
kesamaan dengan semua hamba Allah. I(arena itu,
ia tidak merendahkan dirinya kepada seorang pun,
dan tidak menunduftJ<an kepalanya kepada selain
TuhanYang Maha Esa lagi Mahaperkasa Sehinggq
ia merasakan kebebasan dan kemerdekaan yang
hakiki sebagai manusia Yakni, kebebasan yang ber-
sumber dari hati nurani dan dari pandangannya
terhadap hakikatyang realistis pada alam semesta-
Sesungguhnya hanya ada safu kekuatan dan sesem-
bahan. Maka, kebebasan dan kemerdekaan yang
bersumber d ari tnshnwwur'pola pandangf demikian
adalah kemerdekaan diri yang sebenarnya karena
sangat logis dan rasional.

Rasakehrhanan membingkai arahan yang dari-
nya manusia menerima pandangan-pandangan, tata
nilai, timbangan-timbangan, norrna-norm4 syariat,
dan undang-undang-Nya Juga segala sesuatu yang
menghubungliannya denganA[at\ lalu denganalarn
semesta atau sesama manusia Dengan demikian,
hawa nafsu dan kepentingan pribadi tersingkir dari
kehidupannya, lalu digantikan dengan syariat dan
keadilan.

Selain ihr, rasaketulwran akan meninggilianpera
saan manusia unfuk beriman dengan rnlat mnnlmj
Nya. Kemudian ia mengunggulkannya atas pola
pandang jahjliah, tata nilai, dan norma-normanya.

Juga atas semua tata nilai yang dikembangkan dari
ikatan-ikatan dunianyatawalaupun iahanya seorang
diri yang bersikap begitu. I(arena ia menghadapi
semuanya dengan pola pandang, tata nilai, dan
noffna-lonna yang bersumber dari Allah secara
langsung. IGrena itu, apayang dariAllah inilahyang
lebih tinsgi, lebih kuat, serta lebih patut diikuti dan
dihormati.20

Kejelasan hubungan Al-Ktraliq dengan maKrluk,

dan kejelasan po$$ ufuhiyy ahdan posisi ubudiah atas
hakikatryapne indatr, dapatmer{alinkanhubungan
antara makhlukyang frna ini dan hakikatyang abadi
tanpa keruwetan dan perantaraan siapa pun di dalam
menempuh jalannya- Ia memberikan cahaya dalam
hati, ketenteraman dalam ruh, dan ketenangan dan
kemantapan dalamjiwa Jueamenghilangkan kebirn
bangan, ketakutan, kegoncangan, dan kelabilan,
sebagaimana dapat menghilangkan sikap takabur
dan congkak di muka bumi secara tidak benar. Selain
itu, ia pun menghilangkan sikap kesombongan dan
tinggr hati terhadap sesama hambaAllah dengan
carayang batil dan mengada-ada.

Istiqarnah (konsisten) pada mnnhQymsdikehen-
daki Allah karena kebaikan itu tidak datang dengan
sendirinya Ia tidak datang dengan ger3k refleks
yang timbul begitu saja dan bukan peristiwa yang
berdiri sendiri. Semuanya terjadi karena adanya
dorongarrdorongan dan mengarah kepada tujuan
yang hendak dicapai. Setiap anggota yang saling
terikat, bekerja samd dan bantu-membanhr karena
mencari keridhaan Allah. Maka, berdirilah kaum
muslimin dengan satu tujuan yang jelas, dan dengan
sebuah panji.panji yang khusus. Hal demikian seba-
gaimana generasi yang datang silih berganti dan
terikat dengan tali yang kuat ini, saling menjaga
kelestariannya

Percaya pada kemuliaan manusia dalam pandang-

an Allah, akan dapat mengangkatpandangan manu-
siaterhadap dirinya sendiri. Juga akan menebarkan
dalam hatinya perasaan malu untukmelakukan se
suahr yang dapat merendahkan dirinya dari martabat
yang tinggi itu. Ini adalah pandangan tertinggi manu-
sia terhadap dirinya bahwa ia adalah maKrluk yang
mulia di sisiAllatr.

Semua aliran atau pandanganyang merendahkan
derajat manusia di dalam memandang dirinya sen-

diri, mengembalikannyake dasarhnahyang rendah,
dan memisahkannya dari alam tertinggi, adalah pan-

dangan atau aliran yang menyerunya kepada kehi-
naan dan kerendahan, meskipun mereka tidak
menyatakannya secara terus terang. IGrena ihr, tee
ri-teori Darwinisme, Fruedianisme, dan Marxisme
merupakan bencana amat buruk yang menimpa
fitrah manusia dan arah kehidupannya. Semua ifu
menyiratkan ajaran bahwa semua kerendahan, keko
toran, dan kehinaan adalah persoalan alamiahyang
realistis. Sehingga, tidak ada yang perlu dianggap

20 Silakan baca kembali tafsir surah "Abasa wa Tawallaa" dalam juz ini.
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aneh, dan tidak ada yang dianggap memalukan.
Padahal, pandangan ini merupakan kejahatan terha-

dap nilai kemanusiaan yang layak mendapatkan

kemarahan dan penghinaan. 2 1

Bersihnya perasaan itu datang sebagai akibat
langsung dari perasaan terhadap kemuliaan manusia

dalam pandangan Allah. Juga dari perasaan dan

kesadaran akan adanya pengawasan Allah terhadap

hati, dan pengetahuan-Nya terhadap segala rahasia
Dengan demikian, orang normal yang tidak dirusak
oleh pandangan dan teori Frued, Karl Marx, dan

orang-orang yang sejenisnya, akan merasa malu
kalau keburukan-keburukan dirinya dan penglf,ria

natan perasaannya diketahui orang lain. Orangyang
beriman akan merasakan dan menyadari adanya
pengawasan Allah Yang Mahasuci kepada semua

sudut perasaarurya yang menjadikannya merinding
dan bergetar. IGrena itu, ia lebih patut mensucikan

dan membersihkan perasaannya!

Kesadaran beraKrlak adalah buah yang otomatis
dan alami dari keimanan kepadaTuhan Yang Maha-

adil, Maha Penyayang, Mahamuli4 Maha Pengasih,

lagi Maha Penyanhrn. T'rhan yang benci kepada ke
burukan dan cinta kepada kebaikan, dan mengehhui
pengft*rianatan pandang.ur dan apa yang disembu-

nyikan oleh hati.
Di sana tentu ada pertanggungiawaban sebagai

konsekuensi logis dari kebebasan berkehendak dan

adanya pengawasan yang meliputi, serta kesadaran
dan sensitivitas orangyangberiman. kribukan hanya

tanggung jawab pribadi an si&, tetapi juga tanggung
jawab sosial, tanggung jawab terhadap kebaikan
sendiri dan semua manusia di hadapanAllah. Ketika
seorang mukmin bergerak dengan suatu gerakan

atau aktivitas, ia merasakan semua ini. Karena ihr,

terasalah semuanya sebagai sesuatu yang amat be
sar dalam pandangan batinnya. Sehingga, ia akan
memperhihrngka:r akibat-akibat perbuatannya sebe
lum melangkahkan kakinya. Ia memandang bahwa

segala sesuahr itu ada bernilai di alam semesta ini,

dan akan dimintai pertanggungiawabarurya
Dengan demikian, seorang mukrnin akan mele

paskan diri dari bersusah payah terhadapkekayaan
dunia, ini merupakan salah satu arahan iinan. Ia
memilih apayang ada di sisiAllah, karena ihrlahyang
lebih baik dan lebih kekal.

"Dan untuk ituLah hendalmya mnnusia bnlomba-
lnm.b a. " (al-Muthaffifiinz 26)

Berlomba-lomba unhrk mendapatkan apa yang

ada di sisi Allah, akan dapat meninggikan derajat
seseorang dan akan membersihkan serta menyrci-
kan hati dan pikirapnya. Hal ini akan membanhr
melapangkan medan gerak seoftmg mukmin antara
dunia dan akhiral antara bumi dan alam yang tinggi
(alam ruhani; alam malaikat) . Juga akan dapat mene
nangkan hati dari goncangan untuk segera menda-
patkan hasil dan bualurya Maka ia melakukan ke
baikan karena apayang dilakukannya itu adalahbaih
dan karena Allah menghendakinya.

Ia tidak hanya mengharapkan cucuran kebaikan
menurut pandangan mata dalam usianya yang

terbatas ini. IGrena Allah tidak akan pernah mening-
gal dunia-mahasuci Allah dari yang demikian itu-
dan tidak akan pernah lup4 serta tidak akan pernah

melalaikan arnalarurya sedikitpun. Sedangkan, bumi
bukan negeri tempat nlenerima balasan dan kehi-
dupan dunia bukan akhir perjalanan.

Oleh karena itu, dikembangkanlah kemampuan
unfuk menjaga kesinambungan kebaikan dari sum-

beryang tak pernah kering. Dialah yang menjamin
keberadaan kebaikan seb agat mnnhnjyang berkesi.
nambungan, bukan sekali gebrak dan setelah itu
terpuhrs. Inilah yang harus dikembangkan seorang
mukmin dengan kekuatan yang besar ihr di dalam
menghadapi dan mempergauli manusia, baik di
dalam menghadapikezaliman penguasayang zalim,

tekanan sistem jahiliah, maupun ambisi-ambisi ma-

nusia yang menekan kehendak bebasnya Tekanan
yang dipicu oleh perasaan diri yang terbatas usianya

hinggatidak mampu meraih semua kesenangan dan

ambisinya- Juga karena ketidakmampuannya meli-
hathasil-hasil kebaikan yang jauh jangkauanny4 dan

karena menyaksikan menangnya kebenaran atas

kebatilan. Keimanan akan dapatmengobatiperasaan
ini secara mendasar dan sempurna-22

Iman merupakan pokok kehidupan yang besar,

yang menjadi sumber segala cabang kebaikan, dan

menjadi tali pergantungan buah-buahnya. Kalau

kebaikan tidak bersumber pada iman, maka ia
merupakan cabang yang terputus dari batangnya
yang akan layu dan kering. I{alau tidak begitu, yang

I
I

i

21 Silakan baca buku al-Insan baina al-Maadiyah wa al-Ilamkarya Muhammad Quthb, terbitan Darusy-Syuruq.
22 Silakan baca tafsir surah al-Buruj dalam juz ini.
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ada hanyalah sistem setan, yang tidak memiliki kete
guhan dan kelanggengan.

Iman merupakan poros tempatbertambatnya se
mua rajutan kehidupan yang tinggl. IGlau tidak ber-
poroskan iman, makarajutan kehidupan akan beran-
takan, tidak memiliki tambatan, dan ahan berserakan
bersama hawa nafsu dan keinginan-keinginan.

Iman adalah mnnhnjvans menyatukan berbagai
macam amal dan perbuatan. Ia mengembalikannya
kepada sistemyang sesuai denganny4 saling mem-
banhr, dan berjalan bersamanya pada satu jalur.
Semua ihr dilakukan dalam gerakan yang sama,
dengan motivasiyang sudah dimaHumi, dan dengan
tujuanyangpasti.

Ikrena ihr, AlQudan mengabaikan setiap amalan
yang tidak berpedoman pada prinsip ini, tidak ber-
tambatpada pelabuhan ini, dan tidak bersumber dari
manhajin. Pandangan Islam sudah sangatjelas dan
tegas mengenai semua persoalan ini. Al-Qur'an
mengatakan,

"Orang-orang yang kartr fupo.da Tilhnnnya, am.al.an-
amnlnn mnelw wpnti abu yang ditiup angin dengan
knas padn natu hnri yang bnangin kencang. Merelfl
tidnk dapat mmgambil rnanfantiedlktt pui dart apa
y ang telah mnela usalalan (di dunin). " [bra]rim: 18)

"Orang-orang yang lufir am"al-amnl merela lalesana

fatnmmgana di tanah yang dntnr, yang disangtw air olzh
orang-orangyang dalnga, tetnpi bik didnnnginya air
itu dia tidnk mendapatinya sesuatu apa pun.;'(an-
Nuur:39)

Ini adalah nash-nash yang jelas dan terang me
ngenai persoalan tersia-sianya nilai semua amalan
jika tidak berdasarkan keimananyang menjadi mo
tivator sekaligus penghubungnya dengan sumber
segala yang wujud, dan menjadikan fujuan amalan-
nya selaras dengan tujuan penciptaan itu sendiri.
Inilah pandangan yang logis bagi akidah yang me
ngembalikan semua uruszln kepada Allah. Barang-
siapayang terpuhrs hubungannya dari keimanan dan
dari Allah, maka terputus dan hilanglah hakikat
maknanya.23

Iman adalah indikasiyang menunjukkan sehahrya
fihah dan selamatnya eksistensi manusia Juga me

23 Syekh al-Ustadz Muhammad Abduh di dalam menafsirkan firman ltl7ah, "Fa man ya'mal mitsqaala dzarratin khairan yarah, wa man ya,mal
mitsqaala dnrratin Erran yarah" mengatakan, "Apayang dikutip oleh sebagian orang bahwa terdapalijmayang mengatakan bahwa kebaikan orang
kafir tidak bermanfaat sedikit pun baginyz di akhirat dan tidak dapat mengurangi azabnya sedikii pun, -.Ulpu v-g mereka kutip itu ti6ak ada
dasarnya sama sekali." Akan tetapi, saya (Salyid Quthb) berpendapat bahwa apa yang dikatakan para mufassir itu bukan cuma dari ijma, melainkan
dari nash-nash Al-Qur'an yang jelas dan tegas, yang menjadi dasarnya.

nunjukkan keselarasannya dengan fitah alam se
mest4 dan menunjukkan adanya interaksi manusia
dengan alam sekitarnya. Ia hidup di alam semesta,
dan eksistensilrya berinteraksi dengan alam ini.
Interaksi itu harusnya berujung pada iman, berda-
sarkan indikasi.indikasi dan isyarat-isyarat di alam
semesta yang rqenunjukkan adanya kekuasaan
mutlakyang telah menciptakannya dengan keserasi-
an dan keselarasannya Apabilainteraksi ini hilang
atau terabaikan, maka hal itu sudah menunjulJ<an
rusak dan tidak sempurnanya perangkat yang digu-
nakan unhrk berinteraksi. Yakni, eksistensi manusia
itu sendiri yang berpedoman pada pola pikir yang
salah. Ini sekaligus sebagai indikasi yang menunjuk-
kan kepada kerusakan yang membawa kerugian.
Tidak sah amalan yang dilakukannya meskipun
secara lahiriah bersentuhan dengan kebaikan.

Dunia orang beriman ifu luas,lengkap,lapang,
tinggr, indah, dan membahagiakan. Sedangkan,
dunia orang nonmukmin tampak kecil, kerdil,
rendah, hin4 membitrgungkan, menyengsarakan,
dan sangatmerugikan!

***

AmaI Saleh
Arnal saleh merupakan buah alami bagi iman, dan

gerakan yang didorong oleh adanya hakikat iman
yang mantap di dalam hati. Jadi, iman merupakan
hakikatyang aktif dan dinamis. Apabila sudah man-
tap di dalam hati; maka ia akan berusaha mereali-
sasikan diri di luar dalam benhrk arnal saleh. Inilah
iman islami, yang tidak mungkin stagnan (mandek)
tanpa bergerak, dan tidak mungkin hanya bersem-
bunyi tanpa menampakkan diri dalam bentuk yang
hidup di luar diri orangyangberiman. Apabila iatidak
bergerak dengan gerakan yang otomatis ini, maka
iman itu palsu atau telah mati. Keadaarurya seperti
bunga yang tidak dapat menahan bau harumnya Ia
menjadi sumber otomatis. IGlau tidak, berarti ia
tidak ada wujudnya

Dari sinilah tampak nilai iman bahwa ia adalah
harakah (gerakan), amal, pembangunan, dan pe
maknuran yang menuju Allah. Iman bukan sekadar
lintasan, dan bukan sesuafu yang pasif yang tersim-



Juz XXX: an-Naba' s'd. an-Naas (338 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xll

pan di dalam hati. Ia juga bukan sekadar niat-niat baik
yang tid3k terwujud dalam gerakan nyata Ini adalatt

karakter Islam yang menonjol yang menjadi kekuat-

an pembangunan yang sangat besar di dalam kehi-

dupan.
Inilah pengertiannya, selama iman itu sebagai

ikatan dengan mnnlnj Rnbbani- Manltnj in adalah ge
rakanyangkonstan danberkesinambungan di dalam

wujud semesta yang bersumber dari suahr perencir'

naan dan menuju hrjuan. Sedangkan, panduan iman

kepada manusia merupakan panduan untuk merea-

lisasikan gerakan yang merupakan karakter semes

ta- Yaihr, gerakanyang baih bersih, konstruktif, dan

sesuai dengan manhnj yans bersumber dari Allah.

**,1

Saling Menasihati unhrk Menaati Kebenaran
dan Bersabar

Saling menasihati untuk menaati kebenaran dan

menetapi kesabaran ini terh-d<is' dalam keberadaan

umat Islam dengan benhrknya yang kJras, ikatannya

yang istimewa, dan arahnyayang sama. Yakni, timat

yang merasakan keberadaannya sebagaimana mere

ka merasakan kewajibannya Juga mengerti hakikat

sesuatu yang harus diutamakan, Ymg bersumber

dari iman dan amal saleh, yang meliputi masalah

kepemimpinan manusia dijalan iman dan amal saletr.

lantas, saling mernsihati dengan nasihatyang dapat

membangkitkan semangatrya unhrk mengemban

amanat terbesar ini.
Dari celahcelah lafal nwanshi'saling menasihat"

dengan makn4 tabiat dan hakikatnya tampaHah
potet umatyang kompak dan saling bertanggung
jawab. Umat pilihan, umat yang baik, umat yang

penuh pengertian, dan umatyang bermut'r di muka

bumi dengan berpegang pada dan menegakkan

kebenaran, keadilan, dan kebaikan. lni merupakan
gambaran paling tinggr dan paling indah bagi umat

pitittan. Demikianlah yang dikehendaki Islam terha-

dap umatnya- Ia menghendaki umat Islam sebagai

umat terbaih kuaf penuh pengertian, tanggap, sen-

sitif terhadap kebenaran dan kebaikan, dan saling

menasihati untuk menaati kebenaran dan menetapi

kesabaran. Semuanya dilakukan dengan penuh

kasih sayang, penuh solidaritas, tolong-menolong,

dan penuh rasa persaudaraart,yang seilalu disiram

dengan kata " tau)onsld' dalam Al-Qur'an.
"Salfug menasihnti untuk mznanti lebnmani'ln

adalah sesuahr yang sangatvital. IGrena melaksana

kan kebenaran itu sulit dan hambatannya banyak,

seperti hawa nafsu, logika kepentingan, pola pikir
lingkungan, kezaliman penguasa, kezaliman oftIng-

orang yang zalim, dan penganiayaan para penyele

weng. Tawaashi adalah mengingatkan, memberi

semangat, menyadarkan betapa dekatrya tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai, dan mengingatkan

akan perlunya persagdaraan di dalam memikul be
ban dan mengemban amanaL

Dengan demikian, ia akan menambah dan me
nguatkan aratran dan kesadaran pribadinya akan sa-

ling meningkatkan dan menguatkan, dan akan tim-

bul kerja samayang baik Juga akan menarnbah sen-

sitivitas terhadap setiap penjaga kebenaran batrwa di

samping dirinya terdapat juga orang lain yang selalu

memberi nasihat kepadanya, memberi semangat

kepadanya, yang berdiri bersamanya, serta men-

cintainya dan tidak merendahkannva Agama Islam

ini yang notabene adalah kebenaran, tidak akan

dapat tegak berdiri kecuali dengan penjagaan umat
yang bekeria sama, tolong-menolong, bantu-mem-

banfu, saling menjamin, dan saling bertanggung
jawab untlrk melaksanakan tugastugas seperti ini.' 

"saling bupesan untuk menetapi lusabaran" juga

merupakan sesuafu yangvital. IGren4 menegakkan

keimanan dan amal saleh, dan menjaga kebenaran

dan keadilan, merupakan sesuatu yang amat sulit
yang dihadapi oleh perorangan dan jamaah. IGrena

itu, diperlukan kesabaran unhrk berjihad melawan

hawa nafsu dan berjihad terhadap orang lain yang

memusuhi kebenaran. Sabar di dalam menghadapi

gangguan dan pertderitaan, gelombang kebatilan

dan merebaknya kejahatan, serta menempuh jalan

yang panjang. Juga sabar terhadap larnbabrya penca

paian tahapan-tahapannya redupnya rarnbu-rarnbu

di jalan, dan jauhnyaujung jalannya

Saling berwasiat unhrk bersabar ini akan dapat

meningkatkan kekuatan. IGren4 dapat membang-

kitkan kesadaran akan kesamaan tujuan, kesahran

aratr, dan saling mendulmngnya antarayang satu dan

yanglain; dan membekali mereka dengan kecintaan,

keteguhan, dan kebersambungan. Juga dengan lain-

lain makna jamaah yang hakikat Islam tidak dapat

hidup kecuali di bawah udaranya, dan tidak akan

muncul kecuali dari celahcelatrrya- IGlau tidak demi
kian, makayang adahanyakerugian dan kesiasiaan.

Ittt*

Kepemimpinan Kaum Muslimin
Natr set<arang, kita Iihat dari celahcelah dustur

(aturan pokok) yang dilukiskan oleh AlQu/an bagi
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kehidupan golongan yang berunfung dan selamat
dari kerugian ini. Kita akan terperanjat karena me
lihat kerugian (pandangan, sikap, dan praktik hidup
yang merugikan) sedang mengepung manusia di
semua tempat di muka bumi tanpa kecuali. Kita me
rasa ngeri terhadap kesia-siaan hidup yang dialami
manusia di duni4 sebelum di akfiirat nanti. Kita me
rasa takut melihat manusia sudah berpaling demi-
kian jauh dari kebaikan yang dilimpahkan Allah
kepada mereka di samping telah hilangnya pemerin-
tahan yang baik dan beriman yang menegakkan
kebenaran di muka bumi.

I(aum muslimin sendiri atau orangorang yang
mengaku beragama Islam dengan pernyataan yang
lembul telah begihr jauh dari kebaikan ini. Mereka
jauh berpaling dart manltQ yangdipilihkan Allatr buat
mereka, dan jauh berpaling dari dusfur yang
disyariatkan-Nya bagi umat mereka Juga jauh dari
jalan safu-safunya yang dapat menyelamatkan mere
ka dari kerugian dan kesia-siaan.

IGwasan tempat muncuJnya kebaikan ini pertama
kali telah meninggatkan benderayang dipancangkan
oleh Allah, yaitu bendera iman. IGren4 mereka ber-
gantung pada bendera-bendera kesukuan dan ke
bangsaan yang dengan bernaung di bawah kibaran-
nya tidak diperoleh lagi kebaikan di dalam sejarah-
nya secara total. Mereka tidak lagi mendapat sebutan
di bumi dan di langrl sehingga datang Islam dan
mengibarkan buat mereka bendera yang dinisbat-
kan kepadaAllah, yaitu benderayang diberi nama
dan tanda dengan nama dan tandaAllah yang tiada
sekutu bagi-Nya Benderayang di bawah kibaftmnya
bangsaArab mendapat kemenangan; memandu dan
memimpin kemanusiaan dengan kepemimpinan
yang baik, kokoh, dan tangkas; dan membawa kese
lamatan untuk pertama kali datam sejarah mereka
dan sejarah kemanusiaan yang panjang.

UstadzAbul Hasan an-Nadawi berkata di dalam
bukunyayang sangat berharga Man Dzgn Khasiral
'Aakm bi Inhitlnathil l,Iuslimrztentang kepemimpin-
anyangbaik dan jihr dalam sejarah ini, di bavahjuftrl
" AMul Q! andatil Iskmiyy ah : Al-Aimmatul Muslimun
wa Khalwaishuhunf,

"IGum muslimin telatr lahir dan memimpin dunia
serta melepaskan bangsa-bangs yang tertipu dari
kepemimpinan manusia yang mengdksploitasinya
dan bertindak buruk terhadapnya. Mereka menxn-
du manusia unhrk menempuh jalan kehidupan de
ngan cepal seimbang, dan adil.

Banyak sekali sifatyang mereka milikiyang men-
jadikan mereka layak memimpin bangsabangsa ini.

Juga dapat menjamin kebahagiaan dan keberuntung-
an mereka di bawah naungan dan kepemimpinannya

Pntnmq merekamemiliki kitab dan syariatyang
diturunkan dari Tuhan. Mereka tidak membuat
undang-undang dan syariat berdasarkan keinginan
hawa nafsu, karena nafsu itu merupakan sumber
kejahilan, kekelirtran, dan kezaliman. Mereka tidak
meraba-raba di dalam menempuh perjalanan hidup,
di dalam berpolitik, dan di dalam bermuamalah
dengan sesarna manusia Karen4 Allah telah men-
ciptakan cahaya bagi mereka untuk berjalan di
tengatr-tengah masyarakatmanusia dan tetatr menja
dikan untuk mereka syariat yang mereka jadikan
hukum unfuk mengatur masyarakat,

'Apakah nrang larry ndnh mati lemudian dia lfumi
hiduplan dnn Kami bniknn lepadanya cahnya yang
taang, yang dengan cahnya itu dia dnpat berialnn ii
t"WQ-t"ngr]tmnsyaralutm"anusin,smtpadngannang
y-ang fu adnnnny a baadn dalam gekp gulln y ing setali-
lilLi tidnk dnp at lczlum - dnriny a Z' 1a- en airnrz 1flZ1

'Hai mang-orangryng bnim.an, Iundnklah lamu jadi
orang-arang I ang selalu mmzgaklan (kzb mnran) knrena
Allnh, mmjadi salcsi dnryan adil.Janganlah setwli-tnli
lebmrianmu terlwdnp sesuatu laum,- mndmong lamu
untuk balnlw tidak adil. Bsrlnlcu anilhh, tnrtnn aAtl
itu lzbih fukat kzpada talam. Bertnfu alnh kzpada Atlnh,
slsutl.&guhnya Allalt Maha Mmgenhui apa yang lwmu
kn1 alan.' (al-IVlaa'idah : 8)

Kedua, mer ekitidak mengendalikan pemerintah-
an dan kepemimpinan tanpa pendidikan akhlak dan
membersihkan jiwanya. Berbeda dengan bangsa-
bangsa lain pada umumnya, pribadi-pribadi, maupun
tokoh-tokoh pemerintahan dahulu dan sekarang.
Bahkan, mereka telah hidup dalam rursa yang
panjang di bawatr asuhan Nabi Muharnmad saw.
dengan bimbingannya yang.cermal Beliau selalu
membersihkan jiwa dan mendidik moral mereka.
Juga mendidik mereka dengan zuhud, war4 men-
jaga kesucian diri, amanah, mementingkan orang
lain, takut kepadaAllah, dan tidak berkeinginan dan
berambisi kepada jabatan. Beliau bersabd4

tal')|:iLGl SArfu d;i,i';,dl F

4*L o"?
'Sesunguhny a kami, dunt Allah tfdak alan mmtbni-
kanjabalan ini k@adn saeuang yang mnninlanyq atau
s es:hr:lg J ang bnamtrii lepadany a.' ftIR Mriftafaq
'al"ih)
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Pendengaran mereka selalu terkefuk oleh firmart
Allah,

T,{qni akhirat ihr, Ifumijadilan mtuk mang-orang lqng
tidnk fngin menyomb onglan diri dnn b erbuat ktrusalan

di (mula) bumi. Dan lssadnlnn (yang baik) itu adnkh
bagi orang-mang yry bntafun.t (al-Qastrash: 8il)

Mereka tidak berebut unhrk mendapatkan posisi

dan jabatan, apalagr mencalonkan dirinya untuk
menjadi pemimpin. Mereka senantiasa menyucikan

iiw4 selalu menyerukan kebersihan jiwa dan menaf-

kahkan hartanya unhrk mendanai keperluan-keper-
luan itu dari belakang. I(alau mereka mendapatkan
jabatan untrk memimpin masyarakat maka mereka
tidak menganggap jabatan itu sebagai kemenangan,

kesenangan, atau sebagai imbalan atas nafl<ah dan
perjuangannya. Akan tetapi, mereka menganggap
nya sebagai amanat di atas pundak mereka dan

sebagai ujian dari Allah. Mereka menyadari bahwa

mereka akan diajukan ke hadapanTuhan dan akan

dimintai pertanggungiawaban tentang semua
perkarayang diembarury4 yang kecil ataupun besar'

Mereka senantiasa ingat firman Allah,

'sesarryguhny a Allah menl uruh lwmu mmy amp ailun
arnarat leQadn yong berhnk mmnimany 4 dnn (mmyu-

ruh larnu) ap abik menztaplffi hulum di antnra tnrmu-

sia rupaya kamu mmztnplan dengan adil.'(an-Nisaa':
58)

Dialnh y ang mmj adiknn lnmu p enguasa-pmguasa di
burni dan Dia mminggikan sebagtan lamu ata s ebogian

(y arg kin) b ebnapa dnaj at, untuk mmgui imu tmtnng

ipa yang diberil(nn-I{ya lupadnma.' (al-Artaam: 16.5)

Ketiga, merel<abukan pelayan suku tertenfu , dan

bukan utusan bangsa atau negeri tertentu, yang

mengusahakan kemakrnuran dan memenuhi ke
pentingannya saja Juga bukan hanya untuk meng-

amankan kelebihan dan keungsulannya atas bangsa
bangsa dan negara-negara lain. Mereka tidak ber-

anggapan bahwa mereka diciptakan untuk menjadi
pemimpin dan tidak beranggapan bahwa manusia

tidak diciptakan kecuali unhrk dipimpin olehnya.

Mereka tidak dilahirkan untuk membangun impe
rium fuabia yang mereka dapat bersenang-senang

dan berkuasa di bawah naungannya, congkak dan

menyombongkan diri di bawah bentengnya, dan

membebaskan manusia dari pemerintatran Romawi

dan Persia unhrk tunduk di bawah pemerintahan

Arab dan kelmasaan dirinya Bukan, bukan demikian!

Mereka hanya dihrgaskan unhrk membebaskan

manusia dari menyembah sesama numusia kepada
menyembatr Allah saia Dalam kitab al- Bidny ah wan-

NiltayahlaryalbnulAtsir disebutkan batrwa Rib'i bin
Amir utusan kaum muslimin di majelis Yazdaltrd'

berkata,'Allah telah mengutus kami untuk mem-

bebaskan manusia dari menyembah sesamanya ke
pada menyembatr Allah saja dari kesempitan dunia
kepada kelapangannya, dan membebaskan mereka
dari kezaliman agama-agama lain kepada keadilan

Islant'
Maka, semua bangsa dan semua manusia me

nurut mereka sama saja. Semuanya berasal dari
Adam, sedang Adam berasal dari tanah. Tidak ada

kelebihan bagi bangsaArab atas bangsa.$am (non-

Arab), dan tidak ada kelebihan bagi banesaAiam atas

bangsa Arab, kecuali dengan talava

'Hai mnnusi.a, sesungguhnya Kami menciptalmn lamu
dnri searang lnki-klki dan s ewang wanita dnn mmj a-

dilan lmmu bnbangsa-bangsa dnn bnsula-sulru supqa
lrnmu sakrg mmgmal. Sesungguhrtya Marlg yarg palhg
mulia di antara lumu di snri Allah ialnh orang yang

Fal",S bntalaba di antnra lwnu.'(al-Huiuraat 13)

Umar ibnul-Ktraththab pernah berkata kepada

Amr bin Ash, Gubernur Mesir, ketika putra Amr
memukul seorang Mesir sambil membanggakan
kedudukan bapaknya seraya berkata, 'Ambillah ia
dari anak orangorang terhormal' I-alu Umar meng-

hukumnya serayaberkata,'Sejakkapan kamu mem-
perbudak manusia yang dilahirkan oleh ibunya da
lam keadaan merdeka?'

I(arena ihr, kaum muslimin tidak pelit member-

lakukan agarna dan ilmu pengetahuannya, dan di
dalam memberikan pendidikan kepada seseoftmg.

Dalam memelihara kekuasaan, pemerintahan, dan

keutamaan itu, mereka tidak melakukannya demi
menjaga nasab, ras, dan kebangsaan. Tetapi, hanya

semata-mata agar seluruh negara menjadi terahrr,

keadilan merata kepada semua hamba Allah, dan

kemalnnuran juga merata kepada semuawarg4 baik
di dataran rendah maupun dataran tingsl. Seluruh
negara dan semua harnba Allah dapat memperoleh
manfaat dan kemaslahatannya dengan menerima
kehadirannya.

Di bawah naungan dan pemerintahan mereka,

umat-umat dan bangsa-bangsa-hingga yang dulu
menjadi penjajah pun--dapat memperoleh bagran-

nya dari agama ilmu, pendidikan, dan pemerintahan,

serta hrut andil bersama bangsa Arab untuk mem-

bangun dunia baru. Batrkan, banyak di antara per-

sonal mereka yang mengungguli bangsa Arab dalam
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beberapa bidang. Ada pula di antara mereka yang
menjadi imam-imam yang menjembatani bangsa
Arab dengan tokoh-tokoh muslimin dari kalangan
fuqaha dan ahli hadits.

I{eanpat manusia itu terdiri jasmani dan ruhani.
Ia memiliki hati, pikiran, perasaan, dan anggota
badan. Ia tidak akan dapat mencapai kebahagiaan,
kesenangan, dan kemajuan yang seimbang dan adil
sehingga seluruh potensi ini tumbuh dengan serasi
dan seimbang, dan diberi makan dengan makanan
yang baik Tidak akan dijumpai peradabanyang baik
dan saleh kecuali bila dibimbine oleh keseimbangan
beragam4 moral, dan pikiran dengan fisik, yang
dengannya manusia dapat dengan mudah mencapai
kesempurnaan kemanusiaannya Pengalaman me
nunjukkan bahwahal itr tidakmungkin dapat dicapai
kecuali dengan mantapnyakepemimpinan hidup dan
terahrnya sisi.sisi peradaban di antara orang{rang
yang percaya kepada ruh dan materi. Yakni, me
madukan unsur-unsur ruhani dan materi. Orang-
orzlng yang menjadi teladan yang sempurna dalam
kehidupan beragama dan berakhlak, dan memiliki
pikiran yang sehat dan cerdas, serta memiliki ilmu-
ilmu yang benar dan bermanfral"

Selanjutorya Ustadz an-Nadawi memrlis di bawah
judul " D aurul Khilnfah ar - Rasyidah Mitslal Madnni-
y ah as h- S halilmH"P eranan Khnlifah Rnsy idnh ter-
hadap Peradaban yang Saleh',

"Demikian jug4 kita tidak melihat peranan dalam
putaran sejarah yang lebih sempurn4 lebih indah,
dan lebih cemerlang dalam semua seginya daripada
peranan Khilafoh Rasy idnlt (Khukfaur - Rnsy idin) ni.
Pada masany4 terjadi kerja sama antarakekuatan
ruhaniah, akhlak, agam4 ilmu pengetahuan, dan
sarana-szu?na materiil di dalam membangun numu-
siayang sempurna dan melahirkan peradabanyang
saleh. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan
terbesar dibandingkan pemerintahan manapun di
dunia saat itu. Kekuatan politiknya mengungguli
semua kekuatan pada wakhr ihr. Aktrlak yang luhur
dan ideal mengedepan, sehingga nilai-nilai ahlak
yang utama selalu memandu kehidupan manusia
dan sistem hukum. Akhlak yang utama juga me
nyebar ke sektor dan lalu lintas perdagangan dan
perusahaan. Ketinggian akhlak dan ruhaniah ber-
jalan bersama dengan perluasanwilayah dan pening-
katan peradaban.

Dengan demikian, kejahatan-kejahatan berku-
rang dan kriminalitas jarang sekali terjadi, bila
dibandingkan dengan luasnya wilayah kekuasaan
dan banyaknya jumlah penduduh meski unsur-

unsur pemicu dan alasan-alasan unhrk melakLrkan-
nya tetap ada Hubungan antarindividu berjalan
dengan baik, demikian pula hubungan individu de
ngan jamaah, dan jamaah dengan individu. Inilah
peranan sempurna yang manusia tidak pernatr me
mimpikan adanya kemajuan yang lebih tinggi dari-
pada itu, dan tidak adayang dapat membayangkan
kapan lahir masa kecemerlangan yang melebihinya"

Inilah sebagian dari masa-rnasa bahagia yang
dialami manusia di bawah naungan dustur islami
yang fondasinya telah dipasang oleh surah al-Ashr.
Juga di bawah bendera keimanan yang dikibarkan
oleh jamaah yang beriman, beramal saleh, saling
menasihat unfuk menaati kebenaran, dan saling
menasihati unfuk menetapi kesabaran.

Nah, ke manakah hilangnya semua itu sebagai-
mana yang dialami manusia sekarang di semua
tempat? Mereka mengalami kerugian dalam pepe
rangan antara kebaikan dan kejahatan. Mereka buta
dari kebaikan besar yang dulu dibawa oleh bangsa
Arab unfuk semua manusia ketika mereka menga-
rakpanji-panji Islam dan hidup di bawah kepemim-
pinannya. Kemudian bendera itu diturunkan, dan
tiba-tiba saja ia berada di belakang kafilah yang
berjalan menuju kehampaan dan kerugian.

Sesudah ihr, semua bendera dan panji.panji men-
jadi milik setan, Fdak ada sahr pun bendera untuk
Allah. Semuanya unhrk kebatilan, tidak ada satu pun
bendera kebenaran. Semuanya untuk kebutaan dan
kesesatan, tidak ada safu pun bendera pehrnjuk dan
cahaya Semuanyauntukkerugian dan tidakada satu
pun bendera unfuk keberunfungan. Sebenarnya,
bendera dan panji-panji Allah senantiasa ada. Ia
menantikan tangan yang dapat mengangkat dan
mengibarkannya Juga menantikan umatyang mau
berjalan di bawah kibarannya menuju kebaikan,
petunjub kesalehan, dan kebahagiaan.

Begitulah persoalan keberuntungan dan keru-
glan di duniaini, yang bagaimanapun besarnyabila
dibandingkan dengan al*rirat terasa kecil. Di sana
terdapat keberunhrngan dan kerugian yang sebenar-
nya Di san4 wakhrnya amat panjang (tidak berke
sudahan), kehiduparurya abadi, dan alamnya hakiki.
Di sana ada keberunhrngan dan kerugian-kebe
runhrngan yang berupa surga dan kepuasan, atau
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kerugian dengan sepuas.puasnya. Di sana manusia
mencapai kesempurnaan puncak yang ditenhrkan
unhrknya Atau, mengalami kejahrhan yang seren-

dah-rendahnya hingga lenyap kemanusiaannya,

hingga nilainya seperti batu atau di bawah bahr,

'.. 8 ada h"ari mnnusin mzlilwt ap a y ang telah dip erbuat

olzh ludua tarryanny a dnn mang kafr bnlarn, Alorrgk h
baikny a wkirany a alat dnhulu adnlah nnnh. "' (Naba':
40)

Surah ini memastikan batas jalan bahwa jalan

kehidupan ihr menuju kerugian, " Ikanli mang-arang

y ang b nimnn dan. mcrryerj alan amnL sahh dan nnsilnt-
menasilati supaya menaati lubenaran dan nasihat-

mnwsilwti supay a m.enztapi kzsab aron "
Hanya ada safu jalan keberunfungan, keselamat-

an, dan kebahagiaan, yang tidak berbilang dan tidak
terbagi-bagi, yaitu jalan iman dan amal saleh.Jalan

untuk menegakkan kaum muslimin yang saling
menasihati untuk menaati kebenaran dan saling
menasihati unfuk menetapi kesabaran. Juga saling
menjaga dan mendulmng untuk memeliharakebe
naran dengan berbekal kesabaran.

Hanya ada satu jalan. Karena itu, ada ada dua

orang sahabat Rasulullah saw. yang bertemu, mere
ka tidak berpisah sebelum salah satunya membaca-

kan kepadayang lain surah al-Ashr. Kemudianyang
satu memberi salam kepada yang lain. Keduanya
Saling berjanji untuk terikat pada dushr Ilahi ini,
berpegang teguh pada keimanan dan amal saleh,

saling menasihati unfuk menaati kebenaran dan
menetapi kesabaran. Keduanya saling berjanji dan
saling terikat bahwa mereka adalah pemelihara dan

penjaga dustur Ilahi ini. Keduanya saling berjanji
setia bahwa mereka termasuk golongan umat yang

menegald<andusturini.g ,
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ETTNTfl AT-flAMAZAII
oilarunfian lI tilefian

Jrmlfln AIaI: g

#);)ii'\'4
'Denga.n menyebut n:una Atlah Yang IVIaha
Pemurah lagi IVIaha Penyayang"

#,i;::;r'J C g q ii $ # ;; :;a;A
#;scir$kS,tfi iie|4t+
& 6 * r,'i,5i 

;i,13(, * ilt$ (, g:i u,
g',r*,iie*i"3i"t6$L*t,;,fi &

'T(ecelakaanlatr bagi setiap pengumpat lagi
pencela, (1) yang mengumpulkan harta dan
menghitrng-hiarngnya- (2) Ia mengira bahwa
hartanya ifir dapat mengekalkannya- (3) Sekali-
kati ddak! Sesungguhnya ia benarbenar alran
dilemparkan ke dalam Huthamah. (4) Thhukah
kamu apakah Huthamah inr? (5) Yaitu api (yang
disediakan) Allah yang dinyata.ka^ra (6) yans
(ttaik) sampai ke hati (7) Sesungguhnya api irr
diUrurp rapat atas mereka, (S) (seda^ng mereka
itu) diikat pada tiang yang panjang." (9)

Surah ini berbeda dengan surah-surah lain di
dalam mengganrbarkan realitas di dalam kehidupan
dalnvah padanusiLmasapermulaannya" Padawakhr
yang sama ia merupakan sebuah contoh kenyataan
yang terjadi berulang-ulang pada setiap lingkungan.
Surah ini menggambarkan seorang rhanusia yang
tercela lagi kerdil jiwanya. Ia memberi kekuasaan
kepada harta agar dapat menguasai dirinya, hingga
ia tidak dapat melepaskan diri dari kungkungannya
Ia merasa bahwa harta ihr memiliki nilai yang sangat
tinggi dalam kehidupan, yakni nilai yang menjadikan

semua nilai dan norma menjadi kecil di hadapanny4
termasuk nilai dan harga diri manusia itu sendiri.
Demikian pula nilai-nilai spirihral dan nilai-nilai haki-
kal Menurutnya, kalau seseorang memiliki harta
kekayaan, berarti ia memiliki segala kemuliaan dan
kehormatan manusia, tanpa terhihrng nilainya.

Iajuga beranggapan bahwa harta kekayaan meru-
pakan hrhan yang berkuasa atas segala sesuahr, yang
mampu berbuat segala sesuatu, sehingga dapat
menolak kematian dan mengekalkan kehidupan,
dan dapat menolak qadha Allah, hisab-Nya, dan
pembalasan-Ny4 jika ia masih berpandangan di sana
(aklira$ ada hisab dan pembalasan.

IGrena itu, ia tergila-gila terhadap harta ini, selalu
menghihrng-hifungnya, dan merasa enjoy dengan
menghihng-hihrngnya I-antas, ia menyombongkan
diri dan menganggap remeh terhadap seluruh ke
muliaan dan kehormatan manusia, mengumpat dan
mencelanya Ia mencaci mereka dengan mulutrya
dan menghina mereka dengan gerak-gerik dan tin-
dakarurya. Ia melakukan semua ifu dengan rnence
ritakan gerak-gerik dan suaranya dengan meren-
datrkan sifat-sifrt dan keadaanny4 dengan perkataan
ataupun dengan isyarat dengan lirikan dan makian,
dan dengan gayameremehkan dan gerakangerakan
yang menghinakan.

Itulah gambaranyang hina dan tercela bagi jiwa
manusia ketika sudah kosong dari harga diri dan
lepas dari iman. Islam membenci gambaran jiwa
yang hina ini dan ia menghendakinya berakhlak
yang luhur. Islam melarang manusia dari perbuatan
menghin4 mencel4 dan mencaci-maki sebagaimana
dikemukakan dalam beberapa tempat dalam Al-
Qur'an. Maka, disebutkanlah di sini tindakan me
ngumpat dan mencela ifu dengan gambaran yang
sangat buruk disertai dengan ancarnan yang keras,
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yang memberikan kesan bahwa ia sedang mengha-
dapi kondisi riil dari sebagian kaum musyrikin ter-
hadap Rasulullah saw. dan orang-oftmg mukmin.
Maka datanglah penolakan terhadap sikap demikian
ifu dengan ancaman yang keras dan menakutkan.
Terdapat beberapa riwayat yang menyebut orzmg-

orang tertentu, tetapi riwayat-riwayat tersebut tidak
akural IGrena itr, kami cukupkan dengan apayang
telah kami tetapkan di muka

lr*tt

Ancaman ini dilukiskan dalam salah satu pe
mandangan dari pemandangan-pemandangan hari
kiama! dilukiskan dalam bentuk azab jasmani dan
ruhani; dan dilukiskan dengan lukisan api dalam

benhrk indrawi dan maknawi Di sitr, diperhadapkan
antara wujud neralr4 cara pembalasan, dan suasana

siksaan.
Di sana dilukiskan tindakan mengumpat dan men-

cela dengan merendahkan dan meremehkan oftmg
lain, terhadap dirinya danharga dirinya sertakekaya
annya Sedangkan, ia mengumpulkan dan merium-
puk-numpuk harta liarena ia mengira bahwa harta
nya akan menjaminkekekalan hidupnya Demikian-
lah gambaran seorang yang tinggi hati, merendatr-

kan orang lain, dan merasa kuat dengan harta keka
yaannya

Kemudian dilukiskan dalam kondisi sebaliknyr4

rcitu sebagai orang yang dilemparkan, disiasiakan,

dan dijahrtrkan ke dalam neraka Huthamah. Neraka
yang menghancurkan segala sesuatr yang dilempar-

kan ke dalamnya, menghancurkan eksistensi dan

kesombongannya. Hutharnatr adalatr " api Allnh yang

drnyalnkaf .Dinisbatkannya api ini kepadaAllah dan

dil*rususkanqa penyebutannya ini mengisyaratkan

bahwa ia adalatr api yang bisa menembus, bukan api

biasa dengan sifut-sifutnya yang menakutkan dan

mengerikan. Api ihr naik sampai ke hati, yang men-
jadi sumber tindakanrya mengumpat dan mencel4
menghin4 sombong, dan terpedaya

Unhrk melengkapi gambaran api neraka yang

menghanorrkan orangyang dilemparkan ke dalanF

nya itu, maka neraka ini dihrhrp rapat tidak ada

seorang pun penghuninya yang dapat lepas darinya
dan tidak ada seomng pun di sanayang dapat ditanya-

Di sana ia diikat di tiang-tiang api seperti binatang
yang diikat dengan tidakhormat

Tekanan suara pada lafil-laftl ayat ifir sendiri me

nunjukkan kekerasannya, yaifu latal,'Addndah!
Kallnn! Layunbad<anra! Taththali'! Mum&ddnd.ah! "
Makna-makna pernyataan kalimat ftu juga menam-
bah ketegasannya dengan berbagai metode pene
gasan, "Layunbadzannn f.I-huthmnnh. Wa maa adran-

ka mal huth.amah. Naarullahil muuqadnh Sesung-
guhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam
Huthamah. Tlrtrukah kamu apa Huthamah itu? Yaihl
api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan."'

Pernyataan yang bersifit global dan umum, ke
mudian pertanyaan yang menunjukkan kehebatan-
nya, lantas jawaban dan penjelasannya, semua ihr
merupakan metode penegasan dan menunjukkan
besarnya urusan itll. Ditambah lagi dengan perka-

taan-perkataan yang berisi ancaman,'Wailan' celal<*

lah', lny unb adzlnrw'benar-b enar ia akan dilempar-
kari, Hutltam.ah' neral<a Huthamah', naarullnahil
muuqadnh'api Allah yang dinyalal<att, allatii
tnththali'u'alal afidah'yang naik sampai ke hati',
innnhan'alnihim mu'shndnh'sesungguhnya api itu
difutnp rapat atas merekl, fi'amndin mumnddndnh

'mereka diikat pada tiang yang panjang'!"

llkisan pemandangan dan perasaan ini serasi

sekali dengan tindakan i'mengumpat dan mencel4
mencaci danmemaki"!

***

AlQur'an selalu mengiringi peristiwa-peristiwa
yang terjadi sekaligus memandunya- Ia sebagai
pedang tajarn yang dapat menghancurlan tipu daya

para penipu, menggoncangkan hati musuh, dan

memantaplan jiwa orangorang yang beriman.
Kita melihat dua makna besar dalam perhatian

Altah di dalam menolak sikap mng dilukiskan dalam
surah ini

Pntamg menunjullkan betapa jeleknya akhlak
yang rendah dan buruknya jiwa yang hina yang

digambarkan dalam suratr ini.
I{edua" menj4ga dan memelihara jiwa kaum muk-

minin agar jangan sampai diresapi moralitas yang

hina dina ini. Juga menyadarkan mereka bahwa

Allah senantiasa melihat apa sajayang terjadi pada

mereka tidak mennrkai sikapsikap yang demikian
ihr, dan akan memberikanhukuman atasryra.

Kiranya semua ini sudah cukup unfirk meninggi
kan ruh dan mengangkat jiwa mereka sehingga

tidak tertipu untuk melakukan perbuatan yang

tercelaitu.6
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fiANAfl AI-FIII
niturunlrfln illmeflalt

JUMTAfiAW:5

#)V)\i'\*'
Dengan menyebut narna Atlah Yang Maha
Pemurah lagi Ivlaha Penyaya.ng

{^SJ'7xi*J-;rt"6W'Jn;S';i1
s7* L|JWAL$'J;*We
*lbu6'&g,pei34
'Apa^kah kamu tidak memperhatikan bagai-
mana Tbhanmu telah bertindak terhadap ten-
ta"ra beqgajah? (1) But<ankah Dia telah menja-
dikan tipu daya mereka (unnrk mengtrancurkan
I(a'bah) ifir sia-sia? (2) Dia mengirimkan kepada
mereka bunrng yang berbondong-bondong (3)

yang melempari mereka denga.n baur (berasal)
dari tanah yang terbaka^r, (a) hh Dia menjadi-
kan mereka seperti daundaun yang dimaka^n
(ulat)." (5)

Kisah Pasukan Beqgajah
Surah ini mengisyaratkan kepada sebuah kisah

yang sudatr sangat populer dalam kehidupan umat
manusia diJ azlrahArab sebelum diutusnya Rasulu-
llah. Sekaligus menunjukkan betapa besarnya per-

hatian Allah terhadap kawasan suci yang telah dipilih-
Nya unfuk menerima cahaya agama terakhir, dan
menjadi buaian akidah yang baru. Juga menjadi titik
tolak perjalanannya yang suci unfuk memberantas
kejatriliahan di seluruh penjuru dunia dan meman-
tapkan petunjuk, kebenaran, dan kebaikan padanya

Secara ringkas, riwayat-riwayatyang membicara-
kan peristiwa ini menunjukpada perbuatan Guber-
nur Habasyah di Yaman, pada masa negeri Yaman

tunduk di bawah pemerintahan Habasyah setelah
pemerintahan tersebut dapat mengusir bangsa
Persia dari Saba, yang dalam beberapa riwayat
disebutkan bernama'Abrahah". Ia telah memba-
ngun sebuah gereja di Yaman atas nama Raja Haba-
syah dengan segala fusilitas dan kemegahannya,
dengan maksud agar bangsaArab yang biasa ber-
kunjung ke al-Baihrl Haram pindah ke sana. Ia
berkeyakinan bahwa bangsa Yaman akan tertarik
kepadanya. Demikian pula dengan bangsa-bangsa
fuab lainnya yang di kawasan tengah dan utara.
Maksud ini ia sampaikan kepada Raja Habasyah.

Akan tetapi, bangsa Arab tidak ada yang mau
meninggalkan rumah suci merek4 karena mereka
mempunyai keyakinan bahwa mereka adalah puha-
putra Nabi Ibrahim dan Ismail, dua orang pemba-

ngun rumah suci yang merupakan kebanggaan
merekalarenanasab merekayangmembangunnya.
Kepercayaan merelr4 meski berbeda-beda menurut
pandangan mereka lebih utama daripada keperca-
yaan Atrli Kitab yang ada di sekitar mereka Sedang-
kan, merekamelihatbahwa atauakidah
Ahli lGtab itu banyak kerusakarurya tidak stabil, dan
semrawut juga.

Pada waktu ihr, kuatlah tekad Abrahah unhrk
menghancurkan Kabah agar dapat memalingkan
perhatian masyarakatdarinya- Dipimpinnyalah pasu-

kanyang besar disertai pasukan bergajah. Adapun
yang berada di depan adalah seekor gajah besaryang
sudah sangat terkenal di kalangan mereka-

BangsaArab mendengar rencana ifu dan mereka
merasakeberatan kalau lGbah dihancurkan. Maka
rencana itu hendak dihalang-halangi oleh seoruurg
pemuka dan tokoh Yaman yang bernama Dzu Nahr,
lalu iamenyeru kaumnya dan segenap bangsaArab
unhrk memerangi Abrahah dan membela al-Baihrl
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Haram. Maka, sebagian masyarakat menyambut
seruanny4 lantas dihadapinya Abrahah. Akan tetapi,

ia kalah lalu ditangkap dan ditawan oleh Abrahah.
Kemudian perjalananAbrahah ihr juga dihadang

oleh Nufail bin Habib al-Ktrats'ami bersama dua kabi-

lah Arab dan sejumlah orang Arab. Akan tetapi,
mereka dapat dikalahkan oleh Abrahah. Nufuil
ditahan, lalu dijadikan penunjuk jalan di tanah Arab.

Sehingga ketika melewati Thaif, tokoh-tokoh
suku Tsaqif keluar menemui Abrahah dan mengata-

kan kepadanya bahwa rumah suci yang dimaksud-
kannya tidak berada di Thaif melainkan di Mekah.
Hal ini mereka lakukan dengan maksud untuk
menolak Abrahah dari rumah suci yang mereka
bangun untuk berhala I-ata. Maka, mereka kirim
orang unhrk menunjuli;kan jalan ke Kabah.

Setelah Abrahah sampai di suahr tempat antara
Thaif dan Mekah, ia mengirim salah seorang ko
mandannya hingga sampai ke Mekah. Mereka
merampas harta benda sukuTihamah dari kalangan

Quraisy dan lainnya, dan merampas dua rahrs ekor
unta milik Abdul Muthalib bin Hasyim, yang waktu
itu sebagai pembesar dan pemuka Quraisy. Mak4
suku Quraisy Kinanah, dan Hudzail, serta suku-suku
yang ada di sekitar at-Baitul Haram itu bermaksud
hendak menyerangnya Tbtapi, kemudian mereka
mengetahui bahwa kekuatan mereka tidak seim-
bang untuk menghadapinya. Maka urunglah niat
mereka untuk memeranginya.

Abrahah mengirim seor:rng utusan ke Mekah
untuk menanyakan pemimpin negeri ifu dan me-
nyampaikan kepadanya batrwa kedatangan raja ke
Mekah bukan unhrk menghancurkan mereka, me
lainkan sematamataunfuk menghancurkan al-Baitul

Haram. Kalau mereka tidak menghalang-halangi, ia

tidak perlu menumpahkan darah mereka. Setelah

utusan itu menceritakan kepada Abdul Muthallib
tentang maksud kedatanganAbrahah, Abdul Mutha-
llib berkata kepadany4 "Demi Allah, kami tidak ingin
berperang dengannya, dan kami tidak memiliki
kemampuan unhrk melakukannya Ini adalah rumah
Allah yang mulia dan ini adalah rumah bikinan
kekasih-Nya, Nabi Ibrahim a.s.. IGlau Dia mengha-
langinya, itu adalah karena memang rumah suci ini
milik-Nya. Jika,Dia membiarkannya, demi Allah,
kami tidak akan melakukan penolakan." Setelah
mendengar informasi bahwa penduduk negeri itu
tidak menghendaki peperangitn, utusan ihr memba-
wa Abdul Muthallib unhrk menghadap Abrahah.

Ibnu Ishaq berkata, "Abdul Muthallib itu adalah

orang yang sangat bagus, sangat tampan, dan sangat

berwibawa. Maka ketika Abrahah melihatnya, ia
menghormati dan mengagungkan serta memulia-
kannya. Ia tidak memperkenankannya duduk di
bawahnya. Akan tetapi, ia tidak senang kalau orang-

orang Habasyah mengetahui bahwa ia duduk bersa-

manya di atas singgasananya. Maka, Abrahah turun
dari singgasananya, la[u duduk di atas hamparan dan

mempersilakan Abdul Muthallib duduk di sebe
lahnya-

Kemudian ia berkata kepada juru terjemalurya,
Tanyakan kepadanya tentang maksud kedatangan-

nya' Abdul Muthallib menjawab,'Keperluanku da-

tang ke sini adalah unhrkmemintakembali duaratus
ekor unta milik saya yang telah dirampas oleh Ba-
ginda.' Setelah Abdul Muthallib berkata begitu,
Abrahah berkata kepada juru terjemahny4'Katakan
kepadanya bahwa saya tertarik ketika memandang-
nya, kemudian saya tidak tertarik ketika dia menga-

takan apa yang baru saja diucapkannya itu. Mengapa
dia membicarakan kepadaku tentang dua ratus ekor
unta yang telah aku rampds dan tidak membicarakan
rumah suciyang merupakan agamanya dan agama

nenek moyangnya yang hendak aku hancurkan?'
Abdul Muthallib menjawab,'Sesungguhnya aku ada-

lah pemilik unta itu, sedang rumah suci itu ada pemi-

likinya yang akan melindunginya-' Abrahah berkata
'Dia tidak hendak menghalangi aku. Sudatrlah, ihl
urusanmu.' Kemudian ia mengembalikan untanya-

Abdul Muthallib kembali kepada orang-orang

Quraisy dan menginformasikan kepada mereka
tentang hal itu. Ia perintatrkan mereka supaya keluar
dari Mekah dan berlindung ke atas gunung-gunung.

Kemudian ia berdiri dan berganhrng di pintu IGbah.
Segolongan orang Quraisy berdiri bersamanya ber-

doakepadaAllah dan memohon pertolongan kepa-

da-Nya. Padawaktu ihr, Abdul Muthallib bersenan-

dutg,

Tiada artinyamereka,
Seorang hamba dapat menahan langkahnya
Maka cegatrlah mereka dari mendatangi rumah-
Mu
Jangan sampai salib mereka dan siasat mereka
mengalahkan siasat-Mu

Jika Engkau biarkan mereka bertindak terhadap
kiblatkami
Makn, alwn terjadilnh sesuatu yang telnh tampak.'

Abrahah menghadapkan pasukan dan gajahnya

ketika telah tiba di sekitar Mekah, tetapi gajahn-va

lantas menderum di luar kota Mekah dan tidak mau



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xll (u7 ) Juz XXX: an-Naba's.d. an-Naas

memasukinya- Mereka berusaha keras untuk me
masuki kota Mekah, tetapi tidak berhasil. Hal itu
diterangkanjuga oleh Rasulullah saw melalui sabda

beliau pada wakhr peristiwa Hudaibiah ketika unta
beliau al-Qashwa'menderum di luar kota Mekah.
Maka, orang-orang berkata,'Al-Qashwa' mogok.'
I-alu Rasulullah bersabda,'AlQashwa tidak mogok
dan dia tidak diciptakan untuk mogok Akan tetapi,
dia ditahan oleh yang menahan gajah dahulu."'
(Diriwayatkan oleh Bulrtrari)

Diriwayatkan di dalam Shnhih Bukltnridan Shn-

hih Muslimbahwa Rasulullah saw. bersabda pada

waktu pembebasan kota Mekah (Fat4tu Makkah),

"Sesungguhnya, Allah telah menahan gajah dari
memasuki lata Mel<nh, dan Dia menjadikan Rasul-
Nya dan laum mukminin beileuasa atasnya. Sesung-

gahnla, leehormatan kota ini telnh leembali sebagai-

mann leehormatannya kemarin. Karenn itu ingatlnh,

hmdaklah nrang yang hndir mmyampaiknn knpada

yang tidnk h.a.dir."

Nah, itu adalah peristiwa yang pasti bahwa Allah
telah menatnn gajah ihr dari memasuki Mekah pada

waktu peristiwa gajah.

Kemudian Allah hendak membinasakan pasukan

itu beserta komandarurya. Maka dikirimkan-Nyalah
kepada mereka beberapa rombongan burung yang

melempari mereka dengan bahr-batu yang berasal
dari tanah liat dan dari bahr-bahr gunung, sehingga
mereka menjadi seperti daun-daun kering yang
terobek-robek, sebagaimana diceritakan oleh Al-

Qur'anul-IGrim. Abrahah pun tekena lemparan di
trbuhnya Mereka membawanya dalam keadaan jari-
jarinya terpuhrs satu demi satu, hingga sampai di
Shan'a Mak4 ia tidak mati sehingga dadanya ter-
belah dan kelihatan hatinya sebagaimana dicerita-
kan dalam beberapa riwayal

Bermacam-macam riwayat di dalam menetapkan
keberadaan burung-burung ini, tentang rombongan-
ny4 benhrkny4 ukuran fisiknya besarkecilnyabatr-
batu itu, jenisnya dan cara kerjanya, sebagaimana
juga terdapat sebagian riwayat yang mengatakan
bahwa pada tahun itu merajalela penyakit cacar dan
campakdiMekatr.

Orangorang yang cenderung mempersempit
kawasan kejadian luar biasa dan urusan gaib, me-
mandang batrwahukum alamyang berlaku dalam
peristiwa itu. Mereka berpendapat bahwa menafsir-
kan peristiwa itu dengan terjadinyawabah cacar dan

campak adalah lebih dekat danlebih tepat, sedang-

kan, yang dimaksud dengan burung di situ adalatr

lalat atau nyamuk yang menyebarkan virus-virus
tersebut, karenaar[ katathair adaJah vgala sesuahr

yang bisa terbang.
Ustadz Syelih MuhammadAbduh mengatakan di

dalam menafsirkan surah ini ildalarnJuzAmmg
"Pada hari kedu4 merajalela penyakit cacar dan

campak di kalangan tentara (Abrahah). It<rimah
berkata'Itu adalah penyakit circaryang pertama kali
ada di negaraArab.'Ya'qub bin Utbah berkata ten-

tang peristiwayang terjadi itu, 'Pertama kali terjadi
penyakit campak dan cacar di negeri Arab adalah
pada tahun ihr. Wabah ihr menimpa tubuh mereka
dengan kondisi yangjarang terjadi keadaan seperti
itu. Daging mereka berserakan dan berjatuhan,
sehingga pasukannya menjadi rusak dan berlarian,
dan mereka pun terkena penyakit itu. Daging
Abrahah terus berjatuhan sepotong demi sepotong,

dan jari-jemarinya terputus satu demi sahr hingga
tembus dadanya, dan iameninggal diShan'a-'

Demikianlah yang telah disepakati dalam riwayat-

riwayal lhrlah itikad jrang benar tenbng peristiwa ini
Surah yang mulia ini telah menjelaskan kepada kita
bahwa penyakitcacar atau campak ifir timbul karena
bahr kering yang jatuh menimpa personal tentara itu
dengan perantaraan beberapa rombongan burung
yang dikirim Allah bersama angin kencang.

Mak4 boleh saja Anda berkeyakinan bahwa bu-

rung ini adalah sejenis nyamuk atau lalatyang mem-
bawa bibit-bibit penyakit, dan batu-batu ini berasal
dari tanah beracun yang kering yang dibawa oleh

-gr1 hlu menbmpel pada kaki binatang-binatang
tersebut. Apabila ia hinggap pada hrbuh, niscaya
akan menempellahracuntersebutpadanya Kemudi
an menimbulkan luka yang merusak tubuh dan
menjadikan dagingnya berjahrhan.

Kebanyakan dari burung-burung yang lemah ini
disiapkan sebagai tentara Allah yang besar untuk
membinasakan orang{ftmg yang hendak dibinasa-

kan-Nya Binatang-binatang kecil ini, yang sekarang
mereka namakan dengan mikroba tidakkeluar dari
kelompok tentara-tentara Allah itu. Mereka berma-
cam-maqlm kelompok dan jenisnya yang hanya
Allah SWT yang dapat menghihrng jumlahnya.

Adanya bekas kekuasaan Allah untuk menekan
orang{rang yang zalim dan diktator tersebut, tidak
ditentukan bahwa burung-burung ihr harus dari
puncak-puncak gunung, ddak harus dari jenis

binatang bersayap yang aneh, tidak harus memiliki
warna tertenhr, dan tidak pula harus diketahui
ukuran bebahrannya dan cara kerjanya- Maka Allah
memiliki tentara dari segala sesuatu.
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Padn tiap-tiap sesuatu terdnpat tnnda-tandn
Yang maunj uk:lan balru a Allah Mahn Esa.

Tidakada satu punkekuatan di duniainimelain-
kan tunduk kepada kekuatan-Nya Maka terhadap
sang tiran yang hendak menghancurkan Baitullah
ini, Allah mengirimkan kepadanya burung atau

binatang penerbang yang menebarkan penyakit
cacar atau campakkepadanya- lalu, membinasakan-
nya dan membinasakan kaumnya, sebelum mema-
suki Mekah. Ini sekaligus sebagai nikmat yang
dicurahkan Allah kepada warga tanah Haram, mes
kipunwakhr itu merekamasih menyembah berhala
unhrk memelihara rumah suci-Nya. Sehingga Dia
mengutus orang yang akan memeliharanya dengan
kekuatan agamany4 yaitu Nabi Muhammad saw..

Nikmat Allah itu dahulu juga diberikan kepada
musuh-musuh-Ny4 pasukan bergajah yang hendak
memangsa Baihrl Haramtanpa dosa dan kesalahan
apa pun.

Inilah yang semestinya dipegang dalam menaf-
sirkan surah ini. Selain itu tidak dapat diterima
kecuali dengan talnvil, jika sah riwayabrya. Ada'satu
kekuasaan besar yang mengagumkan yang meng-
hukum oftlng yang membanggakan diri dengan
gajahnya. Kemudian membinasakannya dengan
burung atau makhluk kecil yang tidak tampak oleh
mata telanjang, karena kecilnya ukurannya, tetapi
diberi kemampuan demikian hebat Tidak diragukan
oleh orang yang berakal sehat bahwa peristlwa ini
sangat hebat, mena\iubkan, dan mengagumkan! !"

IGmi tidak mengetahui, apakah gambaran yang
dilukiskan oleh Ustadz al-Imam mengenai bentuk
penyakit cacar atau campak ataukah yang disebut-
kan dalam beberapa riwayat bahwa batu-batu itu
sendiri yumg mencabikcabik kepala dan tubuh
mereka hingga rusak berantakan seperti daundaun
yang dimakan ulat yang disebut "^4, yang lebih
menunjukkan kekuasaan dan rencanaAllah. Bagi
kami sama saj4 apakah hukum alam yang terung-
kapkan kepada manusiayang berlaku dan membi.
nasakan suatu kaum yang hendak dibinasakan oleh
Allah, ataukah terjadi sesuatu yang luar biasa yang
tidak terungkapkan dalam ilmu pengetahuan manu-

sia, yang terjadi pada kaum ihr unhrk merealisasikan
ketentuanAllah.

Sesungguhnya, sunnahrllah ihr bukan hanya apa
yang sudah terbiasa pada manusia atau diketahui
oleh mereka- Tidak ada sunnahAllah yang diketahui
manusia kecuali hanya sedikit saja yang disingkap
kan Allah kepada mereka sesuai dengan kadar ke

mampuan mereka- Juga sesuai dengan kadar kesi.
apan dan percobaan serta pengalaman mereka
dalam rentang wakhr yang panjang. Peristiwa-peris
tiwa luar biasa ini adalah termasuk sunnahrllah juga-

Hanya saja merupakan sesuatu yang luar biasa bila
diukur dengan apa yang biasa mereka alami dan
ketahui. !

Oleh karena itu, kami tidak ragu-ragu dan tidak
perlu menakwilkan peristiwa luar biasa ini atau apa

saja yang disebutkan di dalam nash dan peristiwa-
peristiwa yang memberi kesan sebagai sesuatu yang

luar bias4 dan tidak biasa terjadi dalam kebiasaan
manusia Padawakhr yang sama kami tidak meman-
dang bahwa berlakunya sesuafu menurut sunnah
(hukum) yang biasa berlaku itu tidak kurang kesan
dan pehnjuknyayang menturjuld<an sebagai sesuafu
yang luar biasa, karena hukum yang biasa berlaku
pada alam semesta ini adalah luar biasa bila diukur
dengan kemampuan manusia

Sesungguhnya terbit dan terbenamnya matahari
adalah sesuahr yang luarbiasa padahal peristiwa ini
selalu terjadi setiap hari. Kelahiran seorang baf i
adalah sesuatu yang luar biasa, padahal biasa terjadi
setiap waktu. Kalau tidak luar biasa cobalah lakukan
percobaan bagi orang yzmg mau melakukannya,
(niscaya akan tampak olehnya bahwa peristiwa
kelahiran itu sesuatu yang luar biasa). Menguasakan
burung untuk membawa batu-batu lembut berbibit
penyakit danvirusvirus cacar dan campaklalu me
lemparkannya ke bumi hingga menjadi wabah pada

tentara-tentara bergajah tersebut, adalah sesuahr
yang luarbiasa Batrkan, beberapa peristiwaluar bia-

sa dengan pefunjuknya yang lengkap yang menun-
jukkan kekuasaan dan ketentuan Allah. Tidak
lmrang pehrnjuk dan keagungannya daripada kalau
Allah mengirimkan burung lf,rusus dengan memba-

wa bafu li*rusus unhrk melakukan tindakan klhusus

terhadap tubuh-tubuh mereka pada wakhr yang
sudah ditetapkan. lni ataupun ihr semuanya adalah

kejadian luar biasa.
IGmi lebih cenderung mengatakan bahwa peris

tiwa pembinasaan tentara bergajah terjadi sesuai
prinsip keluarbiasaan yang tidak biasa terjadi pada

manusia Pasalnya Allatr mengirimkan bumng Aba
bil yang luar bias4 yang membawa bahr-bahr yang

tidak biasa, yang bertindak terhadap tubuh-hrbuh
mereka secaraluarbiasa pula- Tidak ada kebuhrhan
unhrk meneiima riwayalriwayatyang menerangkan
ukuran besar kecilnya burung itu dan bentuknya.
Karena, di tempaLtempat lain kita juga menemukan
bandingan-bandingan dengan adanya unsur intensi.
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tas (menyangatkan) dan membesarkan.
Kami lebih cenderung kepada pendapat ini bukan

karena lebih besar petunjuk dan hakikatrya, tetapi
karena nuansa surah dan suasana peristiwa ihr men-
jadikan pendapat semacam ini lebih mendekati. Ka-
renaAllah S\MT sudah menghendaki sesuatu terha-
dap rumah ini. Dia menghendaki untuk melindungi-
nyVlsupayamenjaditempatberibadahdantempat
ying aman bagi manusia, dan supaya menjadi titik
sentral bertumpunya akidah baru yang memberi
kebebasan dan kemerdekaan bagi manusia Yakni,
di negeri yang bebas merdek4 yang tidak pernah
dikuasai oleh satu pun golongan dari luaf dan tidak
pernah dikuasai oleh satu pun pemerintahan yang
mengepung dakwah Islam di tanah kelahirannya

Dia hendak menjadikan peristiwa ini sebagai
sebuah pelajaran yang jelas dan transparan bagi
semua mata pada semua generasi. Sehingga, hal itu
merupakan suafu kenikmatan tersendiri bagi kaum
Quraisy sesudah diutusnya Rasuftrllah sebagaimana
dikisahkan surah ini. Hal itu juga dijadikan-Nya se
bagai percontohan bagaimana pemeliharaan Allah
terhadap apa-apayang harus dihormati dan bagai-
mana ghirah-Nya terhadapnya. Maka, relevanlah
dengan semua ini kalau peristiwa ihr sebagai peris-
tiwa luar biasa dengan semua unsur dan bagiannya.
Kita tidak perlu mencoba melukiskannya sebagai
peristiwa yang biasa-biasa saja mengenai peristiwa
yang unik ini.

kbih-lebih, penyakit cacar atau campak menurut
yang biasa terjadi, tidaldah sesuai dengan riwayat-
riwayat tentang pengaruh peristiwa itu terhadap
tubuh tentara dan komandannya. IGrena cacar atau
campak biasanya tidak sampai merontokkan ang-
gota-anggota tubuh dan memutuskan jari-jemari satu
demi satu. Juga tidak sampai membelah dada dan
menembus janfung.

Gambaran inilah yang dikesankan oleh nash Al-
Qur'an, "Lalu Din menjadilcan merekn seperti dnun-
daun yang dimaknn ulat...", dengan kesan yang
langsung dan dekat

Riwayat Ikrimah dan cerita Ya'qub bin Utbah
bukanlah sebagai nash yang menunjukkan bahwa
pasukan gajah ihr ditimpa penyakit cacar. Riwayat ihr
tidak lebih hanya mengatakan bahwa pada tahun itu
berjangkit penyakit cacar unhrk pertama kalinya.
Dalam perkataan keduanya ini juga tidak terdapat
isyarat yang menunjuk kepada Abrahah dan ten-
taranya secara kftusus sebagai terkena penyakit ifu .

Kemudian ditimpanya tentara tersebut oleh pe
nyakit itu sedangkan bangsa Arab yang berdekatan

dengannya tidak tertimpa penyakit tersebut meru-
pakan suahr peristiwa luar biasa. Pasalnya, burung-
burung ihr hanya bermaksud menimpakan batu-bahr
yang dibawaanya kepada tentara-tentara bergajah
dan komandannya saja. Kalau peristiwa ini adalah
peristiwa luar biasa, mengapakah kita harus berpa-
yah-payah membatasinya dengan meld<iskannya
sebagai peristiwa biasa yang sesuai dengan pemi-
kiran manusia? Padahal, kalau kita memberlakukan
peristiwa itu sebagai peristiwa luar biasa, bukankah
ihr lebih relevan dengan nuansa seluruh peristiwa ihr
sendiri?!

Saya mengerti dan dapat memperkirakan bahwa
yang melatarbelakangi Ustadz Imam Syekh Muham-
mad Abduh berpikiran demikian adalah karena
pengaruh lingkungan Madrasah Aqliyah yang lebih
mengedepankan rasio, tempat ia bertugas bahkan
sebagai kehranya. Saya kira itulah yang mendorong-
nya nntuk mempersempit kawasan klt"awmi4ul'odnlt
'kejadian luar biasa' dan perkara-perkara gaib di
dalam menafsirkan Al-Qur'anul-IGrim dan peristiwa
peristiwa sejarah. Kemudian mencoba mengemba-
likan semua itu kepada kebiasaan-kebiasaan dan
hukum alam yang sudah diketahui.

Memang madrasah (embaga pendidikan) ini
getol memerangi lf,rurafut-khurafat yang sedang
berkembang dan mendominasi pikiran masyarakat
umum pada waktu itu. Ia juga sedang menghadapi
derasnya arus dongengdongeng dan ceritacerita
israiliatyang memenuhi kitabkitab tafsir dan riwayat-
riwayat yang wakhr itu sampai dapat menimbulkan
fitnah terhadap ilmu pengetahuan baru dan me
nimbulkan keragu-raguan terhadap apa saja yang
dikatakan oleh agama Maka madrasah ini berusaha
mengembalikan semuanya kepada agama dengan
prinsip bahwa apayang dibawa oleh agama itu sesuai

dengan akal.
Karena ifu, madrasah ini berusaha keras untuk

membersihkan agama dari khurafat-khurafat dan
dongeng-dongeng. Ia membangkitkan pemikiran
keagamaan unhrk memahami hukum-hukum alam,
memikirkan keberadaan dan keberlakuannya, dan
mengembalikan kepadanya seluruh gerak dan
aktivitas manusia. Ia juga mengembalikan kepa-
danya gerakan-gerakan alam dengan segenap fisik
dan materinya berdasarkan rasionalitas Al-Qur'an,
IGrena, Al-Qur'an mengembalikan manusiakepada
sunnah Allah pada alam semesta yang dianggap
sebagai kaidah (undang-undang) baku yang menga-
hr semua gerak dan fenomena yang bertebaran.

Akan tetapi, usaha menghadapi tekanan khurafat
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dari satu sisi dan menghadapi tekanan fitnah ter-

hadap ilrnu pengehhuan pada sisi lain meninggalkan

dampak tersendiri pada lembaga pendidikan terse
but yang berupa kehati-hatian yang sangat eksta
Juga kecenderungan untuk menjadikan kebiasaan
yang terjadi pada alam semesta sebagai "kaidah

umum" bagi sunnahrllah. Sehingga, populerlah di
dalam penafsiran Ustadz Syeltr Muhammad Abduh
dan muridnya Ustadz Syekh Rasyrd Ridha dan

Ustadz Abdul Qadir al-Maghrib mudah-mudahan
Allah merahrnati mereka semuanya kecenderungan
yang jelas unhrk mengembalikan perkara-perkara

klmwariqul-'adnh luar biasa' kepada sunnatullah
(hukum alanr) yang biasa-biasa saja Juga menakwil-

kan sebagiannya dengan dicocokcocolilkan dengan

apayang mereka sebut "rasional" dan bersikap sa-

ngat ketat di dalam menerima perkara-perkara gaib.

Di sampingfaktor-frktorlinslilnganyang mendo
rong munculnya pandangan yang seperti ifu, kita
juga melihat adanya sikap berlebihan dalam hal ini
dan melalaikan aspek lain dari .tashawwur qui ani
yang sempurna yaitu kemuflakan kehendakAllah
dan kekuasaan-Nya di belakang sunnahyang telah

dipilih-Nya baik di dalam kebiasaan manusia mau-

pun di luar kebiasaan. Kemutlakan ini tidak menja-

dikan akal manusia sebagai pemutus kata teralhir
dan tidak menjadikan rasionalitas akal sebagai

rujukan semua perkara. Pasalnya, pengutamaan

rasionalitas akal berdampak pada keharusan menak-

lvilkan apayang dirasatidak sesuai dengan pikiran,

sebagaimana hal ini sering dijumpai dalam penaf-

siran tokoh-tokoh madrasah tersebul
Di samping itu, apayang biasa terjadi pada surna

hrllah yang kita ketahui ini, bukanlah sunnatullah
secaratotal. Semua itrhanya sebaeian kecil sajayang

tidak dapat menafsirkan segala yang terjadi dari
surnah-sunnalr-Nya di alam semesta ini. Semua ini
hanya menunjukkan betapa agungnya kekuasaan

Allah dan betapa rumitrryaketentuan-ketentuan-Nya-
Namun, sudah tentr kita harus berhati-hati terhadap

khurafat dan menolak mitos-mitos dengan seadil-

adilny4 tanpaterpengaruh oleh lingkungan tertentr'

Juga tanpa terpengaruh oleh tradisi berpikir yang

berkembang pada suafu masa
Sesungguhnya" di sana terdapat kaidah yang ter-

percaya di dalam menghadapi n4sh-nash AlQut'an,
yang mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman

unhrk membuatketetapan dalam masalah ini. Yaihr,

kita tidak diperbolehkan menghadapkan (meng-

konfirmasikan) nash-nash AlQur'an kepada kete
tapan-ketetapan akal yang telah lalu, ketetapan-kete

tapan umum, dan tema-tema tertenfu yang tidak
sesuai dengan nash.

Akan tetapi, kita harus menjadikan nash sebagai

tolok ukur bagi kita unhrkmenerima atau tidak ke
putusan-keprrhrsan yang kita buat. Maka, dengan
berpijak pada nash-nash inilah, kita terima ketetapan

ketetapan imaniah dan kita bangun kaid;h-taidatt
logika dan semua pola pikir kita Apabila nash telah
menetapkan sesuatu kepada kit4 kita terima sebagai

suaflr ketetapan. IGrena apa yang kita sebut "akal"
(pikiran) yang hendak kita jadikan sebagai hakim
untuk menghakimi keketapan-ketetapan AlQufan
mengenai peristiwa-peristiwa alam, sejarah, kemanu-

siaan, dan gaib ifu hanyalah realitasrealitas lif,tusus
yang terbatas dan pengalaman manusia yang ter-

batas pula.

Meskipun sebagai kekuatan yang bebas dan ter-

ikat oleh pengalaman-pengalaman dan realitasrea-

litas, bahl{an bersifrtnetral dan mandki, narrnun pada

ujungnya akal terbatas iuga oleh keterbatasan kita
sebagai manusia Apayang maujud ini tidak mencer-

minkan kemuflakan sebagaimanayang ada di sisi

Allah. AlQur'an yang bersumber dari Yang Maha-

muflak inilah yang membuat ketetapan bagi kita.
Keputusan-kepuhrsannyalatr yang harus kita jadikan

rujukan bagi keputusan dan keketapan akal kita
Oleh karena itu, tidak benar kalau dikatakan,

"Pehrnjuk-pehrnjuk nash yang berbenhnan dengan

akal harus ditalovilkan," sebagaimana banyak dila-

kukan oleh tokoh-tokoh Madrasah Aqliyah. lni bu-

kan berarti menyerah kepada li*rurafrt, tetapi mak-

nanya adalah bahwa akal bukanlah untuk mengha-

kimi ketetapan-ketetapan AlQur'an. Apabila materi-

materi petunjuk dan kalinnt-kalimat itu demikian
jelas dan lurus, dialah yang menetapkan bagaimana

seharusnya akal kita menerima. Juga bagaimana

dibentuk kaidah-kaidah berpikir dan berlogika di
dalam memahami petunjuk-petunjuknya, dan di
dalam menghadapi hahkat-hakikat alam lainnya"

***

Ifitakembalikepadamateri surah ini dan petrtnjuk

yang dikandung dalam kisatrnya

tJ-;rt'rCV,3'J*6';71
'Apalcnh lamu tidak mnnpdwtilwn bagaimann Til-

hmmutclahbntindaktcrhalnptmtmabergqiah?"(al-
fiil:1)

Ini adalatr pertanyaan unhrk menunjukkan ketak-
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juban terhadap peristiwa tersebut dan mengingatkan
akan besarnya peristiwa ihr. Karena, peristiwa ini su-

dah terkenal dan sangat populer di kalangan bangsa
Arab sehingga mereka jadikan sebagai permulaan
sejarah. Mereka biasa berkata, "Peristiwa ini terjadi
pada tahun gajah. Peristiwa ihr terjadi dua tahun
sebelum tahun gajah. Sedangkan, peristiwayang itu
terjadi sepuluh tahun sesudah tahun gajah. . .." Juga
sudah populer di kalangan mereka bahwa kelahiran
Rasulullah saw. adalah pada tahun gajah. Ihr barang-
kali sudah menjadi ketentuan nahi di mana terjadi
kesesuaian dengan demikian indah.

Dengan demikian, surah ini tidak menginformasi-
kan ceritayang tidak mereka kenal, namun untuk
mengingatkan mereka kepada peristiwa yang sudah
mereka kenal, dengan tujuan tertentu di balik
peringatan ini.

Kemudian, sesudah permulaan itu disempurna-
kanlah kisah ini dalam benhrk istiflmm taqriri'per-
tanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuh-
kan jawaban karena sudah merupakan ketetapan',

*we{K'Y4it
"Bulanlah Din telnh mcnj adilmn usaltn mnekn (untuk

mengh.ancurlan Ka'bah) itu sia-sia?" (af-Fiil: 2)

Yakni, bukankah telah sia-sia usaha mereka se-
hingga tidak mencapai sasaran dan tujuannya, se
perti halnya orang yang tersesat jalan, lantas tidak
sampai kepada apayang dikehendakinya? Mungkin
hal ini juga untuk mengingatkan kaum Quraisy ter-
hadap nikmatAllah kepada mereka dengan dipeli-
hara dan dijaga-Nya Baitul Haram, sedang pada
wakhr itu mereka tidak mampu menghadapi tentara
bergajah yang demikian kuat dan perkasa. Barang-
kali dengan peringatan ini mereka akan merasa malu
mengufrri Allah yang telah menolong ketika mereka
lemah dan tak berdaya- lz.lu, mereka akan menghi-
langkan sikap mereka yang membanggakan kekuat-
an mereka sekarang unhrk menghadapi dan menen-
tang Nabi Muhammad saw. dan golongan minoritas
mukmin yang bersama beliau. Karena Allah telah
merunhrhkan kekuatan tentara-tentarayang perkasa

ketika hendak merusak rumah suci-Nya yang ter-
hormat itu. Maka, boleh jadi Dia juga akan merun-
fuhkan kekuatan orang{rang yang hendak meng-
halang-halangi Rasulullah dan dakwahnya-

Adapun bagaimana cara menjadikan usaha mere
ka itu tersia-sia, dijelaskan dalam surah ini dalam
benhrk keterangan yang indah,

,;*, ;l:'4 E;* U,3 W W JTit
aF' t r- ?tr ,.2>z7l ag
viFu#re++

'Dia mengirimlan lupodo merekn burung yng ber-

bondong- b ondnng y ang melzmp ari msrelil dengan b atu
(b nasal) dari tnnnrt y ang tmbaknr. Lak;oia mmj adi-
lan mnelrn sepnti ilnun-dnun yang dimnknn (ulnt). " (al-
FiiL 3-5)

Ab a"abiil ar (nya berbondong-bondong. S ijj il ada-

lah kata Persia yang terdiri dari dua kata yang berarti
batu dan tanah atau batu yang dilumuri dengan
tanah. Sedangkan,' ashberar[ daundaun pepohonan
yang kering. Disifatinya ia dengan m.a'kul'drnakan'
yakni rusak karena dimakan dan dirobek-robek oleh
ulat atau serangga, atau ketika dimakan oleh bina-
tang lantas dikunyah-kunyah dan dilumatkannya.

Ini adalah gambaran indrawi terhadap badan yang
dirobek-robek oleh bahr-batu yang dilemparkan oleh
kawanan burung ihr. Kita tidak perlu menak',rrilkan-
nya dengan mengatakan bahwa itu adalah lukisan
terhadap keadaan mereka yang ditimpa penyakit
cacar atau campak.

Pelajaran dan Peringatan
Adapun petunjuk dan pelajaran yang dapat diam-

bil dari peristiwa ini banyak sekali.
Pntnmn Allah tidak ingin menyerahkan pemeli-

haraan rumah suci-Nya itu kepada kaum musyrikin,
meskipun mereka membangga-banggakan, melin-
dungi, dan memeliharanya. Ketika Dia hendak me
lindungi dan menjaganya serta mengumumkan
pemeliharaan-Nya kepadanya, dibiarkan-Nya kaum
musyrikin kalah atau tak berdaya berhadapan de
ngan kekuatan musuh. Hanya kekuasaan-Nyalah
yang berjalan sendiri untuk melindungi rumah suci-
Nya Sehingg4 tangan-tangan kaum musyrikin tidak
ada yang turut serta melindunginya dan mendahului
melindunginya, dengan perlindungan cara jahiliah.

Barangkali kondisi ihr menguatkan asumsi bahwa
peristiwa ini terjadi untuk menghancurkan musuh
dengan cara yang luar biasa. Hal ini rasanya lebih
cocok dan lebih mendekati.

Di antara konsekuensi logis tindakan kekuasaan
Ilahi untuk melindungi Baitul Haram inilah maka
oftmg{ftmg Quraisy dan bangsaArab segera meme
luk agama Allah dengan berbondong-bondong keti-
ka Rasulullah saw. datang membawa agama itu
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kepada mereka Kebanggaan mereka terhadap Bai-

hrl Haram dan kepengurusan mereka terhadapnya
serta tatakeberhalaan yang mereka bikin tidak men-
jadi penghalang bagi mereka untuk masuk Islam.

Peringatan terhadap peristiwa itu dengan cara
demikian ini menyadarkan mereka dan menimbul-
kan keheranan terhadap sikap merekayang keras
kepala.

Keduq peristiwa ini menunjukkan bahwaAllah
tidak menghendaki kaumAhli Kitab, Abrahah dan
tentaranya, unfuk menghancurkan Baiful Haram
atau menguasai tanah suci. Kehendak-Nya ifu, mes
kipun kesyirikan mengotori rumah suci dan kaum
musyrikin merawatnya, agar rumah ini terjauh dari
kekuasaan penjajah, dan terpelihara dari tipu daya

olzmg{rang yang melakukan tipu daya. Karenq Dia
hendak memelihara kemerdekaan tanah (wilayah)

ini hingga hrmbuh padanya akidah yang baru, bebas,

dan merdeka Tidak dikuasai oleh penguasa siapa
pun, dan tidak diinjak-injak oleh diktator mana pun.

Juga agar agama ini tidak dikuasai oleh oftmg yang

hendak berkuasa atas agama dan atas hamba-hamba

Allah, yang hanya mau Inenuntut manusia dan tidak
mau dibimbing. Ini merupakan rencana Allah ter-
hadap rumah suci dan agama-Nya sebelum ada

seseoftrng yang mengetahui bahwa nabi agama ini
dilahirkan pada tahun ihr.

Kita merasa senang dan tenang dengan petunjuk
ini, di dalam menghadapi arnbisi orangorang durha-
ka dan penipu daya yang berkeliaran di sekitar tanah
suci seperti salibisme internasional dan zionisme
internasional, yang menyembunyikan arnbisi buruk
dan penuh tipu daya- Maka Allah yang telah melin-
dungi rumah suci-Nya dari kaum Atrli Kitab meski-
pun padawaktu ihr yang merawatnyaadalah orang-
orang musyrik. Dia tentu akan memeliharanya dan

akan memelihara kota Rasul-Nya dari tipu daya
orang{ftmg yang hendak melakukan tipu daya dan
kejahatan.

Krt Sq bangsa fuab tidak memiliki peranan apa-

apa di muka bumi dan tidak ada eksistensinya se
belum datangnya Islam. Mereka yang ada di Yaman
berada di bawah kekuasaan Persia atau Habasyah.

Pemerintahan mereka ketika berdiri, kadang-ka-
dang di bawah protelitorat Persia. Di kawasan utar4
negeri Syam berada di bawah kekuasaan Romawi
baik secara langsung maupun dengan dibentuknya
pemerintahan Arab di bawah protektorat Romawi.

Tidak ada yang lepas dari kekuasaan asing kecuali
jantung JaztrahArab. Akan tetapi, mereka dalam
keadaan terbelakang, terpisah-pisah, dan tidak me

miliki kekuatan yang signifikan dalam percaturan

dunia- Bahkan, pernah terjadi peperangan di antara

kabilah-kabilah itu selama empatpuluh tahun. IGbi-
lah-kabilah ini tidak berpecah-belah, tetapi tidak juga

bersatu, sehingga dipertimbangkan oleh negara-

negarayang kuatdi sekitarnya Apayang terjadi pada

tahun gajah menjadi.ukuran terhadap kekatan ini
yang sebenarnya si,hingga mereka menghadapi
seftLngan bangsaasing.

Di bawah bendera Islam, untuk pertama kalinya
dalam sejarah bangsa Arab, mereka memainkan
peranan dalam percaturan dunia Mereka memiliki
kedaulatan yang patut diperhihngkan dan kekuatan
yang menghanyutkan kerajaan-kerajaan dan merun-
fuhkan singgasanasinggasana Juga mengendalikan
kepemimpinan manusia, setelah menyingkirkan
kepemimpinan jahiliah yang penuh kepalsuan dan
kesesatan.

Akan tetapi, yang menjadikan bangsaArab layak
menyandang predikat ini untuk pertama kalinya
dalam sejarah mereka adalah karena mereka melu-
pakan kebangsaan Arabnya. Mereka lepaskan ke
sombongan kebangsaarurya dan fonatisme golong-

annya Mereka menyebut diri mereka sebagai mus
lim, ya hanya sebagai muslim itu saja. Mereka ki-
barkan bendera Islam, ya hanya bendera Islam ihr
saja. Mereka usung akidah besar dan kuat untuk
mereka hadiahkan kepada manusia sebagai rahmat
dan kebajikan bagi semua manusia dan kemanu-
siaan, tanpa mengusung unsur kesukuan, kebang-
saan, dan fanatisme. Mereka usung pikiran langit
untuk mereka ajarkan kepada manusia, bukan de
ngan mazhab bumi mereka menundukkan manusia
kepada kekuasaannya

Mereka keluar dari negerinya untuk berjihad di
jalanAllah saja bukan untuk membangun imperium
fuab yang dengannya mereka akan dapat berse
nang-senang dan bersukacita di bawah naunganny4
lalu membanccakan dan menyombongkan diri di
bawah perlindungannya Bukan pula mereka keluar-
kan manusia dari kekuasaan Romawi dan Persia
unhrk tunduk di bawah kekuasaan bangsaArab dan

kekuasaan diri mereka sendiri. Akan tetapi, mereka
lakukan semua ihr hanyauntukmengeluarkan dan

membebaskan manusia dari menyembah sesama

manusia kepada menyembah Allah saja. Hal ini
sebagaimana yang dikatakan Rib'i bin Amir, utusan
kaum muslimin di majelis Yazdajird, "Allah mengu-
tus kami untuk membebaskan manusia dari me
nyembah sesama harnbaAllah kepada menyembah
Allah saja dan dari kesempitan dunia kepada kela-
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pangan akhirat, serta dari kezahman agam:Lagama
kepada ke4dilan Islam.'24

Hanya deiilan demikian sajalah bangsa Arab
eksis, memiliki kekuatan, dan mengendalikan ke
pemimpinan. Tetapi, semuanya dilakukan karena
Allah dan di jalan Allah. Mereka memiliki kekuatan
dan menjadi pemimpin selama mereka istiqamah di
jalan ini. Sehingga setelah mereka berpaling dari
jalan ini dan menyebut-nyebut kebangsaan dan
fanatisme golongan, serta meninggalkan panji-panji
Allah untukmengibarkanpanji-panjifrrntisme, maka
bumi pun melemparkan mereka dan bangsa-bangsa
lainpun menginjak-injak mereka IGrena Allah telatr
membiartan mereka sebagaimana mereka mening-
galkan-Nya dan melupakan mereka sebagaimana
merekamelupakan-Nya

Apakah arti bangsaArab tanpa Islam? Pemikiran
macam apakah yang dapat mereka suguhkan kepa-
da manusia kalau mereka lepas dari pemikiran
Islam? Apakah nilai suatu umat yang tidak dapat

menyuguhkan pemikiran yang bagus bagi manusia?
Sesungguhnya, setiap umat dapatmemimpin ma-
nusia pada suahr wakhr dalam sejarahnya apabila
mereka dapat mencerminkan fmikiftmnya. Bang-
sa-bangsa yang tidak memiliki pemikiran yang me
noqjol, seperti bangsaTartaryang dapat membinasa
kan bangsa-bangsa Timur dan bangsalarbar yang
pernah mengobrak-abrik Daulat Romawi di kawas
an barat, tidak dapat hidup lama. Mereka lebur ke
dalarn bangsa-bangsa yang menaldukt<an mereka

Sahr-sahrnya filcrahyang dapatdisuguhkan bang-
saArab kepada duniahanyalah akidah Islam. Akidah
ini pulalatr yang telah mengangkatmereka ke posisi
sebagai pemimpin.,Apabila mereka lepas dari akidah
Islam, mereka tidak berfungsi lagi di muka bumi ini
serta tidak diperhihrngkan dan tidak memiliki
peranan lagi. Inilah yang harus dipikirkan baik-baik
oldh bangsa Arab bila mereka menginginkan
kehidupan, keku4tan, dan kepemimpinan. Allahlah
yang rqemberi petunjuk dari kesesatan. g

24 At Bidoyh wanNit ayh Varyalbnul Atsir.
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ilnAfl nann$r
nilurunfian 0i mnfialr

JANTAN AW:4

#J\#\A'\,4
"Dengan menyebut nama Atlah Yang Maha
Pemurah lagi Maln Penyaya"ng"

+;A5 ;rri'u, 4 + # A;+*y
.i1S eji S e:"lir;f, g,t3"-+ S

A, --( ," t//t// t&erefat*s2re
"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (1)

(yaihr) kebiasaam mereka bepergian pada mu-
sim dingin dan musim panas. (Z) Ivlaf<a, hendak-
lah mereka menyembah Thhan Pemilik rumah
itti (Ka'bah). (3) Yang telah memberi makanan
kepada mereka unhrk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari ketakutan." (4)

Allah mengabulkan doa kekasih-Nya, Ibrahim,
ketika ia menghadapkan diri kepada-Nya setelah usai
meninggikan dinding Baihrl Haram dan membersih-
kannya,

"Ya Tuh.an, jadiknnlah negeri ini aman sentosa dan

bnilnlt reryki kzpada pmduduknya dni buah-buaJnn."

Maka, Allah menjadikan rumah suci ini aman dan
jauh dari jangkauan kekuasaan para penguasa dan

dari kediktatoran para diktator, serta menjadikan
orang yang datang kepadanya merasa aman Sedang

manusia yang berada di sekitarnya dicekam ketakut-
an dari semua penjuru. Ketika masyarakat sudah
menyeleweng, mempersekufukan Tuhannya, dan
menyembah pahmg-patung di samping berhrhankan
Allah, rumah suci ini tetap dalam keadaan seperti itu.
Semuanya adalah karena Allah menghendaki sesua-

hr bagi rumah suci ini.

Ketika pasukan bergajah hendak menghancur-
kannya, terjadilah pada mereka apa yang terjadi,
sebagaimana dijelaskan oleh surah al-Fiil. Allah
memelihara keamanan rumah suci.Nya, melindwrgi
kehormatannya, dan orangorang yang ada di
sekitarny4 sebagaimana firmarNya,

'Apalah merela tidak mnnperlt"atilmn bahwa sesung-

guhnla Kami tnlnhmmjadiknn (rugeri mneka) nnah
suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-

mnampok.. . ?" (al-Arkabuut 67)

Peristiwa pasukan bergajah ini memiliki dampak
yang besar di dalam menambah kemuliaan dan
keanggunan Ka'bah bagi bangsa Arab dari semua
penjuru jaztah. Juga menambah kemuliaan para

ahlinya dan perawatnya dari kalangan kaum Quraisy,
yang hal ini sangatmenunjang merekaunhrk dapat

melakukanbepergian dengan aman di mukabumi.
Di mana saja berad4 mereka mendapatkan penghor-
matan dan perlindungan, sehingga hal ini mendo
rong mereka unfuk mengadakan dua macam
perjalanan untuk melalcukan perdagangan-melalui
para kafilah-ke Yaman di sebelah selatan dan ke
Syam di sebelah utara. Mereka dapat mengatur
perjalanannya pada dua musim, yaitu ke Yaman pada

musim dingin dan ke Syam pada musimpanas.
Di samping kondisi keamanan suku-suku lazkah

Arab dari kejahatan, dan banyaknya penodongan dan
perampokan di daerah sekitar, kehormatan Baitullah
di seluruh penjuru jaztrah memberikan Jaminan
keamanan dan keselamatan bagi perdagangan ini.

Juga memberikan ciri kfiusus yang menonjol bagi
bangsa Quraisy. Sehingga, terbuka di depannya
pintu-pintu rezeki yang luas yang dapat diraih dalam
suasanayang aman, damai, dan tenang. Jiwamereka
merasa senang melakukan dua macam perjalanan
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yang aman dan menguntungkan ini, sehinggamen-
jadi kebiasaan bagi mereka-

Inilah karunia yang Allah ingatkan mereka terha-
dapny4 sesudah diutusnya Rasulullah saril/., sebagai-
mana mereka juga cLingatkan terhadap kenikrnatan
yang berupa peristiwa tentara bergajah pada surah
sebelumnya Maka, di sini mereka diingatkan terha-
dap nilanat yang berupa kebiasaan mereka beper-
gian pada musim dingin dan musim panas. Juga
kenikmatan yang berupa rezelnyang dilimpahkan
kepada mereka melalui dua macam bepergian
mereka ini, padahal negeri mereka sendiri gersang
dan tandus. Namun, mereka dapat makan dan ber-
senang-senang berkat karunia Allah. Yakni, kenik-
matan yang berupa keamanan dari rasa takut, baik
di dalam negeri mereka di dekatBaihrllah maupun
dalam perjalanan dan bepergian mereka karena pe
ngaruh kehormatan Baihrllah yang ditetapkan oleh
Allah dan dilindungi-Nya dari semua perlawanan.

Mereka diingatkan terhadap nikmat-nikmat ini
supaya mereka merasa malu dengan perbuatan
mereka menyembah kepada selain Allah. Sedang-
kan, Allalrlah Pemilikrumah suciyang mereka dapat
hidup di dekatnya dengan aman dan penuh kenik-
matan. I(aren4 dengan menyebut Baitullah, mereka
dapat melakukan perjalanan pulang-pergi dengan
selamat tanpa gangguan.

Allatr berfirman kepada merek4 "IGrena kebia-
saan kaum Quraisy melakukan pedalanan pada
musim dingin dan musim panas, maka hendaklah
mereka menyembatr Tuhan Pemilik rumah suci ini
yang telah memberikan jaminan keamanari bagi
merek4 dan menjadikan diri mereka merasa senang
dalam melakukan perjalanan. Di balik ihr mereka
dapatmemperoleh apayang mereka peroleh.'Mak4
hzndnllah mnekn meryl anbah Tulwn Pernilik rumah ini
(Kn'bah), yang telnh rnembuilwn maknnan kepada

merekn untuk menghilanglan lapar', padahal pada
asalnya-menurut kondisi geografi s-mereka lapar.
lalu, Allah memberikan kepada mereka makanan
dan mengenyangkan mereka dari kelaparan ini.
" Dan mangam.ankan merelm dnri letalwtarf', padahal
pada asalnya-melihat rondisi mgreka yang lemah
dan kondisi sekitar mereka yt rg seperti itu-
mereka dalam ketakutan. I-alu, Allah mengamankan
mereka dari ketakutan ini.

Ini adalah peringatan yang layar unhrk menimbul
kan rasa malu di dalam jiwa dan kalbu. IGurn Quraisy
bukan tidak mengetahui nilai rumah suci ini dan
pengaruh kehormatannya bagi kehidupan mereka-
Tidak pernah terjadi saat kesulitan dan kesedihan
melainkan mereka pasti memohon perlindungan
kepada Pemilik rumah suci ini saja

I(arena ihr, Abdul Muthallib tidak menghadapi
Abrahah dengan tentara dan kekuatan, tetapi id
menghadapinya dengan memohon perlindungan
kepadaTuhan Pemilik rumah ini. Ia tidak mengha-
dapinya dengan memohon perlindungan kepada
berhala-berhala, dan tidak mengatakan kepada
Abrahah, "Sesungguhnya sembahan-sembahan ini
akan melindungi rumatrnya" Akan tetapi, ia hanya
mengatakan, "Aku adalah pemilik unt4 sedangkan
rumah suci ini mempunyai Tuhan yang akan melin-
dunginya" Namun, penyelewengan jahiliah sudah
tidak logis lagi, tidak mau berpijak pada kebenaran,
dan tidak merujukkepada akalyang sehat

Surah ini tarnpak sebagai kelanjutan dari surah al-

Fiil sebelumnya dilihat dari segi temany4 meskipun
masing-masing merupakan surah-surah tersendiri
yang dimulai dengan basmalah. Beberapa riwayat
mengatakan bahwa antara surah al-Fiil dan surah
Quraisy berselang sembilan surah. Akan tetapi,
penyebutannya di dalam mushaf secara berurutan,
sesuai dengan temanyayang berdekatan. g
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EANAfl AT-MAA'AAil
nilanilrlril fi mefian

JUMIAfi AW:7

kan masalah nifak dan riyayang belum terkenal di
kal.ngan kaum muslimin di Mekah. Al€n tetapi, me
nerima riwayatyang mengatakannya sebagai surah
Mal'{<iyatr-Madaniyah tidak menubrp kemungkinan
diturunkannya keempa! ayat teral<hir di Madinah
dan disambung dengan ketiga ayat pertama, karena

adanya kesesuaian dan keserupaan temanya. Per-

soalan ini kami anggap cukup untuk selanjubrya, kita
bicarakan secara ringkas tema surah dan hakikat
persoalan besar yang dipecahkannya

*tF*

Surah kecil dengan hrjuh ayatnyayang pendekini
memecahkan hakikat besar yang hampir mendomi-
nasi pengertian iman dan kufir secara total. Lebih
dari itu, ia mensunskapkan hakikatbesar dan terang

tentang tabiat akidah ini. Juga tentang kebaikan be
sar dan agungyang tersimpan di dalamnyabagr ma-

nusia dan tentang rahmatyang besaryang dikehen-
dakiAllah unhrk manusi4 yaitu dengan diutusnya

Rasulullah saw. dengan membavarisalah teralifiirini
Sesungguhnya, agama Islam bukanlah agama

simbol dan lambang semata-mata- Tidak cukup ber-

agama dengan simbol-simbol dan syiar-syiar ibadah

saja kalau tidak bersumber dari keikhlasan dan

kehrlusan hati karena Allah, yakni keilif,rlasan yang

mendorong dilakukannya amal saleh dan tercermin
di dalamperilaku untukmemperbaiki dan mening-
katkan kehidupan umatmanusia di mukabumi.

Agama Islam juga bukan ahrran-afuran parsial,

terpilah-pilah, terbagi-bagi, dan lepas satu sama lain
yang dapat saja manusia menunaikan dan mening-
galkan apa yang dikehendakinya. Tetapi, agama

Islam adalah manhni'sistem yang saling meldngkapi,
yang berinteraksi antara ibadah dan syiar-syiarnya

€4V)\t1'\'j'
"Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Ivlaha Penyayang"

riiSti $ >z.tU 4#"5ie;'i
sr*jir6ia,H{;$ -_4i&
t;^Y"t#G"rlr.iig<AtA-t:J
& t ;rti'rJ#i $ ctrri,3 ti i $
'"Ihhukah kamu (orang) yang mendustaka^n
Agama? (1) Itulah orangyangmengha.rdik anak
yatinr, (2) dan tidak menganjurkan memberi
makan oriurg misldn" (3) Maka' kecelakaanlah
bagi orang-orang yang shala! (n) (yainr) orang-
orang yang lalai dari stralatrya' (5) orang-orang
yang berbuat tiya, (6) dan enggan (menolong
dengalr) barang berguna-" (7)

Pengantar
Surah ini adalah surah Makkiyahmenurutbebe

rapa riwayat, dan menurut beberapa riwayat yang

lain adalah surah Makkiyah dan Madaniah $aitu tiga

ayat pertama adalah Makkiyah sedang sisanya

adalah Madaniah). Pendapat terakhir inilah yang

lebih kuat, meskipun surah ini secara keseluruhan
merupakan satu kesafuan dengan arahan yang sama
yakni unhrk menetapkan hakikat global dari hakikat-

hakikat agama Islam, yang hampir-hampir memba-
wa kita unfuk berkecender-ungan menganggapnya
sebagai surah Madaniyah secara.kesehruhan. Kare
na, tema yang dibahasnya adalah tema-tema Al-

Qur'an Madani yang secara garis besar membeber-

A
1

(
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dengan tugas-tugas individual dan sosialnya.
Semuanya bermuara unfuk kepentingan umat
manusia dengan tujuan unfuk menyucikan hati,
memperbaiki kehidupan, dan tolong-menolong
antarsesama manusia dan bantu-membantu untuk
kebaikan, kesalehan, dan perkembangan mereka.
Pada semua ihr, tercerminlah rahmatyang besar dari
Allah kepada hamba-hamba-Nya

I(adang kadang ada orang yang mengatakan bah-
wadia adalah muslim danmembenarkan agamaini
dengan segala ketetapannya. Kadang-kadang dia
melakukan shalat dan melaksanakan syiar-syiar lain
selain shalat Tetapi, hakikat iman dan hakikat menr
benarkan agamamasih jauh darinya lGren4 hakikat
ini memiliki indikasi yang menunjukkan eksistensi
dan kenyataarurya l(alau indikasi-indikasi ini tidak
ada, tidak ada keimanan dan pembenaran ihr, mes
kipun lisan telah mengucapkan dan orang ihr melak-
sanakan simbol-simbol ibadah.

Sesungguhnya hakikat iman itu apabila sudah
meresap di dalam hati, ia akan bergerak mereflek-
sikan dirinya dalam amal saleh (sebagaimana kami
katakan pada waltu menafsirkan surah al-Ashr).
Apabila tidak ada gerakan berarnal saleh, ini menun-
jukJ<an bahwa hakikat iman ihr tidak ada wujudnya-
Demikianlah yang ditetapkan surah ini dengan
nashnya.

thnda-Ilhnda Orang yang Mendustakan Agama

-iti<tf:S $ .,,.lri 4#."5ie;'i
$qtd(r6ia,,Hi;s -_4i&
'Tahulwh knmu (orang) yang mendustakan agama?
Itulnh orang yang mmglmrdik annk yatim, dan tidnk
menganjurlun membni makan orang miskin " (al-
IMaa\run:1-3)

Surah ini dimulai dengan pertanyaan yang diha-
dapkan kepada setiap orang yang dapat berpikir,
" Tahulah lmmu orarg y ang mm.dusnlan agana 7, dan
orang yang dapat mendengar pertanyaan ini, unhrk
mengetahui ke mana arah isyarat ini dan kepada
siapa ia ditujukan? Untuk mengetahui siapa gerang-

an orang yang mendustakan agama dan orang yang
ditetapkan oleh Al-Qur'an sebagai pendusta agama,
maka jawabarurya :dah, " Itulnh mang yang mntghnrdik
anak yatim, dnn tidnk mmgarujurlmn msnberi m.alwn

orangmislcin."

Boleh jadi, hal ini sebagai sesuahr yang mengejut-
kan bila dibandingkan dengan definisi iman secara
tadisional. Akan tetapi, inilah inti persoalan dan
hakikatrrya- Bahwa orangyang mendustakan agama
adalah orang yang menghardik anak yatim dengan
keras, yakni menghina anak yatim dan meryakitinya
Juga tidak menganjurkan memberi makan orang
miskin dan tidak suka memberi anjuran unhrk me
melihara orang miskin. Kalau hakikat pembenaran
agama ihr sudatr mantap di dalam hatinya niscaya dia
tidak akan membiarkan anak-anakyatim dan tidak
akan berhenti menganjurkan memberi makan orang
miskin.

Hakikat tnsMiq' membenarkan' agama bul€nlah
pernyataan yang diucapkan oleh lisan, tetapi ia ber-
cokol di dalam hati dan mendorong yang ber-
sangkutan unhrk berbuat kebaikan dan kebajikan
kepada saudara-saudaranya sesama manusia yang
membutuhkan pertolongan dan pemeliharaan. Allah
tidak hanya menghendaki pernyataan-pernyataan
dari manusia, tetapi menghendaki pernyataan itu
disertai dengan amalan-annlan sebagai pembuktian-
nya. Kalau tidak, pernyataannya itu hanyalah debu
yang tidak ada bobot dan nilainya di sisi Allah.

Tidak adayang lebih jelas dan lebih tegas daripa
da ketiga ayat ini di dalam menetaptan hakikatyang
mencerminkan ruh akidah dan tabiat agama ini
dengan cerminanyang lebih tepaf

Di sini, kami tidak ingin memasuki perdebatan

fqhiahtentangpatasbatas iman dan Islam, karena
batasan-batas an fahi ah in hanya didasarkan pada
persoalan mu amalah syar'iyyahsedangkan surah ini
menetapkan hakikat persoalan dalam penilaian dan
timbanganAllatr. lni merupakan persoalan lain selain
lambang-lambng lahiriah yang menjadi objek mua-
malah.

Kemudian, hakikat pertama ini diiringi dengan
pemaparan salah safu gambaran pralitisny4

5;^s&#,;"jtti*<-,W-33J
& l,;tti i,fr ::i #oJ"a "jtii *
'Makn, kecelnkannlah bagi orang-orang yng sltalnt,
(yaitu) lrang-zrangyang lnlni dnri shnlntnya, mang-

orang y ang b nbuat riy a, dan mggan (mmolong dzngan)

barang bnguna." (al-Maa\nn: 4-7)

Ini adalah doa atau ancaman kebinasaan bagi
ol?rng{ftrlg shalatyang lalai dari shalatrrya- Siapakah
gerangan orang{rangyang lalai dari shalahrya ifu?
Mereka adalah "Orang-orangyang berbuat riya dnn
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enggan (mmolong dmgan) barang bugunn."
Mereka mengerjakan shalat, tetapi tidak mene

gakkan shalal Mereka menunaikan gerakan-gerak-

an shalat dan mengucapkan doadoanya, tetapi hati
mereka tidak hidup bersama shalat, tidak hidup
dengannya. Ruh-ruh mereka tidak menghadirkan
hakikat shalat dan hakikat bacaan-bacaan, doado4
dan zi/rJr-ziltr yang ada di dalam shalal Mereka me
lakukan shalathanya ingin dipuji orang lain, bukan
iktrlas karena Allah. Karena itu, mereka melalaikan
shalat, meskipun mereka mengerjakarurya- Mereka
lalai dari shalat dan tidak menegakkannya, padahal
yang dituntut adalah menegakkan shalat, bukan
sekadar mengerjakannya. Selain ifu, menegakkan
shalat itu adalah dengan menghadirkan hakikatoiya
dan melakukannya hanya karenaAllah semata-mata-

Oleh karena itu, shalat semacam ini tidak mem-
beri bekas di dalam jiwa orang{rangyangmenger-
jakan shalat, tetapilalai dari shalatnyaitu. Karenaitu,
mereka enggan memberi bantuan dengan barang-
barang yang berguna. Mereka enggan memberi
pertolongan, dan enggan berbuat kebaikan dan
kebajikan kepada saudalasaudaranya sesama manu-

sia. Mereka enggan memberikan banhran dengan
barang-barang yang berg una kepada sesama hamba
Allah. Seandainya mereka menegakkan shalat
dengan sebenar-benarnya karena Allah niscaya
mereka tidak akan enggan memberikan banfuan
kepada hamba-harnba Allah. Karena demikianlah
sumbu ibadah yang benar dan diterima di sisi Allah.

Demikianlatr kita dapati diri kita padakali lain di
depan hakikat akidah dan tabiat agama ini. Kita
dapati nash Qur'an mengancam orang{rang yang

shalat dengan u ail" kercelakaan yang besar, karena
mereka tidak menegakkan shalat dengan sebenar-

nya. Mereka hanya melakukan gerakan-gerakan
yang tidak ada ruhnya. lagipula mereka tidak hrlus
karena Allah di dalam melakukannya, melainkan
hanyakarenariy4 supaya dipuji oranglain. Shalatrya
tidak meninggalkan bekas di dalam hati dan amal
perbuatan mereka. Karena ifu, shalat mereka
menjadi debu yang berharnburan, bahkan sebagai

kemaksiatan yang menunggu pembalasan yang
buruk!

**rl

Di balik semua ini, kita melihat hakikat sesuatu
yang dikehendaki Allah terhadap hamba-hamba-
Nya, ketika Dia mengufus Rasul dengan membawa
risalatr-Nya supaya mereka beriman dan beribadah
kepada-Nya

Dia tidak menghendaki sesuatu pun dari mereka
untuk diri-Nya Yang Mahasuci karena Dia Maha-
kaya" tidak membutuhkan sesuatu pun. Tetapi, Dia
hanya menghendaki kemaslahatan diri mereka
sendiri, menghendaki kebaikan untuk mereka,
menghendaki kesucian hati dan kebahagiaan hidup
mereka Dia menghendaki bagi mereka kehidupan
yang tinggi dan terhormat, yang berlandaskan pera-

saan yang suci, memiJiki rasa kesetiakawanan sosial
yang bagus, dermawan dan murah hati, cinta, ber-
saudar4 dan bersih hati dan perilakunya.

Mak4 hendak pergi ke manakatr manusia kalau
menjauh dari kebaikan ini; menjauh dari rahmat;
menjauh dari kehidupan yang tinggi, indah, ber-
muhr, dan terhormat? Mengapa mereka berkelana
dalam kebingungan jahiliah yang gelap gulita
padahal di depannya ada cahayayang dapat menun-
jukkan persimpangan jalan?3

I
1

s
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nANAfl OI-flAATfiAfr
oilaranlran 0i nelran

Jrmlafi AwI:3

(€)v)\i:\'r/'
'T)enga"n menyebut nruna Allalt
Pemurah lagi lvlaha Penyayang"

Yang IVIaha

&t:fi"I<r;F"5y
"Sesungguhnya, Kami telah memberikan
kepadamu nikmat yang banyalc (1) Maka,
dirikanlah shalat karena Tbha.nmu dan ber-
korbanlalr. (2) Sesungguhnya, orang-orang yang
membenci kamu dialah yang terpuhrs." (3)

Penga.ntar
Surah ini khusus mengenai Rasulullah.saw.

seperti halnya surah adh-Dhuhaa dan surah Alam
Nasyrah. Dalam surah ini, Allah hendak meng-
hilangkan kesusahan hati Rasulullah dan menjan-
jikan kebaikan untuk beliau, mengancam musuh-
musuh beliau dengan keterpuhrsan, dan mengarah-
kan beliau unhrk menempuh jalan kesnrkuran.

Oleh karena ifu , surah ini menggambarkan salatr
sahr bentuk kehidupan dakwatr dan kehidupan juru
dakwah pada masa-masa awal di Mekah. Suatu
lukisan tentang tipu daya dan gangguan terhadap
Nabi saw. dan dak$/ah yang beliau lahkan. Lukisan
bagaimana Allah memberikan perlindungan secara
langsung kepada hamba-Nya dan golongan minori-
tas yang beriman kepadaNya. Juga lukisan bagai-

manaAllah memantapkan dan menenteramkan hati
beliau, memberikan janji yang indah kepada beliau,
dan menakut-nakuti serta mengancam musuh-
musuhbeliau.

Suratr ini juga menggambarkan hahkatpetunjuk,
kebaikan, keimanan, kesesatan, keburukan, dan

kekafiran. Kelompok yang pertama banyalc melim-
pah, dan berkembang; sedang yang kedua sedikiq
hina, dan terpufu s, meskipun omng-orang yang lalai
mensanssap ou*.:Tt:ini dan tidak seperti itu.

Diceritakan bahwa orang-orang Quraisy yang
bodoh-bodoh itu selalu melakukan tipu daya, keja-

hatan, penghinaan, dan pelecehan terhadap Rasulu-
llah saw. dan dakrvatr beliau. Tujuannya adalatr unhrk
menjauhkan masyarakat agar tidak mau mendengar-
kan kebenaran yang beliau bawa dari sisi Allah.
Merekaihr antara lain al-Ash binWail, UqbahbinAbi
Mu'ith, Abu Iahab, danAbu Jahal. Mereka memaki
Nabi saw. sebagai orang yang terpuhrs kehrunan-
nya, karena anak-anak beliau yang laki-laki-laki
meninggal dunia Salah seorang dari mereka ber-
kata "Biarkan sajalah Muhammad ihr, nanti dia alian
mati dengan tidak meninggalkan keturunan dan
urusannya akan berakhir!"

Jenis tipu daya yang hina dan rendah ini beliau
jumpai di lingkungan Arab yang terus dikuman-
dangkan dan mendapat sambutan anak-anak. Hal
yang menyakitkan ini selalu dilakukan musuh-
musuh dan penentang-penentang Rasulullah saw.

untuk menggoyang dahil/ah beliau. Hal ini sangat
menyakitkan dan menyusahkan hati beliau.

Karena ihrlah, lantas difurunkan surah ini unfuk
mengusap hati beliau dengan kasih sayang dan
keteduhan. Juga untuk menetapkan hakikat kebaik-
an yang kekal dan akan terus berkembang yang
telah dipilih Tuhan untukny4 dan hakikat keterpu-
tusan yang ditetapkan bagi musuh-musuh beliau.

//
r-31
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Kami Telah Memberimu Nikmat yang Banyak

2u zi"??'i 1,ai ""

=lt lNl--Ll5^la'c
"Sesungguhnya, Kami telah memberilan
nik:rnat yarry banyak." (al-I(auMrz t)

Sesungguhnya, nikrnat ihr sangatbanyak, melim-
pah ruah tiada berkesudahan, tiada terhitung bagl
orang yang mengerti, dan tiada terbatas wujudnya
Karena itu, nash ini membiarkannya tanpa batas,

meliputi segala kebaikan yang banyak dan terus
berkembang.

Terdapat beberapEriwayat dari jalan yang banyak
yang mengatakan bfiwa al-Kauhar adalah sebuah
suirgai di surga yang diberikan kepada Rasulullah
saw.. Tetapi; Ibnu Abbas memberikan jawaban

bahwa sungai ini hanyalah sebasian dari kenilnnatan
yang banyak yang diberikan kepada Rasulullah.
Maka, kenikmatan ihr sangatbanyak. Hal ini lebih
cocok dalam konteks dan kondisi tersebul

Dirikanlatr Shalat karena Thhanmu
da"n Berkorbanlah

Z& t/?lz /,a/. f /4

*-3t:!1;'.s
'Malw, diriknnlah shnlat knrena Tithnnmu dan

b n lorbanlalt " (al-Kautsar: 2)

Setelah diberi penegasan tentang nikmat yang
besar dan melimpah ruah, yang jauh berbeda de
ngan apa yang dipersepsikan dan dikatakan oleh
para penipu dan pemakar itu, maka Rasulullah saw
diarahkan untuk mensyukuri nikmat sebagai hak
yang pertama Yakni, hakkeiKrlasan dan memur-
nikan ibadah hanya tertuju kepada Allah dengan
menunaikan shalat dan menyembelih korban de
ngan ikhlas karena-Nya. "Malw, dirilmnlah shalat
lmrenn Tuhnnmu dnn berlcorbanlalf',tanpa menghirau-
kan kemusyrikan orang-orang musyrik dan tanpa
menyertai mereka di dalam peribadatan atau di
dalam menyebut nama selain Allah atas korban-
korban mereka-

Pengulangan isyarat unhrk menyebut nama Allah
saja di dalam berkorban dan dihararnkarurya sem-
belihan unhrk selain-Ny4 serta dihararnkannya sem-
belihan yang tidak disebut nama Allah atasnya,

menunjukkan betapa besarnya perhatian agama ini
unhrk membersihkan seluruh kehidupan dari pe
nyakitpenyakit syirik dan bekas-bekasnya, bukan
cuma membersihkan pandangan dan hati nurani
saja. Maka, Islam adalah agama kesatuan dengan
seluruh makna dan bayang-bayangnya, sebagaima-
na ia adalah agama tauhid yang hdus, murni, dan
jelas.

Al-knutsar adalah kata benhrkan dan'l<ata knbrah
yang berarti 'banyak' dan mutlak 'tak terbatas'. lafal
ini mengisyaratkan kepada makna sesuafu yang
merupakan kebalikan dari apayang dikatakan oleh
orang-orang bodoh itu. " Sesunguhnya, Kami telah

membniknn lrzpadnmu nikmat yang banyak dan

rulimpah ruah, y ang tidnk bisa dihnkngi dan tidnk ada
putus-putusnya."A'pabtlaseseoranghendakmene
lusuri nikmat yang banyak yang diberikan Allah
kepada Nabi-Nya ini niscaya dia akan mene
mukannyakalau ia mau memperhatikan dan mere
nungkarmya.

Ia akan menjumpai nikmat itu pada nubuwwaJt
'kenabian' dalam berhubungan dengan kebenaran
dan wujud yang besar, yakni wujud yang tidak ada

wujud selainnya dan tidak ada sesuatu selainnya di
datam hakikaf Nah, apai<ah kiranyayang hilang dari
orang yang bertemu dengan Allah?

Nikmat itu akan ia ju,npai padaAl-Qur'an yang

dihrunkan kepada Rasulullah. Satu surah saja dari
Al-Qur'an sudah merupakan nikmat yang sangat
banyak dan tak terhingga. Juga merupakan sumber
yang terus melimpah tanpa habishabisnya

Ia akan menjumpai nilanat itu di alam tertinggi
yang memberi shalawat kepada beliau. Juga di
kalangan manusia di bumiyang memberi shalawat
kepadabeliau, baik di bumi maupun dilangil Nilanat
yang banyak itu pun akan dijumpainya pada sunnah
Allah yang membentang selama dunia berputar dan

di seluruh penjuru dunia, pada betjuta-juta orang
yang mengikuti beliau, menyebut nama beliau,
mencintai biografi beliau, dan mengenang beliau
hingga hari kiamal

Selain itu, ia juga akan menjumpai nikmatyang
besar itu pada kebaikan yang banyak dan melimpah
kepada manusia dan kemanusiaan pada semua
generasi. Hal ini disebabkan oleh beliau dan melalui
jalan beliau, baik pada orangorang yang merigetahui
kebaikan ini lantas beriman kepada beliau maupun
pada orangorang yang tidak mengetahuinya tetapi
mendapatkan limpahannya.

Ia pun akan menjumpainya pada simbol-simbol
lahiriah yang beraneka macarn, yang seakan dapat

dicoba menghitungnya karena menganggapnya
sedikit dan kecil.

A
I
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Karena itu, ia memberantas segala bentuk kemu-
syrikan dengan segala simbolnya rlan di semua
tempatrya. Ia memberantasnya dengan keras dan
cermat, baik yang ada dalam hati maupun yang
tampak dalam peribadatan, ataupun yang merayap
dalam tradisi kehidupan. Karena, kehidupan itu
merupakan kesatuan antara yang lahir dan yang
batin. Islam memperhatikannya secara total, tidak
memilah-milahnya. Ia membersihkannya dari noda-
noda syirik secara keseluruhan dan mengarahkan
kehidupan ini unhrk beribadah kepadaAllah dengan
tulus, jelas, dan indah. Hal ini sebagaimana kita lihat
dalam masalah penyembelihan korban serta syiar
ibadah dan tradisi kehidupan lairurya

Ora^ng yang Membencimu Adalah Orang
ya.ng Tbrpuhrs

*/i:fi'rfAaF"<,y
"Sesungguhnya, orang-lrang yang membmci knmu
adnkh yang tnputus." (al-Kautsar: 3)

Ayat pertama menetapkan bahwa Rasulullah saw.

bukanlah orang yang terputus dari nikmat Allah.
Bahkan, beliau adalah orang yang mendapatkan
nikrnat yang sangat banyak Dalam ayat ini, dikem-
balikanlah tipu daya para pembuat tipu daya itu
kepada diri mereka sendiri. Allah SWT menegaskan
bahwayang terpuhrs itu bukan Nabi Muhammad,
melainkan mereka yang membenci dan memusuhi
beliau.

Benarlah firman Allah, ancaman-Nya itu terbukti
pada mereka Sebutan dan namabaik mereka sudah
terpufus dan terlipatzarnan, sedangkan nama Nabi
Muhammad makin berkibar dan menjulang. Seka-
rang, kita juga menyaksikan bukti dari firman Allah

yang mulia ini, dalam benhrk yang jelas dan dengan
gaung yang luas yang tidak pernah disaksikan oleh
orang{rang yang mendengarnya tempo dulu.

Iman, kebenaran, dan kebaikan tidak mungkin
terpuhrs dan terpupus. Ia akan terus mengembang-
kan cabangnya dan memperdatam akarnya. Sedang-
kan kelarfrran, kebatilan, dan keburukan ihrlah yang
terpuhrs, meskipun secara lahir tampak mengepak-
kan sayapny4 berkembang, dan berkuasa.

Sesungguhnya, tolok ukur Allah bukanlah tolok
ukur manusia. Akan tetapi, manusia tertipu dan
terpeday4 lalu mereka mengira bahwa tolok ukur
merekalah yarrg menetapkan hakikat semua urusan.
Di depan kita terdapat contoh yang logis dan kekal.
Mak4 di manakah orangorangyang dahulu menga-
ta-ngatai Nabi Muhammad saw. dengan perkataan
mereka yang hina? Di manakah mereka yang
hendak mendapatkan simpati di dalam hati masyara
kal dan beranggapan padawaktu itu bahwa mereka
telah menghabisi dan memuhrskan jalan hidupyang
diajarkan beliau? Di mana mereka sekarang? Di
mana sebutan dan reputasi mereka? Di mana bekas
bekas mereka? Dibandingkan dengan nikrnat yang
sangat banyak yang diberikan Allah kepada Rasulu-
llah, di manakah letak kenikrnatan yang diberikan
kepada mereka yang mengatakan bahwa beliau itu
orang yang terpuhrs dari nilanatAllah?

Dahrah kepada agarnaAllah, kebenaran, dan
kebaikan tidak mungkin akan terputus dan pelaku-
nya pun tidak akan terpuhrs. Bagaimana mungkin
akan tetpuhrs, sedangkan ia berhubungan dengan
Allah Yang hidup kekal az,ahdan abadi? Yang akan
terpuhrs hanyalah kekufuran, kebatilan, dan kebu-
rukan. Demikian pula dengan ahlirya meskipun
sementara waktu kelihatarurya kesempatan mereka
panjang dan akar-akarnya berkembang.

MahabenarAllah Yang Mahaagung, dan berdus
talah para penipu daya dan para pembuat makar. g
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fiAflAfl AT-TTOAFIflTTTTil,

nllafrnfian ilI lrefialr
finnnAwI:0
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o€;Jiti;"t -t
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Ivlaha Penyayang"

s'rrf :,fi5 s * o;ta:\ ${-sTi"i$t1i:AS S 5 iQ4{.5

unhrkmendekatkan diri merekakepadaAllah, seba
gaimanayang diceritakanAlQur'an dalam surah az-

Zt;urnar ayat 3 di mana mereka mengatakan,

"Kami tidak rnmyembah mneka melainlwn supaya

mnela mendzlutlun knmi kzpadn Ailalt dmgan sefulat-
fukatnya."

Al-Qur'an telatr menceritakan bahwa mereka
mengakui bahwa Allahlatr yang menciptakan langit
dan bumi, menundul<kan matahari dan bulan, dan

menurunkan air (hujan) dari langit,

"Sesungguhnya jilw lmmu tanyalwn kepada mnelw,
Slnpaknh y ang mmj adikan kngir dm humi dnn mmun-
dulelan nanhari dm hulan?' nnht mnelw al,nn nn{ a-

uab, Allnh."' (al-Ankabuuu 61)

"Sesungguhnya, jilw knmu tnnyalun kepada m.erelw,

'siapa.knh yang mmnunJan atr dnri laryit, lnlu mnghi'
duplan dngan air itu bumi saudnh matinJa?'Tmht
nerela alun mmj awab, Allnh. "' (aI- Anlrr.huarc ffi)

Di dalam bersumpah, mereka biasa mengucap
lan, "Demi Allahl', dan di dalam berdoa mengucap
kan, 'YaAJlah ...."

Akan tetapi, meskipun merekaberiman kepada

Allalr, kemusyrikan ini merusak tnshatoww merek'4
sebagaimana dirusakjugaoleh tradisi dan sviar€yiar
mereka lalu, mereka menjadikan berhala-berhala

ini mempuqrai andil di dalam perhnian, peternakan,

dan anak-anak mereka Sehingga andil ini kadang-

kadang menuntutkorban degan anak-anakmereka.
Mengenai hal ini, AlQur'an mengatakan,

' Mereka nwnperuntullw bagi AIIah nru bagian dnri
tnrwman dnn tenwlc yarg ttluh diciptalan Allnlu lalu
mcrelw berlrnn senni dnqanpnsanglcaan mnelw, 'trni

wttukAllnhdnninimtukfurhnln-berhalalumi.'I]ilalt4

^6-csr:*iT-{5#f#(!tl;rst#';\ut
# q.zc.' K :K #'8fi11 ry"f$ t
'IGtakanlab'flai orang-orang kafir! (1) Aku
tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
(Z) Daq kamu bukan penyembah Ttrhan yang
aku sembalu (3) Aku tidak pernatr menjadi
penyembah apa yang kamu sembalu (n) Oatt'
kamu tidakpernah (pul") menjadi penyembah
Ttrhan yang aku sembah. (5) Untukmulatr
agamamu, dan unhrlikulah agafitalru""' (6)

BangsaArab tidak pernah mengingkari adanya

Allah, tetapi mereka tidak mengerti hakikat-Nya
sebagaimanayang Dia sifrtkan diri-Nya dengannya
yaitu Maha Bsa danTempat bergantung. IGrena ihr,

mereka mempersekuhrkan Allah dan tidak meng-

hormati-Nya dengan sebenar-benaxnya. Mereka
mempersekuhrkan-Nya dengan berhala-berhala
yang mereka buatuntuk menggambarkan orang-

orang saleh dan pembesar-pembesar mereka terda-

hulu, atau untuk menggambarkan malaikat
Merekaberanggapan batrwa para malaikat adalah

anak-anak puti bagi Allah, dan antara Allah Yang

Mahasuci dan bangsa jin terdapat hubungan nasab.

Atau, mereka melupakan gambara*gambaran dan

rumusamumusan ini lalu mereka sembah berhala-

berhala tersebul Mereka menjadikan semua ini
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saj iantajinn yng dipsnrntukk,on bagi bnhnln-bnhaln
mcrelm tilnk sampai kzpadn Allnh; dnn saji-sajian y ong

diperuntuklmn bagi Allah, rnakn sajian itu sanQai
lupada berhaln-bnhnln mnela. Amat buruklnh l"t"top-
an muelca itu, Demikianlnh pemirnpin-pemimpin
mnelrn telnh mttj adilw lubany alan dari mang- mang

yang musyrik itu memandnng baik rnembunuh armk-

anak mnela untuk membinnsalan mnela dnn untuk
mengaburknn bagi mnelw agamanya. Knlnu Allah
mmghzndaki, nis cay a mnelw tidak merryrj alunny a.

Malm, tinggallmnlnh mnelm dmt. ap a y ang mnekn. adn-
adnlan. Mnekn mmgatalary 'Inilah binnnng tzrnnk
dan tan am.an y ang dilnrang; tidak bolzh memnlanny a,

lucuali orangyo;ng lami lwhmdnki', mmurut anggapan

rnuelca, dan ada binatang tern"ak yang dihnramkan
mmungganginya dnn birntong tnnak y ang merela tidnk
mmy ebut nnnn Allnh di waktu msry m.b elihry a, s mut-
ta-mnta membuat-huat ludustnnn terhndnp Alkh. I{elnk
AIkh alrfln manbalas mnela terhndnp apa yong selalu

mnelw ada-adalan. Mnela mmgatakaq Apa yarry
dnlam perut binntnrg bmnk ini adalnh khusus untuk

Prin ltani dCIn dilnramlan atns wonitn lmmL Jila y ang
dal"am pnut itu dil"ahirlan mnti, nmlil prin dnn wanita
satna-sama boleh memalwnnya. I{elnk Allah alan
mtmbalns msrelil terhnnnp ktenpan muela. Sesurry-

guhnya, Allnh Malabtjaksana Lo.gt Mol* Mmgetahui.
Saunggularya rugilnh ormg yang mnnbunuh anak-annk
muela larena ltpbodnlmn lagi tidek mmgetahui, d.an

mnela menghmarnlwn apa y ang Allalt telah reakiknn
fup on" mcrela dmgan s emnta-mnta mengada- adalan
turhnnnp Allnh. Sesungguhnya, mnekn telah sesat dnn
tidaklah muelw mmdnpat petunj uk. " (al-An'aam:
136-140)

Mereka juga masih beranggapan bahwa mereka
mengikuti agama Nabi Ibrahim dan lebih lurus jalan

hidupnya daripadaAhli Kitab yang hidup bersama
mereka diJaziratrArab. IGren4 ofturg{ftulgYahudi
mengatakan, "Uzak itu putra Allah," dan kaum
Nasrani mengatakan, "Isa itu puta Allah." Sedang-
kan, mereka menyembah malaikat dan jin yang
mereka anggap memiliki hubungan dekat dengan
Allah. IGrena itulah, mereka menganggap diri
mereka lebih berpetunjuk daripada Atrli Kitab
karena nasab malaikat dan nasab jin kepadaAllah ihr
lebih dekat daripada nasab Uzair dan Isa Semua itu
adalah syirik dan di dalam kemusyrikan tidak ada
kebaikan. Namun demikian, mereka mengira diri
mereka lebih berpehnjuk dan lebih lurus jalannya-

Maka, ketika Nabi Muhammad saw. datang
kepada mereka dengan mengatakan bahwa agama

beliau adalah agama Nabi lbrahim, mereka menga-
takan, "IGmi mengikuti agama Ibrahim. IGrena iht,
apa perlunyakami meninggalkan agamakami dan
mengikuti agarna Muhammad?" Pada waktu yang
sam4 mereka mencoba berjalan beriringan dengan
Rasulullah saw. untuk melakukan kompromi dan
mengambil jalan tengah. Mereka menawarkan
kepada beliau unhrk bersujud kepada berhala-ber-
hala mereka dan sebaliknya mereka bersujud kepa
da Allah. Dengan demikian, tidak usah mencela
sembahan-sembahan dan tata peribadatan merek4
dengan mendapatkan hak-hak dan kevrajiban antara
kedua belah pihak sebagaimana ditentukan.

Barangkali campur aduknya pandangan mereka
dan pengakuan merekaterhadapAllah di samping
menyembah sembahan-sembatran lain itu, menge
sankan kepada mereka bahwa jarak antara mereka
dan Nabi Muhammad adalah deka! sehinggamung-
kin dapat dilakukan kompromi dan saling penger-
tian, dengan membagi tanah air menjadi dua bagian.
lalu, mereka dapat bertemu di tengah jalan, dengan
saling memuaskan hati masing-masing.

Unfuk memotong syubhat ini, unhrk memotong
jalan usaha tersebuf dan unfuk memisahkan secara
tegas antara ibadah/ manhnj / tnslnwwur/jalan hidup
yang satu dan ibadah / manlnj/ tnshawwur/jalan
hidup yang lain, maka firunlah surah ini. Dengan
kepufusan, penegasan, dan pengulang-ulangan ini,
maka berakhir sudatrlah semua perkataan dan
perundingan, terpuhrslah pembagian, dan terpisah-
lah secara diametral antara tauhid dan syirik Juga
terpasanglah rambu-rarnbu jalan kehidupan dengan
jelas, tidak ada pembagian (antara tauhid dan syirik)
dan tidak perlu diperdebatkan lagi, sedikit atau
banyak,

"I(ntaknnlnh 'Hai orang-orang lafir! Alw tidak aknn
menyembah apa yang lamu sernbah. Dan, lamu bultnn
p enl etnlah Tfuhnn y ang alw s nnlah. Alil tidnk p smah
mmjadi pmy anbah apa yang lamu sunbah. Dary knmu
finnk p aruh puk mmj adi pmy emb ah Tilhnn y ang aku
sunbah. Untukmulah agatrutrnu, dnn untuA:Jeuloh ogo-

maku. "' (al-l{aafrntnz L -6)

Nafi (peniadaan) sesudah rnfi, ja4n'pnetapan'
sesudah penetapan, taukid'penegasan' sesudah
penegasan, kalimat-kalimatnya dikemas dengan pola
peniadaan, penetapan, dan penegasan.

" Katnlarilnh (Ini lfu lammad). . .." Mak4 perintah
ini adalah perintah Ilahi, yang menetapkan dan
mengisyaratkan bahwa urusan akidah adalah urusan
Allah sendiri, Nabi Muhammad tidak punya andil
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sedikit pun Allatrlatr yang memerintahkan dan perirr
talr-Nyatak dapat ditolak Dialatl pemberi keputrsan
yang keputusan-Nya tak dapat ditolak

"I{nlakanlah 'Hai orang-marry kafir!'.... " (al-I{aa-
finrun:1)

Mereka dipanggil dengan hakikat yang ada pada

diri mereka dan disifati dengan identitas mereka.
Sesungguhnya mereka tidak berpegang pada suatu

agama pun dan mereka bukan oftmg{rang yang

beriman. Merekahanyalatr orangqang kafir. I(are
na ihr, tidak mungkin kamu dapat bertemu dengan

mereka di tengah jalan kehidupan.
Permulaan surah dan pembukaan titah ini juga

mengisyaratkan hakikat keterpisahan yang tidak
dapat diharapkan dapat bersambung,

' Alw t'idak alan mnry anbah apa yang lurnu smrlah. "
(d-Ifaafinrun:2)

Mak4 ibadahku bukanlah ibadahmu dan yang

aku sembatr bukan png kamu pembah.

'Dan lurnu hulan patyarfuh Tithan yang alffi sanbalL"
(al-Kaafinrun:3)

Maka ibadatrmu bukan ibadahku dan sembaharr

kubukan sembahanmu.

'Alat tldak pnnah mryj adi perry mbah apa y ang latnu
santr ah. " (al-Ikafirvun: 4)

Ayat ini sebagai penegasan terhadap poin per-

tama dalam pola kalirnat nominal (umlah ismiyah),
yang lebih tegas pehrnjuknfia terhadap kemantapan

sifrt tersebut dan konsistensinya-

'Dan lwmu tidnkpsrnnh (puh) mmjad.i penyanbah

Tillan yang a*u sunbah." (al-Kaafinllunz 5)

Ayat ini sebagai penegasan terhadap poin kedua
supaya tidak ada lagi salah sangka dan kesamamn.

Juga supap tidak adalapanganuntrkberprasangka
yang bukan-bukan dan tidak ada syubhat (kesamar-

an) lagr sesudah penegasan berulang-ulang dengan

segenap pola pengulangan dan penegasan ini!
Kemudian ditegaskan secara global tentanghaki-

katketerpisatran yang tidak munskin dipertemukan
ini, yakni hakikat perbedaan yang tidak ada kesa
nuu?n padanya keterputusanyang tidak mungkin
bersambung, dan keberbedaanyang tidak mungkin
bercampuraduh

'TJntuhnulah agamlzmu, dnn uduklatlah agamalw. "
(al-I{aafiruun: 6)

Aku di sinl dankamu di sana!Tidakadapenye

berangan, tidak ada jembatan, dan tidak ada jalan

kompromi antara aku dan kamu!!!
kri adalah pemisahan yang.total dan menyeluruh,

perbedaanyang jelas dan cermal

rr*'l

I
Pemisahan ini sangat vital, untuk menjelaskan

perbedaan yang esensial dan total, yang tidak mung-

kin dapat dipertemukan di tengah jalan. Perbedaan
padaesensi kepercayaan, pokokpandangan, hakikat
mnnlwj, dan tabiat jalan.

Sestrngguhnya, tauhid adalah sebuah manhaj
'sisternl, dan syirik adalah sebuah manhaj vanslam.
Keduanya tidak akan dapat bertemu. Tauhid adalah

sebualr manlwj wfiftmengarahkan manusia den-
gan segenap eksistensinlamenujuAllahYang Maha
Esa saja, yangtiada sekutr bagi-NyaJuga memba
tasi arah yang dihrju manusia dengan akidah dan

syariahny4 norma dan nilainya adab dan akhlakny+
dan seluruh pandangannya tentang kehidupan dan

alam semesta. Arahyang dituju orang mukrnin itu
adalahAllah, haqraAllah saja tanpa sekutu bagr-Nya
IGrena itr, seluruh kehidupannya ditegakkan di atas

prinsip ini, hnpa dicampuri dengankesyirikan dalam

bentuk apa pun, baik yang terang maupun yang

sanxr. Begihrlatr kehidupan harus berjalan.
Pemisahan secara jelas dan tegas ini merupakan

sesuatu yang vital bagi iuru dakrvatr dan bagi objek
dakvvah.

Sesungguhnya, inslnwur -taslawur jabiliah ad*
kalanya bercamur aduk dengan tnslwrtur-tnshnatur
iman. Khususnya pada kelompok-kelompok nusy:t-

rakatyang sudatr mengakui suahr akidatr sebelunr
nya kemudian keluar darinya Kelompok ini lebih
radikal sikapnya terhadap iman dalam bentuknya
yang murni dari kegelapan, kesamaran, dan keber-
palingan. kbih radikal daripada kelompok-kelom-
pok masyaral<atyang tidak mengenal akidah sama

sekali. Hal itu disebabkan mereka menganggap
dirinya telah mendapat petunjuk dan pada waktu
yang s:una merasa sulit untuk berpaling dan meng-

ingkarirya. Bercampurrya akidatr dan arnalnya dan

bercampurnya yaqg baik dan yang jelek padany4

kadang-kadang memicu juru dalcwah sendiri unhrk
menghzirapkan ketertariliannya apabila dia sudah

mengakui sisi kebaikannya dan mencobamelurus
kan sisi kerusakannya Ketertarikan ini sangat

membahayakan!
"sesungguhny4 iahiliatr adalatr jatriliatr dan Islam

adalah lslam. porbedaan antara keduanya sangat
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jauh". Jalan yang ada hanyalah keluar dari kejahiliah-
an secara total dan beralih kepada Islam secara total.
Melepaskan diri dari kejahiliahan dengan segala
sesuatunya dan beralih kepada Islam dengan segala
sesuafunSra.

langkah pertama yang harus ditempuh ialah
memisatrkan juru dahvah dan perasaannya secara
total dari kejahiliahan dalam pola piJrlr, manlwj, dm
amalan. Perpisahan yang tidak mentolerirnya untrk
bertemu di tengah jalan. Perpisahan yang tidak
mungkin terjadi kerja sama lagi kecuali jika ahli jahi
liah meninggalkan kejahiliahannva secaratotal kepa
dalslam.

Tidak ada tambal sulam, tidak setengah-setengah
dalam pelepasan dari kejahiliahan, dan tidak ada
pertemuan di tensahjalan, meskipun kejahiliatran itu
menggunakan kemasan Islam atau mengHaim
identitas Islam!

Pemisatran pandangan ini dalam perasaan juru
dakwah merupakan bafu fondasi, yaihr perasaan
bahwa dirinyabukan merek4 sesuatu yang lain dari
mereka Mereka mempunyai agama sendiri dan dia
mempunyai agama sendiri pula Mereka memiliki
jalan hidup sendiri dan dia memiliki jalan hidup
sendiri pula, yang tidak dapat berjalan bersama
mereka selangkah pun di jalan mereka- Tugasnya
ialah mengajak mereka berjalan di jalannya (alan
Islam), bulsn berbasabasi, dan tanpa melepaskan
diri dari aganum),iq sedikitatau banyak

IGlau tidak begitu, lalnrkan saja perpisahan secara
total, laktrkan pemufu san dengan tegas, " Unhivnu-
hh agamnmu, dan uilulckulah agamaleu(

Alangkah perlunyaparajuru dal<wah Islam seka
rang kepadapemisahan dan pemuhrsan ini Alang-
kah perlunya mereka merasakan bahwa mereka
baru membangun Islam dalam lingkungan jahiliah
yang membelot dari agamanya dan di kalangan
masvarakatvans dulu sudah pernah mengakui suafu
akidatr. Kemudian setelatr berlalu waktu yang pan-
jang atas merek4 "Mal@ hnti mnelw m.en:jadi, knas,
dnn leeb any alan mnelw durhnJa."

Di sana tidak ada pemecahan bersam4 tidak ada
pertemuan di tengah jalan, bukan sekadar merevisi
atau memperbaiki yang cacat dan bukan menambal
manlwjvansrobek Tetapi, yang ada ialah menyeru
kepada Islam seperti dalnvatr pertama kali, dahatr
di kalangan masyarakatjatriliah, dan pemisahan diri
secara total dari kejahiliatran, " Untulcrrulnh agarrnnrq
dan untuA:kulah agamnlw." Inilah agamaku, yaitu
tauhid yang murni dengan segala pandangan dan
tata nilainya, akidah dan syariahnya Semuanya
diterima dari Allah tanpa mempersekutukan-Nya
dengan sesuafu pun. Diterima secara totalitas dalam
semua aspek kehidupan dan perilaku.

Tanpa pemisahan tegas seperti ini, selamanya
akan terjadi kekaburan, basa-basi, kesamaran, dan
tambal sularn Dalnrah kepada Islam bukanlah dite
gakkan di atas fondasi yang campur aduk rapuh, dan
lemah ini. Ia harus ditegakkan di atas kepastian,
ketegasan, keberanian, dan kejelasan.

Inilah jalan dalffah yang pertama

4" - ,t'?r._rK
' [Jntutntutah asanurmu, *" *m#ffi *,'b
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fiAflAfl ATI-ITAfiilN
nllarailran ilI maillnan

JamafiAW:8

#Mtt"V:,'
ttDengan menyebut nanra Allah Yang l\fiaha
Pemurah lagi Mafta Penyayangf'

,tgi g; # gv ;'fi ;::, it/t1Y

43t#gqA;'frl'..,i9f"i.
#6;sv='t39lryt3

'Apabila telah daang pertolongan Allah dan
kemenangano (l) dan kamu lihat manusia masuk
agama Allah dengan berbondong-bondong, (2)

mal€ bertasbihlah dengan memuji Tbharmu
dan mohonlah ampuftur kepada-Nya. Sesung-
gulurya, Dir adatah Maha Penerima tobat" (3)

Pengantar
Surah kecil ini membawa kabar gembira kepada

Rasulullah saw. yang berupa pertolongan Allah,
kemenangan, dan masuknya manusia ke dalam

agama Allah dengan berbondong-bondong. Ia iuga
mengarahkan Rasulullah-ketika telah terealisir
pertolongan Allah, kemenangan, dan masuknya
Islamnya manusia ke dalam agama Allah dengan

berbondong-bondong ituJengan arahan supaya

beliau menghadapkan diri kepadaTuhan dengan

bertasbih, bertatrmid, dan beristighfrr.
Sbbagaimana ia membawa berita gembira kepada

Rasulullah saw., maka pada wakhr yang sama ia
mengungkapkan tabiat akidah dan hakikat manlnj
ini. Juga menyingkap sampai di mana ketinggian,
kemuliaan, kemurnian, kefirlusan, kebebasan, dan

kemerdekaan yang seharusnya dicapai manusia.

krilah puncakketinsgianyang cemerlang, yang tidak

mungkin dapat dicapai manusia kecuali di bawah
naungan Islarn Mereka tidak akan dapat mencapai-

nya kecuali dengan menyambut ajakan yang fmggt
danmuliaini.

***

Seputar Masalah Tbnrnnya Surah hi
Terdapat beberapa riwayat tentang tururmya su-

rah ini I(ami memilih di antaranya riwayatyang dike
mukakan ImamAtrmad. Iamengatakanbatrwatelah
diceritakan kepadanya oleh Muhanrmad Ibnu Abi
Adi, dari Daud, dari asy-Syabi, dari Masruq, diaber-
kata'Aisyah berkata Adalah Rasulullah saw. pada

masa-masa teral<hir beliau memperbanyak ucapan,

Aku menwlmsucilw Allnh dmgan mernuii-Nya. Aku
mnnnlnn mnpurun kzpada Allah dan bertabar lupann'
I9o.'

Beliau bersab da'Sesungguhnyo Tillnnku manberitn-

lrulwn kzpannlat balapa alfli al@nmelilmt saatu tandn

pada umatla. Apabik alw telah melilmtny a, mnla Din
menyuruhku bertnbih dmgan memuji-Nya dan
m.ernolnn ampurwn kzpada-Nya. Sesunguhnya, Dia
adnlnh Molm Pnnima tnbat. Ala sudah mekhar tnndn-

tandn itu,

,iAig;#Fv;fi:-5{r/r1y
e;t6#Lifi,;,1bnig#1

#(6se'tPv:ut;
Apabik tulnh dntnng pntalnrgan Allnh dm k nwnng'
a4 dan lumu lilnt mmurin mnmk aganw AUnh dmgon

bnbondnngbondong malu bsrtasbihlah dmgan manuii
Ihlmrnu dm mnhmlnh ampunmt lupada- Irlya. S*t rg-
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guhnya, Dia adalnh Mahn Pertrimn tobat. " " [:Iadits
inijuga diriwayatkan oleh Muslim darijalan
Daud bin Abi Hind dengan nash iru).

Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, 'Yang
dimaksud dengan alfdhdi sini adalah fathu Maklwh
(pembebasan kota Mekah) dan hanya ada satu
pendapat dalam hal ini. Pasalny4 suku-suku bangsa
Arab menunda masuk Islam karena menantikan
pembebasan Kota Mekah. Mereka berkata'I(alau
dia bisa mengalahkan kaumnya, dia adalah seorang
nabi.' IGrena itu, setelah Allah membukakan Kota
Mekah buat beliau, mereka lantas memeluk agama
Allah dengan berbondong-bondong. Maka, belum
berselang dua tahun, JadrahArab sudah dipenuhi
dengan iman, dan tidak ada di seluruh kabilahArab
melainkan sudah menampakkan keislamannya.
Segala puji dan kenikmatan adalah kepunyaanAllah.

Imam Buliftari meriwayatkan il dalan Shnhihnya
dari Amr bin Salamah, katany4' *telah terladr fotht
Maklahmaka bersegeralah setiap kaum menyata-
kan keislamannyakepada Rasulullah saw., dan suku-
suku bangsaArab menantikan teAadnya fathu Mak-
lah unfrik memeluk Islam. Mereka berkata,'Biar-
kanlah dia dan kaumnya. Jika nanti dia dapat menga-
lahkan kaumnya maka dia adalah seorang nabi.'

Riwayat ini sesuai dengan lahiriah nash dalam su-

rah ini, "....p-if$jfif,;it/riy" Karena surah ini
sewaktu trrrrh mengiqraratkan apa yang akan terjadi
sesudatrrya Sekaligus mengarahkan kepada Rasu-

lullah untuk melakukan sesuatu setelah terealisa-
sinya kabar gembira dan munculnya tanda-tanda itu.

Terdapat riwayat lain dari Ibnu Abbas,'Tidak ada
kesulitan unfuk mengompromikan surah ini dengan
riwayat yang kita pilih."

Imam Bukfiari mengatakan bahwa telah dice
ritakan kepadanya oleh Musabin Ismail, dariAbu
Awanah, dariAbu Basyar, dari Mabad binJubaif dari
Ibnu Abbas, dia berkata, "Ijmar rnemasukkan aku
bersama beberapa ofttng tuayang furut dalam Pe
rang Badar. I(arena ihr, sebagian mereka tampaknya
merasakan sesuahr (keganjilan) di dalam hatinya dan
mereka berkata'Mengapa anak ini masuk bersama
kita padahal kita juga punya anak-anak seperti dia?'

Umar menjawab, 'Sesungguhnya, dia termasuk
oftIngyang sudah kamu ketahui.'

Pada suahr hari, Umar memanggil merek4lalu
mernasukkan aku bersama mereka Mak4 aku lihat
dia tidak memanggilku melainkan untuk membe
ritahukan kepada merek4 lalu dia berkata, 'Bagai-
mana komentar kalian terhadap firman Allah,

656 ;i#' it(r1y' Sebagian mereka menjawab,
'Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan
memohon impunan kepada-Nya apabila Dia telah
memberi pertolongan kepada kami dan memberi
kemenangan atas kami.' Dan yang sebagian lagi
diam saja, tidak berkata sepatah pun.

Kemudian Urnar berkata kepadaku, Apakah
engkau juga berpendapat begitu, wahai Ibnu Abbas?'
Aku menjawab, Tidak.' Dia bertanya lagi, 'lantas
bagaimanapendapafunu?' Saya menjawab, Tfu adalah
tenhng ajal Rasulullah saw. yang diberitahukanAllatr
kepadabeliau.Diaberfi rman,'f -ifgirt jJ'{r/6y-'
Maka ihr adalatr tanda ajalmu. IGrena itr, sucikanlah
Tuhanmu dengan memuji.Nya, dan mohonlah
ampunan kepada-Nya, sesungguhnya Dia Maha
Penerima Tobal' lalu Umar ibnul-Khaththab ber-
kat4'Aku tidakberpendapatkecuali seperti apayang
engkau katakan itu."' (Imam Bukhari sendirian
meriwayatkan riwayat ini).

Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika
Rasulullah saw. melihat tanda-tanda dari Tuhannya
ini, beliau mengetahui bahwa hrgas beliau di dunia
sudah sempurna dan beliau akan bertemu Tuhan-
nya dalam waktu dekat Mak4 inilah makna perka-
taan IbnuAbbas, "Ini adalah ajal Rasulullah saw. yang
diberitahukan kepada beliau. "

Akan tetapi, terdapat hadits yang diriwayatkan
oleh al-Hafzh al-Baihaqi dengan isnadnya dari Ibnu
Abbas juga katanya, "Ketika turun surah,
' ?Sf(t E-t#t it(6y', Rasulullah saw. memanggil
Hfimah dan bersabda, 'sesungguhny4 saya telah
diberi tahu tentang akan kematianlm.' I:lu Fatimah
menangis, kemudian tertawa. Ia berkata, 'Beliau
menginformasikan kepadaku bahwa sudah diberi
tahu telatr dekatnya saat kematian beliau, lalu aku
menangis. Kemudian beliau bersabd4'Bersabarlah,
karena engkau adalatr keluargakuyangpertama kali
akan menyusulku.' Kemudian aku terta'ira"'

Hadib ini membatasipersoalan turunnya surah,
seolaholah suzh ini turun dan tanda akanwafatrrya
Rastrlullah sudah tiba Yal<ni ,fathu Mal:lulttelah ter-
jadi dan masuknyamanusiake dalam agamalslam
dengan berbondong-bondongtelah menjadikenyata
an. IGrena itu, setelah furunnya surah ini yang cocok
sebagai tanda akan usainya tugas beliau, tahulah
beliau bahwa ini sebagai pertanda ajal beliau telah
dekat Akan tetapi, bagian surah yang pertama lebih
valid dan lebih sesuai dengan lahir nashAlQur'an,
li:hususnya hadits tentang menangis dan tertawanya
Fatimah, yang diriwayatkan juga dalam bentuk lain
yang sesuai dengan pendapatyang lebih kuat ini.
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Urwnu Salmnnh r.a. berkata" "Rnsulallnh san. mgrnnng-

gil Fathpah pada tahun fathu Maklmh, La.la beliau

berbiik ltcpadnnya, kcmudinn dia mnangis." Urnmu

Salnmah berlmta, "Setelnh Rnsulullah saw. wafat, saya

bntanya lnpod" Fatimah mengenai tnngimya dnn
tsrtawanya itu, lnlu dia mmjawab, 'Rnsulullnh saw.

metnberitahul@ keqadalil balarta belinu alnn maing-
gal dunia, lnlu alcu menangis. Kemudinn belinu mzrlfu -

ritahulmn puln lupadaku balwa aku almn mmiadi
p nnula wanita ahhi surga lecuali Mary am binti Inaan,
- 
laht aku tntnwa."' (Diriwayatkan oleh Ttrmi&i)

Riwayatini sesuai dengan lahiriah nashAlQur'an
dan sesuai pula dengan hadits yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim di dalam
Shahi.h-nya, bahwa di sana tedapat tanda antara
Rasulullah sarrv. dan Tuhannya, yaifu surah,
"....#(r;i#{Qrly' Maka, setelah terjadi
pns\waFatlrul,Ial*ahtrJliantmengertibahwatelah
dekat masa beliau unhrk menghadap kepadaTuhan.
Kemudian beliau berbisik kepada Fatimah
sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salarnah r.a.

***

Peurnjuk dan Pengarahan Abadi Surah Ini
Setelah membicarakan semua ihr, marilah kita

lanjutkan dengan membicarakan kandungan petun-
juk dan pengarahan abadi yang dibawa oleh surah
yang kecil ini. Juga tingkat kemajuan maqlm apa

yang diisyaratkan oleh isyarat nashyang pendek ini,

,iAi$;#g('i'j#i\4tiL
345*eg6'j,;,1*oPL4

#u56sru't67:st3
'Apabila telah datnng pertohngan Allah dnn kme-
nangan, dnn larnu tilnt mnnusin masuk agann Allnh
dmgan bubondnrg-bondnrry makn bntasbihlnh dmgan

mmtuji Titlnnmu dnn rnohnnlnh ampun ktpfu-Uyo.
Sesuigguhnya,DinadnlnhMalnPmnimn.nbat''(an'
Nashr:1-3)

Pada permul aarr ayatpertama terdapat isyarat
tertenht untuk membangun tashawwur khusus,
tentang hakikat peristiwa-peristiwa yang terjadi di
alam semesta ini dan dalam kehidupan ini. Juga
tentang peranan Rasulullah saw. dan peranan kaum
mukrninin dalam dak\Mah ini, sertabatasan mereka
yang menisbatkan diri dalam urusan ini.

Isyarat itu tercermin dalamfrmanA[ah, "Apabiln

telnh datang pntolnngan Alklh...." lni adalah per-

tolongan Allah y.ang didatangkan olebNya pada wak-
tu yang ditenfi.rkan-Ny+ dalam benhrk yang dikehen-
daki-Nya, untuk hrjuan yang digariskan-Nya. Nabi
dan pam sahabahryatidak memiliki kewenangan apa

pun dalam hal ini. Tongan mereka tidak ikut me
nenfirkan, usaha mereka tidak turut memastikan,
diri mereka tidak ikut andil, dan jiwa mereka tidak
turut arnbil bagian.

Semua itu hanya urusan Allah yang diwuiudkan-
Nya dengan atau tanpa menggunakan mereka Cu-

kuplah bagi mereka kalau Allah memberlakukan
peristiwa ini melalui tangan merek4 atau menjadilan
mereka sebagai penjaga dan menjadikan mereka
sebagai pemegang amanal Hanya ifu andil mereka
di dalam masalah pertolongan, pembebasan Kota
Mekah, dan masuknya manusia ke dalam agama

Allah dengan berbondongbondong.
Didasarkan atas isyarat ini dan taslawwurl<husus

yang dibangunnya ten'tang hakikat urusan ini,
jelaslah batas peranan Rasulullah saw. dan orang-

orang yang bersama beliau dengan pemberian ke
hormatan dan kemurahan dariAllah kepadamereka
dengan merealisasikan pertolongan-Nya lewat ta-

ngan mereka. Urusan Rasulullah saw. dan oftrng-

oftlng yang bersama beliau adalah menghadapkan
diri kepadaAllatr dengan bertasbih, bertatrmid, dan

beristighfar pada saat mendapat kemenangan.
Bertnsbihdm befiahmid*askaruniaAllah yang t*

lah menjadikan mereka sebagai pemegang amanat

untrkmelaksanalian dahvah-Nya dan menjaga aga
rna-Nya Juga atas rahmat-Nya memberikan keme
nangan agama dan Rasul-Nya unfuk kepentingan
seluruh umat manusia Selain ihr, juga atas masuk
Islamnya manusia dengan berbondong-bondong ke
dalam kebaikanyangmelimpah dan menyeluruh tm,

sesudah mereka berada dalarn kebutaan, kesesatan,

dan kerugian.
Setelah itu, bdstighfar,memohon ampun kepada

Allah, karena banyaknya perasaan yang campur aduk

dalam jiwa yang rumit dan halus jalan masuknya.

Beristighfar dari rasa bangga dan sombong yang

kadang-kadans mengiringi kalbu atau menyelinap ke

dalarn hati ketika dimabuk kemenangan setelah

melakukan perjuanganyangpanjang dan bersukaria
atas keberhasilannya setelah bersusah payah demi-

kian lama. Ini adalah pinhr masuk yang sulit dijasa

dalam hati manusia Oleh karena ihr, pahrtlatr kita
beristighfrr, memohon ampun kepada Tuhan"

Juga beristighfrr dari sikapsikap dan perasaan
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yang boleh jadi menyertai hati atau menyelinap ke
dalamnya pada masa perjuangan yang panjang dan
melelahkan, yakni menghadapi kesulitanyang amat
sangat dan kesedihan yang memilukan. Misalnya
penderitaan akan kesempitan hidup, terlambatnya
realisasi janji pertolongan Allah, dan goncangan-
goncanganhati sebagaimanayang difirmankanAllah
dalam ayatlain,

"Apalrnh kamu mengira balrun larnu alan mamk surgo
padahal bekm datnrg lwpadantu (nbann) wbagaimnra
I*lryo orang-nrang tndahulu sebelum lwmu? Merela
ditimpa olzh mnlap etala dan kzsangsarann, snta digon-

cangkan (dengan bermncam-m.amm nbaan) whingga

b ukntalah rasal dnn orang-orang y ang b erimnn b m amn-
rrya" Bilaluh darnngnya potolnngan Allnh?' Ingatlal4
sesungguhnya pntol,ongan Allnh itu amat fulat." (aI'
Baqarah:214)

I(arena itu, patuflah dilakukan istighfar.
Istighfar dari kekurangannya di dalam memuji

Allah dan mensyukuri-Nya l(arena usaha manusia
bagaimanapun maksimalnya, adalah lemah dan
terbatas, sedangkan nikrnat Allah selalu melimpah
dan bercuorran,'Jila lamr fundnk mntghtnng nilvnat
Allah nismya kamu tidnk alwn dapat mmghitungnya."

Nah, karena kekurangan ini, sudah sepantasnya
manusia beristighfar, memohon ampun kepadaNya.

Di sana masih ada rahasia lain yang lembut me
ngenai istighfar saat mendapat kemenangan, yaitu
menunjukkan dan menyadarkan jiwa pada saat
bergembira dan membanggakan diri, bahwa sebe
narnya mereka ifu serba kekurangan dan lemah.
IGrena itu, hendaldah ia menghilangkan kesom-
bongannya dan memohon ampun kepadaTuhan-
nya. Ini akan dapat mencegah perasaannya dari
kesombongan dan keteperdayaan.

Kemudian menyadari kekurangan, kelemahan,
dan keterbatasan diri, lalu menghadapAllah dengan
memohon maal kelapangan, dan ampunan iniiuga
akan menjamin jiwa untuk tidak bertindak aniaya
kepada pihak yang kalah. Hendaldah orang yang
menang itu selalu merasa diawasi Allah dan merasa
bersama-Nya- IGrena Dialah yang memberi kekua-
saan kepada merek4 sedang dirinya adalah lemah,
terbatas, danberkehrransan Sesungguhnm kekua
saan itu diberikan Allah kepadanya untuk suahr hal
yang dikehendaki-Nya. Pertolongan itu adalah perto
longan Allah. Kemenangan ihr adalah kemenangan-
Nya. Agama itu adalah agama-Nya Maka, kepada
Allahlah segala urusan akan kembali.

Inilah ufuk yang cemerlang dan mulia, yang
dibisikkan oleh Al-Qur'an ke dalam jiwa manusia
agar memperhatikannya dan mendaki tangganya,
dengan mengikuti jalurnya yang muta dan baik.
Ufrrk yang di sana manusia menjadi besar karena ia
meredakan kesombongarurya dan ruhnya menge
pakkan sayapnyddengan bebas karena ia hrnduk
kepadaAllah.

Bebas dari ikatan dirinya agar manusia menjadi
ruh-ruh dari ruh Allah, yang tidak memiliki peftnan
apa pun kecuali dengan ridha-Nya. Di samping
kebebasan ini, iaberjuang unhrk membelakebajikan
dan mewujudkan kebenaran; bekerja untuk memak-
murkan bumi dan memajukan kehidupan; dan
memimpin manusia dengan pimpinan yang lurus,
bersih, bersemangal konstruktif, adil, dan bagus
menuju keridhaan Allah.

Sia-sialah manusiayang mencoba mencari kebe
basan dan kemerdekaan, kalau dia terikat pada

dirinya dan keinginan:keinginannya, terbebani oleh
syahwat dan kesenangannya. Sia-sialah usahanya
kecuali ia membebaskan dirinya pada saatmendapat
kemenangan dan keberhasilan hanya untuk meng-
ingatAllah saja-

krilatr adab yang menjadi ciri kenabian selamanya
Allah menginginkan manusia naikke ufuknya atau
melihat ufirk ini selamanya-

Inilah adab Yusuf a.s., pada saat ia mendapatkan
segala sesuatu, dan mimpinya menjadi kenyataan,

' Dan,'ia m.enai.Hian ludua ibu-bapaloty a lw atas singga-

sarn. Mneka. (sanuanya) mcrebaltJrnn diri s nay a suj u"d

l"pod" Yusuf Dara bnknn Ywuf Wahai ay ahla4 inil-
ah nbir mimpilw yang dnhula itu. Sesungguhnya, Iit-
lwnlu telnh rcnj anil(nmy a suatu leny atnnn. Tuhn*u
tzlnh bnbuat baik kzpadnla4 kztilrn Dia msnbebaslan
alat dmi rumah penj ara dan kztila membawa knmu dmi
&sun podnng posir, setelnh setmt mmtsakknn (hubung'

an) antara aku dnn saudnra-saudmaku. Sesungguhnya,

TfulanlaMaltalmbut tnhadnp apa yang Din fuhntnnki.
Sesunguhnya Dinlah Yang Maha Mengetahui lagi
Mahabij ak"saaa. " (Yusuf: 100)

Pada saat itu, Yusuf as. melepaskan dirinya dari
keceriaan, kesenangan, kegembiraan, dan keber-
binaran unhrk menghadap Tuharurya dengan mela-
kukan tasbih sebagai orang yang bersyulmr dan
berzikir. Ia curatrkan segenap doanya kepada-Nya,
padahal ketika ihr ia sedang berada di puncak kekua
saan dan dalam kegembiraan karena mimpinya
menjadi kenyataan,
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"Ya Tiilanku, sesunguhnla Englwu telah mmganu-
gcrahl@ lupadalw sebagian boj* dmt tclnhmng'
ajmlan lepadaku sebagian tabir mimpi. (Ya Zillnn)
Perciptn kngit dan bumi. Ergluulah Pelindungku di
dunia dnn di akrhirat, w afatkanlah aku dala,m Iu adaan

Islam dan gabunglanlah aku dengan orang'urarq yaxtg

salei."(Yuzuf: 101)

Di sini tersembunyilah jabatan dan kekuasaan,
dan tersembunyilah kegembiraan saatbertemu dan

berkumpul dengan keluarga beserta saudara-sau-

dara TampaHah pemandangan terakhir, yaitu pe
mandangan seorang nunusiayang memohon kepa
da Tuhannya supaya Dia menjaga keislamannya
hingga Dia mewafrtkannya dan mempertemukan-
nya dengan orangoftlllgyang saleh di sisi.Nya de
ngan larunia dan kemurahan-Nya-

Demikian pula adab Nabi Sulaiman as. ketika ia
melihat singgasana Ratu Saba' hadir di hadapannya
sebelum mahnya berkedip,

"ht[aka, tnl]enln Sulnimnn mclilat ingaram itu terlztak

di hadnparvrya" ia pun bnlata,'Ini tiltrusak lcmunia

Tillnnlu untuk mnaba alu apokah alat bnsyuJew atau

nunginglcari (afui nihnat-Ir{ya). Barangsiapa )ry ber-

Eulwr, maln senrggulatya dia bnsyuhn untuk (l"ba.ik-

an)dirinyasettdiri.Darybmangsiapayongingkar,malu
sesunguhny a Tultanku Mahalwya Ingi Malwmulia. "
(an-Nad: a0)

Demikian pula adab Nabi Muhammad saw. dalam
seluruh sisi kehidupan beliau, dan dalam meng-
hadapi kemenangan dan pembebasan Kota Mekatr
yang merupakan tanda sudah dekatrya ajal beliau.
Beliau menundult<an diri kepada Allah dengan
bersyukur di atas punggunguntabeliau dan melna-
suki KotaMekah dahmkeadaan seperti itu.

Penduduk Kota Mekah telah menyakiti, meng-
usir, memerangi, dan menghalang-halangi jalan

dalflvah beliau dengan sangat sengil Akan tetapi,
ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan,
beliau melupakan kegembiraan liarena kemenangan
ini. Beliau justru menunduldran diri denganbersyu-
kur, menyucikan Allatr, memuji-Nya, dan memohon
ampun kepada-Nya sebagaimana diajarkan oleh
Tuhannya. Setelah itu beliau semakin memperba-
nyaktasbih, tahmid, dan istighfrr sebagaimana dise
butkan dalam banyak riwayat Demikianlatr sunnah
beliau kepada sahabat-sahabat beliau sepeninggal
beliau, mudah-mudahan Allah meridhai mereka
semuanya

Ittt*

Demikianlah, derajat manusia meningkat karena
beriman kepadaAllatr. Demikian pula kemanusiaan
berbinar-binaq tampakke permukaan, dan menge
pakkan sayapnya Dengan ihr puh ia dapat mencapai

keagungan, kekuatan, dan kemerdekaan. 6
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EANAfl AI-INflOO
nllnfnnfiail ili mefiflIr

Jrmlafi aw:f

#);)il\*
Denga^n menyebut nanna Allah Yang Maha
Pemurah lagi lvlaha Penyayang

c,ltc i:. e1rl & $; rA 6r-u *
iK;t$rt it1(6A #,: t'.-
* # eJ-lr7 ;*,,t *', "ffii'ig-
"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan
sesungguhnya dia a^kan binasa. (1) Tldaldafi
berfaedah kepadanya hartabendanya dan apa
yang ia usafrakan. (2) IGlak dia akan masuk ke
dalam api yangbergejolalc (3) Begih pula istri-
nyq pembawa kayu balcar. ( ) Yang di lehernya
ada tali dari sabut" (5)

Abu Latrab atau AbdulU z,zabin Abdul Muthalib
adalatr panum Nabi Muhammad saw.. Dia disebut
Abu Iahab karena wajahnya mengkilap. Dia dan
istiny4 "Urnmu Jamil", termasuk orarrg yans paling
sengit menyakiti Rasulullah dan memusuhi dal$/atr
Islamyangbeliau bawa.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa telatr diceritakan
kepadanya oleh Husein bin Abdullah bin Ubaidillah
binAbbas, dia berkata "Saya mendengar Rabi'ah bin
Abbad ad-Daili berkata 'Aku, seorang muda, ber-
sama ayatr melihat Rasuhrllatr mengikuti beberapa
kabilah dan di belakang beliau ada Seorang lelaki
yang juling rnatany4 parasnya elok, dan rambutnya
sampai pundak Rasuhrllah berdiri menghadap suatu
kabilah, lalu bersabda,'Walai Bani Fulnn, sesurg-
gulmya aln adnlah utusan Allnh l"pod" lulian. Aku
mmluruh knlinn supaya mmyembah Allah dan tidak

mempersekutukan- Nya fungan sesuatu pun. I{nlian
pnmyai ala dm, lnlinn linnungi alw sehinga alw dapat
mzla,lesannJrnn. tugas yang dibnikm Allah kzpada-Ku.'

Setelah beliau selesai menyampaikan perkataan-
ny4 berkatalah seseorang yang lain yang ada di bela
kangbeliau,'Hai BaniFulaq orarrgini menginginkan
agar kalian meninggalkan I.ara, darl^U zadan sekutr-
sekutu kalian dari golongan jin dari Bani Malikbin
Aqmas, untuk meneikuti bid'ah dan kesesatan yang
dibawanya IGrena itu, janganlah kalian dengarkan
danjanganlalian ikuti dia!' lalu ahr bertanyakepada
ayatr, 'Siapakah ia?'Ayah menjawab, 'Dia adalah
paman beliau, Abu hhab."' (Diriwayad<an oleh
Imam Ahmad danThabmni dengan lefal ini)

Inilah salah sahr contoh dari tipu dayaAbu lahab
terhadap dah^'dh Islam dan Rasulullah saw.. Dan
ishinya, UmmuJamil, selalu membanhrnya di dalam
melakukan tindakan yang zalim ini. Nama aslinya
adalah Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara
perempuanAbu Sutan.

Abu lahab mengambil sikap demikianterhadap
Rasulullah sejak hari pertama dakwah. Imam
Buktrari meriwayatkan dengan isnadnya dari Ibnu
Abbas bahwa Rasululah pergi ke Buthha', lalu naik
ke gunung, kemudian berseru, "\Mahai, berkum-
pullah pagi ini!" Kemudian orangoftmg Quraisyber-
kumpul kepada beliau, lalu be[au bersabd4 "Bagai-
manapendapatkalian jika aku berkatakepada kalian
bahwamusuh akan nienyerangpadawakhr pagi atau
sore hari, apakah kalianpercapkepadaku?" Mereka
menjawab,'Ya" Beliau bersabda "Sesungguhny4
aku adalah seorang pemberi peringatan kepada
kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Abu
lahab menyatrul "Apakah hanya untuk ini engkau
kumpulkan kami? Celakalah en_gkau!" Kemudian
Allah menurunkan surah, " .... ::3;,';t.t)-t'i &"
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Di dalam satu riwayat disebutkan, "Lalu Abu
lahab berdiri sambil mengacung-acungkan tangarr
nya serdya berkata,'Kecelakaanlah unhrkrnu sepan-
jang hari!Apakah hanya untuk ini kamu mengum-
pulkan kami?!' talu Allah menurunkan surah ini."

Ketika Bani Hasyim sepakat terhadap kepemim-
pinan Abu Thalib untuk melindungi Nabi saw.,

meskipun mereka tidak mengikuti agama beliau,
melainkan hanyakurena dorongan ftnatisme kabilah
(kesukuan, golongan), maka Abu lahab keluar
menemui saudarasaudamnya dan mengadakan janii

setia dengan orang{rang Quraisy. Bersama-sama
merek4 ia membuat piagam pemufusan hubungan
dengan Bani Hasyim dan hendak menyakiti Bani
Hasyim supaya mau menyeratrkan Nabi Muham-
mad kepada mereka-

Abu khab telah meminang dua pufi Rasulullah,
Ruqayyah dan Ummu Kultsum, unhrkkedua anak

laki-lakinya sebelum diutusnya Nabi saw.. Tetapi,
setelah beliau diutus sebagai Rasul, makaAbu lahab
memerintatrkan kedua anaknya unhrk menceraikan
ishinya ihr. Tentu saja hal ini memberatkan pundak
NabiMuhammad.

Demikianlah kelakuanAbu Lahab dan istiny4
Ummu Jamil, yang mengobarkan peperangan yang

sengitterhadap Nabi saw. dan dak$rahlslarq tanpa
kelembutan dan basa-basi sedikit pun. Sedangkan,

karena rumah Abu Iahab berdekatan dengan ru-
mah Rasulullah, maka gangguannya sangat berat"

Diriwayatkan bahwa Ummu Jamil biasa mem-

bawa duri dan meletatftannya di jalan yang biasa

dilalui Nabi. Adayang mengatakan bahwaperkataan
"membawa kayr baka/'itu adalah kiasan terhadap
segala usaha dan tindakannya mengganggu, menytL
kiti, memfitnah, dan mencelakakan Nabi saw..

Surah ini turun untrk menjawab serangan yang

dilancarkan Abu lahab dan istinya. Allatrlah yang

menangani urusan peperangan ini, bukan
Rasulullah!

2 . <,zz /< 7(zz nl,z
*p' .'^'-l ;:+t d2l lJ=' CJ

"Binnsalah lcedua tnngan Abu Inla.b dan sesun'ggularya

dia alwn binnsa." (al-l-ahabz L)

" At-tabat' berarti kebinasaan, kehancuran, dan

keterpotongan .I 4s,l " tabbat'yang pertama ihr adalah

sebagai doa dan lafal "tabba" yang kedua adalah

unhrk memastikan terjadinya atau terealisirnya doa

tersebul Maka, dalam sebuah ayat yang pendek
pada permulaan surah ini muncullah doa dan men-
jadi kenyataan, perang selesai, dan layar pun difutup.

Ayat berikutrrya merupakan ketetapan dan pen-
jelasan mengenai apayang terjadi,

# ,,{"-._6,itCiAeAU
"TidnlJnhberfadnhlepananyalnrtabmdnnyadnnapa
yang in usolnlan." (al-Lahab: 2)

Sungguh binasa kedua tanganny4 hancur, dan

binasalah dia Harta bendanya dan segala usahanya

tidak berfaedah baginya dan tidak dapat menyela-
matkannya dari kebinasaan dan kehancuran.

Ihrlah yang terjadi di dunia Adapun di akhirat,

x.J36((,1-&
"Iklnk din alwn muuk le ffi; api y ang big4 okk. "
(al-I^ahab:3)

Disebutkannya " lahaT"gejolak' untuk meng-
gambarkan dan menjelaskan keadaan api itu dan
mengisyaratkan gejolak dan nyalanya-

g'giirSi!r;r,
'Dan(begitupuk)istrartaFnnbawalayubal'nr."(aI'
Lahab:4)

Istinya juga akan masukke neraka bersamany4
dengan membawa k4yu bakar. Dan keadaanny4

rN ./4, ntl c/1/&yq.}+u+-+
'Yang di lzlwrnya ddn tnli dnri sabut." (al-I-ahab: 5)

Unhrk mengikat dia di neraka- Atau, tali itu unhrk
mengikat kayu. Begitulah makna hakikinya, jika
yang dimaksudkan adalah duri. Atau, diartikan
secara majasi dengan pengertian bahwa membawa
kayu bakar ihr sebagai kiasan dari membawa
keburukan dan berusaha menyakiti dan mencelaka
kanNabisaw..

Pengungkapan surah ini mengandung keserasian
yang lembut dengan tema dan suasananya. Unhrk
menjelaskan hal ini, kami petili*an beberapa kutipan

dartlntabMasyanhidulQfi anrnahfi l-@r'ar'dtdalarrt
mengantarkan pengungkapan jiwa Ummu Jamil
yang jahat dan kegila-gilaan,
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'Abulahab,
sayashlaa naaftn dzaata lahab,
wa imra-afuhuu hammaalatal hathab,
sa tashlaahaa wa fii'unuqihaa hablun
minmasad...."

Keserasian dalam l<atz-k^ta dan dalam lukisan.

Jalrannam di sini adalah nanrun dzgatu lnJnb, apryang
menyala-nyal4 yang akan dimasuki oleh Abu lahab.
Istinya biasa membawa hnthnb 'kayu baka/ dan
diletaliJ<annya di jalan yang biasa dilewati Nabi
Muhammad, untuk mengganggu beliau (dalam arti
hakiki atau majasi) . Hatlmbinadalah sesuatuyang
digunakan untuk menyalakan khab.Ia mengikat
kayu bakar itu dengan tali. Maka, azab terhadap
dirinya adalah neraka yang menyala-nyala. Di sihr,
dia akan diikat dengan tali dari sabut agar serasi
antara balasan dan perbuatannya. Juga supaya
sempurna pula gambaran dengan kandungannya
yang sederhan4 yakni kayu bakar dan tali, api dan
gejolalarya yang akan dimasuki olehAbu la]rab dan
istinya si pembawa kayu bakar.

Keserasian lainnya ialah bunyi kata-katanya ber-
sama suarayang menceritakannya dengan pengikat-
an hrmpukan kayu dan ketertarikan leher oleh tali
dari sabut Bacalah, "Tatrbat yadan Ahii lnlwb wa talf ,
niscayaAnda akan merasakan kerasnya ikatan itu,
serupa dengan pengikatan kayu keraskeras. Serupa
juga dengan pengikatan leher dan penarilan terha-
dapnya. Juga serasi dengannuansakemarahanbesar
dan ancaman yang terdapat dalam surah ihr.

Terdapat keserasian nuansa musikalnya dengan
gerak suarany4 serasi dengan lukisan-lukisannya
dalam bagian-bagiannya yang rapi, sesudi bunn
lafalnya dalam ungkapan, serta sesuai dengan nuan-
sa surah dan sebab furunnya Semua ini terangkum
dalam lima ayatpendek" yang termasuk salah satu
surah terpendek dalam AlQuf an.

Keserasian dan kerapian ungkapan ini membuat
UmmuJamil beranggapan bahwa Rasulullah me
nyindirnya dengan syair. Ktrususnya, setelah ter-
sebarnya suratr ini dengan kandungannya yang
berisi ancaman, hinaan, dan pelukisan yang buruk
terhadap Ummu Jamil. tlkisan yang merendahkan
seorang wanita yang ujub dan suka membanggakan
diri, suka mengunggulkan kemuliaan leluhur dan
nasabnya. Kemudian dilukiskan dengan gambaran
iri, " Pem.ban a kayu bakm, y ang di lzltmry a ada tnli dnri

ijuk" kmumya dikemukakan dengan menggun:L
kan uslub yang sudah demikian populer di kalangan
banesaArab!

Ibnu Ishaqberkaa, "Sayamendapatkan informasi
bahwa Ummu Jamil pembawa kayu bakar itu ketika
mendengar AlQur'an yang membicarakan dirinya
dan suaminya, meka datanglah ia kepada Rasulullah
ketika beliau sedang duduk di masjid di sisi lGbatr
bersama Abu Bakar ashShiddiq, ketika itu ia mem-
bawa bahr segenggam. Ketika dia berhenti di
hadapan Rasulullah danAbu Bakar, Allah menutup
matanya dari memandang Rasulullab sehingga ia
tidak dapat melihat kecuali kepada Abu Bakar. Ialu
ia berkata "HaiAbu Bakar, mana sahabatnu itu? Aku
telah mendengar bahwa dia menyindir saya. Demi
Allatr, kalau saya menjumpainya niscaya saya pukul
mulutnla dengan batu ini. Ketatruilah, demiAllah,
sesungguhnya saya juga seorang penyair!" Kemu-
dian diabersyair,

"Orang tercela kami tentang
perintahnya kami langgar."

Kemudian dia pergi. Lalu Abu Bakar berkata,
'Wahai Rasulullah, apakah ia tidak melihatrnu?"
Rasulullah menjawab, "Ia tidak melihat alni.
Sesungguhnya Allah telah menutup penglihatannya
dariku."

Al-Hafizh Abu Bakar al-Bazzar meriwayatkan
dengan isnadqya dari Ibnu Abbas, katany4 "Ketika
hrrun suratr *"irit ,4f";.ii1, 6a12*h1t iski Abu
Iatrab kepada R.isulullah ketikabeliau sedang duduk
bersamaAbu Bakar. LaluAbu Bakarberkatakepada
beliau, 'Sebaiknya engkau menjauh agar dia tidak
dapat menyakitimu.' Rasulullah menjawab, 'Se
sungguhnya, dia akan terhalang melihatku.' lalu
Ummu Jamil maju dan menghadap Abu Bakar sera-
yaberkata'HaiAbu Bakar, salnbatrnu telah menyin-
dir aku.' Abu Bakar menjawab, Tidak Demi Tuhan
yang memiliki bangunan (Kabah) ini, beliau tidak
mengucapkan syair.' Ummu Jamil berkata'Engkau
selalu membenarkan dia.' Setelah Ummu Jamil
pergi, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, 'Dia
tidak melihatrnu?' Beliau menjawab, Tidah selama
ada malaikatyang menufirpiku sehingga dia pergi."'

Demikianlah kemarahan dan kebenciannya
terhadap perkataan (ayat) yang disangkanya syair
(karena kesamaan bunyi ihr tidak terdapat melain-
kan pada syair), yang ditolak oleh Abu Bakar dan dia
membenarkan Nabi. Akan tetapi, lukisan yang berisi
penghinaan dan ejekan dalam seluruh surah dan
ayat-ayatorya ini telah dicatatdan direkam dalam kitab
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yang abadi. Juga dicatat oleh lembaran-lembaran
semestayang mengucapkan kemarahan dan serang-

an Allah terhadap Abu l-ahab dan istinya sebagai

balasan terhadap tipu dayanya terhadap dakwah
Allah dan Rasul-Nya Kebinasaan, kehancuran, dan

kehinaan sebagai balasan bagi orangorangyang
menentang dan merintangi dak\MahAllah di dunia
dan api neraka di al<hirat sebagai balasanyang sesu-

ai. Juga kehinaanyang diisyaratkan oleh tali di dunia
dan alifiiral g
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ilflATT AI-TfiIIIAS 
,

niturunfian f,i lllefian
Jrnlan Aw:4

(gfi)i^'\*:/
Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

M d & 3t /qti xI # E\li|f" J;

#,3A(brtKi;t# r4{,
'T<ata"kanlaltr'Dialah Allah Yang Maha Esa- (1)

Allah adalah Tbhan ya"ng berganhrng kepada-
Nya segala sesua[r. (2) Dia tidak beranak dan
tidak pula dipera^nakkan. (3) Dan tidak ada
seorang pun yang setara denga.n Dia."' (4)

Surah yang kecil ini nilanya sebanding dengan
sepertiga AlQur'an, sebagaimana disebutkan dalam
beberapa riwayatyang sahih. Imam Bukhari meri-
wayatkan bahwa telah diceritakan kepadanya oleh
Ismail, dari Malik, dari Abdur Rahman bin Abdullah
binAbdurRahman binAbu Sha sha'atr, dari ayalrry4
dariAbu Sa'd, bahwa seorang laki-laki mendengar
seorang laki-laki lain membaca 31{fi';^3'
berulang-ulang. Pada keesokan harinya ia datang
kepada Nabi saw. melaporkan hal itu, seakan-akan ia
mempersoalkanny4 kemudian Nabi bersabda,

'Demi Allnh yang jiuaku bnada dnlam gengatnan-
Nya, sesungguhnya surah ini sebandirry dntgan wpertiga

Al-@ian."

kri bukanlah suatu halyang aneh. I(arenakeesaan
yang Rasulullah perintahkan untuk memproklamir-
kannya, 3A{jtl'}"j; 'Dialah Allah Yang Maha
Esa, adalah akidah bagi hati, penafsiran bagr wujud
semesta, dan manlwj bagi kehidupan. Karena itu,
surah ini mengandung garis'garis pokokyang sangat

luas mengenai hakikat Islam yang besar.

34x1';3 adalah lafql yarrg lebih halus dan
lebih lembui diripada kata K\, l* 

"na 
ia menyan-

darkan kepada makna "wahid" bahwa tidak ada
sesuatu pun selain Dia bersama Dia dan bahwa tidak
ada sesuafu pun yang sama dengan-Nya.

Ini adalah ahndilryatul-wujud, keesaan wujud.
IGrena ihr, tidak ada hakikat kecuali hakikat-Nya dan

tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud-Nya.
Segala maujud yang lain hanyalah berkembang atau
muncul dari wujud yang hakiki iht dan berkembang
dari WujudDzptiyahitu.

Oleh karena ihr, ia adalah keesaan pelaku. Tidak
ada selain Dia sebagai pelaku yang hakiki terhadap
sesuafu, di alamwujud ini.

Inilah akidah di dalam hati sekaligus penafsiran

terhadap wujud semesta-
Apabila penafsiran ini telah mantap dan tnshauntur

ini telah jelas, bersihlah hati dari semuapenuhrp dan
kotoran. Yakni, bersih dari kebergantungan kepada
selain Zat Yang Esa dan Tunggal dengan hakikat
wujud danhakikatpelaku. Bersih darikeberganhrng-
an kepada sesuahr selain wujud Tuhan jika ia tidak
lepas sama sekali dari perasaan tentang adanya
sesuatu. Karena tidak ada hakikat bagi suahr wujud
selainwujud Ilahi ihr; dan tidak ada hakikatbagi suatu
tindakan kecuali tindakan kehendak Ilahi. Maka,
untuk apa hati berganhrng kepada sesuatu yang
tidak ada hakikatnya bagi wujud dan tindakarmya?

Ketika hati sudah bersih dari perasaan terhadap
selain hakikatyang sahr dan dari kebergantungan
kepada selain hakikat ini, maka pada saat ihr bebas
lah ia dari segala ikatan, lepas dari segala belenggu,
bebas dari ambisi yang merupakan pokok segala
ikatan yang banyak, dan bebas dari ketakutan yang
juga menjadi pokok ikatan-ikatan yang banyak.
IGren4 unhrk apa ia berambisi sedangkan ia tidak
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kehilangan sesuatu pun bila sudah bertemu Allah?
Dan untuk apa ia takut, sedangkan tidak adawujud
bagi si pelaku kecuali kepunyaanAllah?

Apabila sudah mantap taslnwwuryangtidak meli-
hat di alam wujud selain hakikat Atlah, tashmtwuriri
akan disertai dengan melihathakikatitr pada semua
wujud lain yang bersumber dari hakikat ini. Ini ada-

lah tingkatan di mana hati melihatkekuasaanAllah
beradapada segala sesuatt yang dilihabrya Di balik
itu terdapattingkatan di mana ia tidak melihat sesua
tu di alam ini kecualiAllah karena ia tidak melihat
suatu hakikat di sanakeorali hakikatAllah.

Hal ini akan diiringi dengan meniadakan efektivi-
tas sebabsebab. Kemudian mengembalikan segala
sesuafu, segala kejadian, dan semua gerak kepada
sebab pertamayang menjadi sumber semuanya dan
memberi bekas kepada semuanya. Inilah hakikat
yang mendapat perhatian yang besar dari AlQu'an
unhrk dimantapkannya di dalam tnslwwwurlmam.
IGrena ihr, AlQur'an menjauhkan sebabsebab latrir
dan menghubungkan semua urusan secara lang-
sung kepada kehendak Allah,

'Dan (yangsebmnrya) bulan lwmu yangmclzmpar
lutilm lamu mzbmpar, tzt tpi Allnhlah y ang mzlnnpar. "
(al-Anfaaft 17)

'Tiadn pertnlnngan leatali dmi isi Allnh.' (Nilmran:
126)

"Kamn tidnk dnpat nmgfundnki (nunnnpuh j alan ini)
leecuali ap ab iln dile hntdaki Allah. " (atlalwitr : 29)

Dengan menjauhkan semua sebab lahiriah dan
mengembalikan segala urusan kepada kehendak
Allah, maka akan terclrahlah ketenteraman di da-

lam hati. Tahulah ia arah dan tujuan satu-safirnya
untuk mendapatkan apayang diinginkan di sisi'Nya
danuntuk menjauhkan apayang ditakuti. Juga untuk
menenangkan dan memantapkan hati di dalam
menghadapi dampakdampak, pengaruh-pengaruh,
dan sebabsebab lahiriah yang tidak ada hakikat dan
wujudnya.

Inilah tanjakan-tanjakan jalan yang hendak dicoba
oleh paraahli tasawu{ tetapi justru menyeretmereka
ke tempatyang jauh. Hal ihr disebabkan Islam meng-
hendaki agar manusia menempuh jalan menuju
hakikat ini, dengan tetap menempuh kehidupan nya
ta dengan segala kekhususanny4 menempuh kehi-
dupan layaknya manusia, dan mengelola bumi de
ngan segenap unsurnya- Tetapi, tetap dengan meny&
dari dan merasakan di samping semua itu bahwa
tidak ada hakikat kecuali Alluh, tidak ada wujud

kecuali wujud Allah, ddak ada efeltivitas kecuali
efektivitas Allah. Islam tidak menghendaki suatu
jalan hidup kecuali jalan ini.

Dari sini lahirlah npnlwjkehtdupanyang sempur-
na, yang ditegakkan'di atas penafsiran itu dengan
segala pengaruh yang ditimbulkannya di dalam jiwa
yang berupa taslawwur,perasaan, dan arahan-aratr
an Manlwj kehrdupan ihr meliputi nanhaj-manlmj
sebagai berikul
1. Manlwjmhkberibadah kepadaAllah saja yang

tidak ada hakikatbagi suatu wujud kecuali wujud-
Nya, tidak ada hakikatbagi keefektifan sesuahr
kecuali keefektihn-Ny4 dan tidak ada pengaruh
bagi suahr kehendak kecuali kehendak-Nya

2. Manhaj untuk mengarah dan menuju kepada
Allah saja di dalam berharap dan takul kesenang-
an dan kesulitan, kebahagiaan dan penderitaan.
IGlau tidak begitu, apn gunanya menghadap ke
padasuahr maujud yans tidak hakiki dan kepada
selain yang bertindak efektif di alam wujud ini?

3. Manlwjwt\l<menerima sesuatu dariAllah saja
Yaifu, menerima akidah, tash.awwur pandangan
hidup', tata nilai, nonna-norrna syariat, undang-
undang,perahran, adab, dantadisi. Maka pene
rimaan semua ini tidak bisaterjadi melainkan dari
Wujud Yang Satu dan HakikatYang Satu dalam
kenyataan dan dalam hati.

a. Manlaj wftkbergerak dan beramal karena Allah
semata-mata- Yaibr, unhrkmendekatkepadahak!
katyang sebenarny4 dan untuk melepaskan diri
dari tabir-tabir yang menghalangi dan noda-noda
yang menyesatlian, baik di dalam lubuk jiwa sen-

diri maupun pada segala sesuahr di sekitarnya Di
antara tabir-tabir penghalang itu ialah diri-diri
sendiri dan keterikatannya pada keinginan dan
rasa takutnya terhadap sesuatu di alam wujud ini

5. Di vmping itu adalah sebaeai manhajyangmeng-
huburrglian anhrahati manusia dengan segalayang
maujud dengan hubungan cinta kasih sayang,

lembutlembuf dan saling merespons. Mak4 keter-
bebasan dari ikafarrikatarurya itr bulian berarti sa
ling membenci, saling menjauhq dan saling meng-

hindar. IGrena semuanya keluar dari tangan Allah,
semua umjudnya berasal dari wujud Allah, dan

semuanyamendaaflran pancaran dari sinahakikat
ini l(arena ifu , semuanya dicintai karena semuanya
adalah hadiatr dari Yang MahaTircinta
Manhajketndtpan yang demikian adalah manlwj
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yang tinggr. Dalam manh.aj ini, bumi terasa kecil,
kehidupan dunia adalah singkat, kesenangan kehi-
dupan dunia tidak berarti, dan keterbebasan dari
halangan-halangan dan tirai-tirai ini adalah menjadi
hrjuan dan citacita. Akan tetapi, kebebasan menurut
Islam bukan berarti menjauhkan diri dan mengabai-

kan semua ifu , bukan pula membenci dan menjauhi-
nya Namun, ymg dimaksud adalah terus melaku-
kan usaha yang istiqamah dan perjuangan yang
terusmenerus untuk meningkatkan kemanusiaan
secara keseluruhan dan membebaskan seluruh
kehidupan manusia Dengan demikian, kehidupan
manusia menurut Islam adalah Lfiilafrh dan kepe
ririmpinan dengan segala tugasnya. Juga disertai
dengan kebebasan dan kemerdekaan dengan segala
penopangny4 sebagaimana sudah kami terangkan
dimuka

Membebaskan diri dari kehidupan dunia dengan
jalan bertapa ihr mudah, tetapi Islam tidak menghen-
daki yang demikian. Karena khilafah di bumi dan
kepemimpinan terhadap manusia merupakan bagi-

an dari manhnj Islamunhrk pembebasan. lni meru-
pakan jalan yang sulit, tetapi inilah yang dapat meng-
aklualisasikan kemanusiaan manusia- Artinya, me
wujudkan keberhasilan peniupan ruh yang tinggt di
dalam eksistensinya. Inilatr kebebasanyang sebenar-

nya yakni kebebasan ruh untuk berhubungan de
ngan sumber Ilahinya dan mengakhralisasikan ha-

kikatnya yang tinggi, untuk bekerja di lapangannya
yang telah dipilihkan oleh Penciptanya Yang Maha-
bijaksana

I(arena itu semua, maka dalarrah Islam yang
pertama terbatas pada penetapan akidah tauhid
dengan tnsh.awwur-nyake dalam hati. IGrena tauhid
dalam bentuknya yang seperti ini adalah akidah bagi
hati, penafsiran bagi alam wujud, dan manhajbagl
kehidupan. Ia bukan hanya uanpan pada lisan atau
gambaran dalamhati, tetapi ia adalah urusan totali-
tas, agama secara total. Penjelasan-penjelasan dan
perincian perincian sesudah itu tidaklebih dari seba
gai buah alamiah untuk memantapkan hakikat ini
dalam benhrknya di dalamhati.

Penyimpangan-penyimpangan yang menimpa
kaum Ahli Kitab sebelumnya dan yang merusak
akidah, pola pikir, dan kehidupan mereka, sebab

utamanya adalah karena telah buramnya gambar
tauhid yang murni Keburaman ini kemudian diikuti
dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut

Nah, keistimewaan bentuk tauhid dalam akidah
Islam ialah kedalamannya untuk menjadi fondasi
kehidupan secara total. Juga ditegakkan kehidupan
di atasnya sebagai fondasinya dan sebagai kaidah
(andaszrn) bagl mnrh4j arnali' afrankerja/aktivitas'
yang nyata di dalam kehidupan, yang tampak bekas
bekasnya baik didalam syariat maupun di dalam
kepercayaan. Adapun bekas pertamayang tampak
ialah bahwa hanya syariat Allah saja yang mengahtr
kehidupan. Apabila dampaknya tidak demikian,
akidah tauhidnyaberartitidaktegak IGrena apabila

akidah tauhidnya tegak" tentu akan diiringi dengan
bekasbekasnya seperti itu di dalam setiap sendi
kehidupan.

ff*

Makrn bahwa AIInh Malm Esa adalahbahwa Allah
adnlah Tuhnn yang bnganturry lupada-Nya segala

s esuatu. Din tidnk b srannk dnn. tidnk dipnannklug dan

tidnk adn seorang pun'yang setma dmgan Dia. Akan
tetapi, Al-Qulan menyebutkan perincian-perincian
ini adalah untuk menambah kemantapan dan
kejelasan.

. 3&)i fitl Makna ashth"amnd menurut baha-

sa berarti hran yang dihrju yang suahr perkara tidak
akan terlaksanakecuali dengan izinnya Allah STVT

adalah Tuan (Majikan) yang tidak ada hran (majikan)

yang sebenarnya selain Dia Allah adalah Maha Esa

di dalam uluhiyyahNya dan segala sesuatu adalah
hamba bagi-Nya. Hanya Dialah satu-safirnya yang
dituju unhrkmemenuhi segalahajatmaKrluk Hanya
Dia sahr-satunya yang dapat mengabulkan kebutuh-
an orang-orang yang berkebuhrhan. Dialah yang
memutuskan segala sesuatu dengan izin-Nya, dan

tidak ada seorang pun yang dapat memufuskan
bersama Dia. Sifat ini aktualisasi dari keberadaan-
Nya Yang Mahahrnggal dan Maha Esa-

" L3i"Ji36is 'on ilad.a bnanak dan tiada
puln dipeiannkkan."' Maka, hakikatAllah ihr tetap,

abadi, dan azah. Ia tidak berubah-ubah menyesuai-

kan dengan situasi dan kondisi. Sifatnya adalah
sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kela-

hiran adalah suafu kemunculan dan pengembilgffi,
wujud tambahan setelah kekurangan atau tiada Hal
yang demikian ini mustahil bagi AUah. Kelahiran ihr
juga sebelumnya memerlukan perkawinan dengan
yarig sejenis dengannya Hal ini juga mustahil bagi
Allah. Oleh karena ihr, sifat "Ahnt mengandung
penafian terhadap orang tua dan anak, yakniAllah itll
tidak berorangtua dan tidak beranak.
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" \<l fij.-rt Ki ;J5' Dan tidak ada seurang pun
yang setara fungan Dia." Yakni, tidak ada yang
sebanding dan setara dengan Dia baik dalam ha-
kikat wujudnya maupun dalam hakikat efektivitas
nya dan tidak juga dalam sifut dzWA ahmanapun. hi
jugamerupakan alidralisasibahwa Dia adalah "Ahn4
Malw Esd. Akan tetapi, ini merupakan penegasan

dan penjabaran. Sifat ini meniadakan akidah
truraiy ah' dudrsme' yang mengatakan bahwa Allah
adalahTuhan kebaikan, sedang baei kejalntan ter-
dapat hrhan yang lain lagi sebagai lawan Allah, de
ngan tindakan-tindakannya menentang perbuatan-
perbuatan r"ang baik dan menyebarkan kerusakan
di rnuka bumi. Adapun akid ah tsurniy ahyang paling
populer ialah akidah kaum Persia mengenai Tuhan
Cahaya danTuhan Kegelapan Akidah iniiugapopu-

ler di kawasan selatan Jazirah Arab karena dikuasai
oleh Persia-

Suratr ini untuk menetapkan dan memantapkan
akidah tauhid Islarr, sebagaimana surah "al-
IGafiruun" meniadakan benhrk keserupaan dan
peitemuan mana pun antara akidah tauhid dan aki
dah syirik Masing-masing surah ini meme€hkan
persoalan hakikattauhid dari sahr segi.

Rasulullah saw. biasa membuka hari barunya
dengan melakukan shalat fajar (qabliah subuh)
dengan membaca kedua suratr ini (al-IGafiruun dan
al-Ildrlas). Pembukaan hari ini dengan bacaan
tersebutmemiliki malffra dan tujuan tertentu.0

*
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fiAmfl Ar-fnu0
nilarunfian ill mefifln

JrmnnAW:f

F$V)\i'\24''
'T)engan menyebut nanna Allah Yang l\faha
Pemurah lagi Mafia Penyayang"

q3# a:L(,t*& #i.i;1"3
-: *{AiF"e:rg (tj61_4i,}

$",Zri;;r|{t6#rgn
'I(ataka.nlal5'Aku berlindung kepada Tbhan
Yang Menguasai subuh, (1) dari kejahatan
maldrluk-Nya, (2) dari kejahatan malam apabila
telah gelap gulita, (3) dan dari kejalraran wanita-
wanita tukang sihir yang mengembus pada
buhul-butul, (4) dan dari kejahatan orangyang
dengki apabila ia dengki."'(5)

Surah ini dan surafr sesudahnp merupakan pe
ngarahan dariAllah S\{Tkepada Nabi-Nya saw. dan
seluruh kaum mulaninin sesudah ifu, supayaber-
lindung ke bawah perlindungan Allah dari segala
sesuatr yang menakutkan, baik yang tersembunyi
maupunyang tampalq yang tidak diketahui maupun
yang diketahui, yang seqra global maupun yang
secara terperinci Seakan-akan Allah membuka pintr
perlindungarrNya dan membentangkan naungan-
Nya buat merek4 dan berkata kepada mereka de
ngan kasih sayang dan lematr lembuf "Kemarilah,
kemarilatr ke benteng perlindungan. IGmarilah ke
tempat yang aman bagi kamu, dan kamu akan
merasa tenang di dalamnya IGmarilah, karenaAlan
tahu bahwa kamu lemah, sedang kamu mempunyai
musuh, dan di sekitarmu banyak hal yang menakut-
kan. Di sini terjamin keamanan, ketenangan, dan

keselamatan."
IGrena itu, masing-masing surah ini dimulai

dengan pengarahan, "Katalmnlnh Aku bulindung
kcpada Tuhnn Yang Menguasai subuh..."', dan,
"Katnkanlnh, Aku bnlindung kepada Tultan (yang

mnrulilwa dm mmguasai) mmmsia.. ..'"
Mengenai kisah hrunnya dan operasionalnyater-

dapat beberapa riwayatyang sesuai dengan bayang-
bayangyang kita merasakan ketenangan dan kele
eaan darinya Sehingga menjadi jelas dengan adanya
riwayalriwayat bahwa Rasulullah merasa mendapat
kelegaan dan kesenangan yang mendalam, meng-
gembiralian, dan penuh kebebasan,

Uqbah bin Amir r.a mengatakan bahwa Rasulu-
llah saw. bersahda,

*, o'""ibj-'f &t,r.U ;f oq |ilf F

{ /6'*ii;f '"Pr,yt q'r','}l
'mluknh t@Au ayat-ayit yatg amin*m taAt ;r"1*,"
yongtidakadaayatyangntaradtngannya?Yaitu,'@il
a'uudzi bi Rnbbil-fala4'dan'@tl a'uudry bi Rnbbin-
naal"'(HR Malib Muslim, Ttrmidzi, Abu
Dawud, dan an-Nasaati)

DariJabir r.a", katany4 "Rasulullah bersabdakepa
daku,'Bacalah wahai Jabir.' Saya bertanya,'Demi
ayah dan ibuku, apa yang harus saya baca?'
Beliau bersabda,'Bacalah,,'is3jil'uilA.'6 A*
qgi.!,4ir6j.'Irluakumenibacafi iif<"iiuoi*
beliau bersabd4 'Bacalah, karena engkau tidak akan
membaca surah yang setara dengan keduanya.";

ftIRan-Nasaa'i)
Dzar bin Jaisy berkata, "Saya bertanya kepada

Ubay bin IGb tentang al-Mu'awwidztaini. Saya ber-
kat4 Wahai Abul Mundair, sesungguhnya saudara-
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mu Ibnu Mas'ud berkata begini dan begini Obnu
Mas'ud tidak menetapkan kedua strah ini di dalam
mushafrrya. Kemudian dia menerima pendapat
jamaah sahabat dan menetapkankedua surah ini di
dalam mushafl. Ia berkata, 'Saya bertanya kepada
Rasulullatr, lalu beliau bersabd4 'Difirmankan kepa-

dalil, " qtf ,maka saya mengucapkan begihr.' Maka
kami mengucaplannya seperti yang diucapkan oleh
Rasulullah (yakni tanpa membuang lafal " @t )".

Semua atsar ini sesuai dengan bayang-bayang
keteduhan dan kasih sayang ihr.

Di dalam surah ini, Allah S\ryTmenyebutkan diri-
Nya dengan sifat-Nya yang dapat melindungi dari
kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam
surah ihr.

##ii-,illF,
"Kataknnlah, Aku bnlindung fupada Iithan Yang

Mmguasai subuh.. ..'' (d-Falaq: 1)

Alfalaq antara lain Serarti wakhr subuh. Di
anhranya juga berarti makhluk secara keseluruhan.
Ini mengisyaratkan kepada sesuatu yang darinyalah
muncul wujud dan kehidupan, sebagaimana firman-
Nva

"Sesungguhnya, Allah mmumbuhlan butir tumbuh-
tumbulwn dan biji buah-bttahnn. Dia mmgeluarkan
y ang hidup dnri y arry mati dnn mmgeluarlan y arg mnti
dnri yang hidup. "(al-An'aam: 95)

'Dia merryingsingkan pagi dan menjadilwn malam
untuk beristirahat, dnn (menjadiknn) mataluzri dan

bulan untuk p nhitungan. " (al-An'aam: 96)

Baik lafal "folo4' dalam arti subuh sehingga
permohonan perlindungan itu kepadaTuhan Yang
Menguasai subuh-yang memberi keamanan
dengan cahayanya dari kejahatan segala sesuatu
yang gelap dan tersembunyi-atau dalam arti
makhluk sehingga permohonan perlinduqgan itu
kepadaTuhan Yang Menguasai semua makhluk,
yang memberi keamanan dari kejahatan makhluk'
maKrluk-Nra, maka makna ini relevan sekali dengan

apa yang disebutkan sesudahnya,

#'dt|i",
' D ari lej ahnnn mnkhluk- Ny o. " (al-Falaq: 2)

Yakni, kejahatan semua maktrluk-Nya secara
mutlak dan global. MaHrluk-makhluk itu memiliki
kejelekan-kejelekan dalam bermacam-macam kea-

daan yang saling berhubungan satu sama lain,
sebagaimana mereka juga memiliki kebailian-keba-
ikan dan kemanfaatan-kemanafratan pada keadaan-

keadaanyang lain. Sedangkan, permohonan perlin-

dungan kepada-Nya di sini darikejelelian ataukeja-
hatannya adalah agar kebaikannya itu tetap eksis.

I{aren4 Allah yang telah menciptakarurya ihr tenhr
berkuasa untuk mengarahkannya dan mengatur
keadaan-keadaan yang dominan kebaikannya bu-
kan kejahatannya.

#5ftL*6tq'_,
' D an dmi lej ahnnn malam apabila telnh gelnp gulin. "
(al-Falaq:3)

Kata "al-ghasiy''menurut bahasa berarti yang
tumpah dan yang mengalir dengan deras. l{ata"al-
wagaYberarti galian di gunung yang mengalirkan
air. Dan.yang dimaksud di sini adalah malam dengan

segalakeadaannya. Malam ketika sudah urmpah lalu
menggenangi dataran. Yakni, menjadikan keadlran

sedemikian mencekam sehingga ia menakutkan.
Apalagi pada saat seperti ihr sangat rentan muncul-
nya sesuatu yang tersembunyi dan tak diketahui.
Misalnya binatang-binatang buas yang siap mener-
kam, mata-matayang siap menyergap danmembu-
nuh, musuh licikyang dapat saja melakukan sesuatu,

dan binatang-binatang berbisa yang merayap men-
cari mangsa. Atau, dari waswas, bisikan-bisikan,
kesusahan-kesusahan, dan kesedihan-kesedihan
yang merayap pada wakhr malam dan mencekik
peras:um. Atau, dari setan yang merasa lebih kon-
dusif di wakhr gelap untuk melancarkan kesan-
kesannya. Atau, dari syahwatyang bangkit ketika
sedang sendirian dan dalam suasana gelap. Juga dari
sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi, yang

merayap dan melompat, padawakhr malam apabila

telah gelap gulita-

#$rte{{iliFn:'
'Dan dari lrzjalntan wanita-wanita tukangsihir yang

mmgembus pa.da buhul-buhul. " (al-Falaqz 4)

"An-nnffaatsant fil-'uqad' adalah wanita-wanita
tukang sihir yang berusaha mengganggu dan
menyakiti dengan jalan menipu indr4 menipu saraf,

dan memberikan kesan pada jiwa dan perasaan.

Mereka meniup tali-temali seperti benang atau sapu
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tangan, dan meniupniup padanya seperti memintal
pintalan-pintalan sihir untuk memberikan sugesti.

Sihir itu tidak mengubah tabiat sesuafir, dan tidak
menimbulkan suahr hakikat yang baru. Akan tetapi,
ia hanya mengk*rayalkan (menimbulkan bayangan)
bagi indra dan peraszurn sesuai dengan kehendak si
penyihir. krilatr sihir sebagaimana yang digarnbarkan
olehAlQut'anul-I&rim di dalam kisah Nabi Musa as.,

"Bnlata Musq'Silnlmn lwmu seltalinn mzlnnparlan.'
Mala, tiba-tiba tali-nk dnn tonglmt-tongkat mnekn,
tobayang lupada Musa sealmn-alan ia mnayap apat,
lmtman sihir mnela. ArIusa mnasa tnJatt dnlnm hafinya.

Kami bnkan, Janganlah lamu takut, snunguhnya
lamulnh yang paling unggul (rnawng). Lemp arknnlnh
apa yang adn di tangan lmnnnmu, niscaya ia akan
mmd.an apa yang mnela pnbuat. Senngguhnya, apa
yangmnelm pnbuat itu adnlnh t pu doyo tulang sihir

ft elnL,a). Tidnk alan mmnng nlnng sihir itu, dmi mnnn

*jo io danng."Shaahaa: 66-69)

Demikianlatr, tali.tali dan tongkat-tongkatmereka
tidak berubah menjadi ular yang sebenarny4 tetapi
terbayang oleh oftmg{ftulg dan Musa bahwatali-tali
ihr berjalan hingga dapat menimbulkan rasa takut di
dalam jiwanya. IGrena ifu, datang pemantapan
kepada beliau dari Allah. Kemudian tersingkaplah
hakikat itu ketika tongkat Musa berubah menjadi
ular dan menelan tali-tali dan tongkat-tongkatyang
dijadikan alat sihir itu.

Inilah tabiat sihir yang selayaknya kita terima
(yaihr sebagai bayang-bayang sesuahr). Depgan
tabiabrya ini, ia dapat berpengaruh terhadap jiwa
manusia dan menimbulkan perasaan sesuai dengan
arahannya (sugestinya), yaihr perasaan yang mena-
kutkan mereka, menggiulggu, dan mengarahkan
mereka kepada yang dikehendaki oleh si tukang
sihir. Sampai batas ini, kitaberhenti di dalammema-
hami tabiat sihir dan pengembusan terhadap tali-tali.
Ini merupakan kejelekan yang kita berlindung
kepada Allah darinya berlindung ke bawah pemet-
haraan dan perlindungan-Nya

Terdapat beberapa riwayat-yang sebagiannya
sahih, tetapi tidak sampai ke tingkat mutawatir-
bahwa l,ubaid bin Asham, seorang Yahudi, menyihir
Nabi saw. di Madinah. Adayang mengatakan selama
beberapa hari dan ada yang mengatakan selama
beberapa bulan. Sehingga, terkhayalkan kepada
beliau bahwa beliau mendatangi isti-istri beliau
padahal sebenarnya tidak mendatanginya, menurut
sahr rirvayal Jugaterliilrayalkan kepada beliau bahwa
beliau melakukan sesuatu padahal sebenarnya

beliau tidak melakukannya menurut riwayat yang
lain. Kedua surah tersebut hrun unfuk mengobati
Rasulullah" Maka ketika beliau merasa kedatangan
sihir dimaksud-sebagaimana yang diberitahukan
di dalam mimpi beliauian beliau bacakan kedua
surah ihr, terlepaslah ikatan-ikatan (buhul-buhul) ihr
dan hilanglah gangguan dari beliau.

Akan tetapi, riwayat-riwayat ini bertentangan
dengan prinsip' ishmah nabawiah'kemaksuman/
keterpeliharaan nabi' di dalam bertindak dan ber-
tablig. Juga tidak relevan dengan itJkad bahwa setiap
perbuatan dari perbuatan Nabi dan setiap perkataan
dari perkataan-perkataan beliau adalah sunnah dan
syariah. Hal ini juga bertentangan dengan peniadaan

AlQur'an dari Rasulullah bahwabeliau terkena sihir
serta mendustakan orangorang musyrik.mengenai
dalrwaandakwaanbohong mereka IGrena ihr, kami
beranggapan bahwa riwayat-riwayat ini jauh dari
kebenaran.

Haditshadits ahad tidak dapat dijadikan dasar
dalam urusan akidatr- Adapun yang menjadi rujukan
dalam hal ini adalah Al-Qu/an. Kemutawatiran me
rupakan syarat untuk dapat diterimanya hadits
hadits mengenai pokok-pokok akidah. Sedangkan,
riwayat-riwayat ini tidak mutawath apalagi menurut
pendapat terkuat kedua surah ini diturunkan di
Mekah. Sehingga, hal ini dapat menjadikan lemah-
nya riwayat-riwayat yang lain pula yang semakna
dengan ihr.

S't(-6u-,(Fd
'Dan dnri kejahntan orang yang dzngki apabila ia
tungki.' (d-fdaq:5)

Hasad ialah sikap jiwa terhadap kenikmatan yang
diberikan Allah kepada sebagian hamba-Nya dan
menginginkan agar nikrnatterseluthilang dariyang
bersangkutan. Baik si Insid'orang yangdengki' ihr
mengikuti sikap jiwanya ini dengan melakukan
usaha unhrk menghilangkan nikrnat tersebutftarena
pengaruh dendam dan kebencian maupun ia hanya
berhenti sebatas sikap jiwanya saja makakejahatan
ihr dapat mengakibatkan sikap yang demikian ini.

Kita harus meredakan ketajaman pengingkaran
terhadap sesuatr yang kita tidak mengetahui rahasia
rahasiawujud ini, rahasia jiwa manusia, dan rahasia-
rahasia orgzur manusia. Karena, di sana terdapat
banyak peristiwa yang ditimbulkan oleh misteri-
misteri ini dan kita tidak mampu menyingkapnya
hingga sekarang. Misalnya terdapat getaran-getaran

dari jauh, dan lewat getaran ini terjadi hubungan
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antarorang yang berjauhan tempahya. Yakni, hu-
bungan yang tidak dapat diragukan lagi karena telah
mutawatirnya beritanya dan banyaknya pengalaman

yang menunjuftJ<an keberadaannya Juga tidak ada
jalan unhrk mengetahui sebabnya dengan meng-
gunakan apa yang kita ketahui di hadapan kita-
Begitu juga dengan hipnotis, yang sekarang menjadi
objek percobaan yang berulang-ulang dan menun-
julftan hasil, tetapi tidak diketahui rahasia dan cara
kerjanya Selain getaran-getaran dan hipnotisme itu
juga banyakterdapat rahasia pada alam semesta, jiwa

manusi4 dan organorgan manusia
Apabtla si lwsiditu mendengki dan mengarahkan

sikap jiwa tertentu kepada orang yang dihasadi,
maka tidak ada jalan untuk meniadakan pengaruh
pengarahan (sasaran) ini hanya semata-mata karena
kita mempunyai pengetahuan dan alat-alat untuk
berikhtiar, yang tidak dapat mencapai misteri pe
ngaruh ini dan tata caranya Karen4 kita tidak me
ngetahui hal ini kecuali sedikit sekali. Dan, yang
sedikit ini pun sering menyingkapkan kepada kita
tentang hal ifu secara kebefulan, kemudian menjadi
ketetapan sebagai hakikat yang nyata sesudatrnya.

Mak4 di sini terdapat kejahatan yang kita harus
memohon perlindungan kepada Allah darinya.zs

Allah dengan rahmat dan karuniaNya memberi
pengarahan kepada Rasulullah dan umat beliau di
belakang beliau supaya memohon perlindungan dari
kejahatan-kejahatan ini. Dan yang pasti bahwa
apabila merekamemohon perlindungankepadaNya
niscaya Dia akan melindungi mereka dan memeliha
ra mereka dari kejahatan-kejahatan ini secara global

dan terperinci.
Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya

dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah apabila naik ke
tempat tidur pada setiap malam, beliau mengum-
pulkan kedua telapak tangan beliau. Kemudian
meniup keduany4_ lalu membaca sura4 fi:Si j $
aan6{zf ,J.r,-ii'l$sertaettri{r4'A$.setltitr
itu, b-eliau mengusapkan kedua telapak tangan
tersebul lalu mengusapkannya ke tubuh beliau
sedapat mungkin, yang beliau mulai dari kepala dan
wajah, dan ke bagian-bagian hrbuh lainnya yang
memungkinkan. Beliau melakukan hal ihr tiga kali.
Demikiarr pula yang diriwayatkan oleh Ashhabus
Sunan. g

25 Ustadz Syekh MuhammadAbduh mempunyai pendapat lain tentangbuhul4uhul ilan orangyang denghi ini a\abila ia denghi,xbagumana
disebutkannya di dalarn Tafsir Juz Amma, silakan periksa di sana. Dan sumbernya ialah sebagaimana sudah kami sebutkan di dalam menafsirkan

surah al-Fiul, yaitu kecenderungan Madrsah Aqliyyah yang mempersempit lapangan perkara gaib.
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ilflAIIATI-ITAA8
OiTnruilfiAil ilT NnflATT

JTTMTflTTAW:O

#M)\i'\*+.
'Dengam menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Matn Penyayang"

otAi-:5 $.ry6iiq3ii,s
<,^+rrl+

"ji$ erSLio,V$e$."gJi
i +4ii'n# .-61 2:b -4,1 r j

#nuAi
'T<atakanlal\'Aku berlindung kepada Tbhan
(yangmemeliha^ra dan menguasai) manusia. (1)

Raja manusiq (4 Sembalran manusia, (3) dari
kejahatan (bisil<an) setan ya^ng biasa bersem-
b.royr, (4) yang biasa membisil*an (kejafratan)
ke dalam dada manusia, (5) dad golongan jin
dan manusia.'' (6)

Permohonan perlindungan di sini adalah kem$a,
Tuhan yang memelihara dan menguasai manusi4'
Raja manusia Sembahan manusia. Sedanglian, yang
dimohonkan perlindungan darinya ialah kejahatan
bisikan setanyang biasa bersembunyi, yang biasa
membisildran kejahatan ke dalam dadamanusl4 dari
golongan jin dan manusia

Memohon perlindungan kepada Tuhan, Raj4
Sembahan, menghadirkan sifatsifat Allah S\ryT
untuk menolak semua kejahatan secara umum, dan
kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi,
secaralif,rusus.

Ar-Rntrb adalah Tuhan Yang memelihara, Yang
mengarahkan, Yang menjag4 dan Yang melindungl.
Al-Malikadalatr Tuhan Yang berkuasa, Yang me
nenhrkan keputusan, Yang mengambil tindakan.

D an, Al- Ilnhadalah Tuhan Yang Mahatinggi, Yang
mengungguli, Yang mengurusi, Yang berkuasa.
Sifat-sifrt ini mengandung perlindungan dari keja
hatan yang masuk ke dalam dada, sedang yang
bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara
menolaknya larena ia tersembunyi.

Allah adalalr Rabbbagtsegalasesuatu, Malikbagi
segalasesuatu, Ilah bagi segala sesuatu. Akantetapi
pengkfiususan penyebutannya di sini bagi manusia
adalah untuk menjadikan mereka supayamerasakan
kedekatannya pada waktu meminta perlindungan
dan pemeliharaan.

Allah S\MT memberikan pengarahan kepada
Rasulullah saw. dan umat beliau untuk memohon
perlindungan [epada-Nya, dengan meresapkan
makna-makna sifat-sifut-Nya ini, yakni berlindung
dari kejahatan yang tersembunyi, tetapi terus me
rayap, yang tidak dapat dihadapi dan ditolak kecuali
dengan pertolongan dari, Rnbb,Malih dan Ilah. I(a-
ren4 Dialatryang dapatmencegahnya sedang mere
ka tidak merasakan, dan Dia dapat pula mendatangi
mereka tanpa mereka perhitungkan .Dan wamtwah
berarti suara yang halus; klarusberaribersembunyi
dan kembali lagi; dan khannaadalahmempunyai
tabiat sering bersernbunyi dan kembali lagi.

Pertama-tama nash ini menyebutkan secara mu-
tlak tentang " aL-wasut ansul kilmnnans." [alu, dibatasi
aktivitasnya dengan " al-l.od<ii luwamtisu f,i shuduu -

rin-naaf 'yang membisikkan kejatratan ke dalam
dada manusia'. Kemudian dibatasi esensinya dengan
"minal jinnnti wan-naa('dari golongan jin dan
manusia'. Urutan ini menimbulkan kesadaran dalam
hati untuk mengetahui bisikan setan yang biasa
bersembunyi, sesudah disebutkan secara muflak
pada awal pembicaraan. Juga unhrk mengetahui cara
kerjanya dalam mewujudkan kejahatannya, agr
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yang bersangkutan menolak atau mengawasinya

Jiwa manusia ketika mengetahui, setelah disadar-

kan dan dibangunkan, bahwa setan yang biasa ber-

sembunyi itu menyampaikan bisikan-bisikan yang

halus dan ratrasia ke dalam hati manusia bahwa yang

berbisik itu adalah jin yang tersembunyi, dan bisa
juga golongan manusiayang membisikt<an ke dalam

dada sebagaimana golonganiin itr; maka iaberusaha
unfuk menolaknya. Ia pun tatru tempatpersembunyi
annya, tempatmasuk dan jalannya

Bisikan jin itu tidak kita ketatrui bagaimana ter-
jadinya tetapi dapat kita jumpai bekasbekas dan
pengaruhnya dalam realitas jiwa dan kehidupan ny-

ata. Kita mengetahui batrwa peperangan antara
Adam dan iblis sudah ada sejak dulu. Setan menyulut
peperangan karena masalah penciptaan manusia,
karena kesombongan, kedengkian dan dendam iblis
terhadap manusia- Iblis melakukan permusuhan ini
juga sudatr mendapat izin dariAllah. Allah mengizir
karuryaitu tentulah adahilanahyang Diaketahui dan

Dia tidak membiarkan manusia tanpa persiapan.

Maka Dia menjadikan basinya iman sebagai perisal,

zikir sebagai perbekalara dar. isti'udzth'permohonan
perlindungan' sebagai senjata. Apabila manusia me
lupakan perisai, perbekalan, dan senjatanya, dia
menjaditercela.

Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa Rasulullah
saw. bersabda

?nt';s sg, ,',t i,* * ;p i'tlrriF
4c-: J'i; lib ' '"-* }w

"S ettn itu tetap b noda di twn in* eaam. Apabitn dia
mengingat Allah Ta'aln, setan itu busembunyi. Dan,
apabik dia lnlni, setan iht mnnb$lcinl a. " @iriwayat-
kan oleh Bulftari secafia mu'allaq/tanpa me-
nyebutkan rentetan sanadnya)

Adapun mengenai manusia kita mengetahui ba-

nyak tentang bisikan mereka Kita mengetahui pula

bahwa di antara bisikannya ihr ada yang lebih berat
daripada bisikan setan.

Kawan yang jahat, membisilJ<an kejatratan ke
dalam hati dan pikiran kawannya tanpa peitritungan
dan tanpa berhati-hati, karena dia adalah kawan

terpercaya
Ajudan membisiliJ<an kepada pengu:ts:l sehingga

ia terus merajalela dan sewenang-wenang berbuat
kerusakan di mukabumi. Ia merusak tanaman dan

kehrunan, ekonomi dan kaum wanita.
Provokator menghiasi perkataannya sedemikian

rup4 sehingga tampak seolaholah apa yang dikata-

kannya itu adalah kebenaran yang nyata yang tidak
perlu diragukanlagi.

Penjaja syahwat mengembuskan bisikan lewat
jendela insting unhrk merap. Hal ini tidak dapat
ditolak kecuali dengan kesadaran hati dan perto
longanAllah. ,

Jusa berpuluh-puluh pembisik yang bersembu-
nyl, yang memasang jaring dan perangkap dengan
sembunyi-sembunyi, dan memasukkannya lewat
jendela hati yang samar, yang mereka ketahui dan

mereka rasakan. Mereka ini lebih jahat daripada
golongan jin dan lebih sanur merayapnya.

Manusia tidak mampu menolak bisikan yang
halus itu. IGrena itu, Allah memrnjukkan kepadanya
persiapan, perisi, dan senjatanya di dalam melaku-
kan peperangan yang sengit ini.

Di sana terdapat sesuatu yang perlu diperhatikan,
yang memiliki tujuan tertentu, ketika menerangkan
bahwa setan pembisik itu memiliki srfatkhannas
biasa bersembunyil. Sifat ini dari satu segi menun-
jukkan bahwa ia bersembunyi. Sehingga, apabila
mendapatkan kesempatanyang tepat, iapunberaksi
dan menyampaikan bisikan. Dari satu sisi menunjuk
kan kelemahan setan menghadapi orang yang

menyadari tipu dayanya dan menjaga jalan-jalan

masuknya ke dadanya. Mak4 setan itu-baik dari
golongan jin maupun manusia-apabila dihadapi,
akan mundur dankembali ke mana diatadi datang,

terengalrcngah danbersembunyi. Atau, sebagaima
nayang digambarkan Rasulullatr saw. di dalam me
lukiskannya dengan gambaranyang halus, "Apabiln

yang bnsangkutnn mmghgat Alklh Ta'ah, mnlu ia
bns emhunyi. D on, ap ahila lupa, mala in mzmbisiki."

Keterangan ini akan menguatkan hati dan me
nyemangatkannya di dalam menghadapi bisikan
setan. Maka, setan itu bersembunyi dan lemah
menghadapi persiapan orang mukmin di dalam
pepemngan dengarrrya.

Akan tetapi, ddri sisi lain, peperangan itu berke
panjangan dan tak pernah beralctrir. Maka, selama-

nya ia bersembunyi dan mengintai kelengahan
manusia IGrena itr, manusia harus selalu menya-

dari, bukan cuma sekali dan sesaat saja Peperangan

akan berlangsung hingga hari kiamat, sebagaimana

dilukiskan Al-QuCan dalam beberapa tempat. Di
antaranya di dalam surah al-Israa dengan lukisarurya
yang menakjubkan,

'Dan (hgatlnh), tatlilln Kami befirman kepadnpara

malnilat, 'Sujudlnh kamu smrua l"po.do Adam,'lalu

fr
1t

$
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mereka sujud fucuali iblis. Dia bulmta, 'Apalwh aku
aknn sujud l"pod" mang yang Englmu ciptalan dnri
tanah ?' D ia (iblis ) b n lwn, Tnanglwnlah lupadnku,
inilrnh nratgrya yarry Englau muliaknn atas dirilw?
Sesunggulmya, jikn Engkau mernlni tangguh lupadaku
sampai hnri kiam.at niscaya bmnr-bmar alwn aku
ses atknn lwturunnnny a lucuali wbagian lecil.' Tiinn
b efirmara ?nglol,, barangiapa di antara merela yng
mrngililti l(nmu, maklz sesungguhny a rwralaJalannmn
adalnh balasan:rnu saru4 sebagai ntafu panbalnan yang
aiwp. Dan hantlah stapa y ong lnmu sanggupi di antara
merelm dengan ajalanrnu, dnn lerahkarilnh tnhanap
mnela pasulan bnlwdn dan pasulmnmu yang brjalan
laki dan buserikntlah dmganmnelwpala larta dan
annk-anak dnn beri janjilah m.erela. Tukk adn yang
dijanjilan olzhsetnn l"podo mtrelumclainlan t Puan
b elala. Serunguhny a lamba-lwmba-Ku, lmmu tidnk
dapat bnkuasa atns mnelw. Dan atlwplnh Tiilanmu
wb agai Pmjaga"' (d-Israa's 61-65)

Ilkisan tentang tabiatpeperangan dan dorongan-
dorongan kejahatan padanya-baik lewat setan
secara langsung maupun lewatpegawai-pegawainya
yang berupa manusiaiapat menyadarkan ffionu-
sia bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh setan dalam
peperangan ini,lroreru Rnbbny4Malik-4r4 dan Ilatr
nya itu mahakuasa atas semua makhluk Apabila Dia
yang memberi izin kepada iblis unhrk melancarkan
pepemngan, maka Dia juga yang memegang ubun-
ubunnya Dia tidak akan memberi kekuasaan kepada

iblis kecuali terhadap oftngprang yang lupa kepada
Rabb-ny4 Malik-nya dan Ilah-nya. Adapun or:ng-
oftmg yang selalu ingat kepada-Ny4 maka mereka
akan selamat dari kejahatan dan ajakan-ajakannya
yanghalus.

Maka, sikap yang paling baik ialah bersandar
kepada kekuatarryang tidak ada kekuatan yang se
benarnya selain kekuatan-Nya- Juga kepada hakikat
yang tidak ada hakikat yang sebenarnya selain
hakikat-Nya bersandar kepad a m-Rnbb, al-I[alilt a]-
Ilah Sedang kejahatan bersandar kepada bisikan
setan yang biasa bersembunyr, yang lemah kalau
berhadapan, yilg mundur dan bersembunyi bila
bertemu, dan bertekuk lutut menghadapi perlin-
dunganAllah.

Inilah gambaran yang paling lengkap,mengenai
hakikat yang sebenarnya tentang kebaikan dan
kejahatan. Ini juga merupakan pola pandang yang
paling utama untuk melindungi hati dari kekalahan
dan mengisinya dengan kekuatan, kepercalaan, dan
ketenangan.

Segala puji kepunyaan Allah sejak awal hingga
akhir. Kepada-Nyalah kita menaruh kepercayaan
dan mengharapkan pertolongan. Dialah tempat
memohon pertolongan dan Maha Penolong.

Dengan memanjatkan puji kepada Allah Yang
Mahatinggi, juz ketiga puluh ini selesai.

Dengan demikian, selesailah Ihfrir Fi Zhilnlil-

@tf anini.g
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Asy-Syahid Sayrd Quthb dilahirkan pada tatrun

1906 di Kampung Musyah, Kota Asyul Mesir. Ia
dibesarkan di dalam sebuah keluargayang menitik-
beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an' Ia
telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh
tahun. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya me
mindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggtr-

an Kairo. Ia memperoleh kesempatan masukTa!
ttniahDaruljUlum. Tahun 1929, ia kuliah di Darul-
'ulum (namalama Universitas Kairo, sebuah univer-

sitas yang terkemuka di dalam bidang pengkajian

ilmu Islam dan sastra Arab, dan juga tempat al-Imam

Hasan al-Banna belajar sebelumnya). Ia memperoleh
gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.

Ayahnya dipanggil ke hadirat Yang Mahakuasa
ketika ia sedang kuliah. Tak lama kemudian (1941),

ibunya pun menyusul kepergian suaminya Wafatrrya

dua orang yang dicintainya ihr membuatnya merasa
sangat kesepian. Tbtapi di sisi lain, keadaan ini justru

memberikan pengaruh positif dalam karya hrlis dan

pikirannya-
Sejak dari lulus kuliahnya hingga tahun 1951,

kehidupannya tampak biasa-biasa saja, sedangkan
karya hrlisnya menampakkan nilai sastrayang begttu
tinggi dan bersih, tidak bergelimang dalam kebejatan

moral, seperti kebanyakan sastrawan pada masa ihr.

Pada akhirnya, tulisan-tulisannya lebih condong
kepada Islam.

Padatahunyang sama, sewaktu bekerja Sebagai

pengawas sekolah di Departemen Pendidikan, ia
mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk
memperdalam pengetahuarurya di bidang pendidik-

an selama dua tahun. Ia membagi waktu studinya
antara Wilson's Teacher's College di Washingfon,
Greeley College di Colorado, dan Stanford University
di California Ia juga mengunjungi banyakkotabesar

di Amerika Serikat serta berkunjung ke Inggris,
Swiss, dan Italia-

Tidak seperti rekan-rekan seperjalananny4 kebe
rangkatannya ke Amerika ihr ternyata memberikan
sahamyang besar pad4dirinya dalam menumbuh-
kan kesadaran dan semangat islami yang sebe
narny4 terutama sesudah ia melihat bangsa Ame
rikaberpestaporaatas meninggalnya allmam Hasan

al-Barura pada awal tahun 1949.

Hasil studi dan pengalamannya selama diAme
rika Serikat ihr meluaskan wa\rasan pemikirannya
mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan
yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang
gersang akan paham ketuhanan. Ketika kembali ke

Mesr, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sang-
gup menyelamatkan manusia dari paham materialis
me sehingga terlepas dari cengkeraman materiyang
tak pernah terpuaskan.

Sayyid Quthb kemudian bergabung dengan
gerakan Islam ll*rwanul Muslimin dan menjadi salah

satu seorang tokohnya yang berpengaruh, di sam-

ping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah.

Sewaktu larangan terhadap Ikhwanul Muslimin
dicabut pada tahun 1951., ia terpilih sebagai anggota
panitiapelaksana dan memimpin bagian dakrah. Se
lama tahun 1953, ia menghadiri konferensi di Suriah

danYordani4 dan sering memberikan ceramah ten-

tang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebang-

kitan umat
Juli 1954, ia menjadi pimpinan redaksi harian

Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, baru dua bulan
usianya, harian itu ditutup atas perintah Presiden

Mesir Kolonel Gamal Abdul Nasser karena menge
cam perjanjian Mesir-Inggds 7 Juli 1954.

Sekitar Mei 1955, Sayrd Quthb termasuk salah

seorang pemimpin Illrwanul Muslimin yang ditahan



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Xll (387) B io gmfi ,4sy- S y ah i d S awid Qu thb

setelah organisasi ihr dilarang oleh Presiden Nasser
dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan
pemerintah. Pada 13 Juli 1955, Pengadilan Ralryat
menjatuhlian hukuman limabelas tahun kerjaberal
Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga
pertengahan tatrun 1964. Ia dibebaskan pada bhun
itu atas permintaan Presiden IrakAbdul SalamArif
yangmengadakan kunjungan muhibah ke Mesir.

Baru setahun ia menikrnati kebebasan, ia kembali
ditangkap bersama tiga orang saudaranya:
Muhammad Quthb, Hamidah, dan Aminah. Juga
ikut ditahan kira-kira 20.000 orang lainnya, di
antaranya 700 orang wanita.

Padahari Senin, 13JumadilAwwal1386 atau 29
Agustus 1966, ia dan dua orang temannya (Abdul
Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) me
nyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tiang
ganfungan.

Sayfd Quthb menulis lebih dari duapuluh buah
buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya
dengan membuat buku untuk anak-anak yang me
riwayatkan pengalaman Nabi Muhammad saw. dan
ceritacerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya
kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita
pendek, sajak-sajah lcritik sasb4 serta artikel unfirk
majalah.

Di awal karier penulisanny4 ia menulis dua buku
mengenai keindatnn dalam AlQur'an: af .{ashwir al-
Fanni fl- @ti an' CentaKerndahan dalamAlQur'an'
dan Musyaahidat al-Qfraamah fl-@i an'Han
Kebangkitan dalam Al-Qur'an'. Pada tahun 1Q48, ia
menerbitkan karya monumentalnya: al-'Adanlnh al-
Ij timantyah fil-Iskm'Keadilan Sosial dalam Islam',

kemudian disusul Fi Zhilnalil-@iaan'Di Bawah
Naungan Al-Qur'an'yang diselesaikan di dalam
penjara.

Karya-karya lainnya: as-Salnam al- hlnmil wal-
Islnm Perdanuan Internasional dan Islam' (1951),
an-Naqd al-Adabii Uuuluhuu wa Mantaahijulmu
'Kritik Sastra, Prinsip Dasar, dan MetodeMetode',
MaTakalt al- klnnm w m - Rn'sumaaliy ah'P erbenhrran
Islam dan IGpitalisme' (1951), fi7 {ariil&" Fibah wa
Marnahij Teori dan Metode dalam Sejarah', a/-
Mustaqbal li Handztn- Diin'Masa Depan Berada di
Tinngan Agama In', Nalw Mujtama' Islanmi'Perwu-
judan Masyarakat Islam', Ma'ralmtuna ma' al-
Yanhuud'Perbenhran Kita dengan Yahu dl , aL-Ishm
wa Musykilnh al-Hadnarah 'Islam dan Problem-
ProblemKebudayaan'(I9ffi),Had<pad-Diin\ni\ah
Agarnd (1955), dan Khashais at-Tashawwt)r A-nUan;
wa Muqawwamatuhu'Ciri dan Nilai Visi Islam'
(1e60).

Sewakhr di dalam tahanan, ia menulis karya
terakhirnya: Ma'aalim fith-Tlnrtq'Petunjuk Jalan'
(1964) . Dalam buku ini, ia mengemukakan gagasar
nya tentang perlunya revolusi total, bukan se.mat+
mata pada sikap individu, namun juga pada stuktur
negara Selamaperiode inilah, logika konsepsi awal
negara Islamnya Sayyid Quthb mengemuka. Buku
ini pula yang dijadikan bukti utama dalam sidang
yang menuduhnya bersekongkol hendak menum
bangkanrezim Nasser.

Tetes darah perjuangan dan goresan penanya
mengilhami dan meniupkan ruh jihad di hampir
semua gerakan keislaman di dunia ini

Wallahu a'lam bish-Slwoab. g
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Tiada yang lebih berharga dan. berarti dalam hidup se-
orang hamba selain berinteraksi dengan Al-Our'anul-
Karim. Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup bagi
manusia dalam mengarungi samudra kehidupan. Lalu,
apakah ada aktivitas kehidupan manusia yang lebih
berharga selain berinteraksi dengan Al-Khaliq yang
menurunkannya? Kenikmatan apakah yang dapat me-
nandingi nikmatnya berdialog dan bermunajat dengan
Yang Menciptakan kita?

Tafsir Fi ZhilqliFAur'an: Di Bawah Naungan AI-Our'an
lahir dari perenungan penulisnya yang sangat mendalam
dan interaksi yang begitu menyatu dengan Al-Our'an. la
merupakan buah tarbiyah Rabbani yang dikaruniakan
kepada seorang hamba yang telah menjual dirinya
dengan syahid di jalan-Nya di atas tiang gantungan. la
lahir dari seorang mujahid agung yang mengungkapkan
pemikiran-pemikirannya dalam gaya bahasa sastra yang
tinggi.

Berkat semua itu, jadilah Tafsir Fi Zhilalil-Aur'an: Di
Bawqh Naungan Al-Qur'an sebagai sebuah buku tafsir
yang berbeda dari buku tafsir lainnya dengan kandung-
an hujjah dan jiwa perjuangan yang kuat. Sesuai dengan
judulnya, dalam buku ini kita akan menemukan nuansa
Our'ani yang begitu kental, seakan-akan kita berbicara
langsung dengan Yang Menurunkannya, Allah Azzq wa
Jqilq.

Suatu anugerah yang besar jika kita juga dapat me-
rasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Our'an
sebagaimana yang telah dirasakan oleh asy-Syahid
SaWid Outhb rahimahullah.Wallahu a'lam bish-shqwab. ,\,

llltililllillllll llil ill lLlll
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